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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka säljare inom telekombranschens uppfattningar kring 
motivation samt lärande i arbetet. När syftet var fastställt så bestämdes tre frågeställningar: 
Hur uppfattar säljarna att de motiverar sig till arbetet? Uppfattar säljaren att han/hon har 
möjligheter till lärande i företaget? Vad har säljarna för förutsättningar till lärande i 
företaget? För att besvara frågeställningarna genomförde jag fem kvalitativa intervjuer med 
säljare inom telekombranschen. Genom den kvalitativa metoden har jag har möjlighet att gå 
in mer på djupet på intervjupersonerna och fått tagit del av deras tankar och åsikter. Studien 
tar hänsyn till tidigare forskning och teoretiska ramverk som jag valt ut efter vad jag fann 
relevant till min studie. Slutsatsen av resultatet och analysen visade att säljare främst 
motiverar sig till arbetet genom trygghet till arbetet, möjligheten till utveckling och lärande i 
företaget samt deras provisionslön. Lärandet i arbetet inom telekombranschen visade sig ske 
till största del genom ett sociokulturellt lärande, alltså lärande som sker i interaktion med sin 
kollega på arbetsplatsen. Avslutningsvis förs en diskussion kring bidrag och begränsningar 
med min studie samt förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  
 
Nyckelord: Motivation, lärande i arbetet, säljare, telekombranschen   
 
 
 

 
Abstract 
The purpose of this study is to investigate vendors in the telecommunication industry 
perceptions of motivation and learning at work. When the purpose of the study was defined, 
three questions were decided: How do the vendors motivate to work? Perceives the vendor 
that he/she has opportunities to learning in the company? What are the conditions for 
learning in the company? To answer these questions, I made five interviews with vendors in 
the telecommunication industry. Through the qualitative method, I have the opportunity to go 
into more depth on the interviewees and have taken their thoughts and opinions. The study 
takes into account previous research and theoretical frameworks that I picked out what I 
found relevant to my study. The conclusion of the result and the analysis showed that mainly 
motivates vendors to work is security to work, the opportunity to learn and develop within the 
company as well as their commission salary. Learning in work within the telecommunications 
industry was found to occur mainly through a sociocultural learning, that means that learning 
in interaction with colleagues at the workplace. Finally, a discussion of the benefits and 
limitations and further research to the subject are presented.  
 
Keywords: Motivation, learning at work, vendors, telecommunications industry  
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1. Inledning och bakgrund 
En marknad består förenklat av två slags huvudaktörer. Det är säljare och köpare. Dessa 
aktörer är självklara och kan tas för givet. Säljarna strävar efter att nå maximala vinster och 
köparna försöker maximera sin nytta av produkten eller tjänsten. Säljare kan kännetecknas 
som att de har en brist på lojalitet då de är beredda att enbart tillfredsställa sina egna intressen 
(Brunsson & Hägg, 1992).  
Säljare inom telekombranschen har fokus på försäljning av abonnemang, telefoner, bredband 
med mera. Detta är en relativt ny bransch då telefonianvändandet ökat lavinartat på senaste 
tiden. Säljare är ett intensivt och monotont arbete som bygger på liknande arbetsuppgifter 
varje dag. Det är en stressig bransch med en hög personalomsättning som bidrar till en ständig 
press på att du måste prestera i arbetet, annars kan du bytas ut (Bain, 2004). Arbetet som 
säljare inom telekombranschen är i grunden lågavlönat med en låg timlön men säljarna får 
provision på allt de säljer. På så sätt kan säljare tjäna mycket pengar. Säljarna har i vissa fall 
dåliga arbetstider med långa dagar och helgjobb. Arbetet som säljare i telekombranschen 
kräver ingen utbildning, det är därför de flesta i branschen är unga. Dessa faktorer har gjort att 
jag intresserat mig för ämnet och vill undersöka vad som motiverar säljare samt hur lärande 
sker i deras arbete.   

Arbetet som säljare i telekombranschen kan liknas vid den karaktäristiska 
löpandebandprincipen som Henry Ford utvecklade. Det är ett managementsystem som bygger 
på effektiva, enkla och repetitiva arbetsuppgifter där inga förkunskaper krävs. Organisationen 
bygger på platschefer och förmän som ansvarar för respektive avdelning och där de har chefer 
över sig som ger direktiv. Fordismen använde sig även av ett slags bonussystem som kan 
liknas vid säljares provision (Börnfelt, 2011). Ser man till telekombranschen och till 
fordismens synsätt syns många likheter i hur organisationen berörs med belöningssystem 
genom provisionslön, ung arbetskraft, mål att kunna leverera sin produkt/tjänst direkt till kund 
och att målen sätts av högre chefer i företaget och de lägre anställda ska nå dessa mål genom 
repetitiva arbetsuppgifter, alltså sälja telefon eller abonnemang till kunden. Även hierarkin 
inom fordismen är liknande telekombranschen med en platt organisation där en butikschef 
jobbar på golvet och som i sin tur har regionchef ovanför sig. I och med att det inte krävs 
några förkunskaper eller utbildning för jobbet som säljare så måste lärande för en nyanställd 
ske på arbetsplatsen. Lärande för de anställda i min studie sker genom ett informellt lärande 
genom icke formella utbildningsaktiviteter. Icke formella utbildningsaktiviteter kan vara 
satsningar på anställda där olika utbildningsmoment ingår. Till skillnad från formella 
utbildningar kräver de icke formella utbildningarna mindre planering och organisering. 
Lärande kan då ske genom konferenser, handledning eller personalmöten (Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist & Davidsson, 2011). Det informella lärandet blir viktigt för de anställda i 
telekombranschen. En nyanställd måste lära sig hur den ska sälja för att få behålla jobbet och 
eftersom de inte får mer än en introduktionsutbildning vid påbörjad anställning så är det 
informella lärande viktigt för den. Det informella lärandet sker genom olika åtgärder för att 
förbättra förutsättningarna för den anställda. Detta sker i det dagliga arbetet genom dialog 
mellan kollegor om arbetet, organisationen, krav, med mera (Nilsson et al. 2011). Denna form 
av lärande är viktig för de anställda, då nyanställda lär sig genom dialog och utbildning av en 
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mer erfaren kollega eller på möten där chefen samlar sina anställda och informerar om 
nyheter och mål för verksamheten. Detta kan liknas vid Lev Vygotskijs teori om det 
sociokulturella lärandet som jag kommer ta upp i senare kapitel. Motivation till arbetet är 
ytterligare en intressant faktor som kommer diskuteras i studien, där jag kommer presentera 
Herzbergs tvåfaktorsteori som handlar om motivation i arbetet.  
 
1.1 Problemformulering  
I dagens samhälle finns ett ständigt behov av teknik, såväl telefoni som mobilsurf. Därför har 
jag valt att i min studie kontakta säljarna som man ofta kommer i kontakt med när man ska 
införskaffa sig en telefon eller abonnemang. Jag vill undersöka vad och på vilket sätt de 
uppfattar motivation i sitt arbete då det är en bransch som genomgår kontinuerliga 
förändringar där de ständigt behöver anpassa sig. Förändringarna leder till att nya saker 
behöver läras in hela tiden och då vill jag undersöka om säljarna får utbildning i detta eller 
hur de lär sig de nya sakerna. Jag kommer även undersöka om de får utbildning inom 
företaget och vilka förutsättningar de har för lärande i arbetet. Ytterligare kommer jag 
undersöka säljarnas motivation till arbetet för att se om de endast motiverar sig till arbetet för 
att få högre provision som leder till högre lön varje månad genom att sälja mycket eller om de 
motiverar sig till arbetet för kundens bästa. Då de flesta människor idag kommer i kontakt 
med säljare för att köpa till exempel en mobiltelefon men att det finns en allmän uppfattning 
kring säljare att de är opålitliga. Jag ser detta som en problematik då det är en viktig och stor 
bransch idag så då vill jag undersöka säljares motivation samt lärande i sitt arbete. Då många 
unga jobbar i denna bransch och ingen utbildning krävs så undrar jag hur säljarna lär sig på 
arbetsplatsen, om de får utbildning internt eller om de lär sig av varandra hur de ska hantera 
sitt arbete. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka vilka möjligheter till lärande säljarna har samt hur de 
motiverar sig till arbetet. Det jag ska undersöka är hur säljare inom telekombranschen 
motiverar sig till arbetet samt hur de uppfattar lärande i företaget. Studiens syfte kommer 
besvaras utifrån tre frågeställningar:  
 
1.3 frågeställningar  
- Hur uppfattar säljarna att de motiverar sig till arbetet? 
- Vad har säljarna för förutsättningar till lärande i företaget?   
- Hur sker lärande för säljarna i företaget? 

1.4 Begreppsanvändning 
Det finns många olika benämningar och inriktningar på området försäljning. I min studie 
kommer jag genomgående använda mig av begreppet säljare och då menar jag säljare inom 
telekombranschen. Säljarens arbetsuppgifter är främst att hjälpa kunder som antingen behöver 
köpa ny telefon, nytt abonnemang, förlänga abonnemang, hjälpa vid tekniskt strul, hjälpa vid 
frågor med mera. Säljarna ska alltså stå till tjänst för kunden när de behöver hjälp. 
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1.5 Relevans för pedagogiken 
Pedagogik i sin enklaste form handlar om uppfostran, utbildning och lärande. Pedagogiken i 
arbetslivet innehåller studier om pedagogiska processer i organisationer på arbetsmarknaden. 
Dessa pedagogiska processer handlar om påverkan- och förändringsprocesser. Dessa 
processer kan omfatta utbildning, fostran, undervisning, socialisation, lärande och 
organisationsutveckling. Pedagogik i arbetslivet har alltså fokus i lärande och 
organisationsutveckling för att uppnå målen och leverera eller producera varor eller tjänster 
samt att studera processer individer i organisationen och den arbetsmiljö som existerar 
(Nilsson et al. 2011). Då min studie ska undersöka hur de anställda uppfattar lärande i arbetet 
och hur de motiverar sig på arbetsplatsen så förhåller sig detta relevant till ämnet pedagogik. 
Lärande och motivation anser jag hänga ihop på så sätt att för att lärande ska ske så bör det 
finnas en motivation inom individen.  

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag presentera den tidigare forskning jag anser relevant till min studie. 
Den tidigare forskningen har utgångspunkt gällande lärande i arbetet och motivation. Jag 
argumenterar även om varför jag tycker forskningen är relevant för min studie.   
 
2.1 Sökprocess 
För att hitta tidigare forskning relaterat till mitt intresseområde och forskning så använde jag 
mig av olika sökmotorer. Sökmotorerna som använts är: LIBRIS, DIVA-portal, Google 
Scholar samt bibliotekets sökmotor på Uppsala Universitet. De sökord som bland annat 
använts är: lärande i arbetet, motivation, motivation to work, work motivation, learning at 
work och learning in organizations. Detta gav mig en hel del tidigare forskning, där jag 
vartefter fick sålla ut det jag ansåg relevant till min studie. Den tidigare forskning jag ansåg 
relevant är inte genomförda inom telekombranschen men jag anser att forskningen kan 
tillämpas och kopplas till den bransch jag undersöker. Likheter som syns i den tidigare 
forskning jag valt och som kan tillämpas i min undersökning syns i lärande sammanhang på 
arbetsplatsen, där lärande sker genom interaktion med andra, mönster för lärande i arbetet 
samt unga individers motivation till arbetet. Detta tas upp i de tre tidigare forskningarna jag 
presenterar. Skillnader i tidigare forskningen och mitt forskningsområde ligger i att den 
tidigare forskningen undersökt industriföretag och andra arbetsplatser än den bransch jag 
avser undersöka.  
 
2.2 Tre grundläggande synsätt för lärande i arbete 
Granberg (2010) presenterar i sin forskning lärande i arbetsliv och organisationer- en teori- 
och litteraturöversikt, de tre vanligaste lärprocesserna på arbetsplatsen. Inom det första 
synsättet ses lärande som en mental individuell process där han förklarar att kunskapen ses 
som allmängiltig kognitiv kunskap som kan användas i nya situationer via kunskapstransfer. 
Alltså får kunskapen en ny innebörd och kan tillämpas i bredare, fler och mer generella 
situationer. Detta synsätt uttrycker att lärandesubjektet, alltså den som lär sig kommer i 
kontakt med innehåll i lärande och tillägnar sig denna kunskap genom undervisning 
(Granberg, 2010).  
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Det andra synsättet som undersöks är lärande som förändrat deltagande/utförande och detta 
bygger på att lärandeprocessen har ett mer interaktionscentrerat och sociokulturellt perspektiv 
på lärande. Grunden i detta synsätt är att lärande är situerat, alltså lärandet sker i det 
sammanhang där kunskapen eller kompetensen ska användas, till exempel på arbetsplatsen. 
Kunskapen för att lösa en viss arbetsuppgift kan enligt detta synsätt inte bara ges till individen 
utan kunskapen måste finnas runt individen i den fysiska miljön där arbetet sker, till exempel 
hos kollegorna. Kunskapen ses som ett verktyg eller redskap för att lösa arbetsuppgiften 
praktiskt. Lärandet blir då att använda dessa verktyg eller redskap och praktiskt utföra dem i 
sitt dagliga arbete (Granberg, 2010).  

Det tredje synsättet beskrivs som att lärande är som knowledge creation, alltså att synsättet 
fokuserar mer på lärandets produkter än på processerna kring lärande som i de tidigare två 
synsätten. Kunskapsbildningen är fokuserat på utökning av kunskaper och kompetens i ett 
socialt kunskapsområde (Granberg, 2010).   

Jag har valt att utgå ifrån det andra synsättet där lärande ses som något som finns runt en på 
arbetsplatsen, hos kollegorna. Lärande i detta synsätt utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv 
och lärande sker i interaktion med andra individer. Detta synsätt är det jag tror är mest 
förekommande i lärande på arbetsplatsen och därav utgår jag från det i min undersökning.   

Forskning inom arbetsplatslärande för det mesta skett utifrån det första synsättet, att lärande 
är en individuell mental process men alltmer forskning försöker utmana detta synsätt och 
riktar sig till användandet av lärande som förändring av lärande/deltagande, det andra 
synsättet. Studier om arbetsplatslärande och dess miljö är i forskningsmått ett relativt nytt 
fenomen och ju mer man studerar arbetsplatsen som en lärandemiljö ju större intresse för 
undersökning av relationerna mellan individer och arbetsplatslärandet. Centralt för denna 
forskning är att arbetsplatslärande har olika villkor för lärande i individens miljö eller kontext 
och genom individernas lärande ges olika typer av resultat (Granberg, 2010).   

Denna forskning finner jag relevant till min studie där lärande på arbetsplatsen diskuteras 
genom olika synsätt. Dessa synsätt anser jag intressanta och relevanta till min undersökning 
då lärande skiljer sig åt mellan de olika synsätten. Då jag valt att utgå från det andra synsättet 
om sociokulturellt lärande har jag begränsat denna forskning till det. Detta gjordes i och med 
att jag tror att lärande inom telekombranschen främst sker på så vis då jag haft kontakt med 
företaget ett flertal gånger och fått den uppfattningen av hur lärande går till. 
 
2.3 Mönster för deltagande i läraktiviteter 
Baumgarten (2006) genomförde en studie om arbetsplatslärande hos anställda i ett 
industriföretag där industriarbetare deltog i olika läraktiviteter på arbetsplatsen. Företaget som 
undersöktes verkade inom varuproduktionsindustrin. Studien gjordes i samband med en 
organisationsförändring vilket innebar att de anställda fick nya krav på sin kompetens. 
Läraktiviteterna definieras i denna undersökning som motivation för att lära nya saker och för 
att öka sitt yrkeskunnande. Lärande i arbetslivet handlar om att göra den anställda mer 
flexibel, effektiv och nytänkande som ska leda till att organisationen stärker sin plats på 
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marknaden och möta ökad konkurrens på bättre sätt. Därför måste de anställda utöka sina 
kunskaper på arbetsplatsen så att de i fortsättningen är användbara på arbetsplatsen och dessa 
kunskaper utökas genom deltagande i läraktiviteter som gör att de anställda uppnår ny 
kompetens som krävs i det förändrade arbetet (Baumgarten, 2006). 

Studiens metod utgick från fallstudier och 21 stycken kvalitativa intervjuer. Syftet med 
studien var att Baumgarten ville undersöka vilka faktorer som förklarar individens deltagande 
i läraktiviteter på arbetsplatsen. Hon undersökte vad som motiverar de anställda och vilka 
motiv det finns hos individerna. Genomförandet av organisationsförändringarna anordnades 
genom läraktiviteter för de anställda så de skulle lära sig hantera fler arbetsuppgifter än 
tidigare. Förändringar och läraktiviteter är viktiga faktorer för deltagandet hos de anställda för 
att lärande ska ske. Läraktiviteterna utformades till viss del på ett informellt sätt där de mer 
erfarna arbetarna lärde de mindre erfarna nya arbetsuppgifter. Det hölls även formella kurser 
och i dessa tyckte de anställda att det var viktigt med förtroende till den som lär ut 
(Baumgarten, 2006). 

Resultatet av studien visar att tillvägagångssättet företaget använder sig av i förändringar är 
en viktig faktor som påverkar deltagandet hos de anställda. Resultatet visar att anställda är 
mer aktivt deltagande i läraktiviteterna om de är införstådda med målet av förändringen. 
Studien visar även att anställda deltar i olika omfattning i företagets läraktiviteter beroende på 
inställning. Baumgarten tog fram tre olika mönster för deltagande i läraktiviteterna och 
beskrivs som de motvilliga, de osäkra och de engagerade. De motvilliga deltog till viss grad i 
aktiviteterna och ibland även i hög grad men de var motvilliga och hade inget intresse eller 
engagemang. Denna grupp var inte helt ense om målen med organisationsförändringarna. De 
osäkra deltog minst i läraktiviteterna och var skeptiska till aktiviteterna. De trodde inte att de 
skulle klara av de nya kraven och arbetsuppgifter som ställdes på dem. De engagerade deltog i 
aktiviteterna i hög utsträckning eftersom de tyckte läraktiviteterna var intressanta och 
utvecklande. Individerna i denna grupp var intresserade och strävade efter personlig 
utveckling, varierande arbetsuppgifter och högre lön (Baumgarten, 2006). 

Denna studie anser jag relevant till min studie då jag ska undersöka lärande på arbetsplatsen i 
telekombranschen. Även fast det inte sker någon planerad organisationsförändring på just den 
arbetsplatsen jag undersöker så är det en arbetsplats där det ständigt sker förändringar genom 
nya telefoner, nya prissättningar med mera. Det kan även kopplas till den tidigare forskningen 
ovan där mer erfarna anställda lär ut till de mindre erfarna. Intressant är de tre mönster 
Baumgarten beskriver för att se om det existerar något liknande i telekombranschen med 
engagerade, osäkra och motvilliga medarbetare.  
 
2.4 Unga människors arbetsmotivation och värderingar i dagens arbete 
Gamberales och Hagström (1995) genomförde en studie där de undersökte förändrade 
värderingar som präglar arbetsmarknaden. Gamberales och Hagström menar att attityder och 
värderingar till arbetet har förändrats hos unga i jämförelse med äldre. Utvecklingen av att 
den unga människan förr i tiden prioriterade anställningstrygghet och ekonomiskt trygghet till 
att idag istället prioritera livskvalitet, tillfredställelse och utveckling i sin arbetsprestation. En 
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hög lön räcker inte till att enbart motivera dagens unga och välutbildade individer. 
Gamberales och Hagström (1995) genomförde sin studie via en enkät som riktade sig till unga 
som var i slutet på sin gymnasieutbildning. Totalt ingick 2349 elever i studien med åldrarna 
mellan 17-21. Studiens resultat visar hur kön och utbildning är relaterade till ungdomarnas 
åsikter om prioriterade faktorer för arbetsprestation och arbetstillfredsställelse. De två 
frågeställningarna författarna utgick ifrån som jag anser relevant i relation till min 
undersökning var: Vad karakteriserar ungas attityder och hur ser de ut överlag? Kan man 
avgöra vilka faktorer i arbetet som har betydelse för ungas arbetstillfredsställelse? 
(Gamberales & Hagström, 1995).  

Resultatet i studien visade att respondenterna av enkäterna värderade tre faktorer som viktiga 
för sin arbetsprestation. De tre faktorerna var arbetsvillkor, arbetsförmåner och arbetets 
betydelse. Dessa tre faktorer ansåg respondenterna ha en positiv påverkan på 
arbetsprestationen och syftar till förbättringar av livskvalité. Motivationsfaktorer som 
författarna använder sig av är inre och yttre motivationer. De inre motivationsfaktorerna 
omfattar arbetets betydelse i denna studie och det handlar om att få uppskattning och 
utveckling i sitt arbete. De yttre motivationsfaktorerna omfattar då arbetsförmåner såsom lön 
och ersättning samt arbetsvillkor som handlar om arbetsmiljö, trygghet och arbetskamrater 
(Gamberales & Hagström, 1995). 

För att få en djupare förståelse för vad som påverkar dagens ungdomar och deras attityder till 
arbetsprestationer i arbetet så genomfördes 45 intervjuer utöver enkäten som redan gjorts. 
Dessa intervjuer gjordes med ungdomar i åldrarna 15-25 med olika utbildning och 
arbetslivserfarenheter. Intervjuerna ledde till att författarna kunde tyda mönster med olika 
attityder till arbetsprestationen. Attityderna kring livskvalitet, utveckling, sociala aspekter och 
självförverkligande syftade till arbetsprestationen medan attityder som lön, ersättning och 
anställningstrygghet syftade till att överleva arbetsmarknaden. Ytterligare intervjuer gjordes 
för att skapa en bild av vad som påverkar ungdomarnas arbetstillfredsställelse. Författarna har 
då utifrån respondenternas svar fått reda på att det finns både långsiktiga och kortsiktiga 
perspektiv på detta. Långsiktiga perspektiven för arbetstillfredsställelse handlade om 
flexibilitet, utveckling och variation i arbetet. De kortsiktiga perspektiven berör faktorer som 
intim arbetsorganisation, arbetsrotation och socialisation (Gamberales & Hagström, 1995). 

Jag fann denna studie relevant då författarna undersöker motivationer hos ungdomar i dagens 
samhälle. Motivation är något jag också valt att undersöka hos säljare och 
arbetstillfredsställelse och arbetsprestation anser jag hänger ihop med motivation då detta är 
viktiga faktorer som bör uppfyllas för att god motivation på arbetsplatsen ska finnas. Även 
åldrarna på undersökningspersonerna är ungefär desamma som de intervjupersoner jag valt att 
undersöka i min studie.  
 
2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Genom den tidigare forskningen har jag försökt hitta faktorer som handlar om lärande och 
motivation på arbetsplatsen. Gemensamt för de tidigare forskningarna jag presenterar är att 
jag finner de relevanta till min studie då det diskuteras om just lärande och motivationer. Det 
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belyser väsentliga delar om förutsättningar för lärande och motivation på arbetsplatsen. Även 
fast det är andra branscher som undersöks i den tidigare forskningen jag presenterar så tycker 
jag mig se mönster som kan appliceras i olika slags branscher och arbetsplatser. Dessa 
mönster belyser viktiga aspekter rörande lärande och motivation och är centrala delar i den 
tidigare forskningen. Granberg (2010) beskriver ett synsätt på lärande i arbetet som något som 
finns runt en på arbetsplatsen, hos kollegorna. Han menar att lärande sker i ett sociokulturellt 
perspektiv och att man lär av varandra. Baumgarten (2006) beskriver också i sin studie att 
lärande på arbetsplatsen sker genom att mer erfarna anställda lär ut de mindre erfarna. 
Gamberales och Hagström (1995) säger i sin studie att motivationen hos anställda idag är mer 
orienterad till arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. Dessa synsätt av lärande och 
motivation kommer jag använda mig av i tolkningen av det empiriska materialet i min studie. 
Sett till mitt syfte med uppsatsen som är att undersöka vilka möjligheter till lärande säljarna 
har samt hur de motiverar sig till arbetet så är den tidigare forskningen jag presenterat ovan 
relevant i min undersökning. Min studie syftar till att bidra till att få en ökad uppfattning inom 
telekombranschen om lärande och motivation i arbetet då detta är en växande bransch som 
kräver många anställda.  

3. Teoretiska ramverk  
I detta kapitel kommer jag presentera relevanta teorier utifrån syftet och frågeställningen i 
min studie. Dessa teorier kommer ligga till grund för analysen av studiens insamlade material. 
Teorierna har kopplingar till lärande på arbetsplatsen samt om motivation till arbetet.   
 
3.1 Sociokulturellt lärande  
Det finns många perspektiv och teorier om hur lärande kan gå till. Lärande som sker genom 
samspel mellan individer som leder till att kunskapen sedan blir en del av människans 
kunnande så syftar detta till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Grundaren till detta 
perspektiv är den ryska psykologen Lev Vygotskij. Han menar att språket utgör det centrala 
verktyget för lärande. Språket och interaktion med sin omgivning skapar lärande mellan 
varandra. Utveckling sker genom en process då individen tillägnar sig en kultur (Nilsson et al. 
2011). 
 
Säljö (2013) menar att ett sociokulturellt perspektiv innebär att kunskap inte är något en 
individ har utan skaffar sig genom språket som verktyg. Detta är en process som sker hela 
tiden i interaktion med andra individer. Lärande handlar alltså om att skaffa sig information, 
färdigheter och förståelse för något men att även kunna avgöra när och i vilket sammanhang 
denna information är relevant (ibid).  
Den proximala utvecklingszonen är något Vygotskij nämner som en möjlighet att lära och 
utvecklas. Denna utvecklingszon är skillnaden mellan sitt nuvarande stadium av kunskap till 
nästa stadie som kan uppnås om man ökar sin nuvarande kunskap och fyller på den. I och med 
detta ska även verksamheten påverkas och förbättras (Nilsson et al. 2011). 
Lärande för en nyanställd säljare kan då ske genom kommunikation och interaktion med hjälp 
av språket som verktyg via sina kollegor och chefer. Den proximala utvecklingszonen kan i 
detta sammanhang liknas vid att det hela tiden pågår dialoger mellan säljare och kunder och 
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där kan det uppstå utbyte av kunskap genom denna dialog vilket kan leda till att individen får 
större kunskap och kan ta på sig större och med komplicerade uppgifter. Då har ett steg i den 
proximala utvecklingszonen tagits med hjälp av varandra genom dialog. 
 
3.2 Lärande i arbetslivet 
Vuxnas möjligheter till lärande i det dagliga arbetet kan ses som ett behov av att främja 
kompetensen i organisationen. Detta har betydelse för ökade yrkeskunskaper genom 
personlighetsutveckling och så kallade mjuka kvalifikationer. Till det räknas kreativitet, 
förmåga att lära nya saker, helhetssyn, omsorg, kvalitetsmedvetande, självförtroende samt 
kommunikations- och samarbetsförmåga. Den ökande betydelsen av lärande i arbetslivet 
handlar till stor del om ekonomiska överväganden. Arbetslivet utvecklas som en följd av 
förändringar i det moderna samhället genom teknik och arbetsorganisationer. Organisationer 
idag går mot att karakteriseras av en ökad komplexitet, ökad decentralisering och spridning i 
beslutsfattande. Det ställs idag högre krav på att medarbetaren ska vara flexibel, ha stort 
kunskapsområde och klara av ett ökat självstyre (Ellström, 1996). Anställda förväntas inte 
behöva instruktioner i arbetet utan kunskapen ska finnas i dem. De förändrade kraven på 
medarbetarnas förmågor antas ställa nya krav på de anställdas möjligheter att upprätthålla och 
utveckla sin kompetens i det dagliga arbetet. Lärande i arbetslivet handlar även om de krav 
som finns i arbetsmiljön. Har man en arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande och 
utveckling för de anställda så är det gynnsamt för deras hälsa, välbefinnande och personliga 
utveckling. Det handlar även om överväganden kring fördelningen på arbetsplatsen och 
demokratin (Ellström, 1996). Denna form av lärande kan liknas vid Argyris teorier om loop- 
lärande. Singleloop- lärande löser aktuellt problem i organisationen men ger ingen lösning på 
det mer grundläggande problemet varför dessa problem finns. Organisationen fortsätter med 
deras aktuella riktlinjer och mål (Argyris, 1990). Uppstår ett problem så åtgärdas det utan att 
en lärandeprocess hos individen sker. Problemet reds bara ut och man fortsätter i samma 
mönster. Doubleloop- lärande uppstår när man förutom upptäcker och korrigerar fel så 
ifrågasätts organisationen och anpassar dess existerande normer, målsättningar och riktlinjer. 
Det handlar om att förändra organisationens kompetens eller rutiner. Detta leder till att 
förändring av individen sker, den lär sig lösa problemet, förstår bakomliggande orsaker till det 
och lär därefter för att det inte ska uppstår igen och på så vis ändras kompetensen och rutiner 
(Argyris, 1990). Denna form av lärande utvecklar individen på arbetsplatsen och gör att nya 
mönster skapas och individen får nya kunskaper. Det kan ses som en kompetensutveckling av 
personal på ett informellt sätt då man får ny kunskap på plats och inte genom planerad 
utbildning (Granberg & Ohlsson, 2009). 
 
3.3 Herzbergs tvåfaktorsteori  
Den amerikanske forskaren Fredrick Herzberg genomförde 1959 en studie om 
arbetsmotivation. Utifrån resultatet av hans studie konstruerade Herzberg sin teori som han 
kom att kalla tvåfaktorsteorin som jag kommer beskriva nedan. I Herzbergs tvåfaktorsteori 
använder han sig av olika begrepp som han kategoriserar som motivation och hygienfaktorer 
(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). Jag kommer beskriva dessa begrepp då jag ser det 
relevant för min studie om hur motivationen påverkar säljare på deras arbetsplats.  
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Begrepp som Herzberg använder sig av inom kategorin motivationsfaktorer är framgång, 
prestation, ansvar, utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter. Framgång kan vara en 
befordran eller möjlighet att utföra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt där individen får 
möjligheten att lösa problem och uppleva slutgiltiga resultat av sin prestation. Ansvaret över 
sitt eget arbete är viktig för att få en möjlighet till nya ansvarsområden vilket ska leda till 
tillfredställelse och viljan att prestera bättre i arbetet. Utvecklingsmöjligheter är betydelsefulla 
för den personliga utvecklingen för att få en tillfredsställd och effektiv arbetssituation. 
Utvecklingsmöjligheterna kan ge individen en ny position i arbetsorganisationen vilket kan 
öka statusen som leder till att individen växer i arbetet och tillfredställelsen och prestationen 
hos individen ökar. Arbetsuppgifterna handlar om utformning av arbetet och hur individen 
trivs i sitt arbete. Arbetsuppgifter skiljer sig mellan olika arbetsplatser men 
motivationsfaktorerna och dess begrepp kan tillämpas på samma sätt på alla arbetsplatser 
(Herzberg et al. 1959).  

De begrepp Herzberg använder sig av inom kategorin hygienfaktorer är arbetsledningen, 
personalpolitiken, lön, arbetsmiljö och anställningstrygghet. Arbetsledningen kan beskrivas 
som en chef som fördelar arbete efter individens behov inom organisationen. Det gör att 
chefen kan övervaka de anställda vilket påverkar individens tillfredställelse och prestation i 
arbetet. Personalpolitik handlar om organisationens mål, administration och policys vilket 
påverkar arbetssätt och makt i organisationen. Lön beskriver vilka förväntningar det finns på 
löneökningar och vilken funktion lönen har när det kommer till tillfredställelse och prestation. 
Arbetsmiljön är en viktig faktor som Herzberg skiljer mellan psykiska och fysiska 
arbetsmiljön. Den psykiska arbetsmiljön kan vara arbetsbelastningen medan den fysiska 
arbetsmiljön kan syfta på lokalerna de anställda vistas i. Anställningstryggheten påverkar 
tillfredställelse och prestationen hos den anställda och det kopplas till hur företaget förhåller 
sig i marknaden men även den anställdas anställningsform (Herzberg et al. 1959). 

Herzberg menar att han såg mönster i sin studie hur olika motivations och hygienfaktorer 
påverkar arbetstillfredsställelsen och arbetsprestationen. Motivationsfaktorer har benägenhet 
för att påverka prestationerna mer långvarigt och effektivare än hygienfaktorerna. När ett 
företag presterar bra på marknaden påverkades arbetstillfredsställelsen och 
arbetsprestationerna positivt och tvärtom om företaget presterar dåligt. Enligt Herzbergs 
slutsatser kopplade han framförallt motivationsfaktorerna till arbetet i sig, medan 
hygienfaktorerna kopplades i större utsträckning till miljön och sammanhanget där arbetet 
utfördes. Alltså verkar motivationsfaktorerna till att generera hög arbetstillfredsställelse och 
långsiktig arbetsprestation medan hygienfaktorerna verkar för att förhindra låg 
arbetstillfredsställelse och leder till kortsiktig arbetsprestation (Herzberg et al. 1959).  
 
De teorier jag presenterar tillämpar jag i studiens resultat och analys kapitel. Ovan presenteras 
tre teorier som behandlar studiens syfte att undersöka lärande samt motivation hos säljare i 
telekombranschen. De valda teorierna är sociokulturellt lärande, lärande i arbetet och 
Herzbergs tvåfaktorsteori. Dessa ämnar vara det teoretiska ramverk som behandlar studiens 
frågeställningar. Med hjälp av dessa teorier ska det empiriska materialet tolkas och 
analyseras. Det teoretiska ramverk jag valt att presentera i min studie har valts då det syns 
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tydliga likheter om motivation och lärande utifrån intervjuerna och dessa teorier.   
 
4. Metod 
I detta kapitel presenterar jag valet av forskningsmetod, intervjumetod, urval, genomförande, 
bearbetning av material, forskningsetik samt studiens reliabilitet och validitet.  
 
4.1 Metodansats 
Valet av metod bör göras i förhållande till det som önskas undersökas. Metodansatsen styr 
vilket perspektiv som läggs på studiens olika delar och bör stå i relation till sitt syfte (Fejes & 
Thornberg, 2012). Syftet med min undersökning är att undersöka möjligheter som finns till 
lärande samt vad som motiverar säljare. För att få tillgång till dessa uppfattningar har jag valt 
att genomföra ett kvalitativt tillvägagångssätt genom semistrukturerade intervjuer med säljare. 
Intervjuer ger möjlighet till att få uttömmande svar på de frågor man undersöker och man får 
individens uppfattningar inom ämnet (Ahrne & Svensson, 2015). Min förhoppning är alltså 
att få djupa beskrivningar från individerna av gällande fenomen.  
 
4.2 Metod för datainsamling 
Den vanligaste förekommande forskningsmetoden inom den kvalitativa designen är genom 
intervjuer. Vid intervjuer får forskaren möjligheter att ta del av intervjupersonens egna 
uppfattningar genom deras berättelser och det skapar en stor förståelse av individen. 
Intervjumetoden ger även forskaren kunskap om sociala samspel och förhållande i dessa 
miljöer och får ta del av individers erfarenheter, upplevelser och känslor (Ahrne & Svensson, 
2015). Den sociala miljön är i min studie arbetsplatsen som de anställda jag valt att intervjua 
jobbar på.  
 
Kvalitativa intervjuer har sina fördelar i att på kort tid få in mycket insamlad data, även kallat 
empiriskt material. Jämfört med den kvantitativa forskningsmetoden är kvalitativa intervjuer 
flexibel och styrningen liten. Däremot kan kvalitativa intervjuer generera mängder med 
empirisk data och delar av detta används i slutändan inte då det kan vara irrelevant till 
studiens syfte. Intervjuer kan även ge en begränsad bild av ett fenomen vilket kan leda till att 
materialet blir missvisande och inte generaliserbart (Ahrne & Svensson, 2015).  
 
Kvalitativa intervjuer är inte som man kan tro ett samtal mellan likställda parter. Det är 
forskaren som definierar ämnet och på så vis har den ett övertag i intervjusituationen. I 
intervjuerna introducerar forskaren ämnet den undersöker och följer kritiskt upp med frågor 
till intervjupersonen. Den semistrukturerade livsvärldsintervjun definieras som en intervju där 
målet är att erhålla beskrivningar från intervjupersonens erfarenheter i syfte att tolka 
innebörden i sitt fenomen man valt att undersöka. Den semistrukturerade intervjun har sin vikt 
på intervjupersonens uppfattningar utifrån studerat fenomen. Intervjuaren söker med sina 
frågor ett klargörande över det fenomen man valt undersöka. Denna form av intervju har som 
mål att låta intervjupersonen ge en så fri beskrivning som möjligt utifrån de frågor man valt 
att ställa. Semistrukturen gör att man kan undvika att styra eller påverka personen man 
intervjuar till önskar svar (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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4.3 Utformning av intervjufrågor 
De frågor som forskaren ställer i kvalitativa intervjuer får en stor påverkan på studiens resultat 
och tillförlitlighet. Jag har valt att genomföra dessa semistrukturerade intervjuer då jag vill ha 
en fri beskrivning av mitt fenomen om lärande och motivation på arbetsplatsen. Denna 
struktur gör det möjligt att ställa öppna frågor och på så vis be intervjupersonen själv resonera 
kring hur den upplever fenomenet. Jag leder dem bara in på ämnet genom öppna frågor och 
därefter får de ge sina åsikter i frågan. Samtliga intervjuer hade samma upplägg för att 
underlätta bearbetningen av intervjuerna. Jag valde att dela in intervjuerna i tre teman för att 
underlätta dels i genomförandet av intervjun men också för att enklare kunna analysera de 
transkriberade intervjuerna. Tema 1 valde jag att kalla bakgrund och tar här reda på 
intervjupersonens ålder, utbildning, anställningstid, arbetsuppgifter med mera. Detta gjordes 
för att få en tydlig bild av intervjupersonen, skapa en relation med dem för att få dem att 
känna sig trygga och med hjälp av frågorna i tema 1 hade jag för avsikt att få en avslappnad 
intervju med dem. Sedan gick jag vidare till tema 2 i min intervjuguide som behandlar ämnet 
motivation i arbetet. Frågorna i tema 2 kopplades till Herzbergs tvåfaktorsteori om 
motivation- och hygienfaktorer, detta för att tydligt se vilka faktorer som spelar in i 
motivationen hos intervjupersonen. Tema 3 behandlar frågor angående lärande i arbetet. 
Frågor skapades efter valda teorier om Säljös sociokulturellt lärande och tidigare forskning 
om lärande i arbetet. Frågorna utgår ifrån hur intervjupersonen upplever att den lär sig på 
arbetsplatsen. Det centrala verktyget inom det sociokulturella lärandet är språket och 
interaktion med andra. Detta hade jag i åtanke vid intervjuerna och bad intervjupersonerna 
berätta själva hur de upplevde att lärande gick till på deras arbetsplats.   
 
4.4 Urval 
Anledningen till att jag i min studie valt att undersöka säljare i telekombranschen är för att det 
är en bransch som genomgår ständiga förändringar och jag finner det intressant att undersöka 
hur anställda i en sådan bransch motiveras och lär sig i arbetet. Jag valde att göra ett 
bekvämlighetsurval utifrån mina intervjuer. Bekvämlighetsurval innebär att respondenterna 
består av individer som finns tillgängliga för forskaren (Fejes & Thornberg, 2012). Denna 
urvalsmetod valde jag att använda då jag har kontakter inom företaget vilket underlättar 
arbetet mycket då jag lätt kommit i kontakt med de anställda jag valt att intervjua. Fördelar 
med denna urvalsmetod är att jag spar mycket tid på att komma i kontakt med 
intervjupersoner som annars kan vara svårt att få tag i eller att få folk att ställa upp på. 
Nackdelen blir då att spridningen i urvalet blir lågt och risken för att intervjupersonerna inte 
är representativa i min studie ökar. Trots detta har jag ändå valt bekvämlighetsurvalet då jag 
ser fördelarna med att spara tid och få ett lättillgängligt material att arbeta med.  
Det företag jag valt att genomföra min undersökning på är ett stort företag inom 
telekombranschen. Intervjupersonerna är i åldrarna 19-25 år och jag har valt att intervjua 5 
anställda säljare. Intervjupersonerna är endast män av den enkla anledningen att majoriteten 
av de anställda är män och de kvinnor som är anställda jobbar endast timanställda och jag fick 
inte någon chans att intervjua dem. Dessutom var mina kriterier för intervjupersonerna att de 
skulle vara heltidsanställda säljare och utefter de kriterierna fanns det på detta företag endast 
män. Det kan påverka spridningen i resultatet och reliabilitet med dock anser jag inte att det 
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spelar någon roll i min undersökning om motivation och lärande i arbetet om vilket kön 
intervjupersonen har. Mina intervjuer har utgått från ett och samma företag men på två olika 
butiker i Uppsala. Säljarna jag intervjuat har som främsta arbetsuppgifter att sälja och ge 
service åt kunder. Jag har efter önskemål valt att göra intervjupersonerna anonyma. 
 
4.5 Genomförande  
Då min studie fokuserar på att undersöka en bransch och inte ett visst företag så har jag valt 
att hålla företaget anonymt. Företaget jag valt att undersöka är en av Sveriges fyra 
mobiloperatörer som erbjuder både företag och privatpersoner mobil telefoni, mobilt 
bredband samt en rad olika mobil tjänster. Utifrån det bekvämlighetsurval jag valt så tog jag 
kontakt med företaget och de personer jag ansåg lämpliga att intervjua. Kontakten skedde via 
telefon där jag presenterade mig och varför de blivit tillfrågade att delta i studien. Jag 
presenterade även studiens syfte och att det självklart var frivilligt att ställa upp på en intervju. 
Därefter bokade jag in tider för intervju i samverkan med butikschefen. Tidpunkt och plats för 
genomförandet av intervjuerna är viktiga aspekter att tänka på när du genomför intervjun då 
dessa aspekter kan påverka resultatet i din studie. Platsen för intervjun kan påverka 
intervjupersonen på så sätt att olika platser kan väcka olika känslor hos personen vilket kan 
göra att man inte får helt riktiga svar på sina frågor (Ahrne & Svensson, 2015). Jag valde att 
genomföra intervjuerna på respektive butiks kontor för att göra det lätt för intervjupersonen. 
Jag såg till att kontoret skulle förbli ostört så att vi kunde genomföra intervjun utan 
störningsmoment. Intervjun började med att vi pratade lite om annat för att få en avslappnad 
stämning och trygg miljö. Jag valde att genomföra fem intervjuer dels för att jag anser att det 
räcker som grund för mitt empiriska arbete samt att det var svårt att få deltagare att ställa upp 
på intervjuer. Jag genomförde även samtliga intervjuer på förmiddagen då jag anser att detta 
är en tidpunkt då intervjupersonen känner sig alert och inte bara vill få intervjun överstökad. 
Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter att genomföra och alla intervjuer spelades in med hjälp 
av min telefon. Jag förde även lite anteckningar av centrala frågor för att enkelt kunna gå 
tillbaka till inspelningarna och hitta viktiga delar i intervjuerna. Efter varje intervju 
transkriberades materialet omgående då jag fortfarande hade det färskt i minnet vilket 
förenklade och kortade ner transkriberingsprocessen avsevärt som är en mycket tidskrävande 
process. Hela intervjuerna skrevs ut så jag fick en överblick över materialet, för att sedan dela 
in det i teman. De teman som materialet delades in i jämfördes med samtliga intervjuer för att 
se gemensamma mönster av fenomenet.  
 
4.6 Databearbetning  
Bearbetningen av det insamlade materialet är grunden för hela studien. Därför är 
bearbetningen av det insamlande materialet en viktig process. Att transkribera och skriva ut 
intervjuerna är en tidsödande process men är fördelaktigt i långa loppet. Man lär känna sitt 
material och kan under transkriberingen börja sitt tolkningsarbete samtidigt som man lyssnar 
och skriver ner intervjuerna. Det finns många olika sätt att genomföra transkriberingar men ett 
vanligt sätt är att skriva ut allt som sägs i intervjun (Ahrne & Svensson, 2015). På detta sätt 
gjorde jag för att få med allt som sagts i intervjuerna. När jag transkriberat alla intervjuer 
delade jag in textmassan i olika teman beroende på vad jag ansåg relevant till min studie. 
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Även mönster som liknande varandra utifrån respektive intervjuer delades in i kategorier för 
att underlätta i analysen.  
  
4.7 Forskningsetik  
Det finns etiska riktlinjer man bör följa vid genomförande av en studie. Grundläggande 
handlar det om frågor som rör integritet, frivillighet, konfidentialitet och anonymitet för 
individer som deltar i forskningen. De fyra grundläggande etiska principer är: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera berörda personer om 
undersökningens syfte. Undersökningspersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt 
och att de har rätt att hoppa av undersökningen om det önskas. De ska dessutom få veta vilka 
moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet handlar kort sagt om att deltagaren i 
en undersökning har rätt att själv bestämma om den vill delta eller inte och undersöks 
minderåriga bör man ha vårdnadshavarens godkännande. Konfidentialitetskravet handlar om 
att personuppgifterna om de som ingår i undersökningen är konfidentiella och dessa uppgifter 
måste behandlas på så sätt att inte obehöriga kan komma åt dem. Nyttjandekravet handlar om 
att de uppgifter man samlar in från undersökningspersonerna enbart får användas i det syfte 
man har i sin forskning (Bryman, 2011).   
Dessa etiska krav har jag informerat personerna jag valt att intervjua och berättat hur jag lever 
upp till dessa. Det enda de påpekade när jag talade med dem var att två av intervjupersonerna 
ville vara anonyma och därför valde jag att göra samtliga deltagare anonyma i min 
undersökning.  
 
4.8 Reliabilitet  
Reliabilitet visar på forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet och kan ställas i frågan 
om ett resultat kan reproduceras vid annan tidpunkt och av andra forskare (Kvale, 2014). I 
intervjusituationer kan resultatet få en stor påverkan och det är då viktigt att vara förberedd 
och ha en självkritisk utgångspunkt vid intervjuerna. En av intervjuernas största svagheter 
ligger i att forskaren får en begränsad inblick i det fenomen man undersöker då det oftast 
genomförs på ett litet antal personer som intervjuas. Eftersom det insamlade materialet från 
intervjuerna ligger till grund för hela studien kan generaliserbarheten ifrågasättas. 
Generaliserbarheten påverkar studiens tillförlitlighet då generalisering handlar om hur det går 
att tillämpa studiens resultat på en större population. Det gäller då att ha ett urval med 
relevanta deltagare för att få fram ett fullständigt material utifall generaliserbarheten 
ifrågasätts (Ahrne & Svensson, 2015). Generalisering handlar om att säga något om en större 
population eller miljö än just den som studeras. Detta är ett problem som brukar lyftas där det 
sägs att intervjuer utefter ett bekvämlighetsurval inte anses representativa eftersom de inte är 
slumpmässigt utvalda. Personerna som intervjuas i en kvalitativ undersökning är inte 
representativt för en hel population utan resultatet ska istället generaliseras till teori. Det är 
alltså kvaliteten i de teoretiska slutsatserna som är viktiga i bedömningen av generalisering i 
kvalitativ data (Bryman, 2011). Fejes och Thornberg (2012) säger dock att kvalitativa studier 
i allmänhet inte kan uttala sig om någon generaliserbarhet av studiens resultat då det lilla 
urvalet sällan är representativt för en hel population. Då det skiljer sig mycket mellan 
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företagen i denna bransch går det inte att generalisera mitt resultat. Skillnader mellan företag 
ligger i att löner ser olika ut, utbildningsmöjligheter skiljer sig åt och olika krav ställs på de 
anställda inom de olika aktörerna på marknaden. I det företag jag undersökt är den största 
delen av lönen provisionsbaserad med en låg fast lön. I andra företag i branschen har anställda 
en fast lön och ingen provision. Lärande och utbildning sker även det på olika sätt beroende 
på vilket företag du jobbar på och även anställningsvillkoren ser olika ut. Detta anser jag 
påverka motivationen och lärande hos de anställda. Därför påstår jag att resultatet av min 
studie inte går att generalisera till denna bransch då företagen har olika villkor på de anställda. 
I min studie har jag inte något mål att uppnå en generaliserbarhet som kan liknas i en hel 
population, utan ur mitt resultat vill jag se intressanta mönster och aspekter på just den 
arbetsplats jag valt att undersöka. Angående reliabiliteten och om forskningen skulle 
reproduceras och göras igen av annan forskare skulle det troligtvis ge annorlunda resultat då 
upplevelser i intervjumetoden skiljer sig åt från person till person. Sannolikt skulle forskaren 
få en del liknande resultat i vissa frågor men troligtvis inte exakt samma som jag fått. 
 
4.9 Validitet 
Validitet handlar om forskningsresultatets trovärdighet och giltighet. Validiteten är frågan om 
i vilken utsträckning tidigare forskning gjorts, metoder som använts och undersökningen 
avser undersöka det som avsetts. Kvale (2014) menar att det är omöjligt att besvara frågan om 
utskriften av en intervju är valid, där han menar att det inte finns någon sann objektiv 
omvandling från muntligt tal från intervjuer till skriftlig form. Han menar att man istället får 
fråga sig om utskriften lämpar sig till forskningssyftet. 
 
Jag anser att min studie är valid på så vis att jag konstruerat en intervjuguide med lämpliga 
frågor för att få svar på min frågeställning. Intervjuguiden är ordentligt genomtänkt och 
konstruerad med öppna frågor och följdfrågor som gör att jag ska få uttömmande svar av 
intervjupersonen och tillräckligt med data för att besvara studiens frågeställning samt att 
transkriberingen av intervjuerna lämpar sig till mitt syfte med studien. Jag räknar även med 
att svaren jag får från intervjuerna kommer vara ärliga för att öka studiens validitet.  
 
5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenterar jag studiens empiriska material och analys. Det delas upp i två delar 
med huvudrubrikerna: Motivation samt lärande i arbetet. Rubrikerna baseras på 
intervjupersonernas berättelser till studiens syfte. Under rubrikerna presenterar jag först 
utvalda citat från intervjupersonerna som jag sedan sammanfattar och för att sedan kopplas till 
tidigare forskning och teoretisk bakgrund. 
 
Jag börjar med att presentera de fem intervjupersonerna med fingerade namn för att inte röja 
deras identitet. Det som finns gemensamt hos samtliga intervjupersoner är att de arbetar heltid 
som säljare på ett stort telefoniföretag. 
 
Intervjuperson 1 kallar jag för Pelle och är en 22 årig man och har jobbat på arbetsplatsen i 
två år.  
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Intervjuperson 2 kallar jag för Erik och är en 24 årig man som jobbat på arbetsplatsen i två år. 
 
Intervjuperson 3 kallar jag för Markus och är en 24 årig man som har jobbat på arbetsplatsen i 
fyra år och den intervjuperson jag intervjuat som jobbat längst på denna arbetsplats.  
 
Intervjuperson 4 kallar jag för Oliver och är en 20 årig man som snart jobbat ett år på 
arbetsplatsen. 
 
Intervjuperson 5 kallar jag för Simon och är en 25 årig man som jobbat på arbetsplatsen cirka 
tre år. 
 
5.1 Motivation 
Här presenteras studiens empiriska material med koppling till säljarnas motivation till arbetet. 
Jag kommer att utgå ifrån Herzbergs motivationsteorier i tolkningen av det empiriska 
materialet. Herzberg et al. (1959) beskriver i sin tvåfaktorsteori olika begrepp som 
kategoriseras som motivation- och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna är framgång, 
prestation, ansvar, utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter medan hygienfaktorerna är 
arbetsledning, personalpolitik, lön, arbetsmiljö och anställningstrygghet (ibid). Motivation i 
arbetet omfattas i min studie av säljares egna drivkrafter till att genomföra arbetet. I följande 
underrubriker har jag valt att plocka ut det mest relevanta delarna ur intervjuerna som rör 
motivation hos säljarna i förhållande till syftet med studien. Utifrån intervjuerna med säljarna 
har det visat sig att det finns starka drivkrafter hos säljarna i genomförandet av sitt arbete. 
Motivationen är viktig för dem i arbetet med att få nöjda kunder, uppnå målen samt för ett 
trivas med arbetet. Tidigt i mina intervjuer ställde jag frågan om vad som motiverar säljarna 
till sitt arbete. Jag väljer att presentera samtligas svar på denna fråga då jag finner det 
intressant att se svaren på frågan utan att gå in i djupet på motivation.   
 

’’Motivationen kommer väl främst att jag är en sån tävlingsmänniska och vill till alla 
pris vinna månaden med mest sälj och med det kommer ju lönen, men man måste även 
tänka på kundens bästa.’’ (Simon) 
 
 
’’ Det som driver mig är att leverera efter kundens önskemål, det leder till nöjda kunder 
och jag får provision för såld produkt. Det gör att båda parter förhoppningsvis blir 
nöjda.’’ (Erik)  
 

’’Att utvecklas som person samtidigt som jag har chansen att få påverka min egen lön.’’ 
(Markus) 
 

’’Det som motiverar mig är att jag får utvecklas mycket både privat och yrkesmässigt.’’ 
(Oliver) 
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’’Att ha kul på jobbet och serva kunder är viktigt för mig. Men såklart gillar jag att 
tjäna pengar också så jag kan ägna mig åt mina intressen.’’ (Pelle) 
 

Motivationen hos säljarna ligger både egen vinning genom att få provision för såld produkt 
eller tjänst, personlig utveckling men också till kunden då det är viktigt för dem att kunden 
blir nöjd.  
 
5.1.1 Motivationsfaktorer 
Nedan går jag igenom de motivationsfaktorer som Herzberg et al. (1959) beskriver i sin teori 
och som jag kopplat till mina intervjuer med säljarna. Dessa motivationsfaktorer bygger på en 
inre tillfredställelse hos individen och därmed ökar den inre motivationen till att göra en god 
insats på jobbet. 

’’Ja jag har faktiskt vunnit pris för månadens säljare och då är man den som sålt mest i 
hela Sverige under en månad. Då fick jag ett diplom och en resa till Oslo och då kände 
jag att man fått lön för mödan’’ (Markus) 
 
’’Framgång? Nja, ibland har vi kampanjer där man utöver lönen kan vinna priser från 
olika leverantörer, det kan vara att man vinner en telefon eller en dator eller nåt sånt 
och då känner man sig ju duktig om man vinner nåt sånt!’’ (Pelle) 

Är man en duktig säljare så finns det på detta företag olika priser man kan vinna och som 
verkar uppskattat av säljarna. Det var bara i två fall i mina intervjuer som säljarna hade vunnit 
någonting men de upplevde att om man lade så mycket tid och engagemang i sitt arbete så är 
det kul att företaget visar uppskattning för att man jobbar hårt och det ger en framgångskänsla 
hos dem.  
 
Det finns formella utbildningar som säljarna kan välja att delta i. Dessa kurser får säljarna 
delta i om de fått godkännande av butikschefen då det ställs vissa krav på att få delta i 
kurserna. 
 

’’Det finns fyra stycken säljutbildningar som man har möjlighet att gå på och så har vi 
utbytesdagar där vi får testa att jobba med andra säljare i andra butiker och på så sätt 
lära oss nya säljmetoder’’ (Oliver) 
 

Dessa kurser beskrivs som väldigt meriterande och lärorika för säljarna, vare sig de väljer att 
stanna i företaget och jobba kvar länge eller till andra jobb.  
 

’’Jag vet att man måste gå alla kurserna för att bli butikschef eller högre och man 
måste ha godkännande från sin chef innan man går dem. Det ska också vara 
meriterande för andra jobb om man gått på dem.’’ (Erik) 
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’’Jag har gått alla utbildningarna som finns möjliga för oss. De flesta högre cheferna 
inom företaget är internrekryterade så det satsas på dem som gör ett bra jobb och det 
är mitt mål att klättra inom företaget. Det var ganska tidskrävande men ändå lärorikt. 
’’ (Markus) 
 
’’Jag upplever att det finns stor möjlighet till utveckling, exempelvis så har bolaget 
investerat i oss anställda genom de utbildningar som finns och teambuilding. Jag vet att 
man kan klättra inom företaget om man har drivkraften’’ (Pelle) 

 
De formella utbildningarna som finns sägs vara meriterande och nyttiga för säljarna men det 
nämns ändå att den är tidskrävande. Har man alla utbildningarna så ska det vara en möjlighet 
att klättra i företaget. 

 
Det sätts mål som bestäms av regionchefen och dessa mål förmedlas till säljarna genom 
butikschefen och här blir säljarens prestation viktig. Målen kan skiljas år beroende på 
kampanjer eller tidpunkt på året. Nu runt jul och nyår är det högt tryck i butikerna och målen 
är då högre en vad de är på sommaren då det brukar vara lugnt. Simon nämner att säljarna 
måste uppnå målen för att få behålla sitt jobb, han fortsätter:  

 
’’Man har ju haft kollegor som bara jobbat några månader och sedan blivit uppsagda 
för att de sålt för lite och inte uppnått målen.’’ (Simon) 

 
Prestationen hos säljarna hänger ihop med målen för verksamheten. De måste hela tiden 
prestera för att uppnå målen och det leder till att de får arbeta kvar i verksamheten så det är 
ständig en press på att säljarna måste prestera.  
 
5.1.2 Hygienfaktorer 
Här kommer jag beskriva säljares hygienfaktorer baserat på mina intervjuer som bygger på 
Herzberg et al.(1959) teori om den yttre motivationen. Det jag börjar med att presentera är 
intervjuernas resultat kring löner på arbetsplatsen.  

 
’’Vi har en ganska låg timlön men får provision på allt vi säljer, vilket gör att man kan 
tjäna mycket vissa månader och mindre andra’’ (Markus) 

 
Gemensamt som alla säljare nämner i intervjuerna är lönen och hur olika den kan se ut. Det 
visar sig att de har en låg grundlön men att med hjälp av provisionen kan de tjäna mycket 
beroende på hur mycket de säljer.  

 
’’Jag har bara jobbat här i knappt ett år så jag har inte tjänat så mycket som mina 
kollegor säger att man kan och timlönen är ju inte särskilt hög men det driver mig ju 
framåt att hela tiden försöka göra bättre så jag tjänar mer.’’ (Oliver) 
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Lönen fungerar som en motivation eller drivkraft för säljare för att hela tiden ska fortsätta 
fokusera och bättra sig på jobbet så att de kan få ut en bra lön. 

 
’’Man kan tjäna mycket pengar i denna bransch om man är duktig. Det jag upplevt när 
man tjänat mycket pengar några månader i rad är en sorts säljstress hos mig att jag 
måste jobba mycket och sälja mycket för att tjäna lika mycket nästa månad och det har 
hänt att jag nästan jobbat en månad i sträck för att uppnå det’’ (Pelle) 

 
Det Pelle uttrycker är en slags stress som finns inom honom där han känner sig stressad att 
uppnå målen, tjäna pengar och börjar jobba för mycket. Det leder in på nästa ämne kring 
arbetsmiljön där Pelle fortsätter: 

 
’’Jag trivs väldigt bra med mina kollegor, då man ofta jobbar långa arbetspass 
uppemot 10 timmar så umgås man ju mycket med dem… och just de långa arbetspassen 
är väl också det som är lite sämre i arbetet, man är nästan alltid på jobbet. Och 
upplever man stress och jobbar en månad i sträck utan lediga dagar mår man inte bra 
efter det. ’’ (Pelle) 
 

Det beskrivs alltså en sorts stress som kan ses som en tävling mot sig själv för att hela tiden 
öka sin lön men att han då jobbar mer och mer vilket han berättar att han inte mår bra utav. 
Även Erik beskriver att det finns en osäkerhet och stress i och med att han inte vet hur mycket 
lön han kommer få ut i slutet av månaden.  

 
’’Att lönen kan skilja mycket från månad till månad beroende på hur mycket man 
jobbar eller hur man presterar upplever jag stressande och det finns alltid en osäkerhet 
kring det.’’ (Erik) 

 
Säljarna berättar att de trivs bra med sina kollegor på arbetsplatsen och att de oftast är kul att 
gå till jobbet. Det finns dock osäkerheter hos dem som gör att de kan känna sig stressade inför 
arbetet och tyngden i de långa arbetsdagarna. Stressen bygger främst på hur mycket de säljer 
och alltså hur mycket lön de får. Det handlar om att uppnå företagets mål men det verkar 
också som att det finns personliga mål för dem som de vill uppnå och det gör att de arbetar 
mycket och långa arbetspass för att uppnå målen. Företagets mål tar oss vidare till nästa 
frågor om anställningstrygghet. 
 

’’Jag känner en god relation till butikschefen som bestämmer om anställningarna och 
det tror jag samtliga i denna butik känner. Men visst, man ska inte vara säker på att 
man får jobba kvar bara för att man har en god relation till chefen, det gäller även att 
göra ett bra jobb.’’ (Simon) 
 
’’Det känns bra, jag tror ingen på min arbetsplats känner sig otrygg. Det behövs 
snarare fler anställda än att någon av oss skulle behöva sluta. Men såklart så ska man 
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ju aldrig bli för bekväm, man måste samtidigt prestera annars kan man bli utbytt.’’ 
(Oliver) 

 
Säljarna säger att de känner en trygghet på arbetsplatsen och att samtliga anställda gör det 
men det finns en vetskap om att de ändå måste fortsätta prestera och leverera i sitt arbete för 
att få vara kvar. Detta vet säljarna då en av dem berättar för mig att han sett hur folk i 
verksamheten blivit utbytta då de inte presterar längre.  

 
’’Jag känner mig trygg, vi är inte så många heltidsanställda på denna arbetsplats och 
så länge jag gör ett bra jobb så får jag nog vara kvar här.’’ (Erik) 

 
De intervjuade säljarna nämner alla att de känner sig trygga i sin anställning. Goda relationer 
med butikschefen och kollegor emellan skapar en trygghet hos dem. Samtidigt verkar de vara 
medvetna om att de är utbytbara och bara för att man har en god relation till sin chef så får de 
inte bli för bekväma och göra ett sämre jobb. En säljare nämner till och med att det skulle 
behövas fler säljare i deras butik för att avlasta dem då de ofta jobbar sex dagar i veckar och 
då långa arbetspass.  
 
5.1.3 Analys av motivationer 
Herzberg menar att motivationsfaktorerna verkar till att generera en hög 
arbetstillfredsställelse och långsiktig arbetsprestation medan hygienfaktorerna verkar för att 
förhindra låg arbetstillfredsställelse och kortsiktiga arbetsprestationer. Resultatet av min 
studie visar att hygienfaktorerna hos säljarna inte alls är obetydliga för arbetstillfredsställelsen 
och arbetsprestationerna. Mönster som kan ses i min studie är att faktorer som lön, arbetsmiljö 
och anställningstrygghet är viktiga faktorer för säljarna för att motivera dem till arbetet. 
Intressant angående hygienfaktorn arbetsmiljö är att samtliga nämner att de trivs väldigt bra 
på arbetsplatsen med sina kollegor. Detta kan bero på att intervjupersonerna prioriterar att 
skapa en god stämning på arbetsplatsen och som jag kan tyda leder det till att resultaten också 
blir bättre. En möjlig förklaring till att samtliga intervjupersoner nämner att de trivs så bra 
med sina kollegor kan vara att de kompenserar det relativt enformiga arbetet och för att skapa 
stimulans i arbetet ser de till att ha en bra stämning på arbetsplatsen. Osäkerheten i arbetet 
kring hygienfaktorerna om lönen och de mål som måste uppnås verkar istället som negativt 
hos säljarna det visat sig att det skapas en sorts stress hos dem att de ständigt måste prestera 
och sälja, dels för att få ut en hyfsad lön men också för att behålla jobbet. 
 
Motivationsfaktorerna i min studie tyder på långsiktiga arbetsprestationer och hög 
arbetstillfredsställelse då det nämns i studien att det finns olika utvecklingsmöjligheter och 
framgångsfaktorer för säljarna, där de själva nämner att det kan leda till att de kan klättra i 
företaget. Herzberg et al. (1959) menar att dessa faktorer är betydelsefulla för den personliga 
utvecklingen då detta kan leda till att individen får en ny position i organisationen som i sin 
tur kan leda till att individen växer i arbetet och tillfredställelsen och prestationen ökar. I min 
studie har det visat sig att samtliga säljare har efter överenskommelse med butikschefen 
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möjligheter att få gå kurser som är meriterande för dem och stärker deras möjligheter till hög 
arbetstillfredsställelse och prestation.  
 
För att säljarna ska uppnå arbetstillfredsställelse och arbetsprestation så kombineras i min 
studie alltså Herzbergs motivation och hygienfaktorerna för att driva dem. Däremot kan man 
också se likheter till det Herzberg menar med att hygienfaktorerna leder till kortsiktiga 
arbetsprestationer. Tar man hygienfaktorn lön till exempel så är ju detta en kortsiktigt och 
individuell faktor som leder till kortsiktiga arbetsprestationer hos säljarna. Då jag uppfattar att 
säljarna angående lönen till stor del tänker på hur mycket de får ut kommande månad så leder 
det inte till något långsiktigt syn på arbete.  
 
Gamberales och Hagström (1995) menar att det finns förändrade värderingar som påverkar 
dagens arbetsmarknad. Arbetsprestationen menar de bygger på faktorerna om arbetsvillkor, 
arbetsförmåner och arbetets betydelse. Sett till mitt resultat kan även dessa faktorer kopplas 
till vad som motiverar dem i arbetet. Arbetsvillkor nämner säljarna att de vet om och att de 
måste uppnå mål för att behålla arbetet. Arbetsförmåner ser de som priserna som de kan vinna 
om de presterar bra i arbetet. Även lönen tolkar jag att vissa ser som en förmån, då vissa 
duktiga säljare kan tjäna mycket pengar ju mer de säljer. Däremot kan provisionslönen vara 
negativ för andra då de känner press på att sälja för att annars får de en sämre lön. Arbetets 
betydelse kan i min undersökning kopplas till det säljarna lär sig och bidrar till genom att sälja 
sin vara eller tjänst. Arbetet har en betydelse i sig att det har visat sig att säljarna utvecklas 
som individer genom deras jobb men att det också har en betydelse då de säljer en vara eller 
tjänst som kunden räknar med fungerar. Då dessa faktorer visas i min studie så kan man se att 
värderingarna hos säljarna påverkar arbetsprestationen. I Gamberales och Hagström 
undersökning som gjordes 1995 så menar de även att idag prioriterar anställda livskvalitet, 
tillfredställelse och utveckling till större del än förr då faktorer som anställningstrygghet och 
ekonomisk trygghet var viktiga. Även detta syns det mönster till i min studie där dessa 
faktorer nämns och anses vara viktiga för säljarna. I min studie bekräftas det att just de nya 
faktorerna har större betydelse än de äldre och det kan betyda att anställda idag prioriterar 
annorlunda än förr och att det som motiverar anställda kan förändras.  
 
5.2 Lärande i arbetet 
I detta avsnitt presenteras lärande i arbetet hos säljarna utifrån det empiriska materialet från 
intervjuerna. Jag presenterar det relevanta material jag fått genom intervjuerna och ser vilka 
mönster det finns för lärande i arbetet. Det finns tydliga mönster till det sociokulturella 
lärandet i denna bransch genom informellt lärande. Nilsson et al. (2011) beskriver det 
informella lärandet som lärande som sker utan planerade åtgärder. Lärandet sker genom 
dialog och utbyte av erfarenheter med kollegor på arbetsplatsen. Detta fenomen kan även 
liknas vid Lev Vygotskijs teorier om det sociokulturella lärandet där han menar att språket 
utgör det centrala verktyget för lärande genom dialog och interaktion med andra individer 
(ibid).  
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Utifrån intervjuerna med säljarna har det framkommit att de som nyanställda på företaget inte 
får någon formell introduktionsutbildning utan den nyanställde får lära sig genom att första 
veckan följa efter en kollega som visar hur verksamheten går till. Kollegan som den 
nyanställde ska gå med i en vecka väljs ut av butikschefen och ansvaret ligger i att lära den 
nyanställde hur olika system fungerar, lära om produkterna och tips på hur man pratar med 
kunder. De system som den nyanställda behöver lära sig är datorsystem där man registrerar 
kunder, ser kunders status, vilka abonnemang som finns med mera.  

 
’’Jag har lärt mig genom mina kunniga och erfarna kollegor. I början lärde min 
dåvarande chef mig arbetsuppgifterna på ett praktiskt och roligt sätt vilket gjorde det 
enkelt för mig.’’(Pelle) 
 
’’De första dagarna på jobbet stod jag med en kollega hela tiden och han visade mig 
olika moment som ingår i jobbet. Jag lärde mig inte allt de första dagarna men det 
fanns alltid en kollega i butiken som kunde hjälpa mig om jag inte kunde’’ (Simon) 
 

En veckas introduktion ses inte som tillräckligt för att man ska kunna alla moment i arbetet 
men i och med att det alltid finns andra kollegor i butiken som man kan fråga så anses det 
räcka med en vecka för att lära sig grunderna i arbetet. Oliver anser också att introduktionen 
var tillräcklig även fast han inte heller lärde sig allt på en vecka. 
 

’’Min första vecka gick jag med Pelle, han var som en fadder och lärde mig mycket. 
Efter den veckan kunde jag grunderna i arbetet så det var effektivt.’’ (Oliver) 
 
’’Det var svårt att memorera allt och kunna allt efter bara en vecka men det var aldrig 
något problem för det finns alltid en kollega som vill hjälpa och visa hur man ska 
göra’’ (Erik) 
 

Kunskapen de lärde sig under introduktionen var grunderna i arbetet vilket samtliga av mina 
intervjupersoner bekräftar att det räckte för att få en bra start i arbetet. Ingen av 
intervjupersonerna uttryckte något negativt om denna form av lärande på arbetet. Det gav dem 
grunderna i hur arbetet skulle utföras där de lärde sig hur datorsystemen fungerar, vilka 
produkter de säljer och hur man ska kommunicera med kunder. Jag uppfattar att denna form 
av informell utbildning vart lyckad på denna arbetsplats då några intervjupersoner uttryckte 
att det var givande att vara ute i praktiken och lära sig istället för att sitta på ett kontor och få 
utbildning om det. Utöver den informella introduktionsutbildningen finns det säljutbildningar 
som beskrivs ovan under motivationsteorier, vidare utbildningar för säljarna. Jag valde därför 
att fråga dem om hur lärande i arbetet utvecklar säljarna personligt under tiden de arbetat i 
företaget. 

 
’’Jag har utvecklats mycket sen jag började jobba här. Jag har lärt mig arbeta mer 
strukturerat och lärt mig anpassa mig till många sociala situationer. Det jag lärt mig 
och utvecklat mest är nog min sociala kompetens och hur man tar hand om både nöjda 
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men också missnöjda kunder’’ (Pelle) 
 

Det nämns att alla på något sätt har utvecklats sedan de började jobba på denna arbetsplats 
och de ser positivt på den utvecklingen. En av säljarna nämner att trots att det är ett enkelt och 
okvalificerat jobba så tycker han ändå att han lärt sig saker på i arbetet som han tror att han 
kommer ha användning av hela livet. Andra säger att de blivit mer tillmötesgående och lärt 
sig hantera situationer de aldrig hade vart i innan. 

 
’’Personligen har jag nog blivit en öppen och pratsam person. Jag har lärt mig mycket 
hur man pratar med olika människor och hur man hanterar diskussioner.’’ (Markus) 
 

Utifrån intervjuerna har det visat sig att säljarna inte bara utvecklats genom utbildningar för 
att öka kunskapen utan också hur de personligen utvecklas och lärt sig hantera olika 
situationer som kan uppstå i deras arbete.  
 
I den dagliga verksamheten hos säljarna har det visat sig att det sker ständiga förändringar i 
försäljningen i och med kampanjer, nya prissättningar och nya produkter. Detta gör att 
säljaren ständigt måste lära sig om nyheterna för att genomföra sitt arbete.  
 

’’Det är ju ofta kampanjer på abonnemang eller så släpps nya telefoner eller 
surfplattor och sånt och man måste ju lära sig de nya priserna och modellerna så man 
inte säger fel till kunder.’’ (Simon) 
 
’’Telekommarknaden svänger hela tiden fram och tillbaka, priser ändras hos oss eller 
konkurrenterna. Man får ha sina knep på hur man lär sig nyheterna men jag har inga 
problem att lära in lite nya priser, det sitter direkt.’’ (Pelle) 

 
Det beskrivs här att produkterna eller tjänsterna de säljer ständigt uppdateras och det gör att 
säljarna hela tiden måste lära sig om nyheterna. På frågan om hur det lär sig detta får jag 
svaren:  
 

’’Jag lär mig genom mina kunniga och erfarna kollegor och vi hjälps åt om någon 
glömt bort nåt eller så och själva nyheterna presenteras ju av chefen. ’’ (Pelle) 
 

I och med att det ständigt sker förändringar i priser eller nya varor och tjänster så lär sig 
säljarna detta med hjälp av varandra och de säger att det alltid finns någon erfaren eller 
kunnig att fråga ifall de glömmer bort något. 
 

’’Jag lär mig det genom att vår butikschef presenterar nyheterna och då gäller det att 
komma ihåg vad han säger men jag brukar skriva ner det och ha en liten fusklapp i 
början men det tar inte lång tid innan man lärt sig det.’’ (Markus)  
 

Säljarna genomgår alltså inga formella utbildningar eller liknande för att lära sig om 
nyheterna utan de får en kort genomgång av butikschefen men det anses tillräckligt då 
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säljarna uttrycker att nyheterna ofta går snabbt att lära sig. 
 
Utifrån intervjuerna syns mönster som visar att lärande på den arbetsplats jag undersökt 
nästan enbart sker genom interaktion med en mer erfaren kollega på arbetsplatsen eller genom 
butikschefen genom icke formella utbildningsaktiviteter som liknas vid det sociokulturella 
lärandet. Det icke formella utbildningsaktiviteterna i min studie omfattas av lärande som sker 
i den dagliga verksamheten i interaktion med kollegor. När säljarna börjar arbetet efter 
introduktionen är det fortfarande mycket kvar att lära sig och det kan vara svårt att minnas allt 
de fick förklarat för sig under den första veckan i introduktionen. Säljarna uttrycker att alla 
arbetsuppgifter de genomför har de lärt sig av varandra.  
 

’’Det är mycket att lära sig för att kunna genomföra alla uppgifter men i princip alla 
mina arbetsuppgifter har jag lärt mig med hjälp av mina kollegor.’’ (Oliver)  
 

Det nämns att det är mycket nya kunskaper de måste lära sig för att klara av att genomföra 
arbete. I princip har de lärt sig alla arbetsuppgifter de genomför i det dagliga arbetet med 
hjälp av en mer erfaren kollega. De kurserna som finns möjliga för säljarna har ingenting att 
göra med hur arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet ska lösas utan det verkar mer handla om 
utveckling av säljarna genom att lära dem tänka på nya sätt och lära dem om säljstrategier 
som kan vara bra när de kommunicerar med kunder.  

 
’’Ja allt på arbetsplatsen har jag lärt mig av kollegorna, kurserna man kan gå handlar 
mer om strategier och utveckling hos individen än själva arbetsuppgifterna vi utför.’’ 
(Markus)   

 
Kommunikation och interaktion sker regelbundet i deras jobb. Pratar säljarna inte med kunder 
så pratar de med varandra. Det gör att de hela tiden finns utrymme för lärande ur ett 
sociokulturellt perspektiv på deras arbetsplats. 

 
’’Kommunikationen är a och o i mitt yrke. Pratar vi inte med kunder så pratar vi med 
varandra och på så vis lär vi oss saker också. Jag menar, allt jag lärt mig här är det 
mina kollegor som lärt ut till mig.’’ (Pelle) 

 
Genom det insamlande datan framkommer det att säljarna lär sig av varandra i det dagliga 
arbetet. De frågar varandra om hjälp om det är något de inte själva vet hur man gör. Denna 
hjälp sker då genom att de frågar en annan säljare i butiken och blir då visad hur det går till. 
Här sker alltså lärande då en kollega visar en annan hur ett moment i arbetet ska lösas. Något 
som alla nämner är också att samtliga någon gång tagit hjälp av sin kollega och därför 
bemöter de varandra på ett bra sätt och är hjälpsamma mot varandra. De anser också att denna 
form av lärande är enkelt och bra för dem då de uttrycker att de snabbt lär sig det nya genom 
att i praktiken få se hur det ska gå till.  
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5.2.1 Analys av lärande i arbetet  
Resultatet visar att säljarna tycker att lärandet i arbetet fungerar bra genom mestadels 
informella utbildningar då dessa är vanligast förekommande för dem. 
Introduktionsutbildningen samt lärande i det dagliga arbetet med kampanjer och nya 
prissättningar lär de sig antingen av varandra eller av butikschefen och det ger säljarna goda 
kunskaper om hur arbetet ska utföras. De formella utbildningarna som finns för säljarna fick 
jag en uppfattning om att de var tidskrävande men ändå lärorika samt meriterande för dem. 
Ellström (1996) menar att med lärande i det dagliga arbetet ses som behov i att främja 
kompetensen i organisationen. Det handlar till stor del om ekonomiska överväganden som ska 
driva verksamheten till större vinster och sätter stort ansvar på de anställda som förväntas vara 
flexibel, ha stort kunskapsområde och självständighet. Sett till min undersökning syns många 
likheter med detta genom att företaget jag undersökt vill genom sina säljare bli en större aktör 
på marknaden genom att sälja sina produkter och tjänster. Säljarna skall vara flexibla, kunna 
mycket i sitt arbete och vara självständiga i den mån det går för att uppnå målen som sätts för 
dem. Lärande på arbetsplatsen jag undersökt sker främst genom informellt lärande genom 
icke formella utbildningsaktiviteter. Det innebär att lärande sker utan planerad utbildning och 
istället genom åtgärder som förbättrar förutsättningarna för de anställda. Det sker i det dagliga 
arbetet genom dialog med kollegor (Nilsson et al. 2011). Denna form av lärande samspelar 
med Ellström (1996) teori om att främja kompetensen i verksamheten på så vis att det har 
visats i min undersökning att på denna arbetsplats ses denna form av lärande som mest 
effektiv och gynnsam hos de anställda.  
 
Lärandet på den undersökta arbetsplatsen utgår ifrån företagets bestämmelser hur de anställda 
ska lära sig arbetet. Arbetet som säljare i den bransch jag undersökt ligger på en grundlig nivå 
och bygger på repetitiva arbetsuppgifter. Det gör att arbetet är enkelt att lära sig bara man lärt 
sig grunderna kring hur datorsystemet fungerar, vilka produkterna är samt hur man förmedlar 
det till kunden. Detta kan förstås genom Ellström (1996) syn på lärande som säger att den 
lägsta och enklaste typen av lärande är det reproduktiva där det dagliga arbetet går mycket på 
rutin. Även de uppsatta målen och arbetsuppgifterna förutbestämda och kan uppnås genom 
inlärda och repetitiva arbetsuppgifter. I min undersökning syns detta då de nyanställda lär sig 
grunderna genom introduktionen och inga vidare kvalifikationer behövs för att genomföra 
arbetet. Säljarna anpassar sig och lär sig hur dessa datorsystem fungerar, vilka produkter som 
finns att sälja och hur man bemöter kunder. Det är på så sätt lärandet sker för säljarna och där 
Ellström (1996) menar att lärande är något som individen anpassar sig till.  
 
Baumgarten (2006) forskning om lärande på arbetsplatsen resulterade i att hon tog fram tre 
olika mönster för lärande i arbetet. Dessa var de motvilliga, de osäkra och de engagerade. Sett 
till min undersökning så visar samtliga säljare ett engagemang och att de inte alls är 
motvilliga eller osäkra till förändringar eller lärande i arbetet. Baumgarten (2006) menar att 
de engagerade på arbetsplatsen deltar i hög utsträckning i läraktiviteterna eftersom det anses 
intressanta och utvecklande. De engagerade individerna strävade efter personlig utveckling, 
varierande arbetsuppgifter och högre lön. Detta syns det tydliga mönster till i min studie då 
säljarna är engagerade, vill utvecklas och lära sig fler arbetsuppgifter.   
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Utifrån intervjuerna har det visat sig att på den arbetsplats jag undersökt sker lärande i arbetet 
nästan enbart genom sociokulturellt lärande. Resultatet visar att säljarna lär sig med hjälp av 
mer erfarna kollegor och att dessa skapar goda förutsättningar för dem. De samspelar med 
varandra genom att fråga varandra om hjälp och därefter få den hjälpen praktiskt visat för sig. 
Detta sker genom icke formella utbildningsaktiviteter som innebär att lärande sker utan 
planerad utbildning och istället sker lärande genom åtgärder som förbättrar förutsättningarna 
för individen. Det sker ofta i det dagliga arbetet kollegor emellan (Nilsson et al. 2011). I min 
studie visas dessa icke formella utbildningsaktiviteter tydligt genom lärande från en mer 
erfaren kollega i det dagliga arbetet. De hjälper då varandra att utveckla ny, eller fördjupa 
befintliga kunskaper. Nilsson et al. (2011) säger att den proximala utvecklingszonen är den 
fas hos individen då den har möjlighet att lära och utvecklas. Den proximala utvecklingszonen 
är skillnaden mellan individens nuvarande stadium, alltså den kunskap den har till nästa stadie 
som kan uppnås om man ökar sin befintliga kunskap. Detta ska leda till att verksamheten 
påverkas och förbättras. Sett till min studie kan man dra paralleller till denna teori då säljare 
lär sig nya saker ökar sin befintliga kunskap om det är något de inte kan. Detta leder till att då 
de lär sig nya saker så lyfter de till nästa stadie och med det ökar även kunskapen i 
verksamheten om hur arbetet ska utföras så då kan man se att verksamheten påverkas och 
förbättras. Ju fler av säljarna som kan de flesta arbetsuppgifterna påverkar verksamheten 
positivt då det inte behöver läggas tid på att visa mindre erfarna kollegor hur arbetet ska 
utföras och full fokus kan då ligga i att sälja de varor och tjänster de erbjuder.  
 
Att lärande sker genom kommunikation mellan individer kan liknas vid det sociokulturella 
lärandet som bygger på att lärandeprocessen är interaktionskoncentrerat. Grunden i detta 
synsätt är att lärande är situerat, alltså att lärandet sker i det sammanhang där kunskapen eller 
kompetensen ska användas (Granberg, 2010). I mitt fall är detta på säljarnas arbetsplats där 
lärandet sker ute i den dagliga verksamheten. För att få kunskap att lösa en arbetsuppgift kan 
inte den kunskapen bara ges till individen utan kunskapen måste finnas runt individen i den 
fysiska miljön där arbetet sker (Ibid). Även detta syns det tydliga mönster till i min studie där 
de intervjuade nämner att de lär sig av en mer erfaren kollega på arbetsplatsen. Den nya 
kunskapen ses som ett verktyg eller redskap för att lösa arbetsuppgifterna i praktiken. Lärande 
blir då att använda dessa verktyg eller redskap och praktiskt utföra dem i det dagliga arbetet 
(Ibid). Säljö (2013) menar att med ett sociokulturellt perspektiv så innebär det lärande handlar 
om att skaffa sig information, färdigheter och förståelse för något men att även kunna avgöra 
när och i vilket sammanhang denna information är relevant. Även detta går att se i min studie 
där det visar att säljarna säkerligen innehar olika typer av kunskaper om hur yrket ska utföras 
och de avgör då i vilket sammanhang det ska användas i arbetet. Sett till loop-lärande som 
handlar om problemlösning och lärande i organisationer kan man även se det i den bransch 
jag undersökt. Framförallt kan man se likheter i doubleloop- lärande som handlar om att man 
tar till sig ny kunskap eller korrigerar fel och förändrar sina egna rutiner eller kompetens. Det 
leder till att en förändring av individen sker då den lär sig lösa ett problem, förstår den 
bakomliggande orsaken till det och lär sig hur det ska hanteras för att inte uppstå igen 
(Argyris, 1990). Sett till telekombranschen så syns denna form av lärande då en säljare ber en 
kollega om hjälp om det är något han inte kan. Lärandet sker då dels sociokulturellt men hos 
individen så utvecklas kompetensen och individen lär sig hantera den nya situationen vilket 
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kan liknas vid doubleloop-lärande. 
  
Sammanfattningsvis kan urskilja i analysen av intervjuerna att motivationen hos säljarna är 
stor men att den skiljer sig åt från person till person. De drivs av bland annat 
utvecklingsmöjligheter, sin provisions lön, kundnöjdhet och trivsel på jobbet. Utifrån 
Herzbergs tvåfaktorsteori om motivation kan man se att faktorerna tillfredställelse, utveckling 
och livskvalitet är de mest framträdande i studien för att säljarna ska vara motiverade till 
arbetet. Samtliga säljare uttrycker att de trivs bra på sin arbetsplats och är trygga med sina 
kollegor och chefer och med detta som grund gör att de har hög motivation. Det tas även upp 
att det som motiverar vissa av dem är att de utvecklas personligen och på så vis vill de lära sig 
mer om arbetet. Detta gör att lärande blir en viktig faktor för dem. Lärandet hos säljarna sker 
främst genom utbytet av kunskap mellan varandra på arbetsplatsen. Detta liknas vid Säljös 
teori om det sociokulturella lärandet där lärande sker genom interaktion med individer i sin 
närhet. Det går att urskilja mönster ur analysen av intervjuerna att motivation och lärande på 
den arbetsplats jag undersökt hänger ihop och kombineras. För att säljarna ska vara 
motiverade på denna arbetsplats har det ur visa intervjuer gått att urskilja att de måste lära sig 
ny kunskap för att genomföra jobbet på ett bra sätt. Även för att säljarna ska lära sig något 
nytt så krävs en viss motivation till detta. Då går Herzbergs tvåfaktorsteori, lärande i arbetet 
och sociokulturellt lärande ihop i vissa anseenden vilket gör detta fenomen intressant att 
studera. Det visar alltså att man kan se vissa motivations- och lärande faktorer i denna bransch 
är viktigare än andra.    
 
6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien och genomförandet kopplat till syftet och 
frågeställningarna. Jag drar även slutsatser och sammanfattningar av studiens resultat samt 
bidrag och begränsningar med forskningen. Till sist diskuteras förslag på vidare forskning i 
ämnet.  
 
6.1 Slutsatser 
Syftet med min studie har varit att undersöka vilka möjligheter till lärande säljare har samt 
hur de motiverar sig till arbetet inom telekombranschen. För att besvara mitt syfte med 
studien definierades tre frågeställningar. Dessa är: 
Hur upplever säljarna att de motiverar sig i arbetet?  
Vad har säljarna för förutsättningar till lärande i företaget?  
Hur sker lärande för säljarna i företaget? 
 
I studiens resultat går det att urskilja vad som motiverar säljarna på den arbetsplats jag valt att 
undersöka. I resultatet går det även att se vilka förutsättningar det finns till lärande samt hur 
lärandet sker på arbetsplatsen. Det har visats vilka motivationsfaktorer som är mest relevanta 
för säljarna där tydliga mönster och likheter kring detta påvisats. De likheter och mönster som 
syns är att tillfredställelse, utveckling och livskvalitet är viktiga faktorer för säljarna ska vara 
motiverade i sitt arbete. Dessa faktorer uppnås genom att de känner en trygghet till arbetet och 
att de trivs bra på sin arbetsplats med kollegor och chefer. Möjligheten till utveckling och 
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lärande i företaget ses som en faktor som ökar motivationen hos säljarna då de anser att de 
faktiskt utvecklas personligt och har möjlighet till utveckling i företaget. Motivationen drivs 
också av säljarnas provisionslön som ger dem möjlighet att påverka sin lön och prestera i 
arbetet. Resultatet visar att för att säljarna ska vara motiverade till arbetet krävs det att dessa 
faktorer är uppfyllda och att få dem att genomför ett bra jobb.  
 
Angående resultatet kring förutsättningar till lärande och hur lärande sker i arbetet har det 
visats tydligt att detta sker till största del på arbetsplatsen genom interaktion med sina 
kollegor. Förutsättningar till lärande finns genom ett antal formella utbildningar men 
intervjupersonerna menar att det mesta de lär sig i det dagliga arbetet sker på arbetsplatsen 
genom att få kunskapen visad för sig i praktiken. Hur lärande går till för säljarna i arbetet syns 
det även tydliga mönster på i intervjuerna och i denna undersökning sker främst lärande i 
interaktion med kollegorna. Intervjupersonerna uttrycker att denna form av lärande är enkel 
och hjälper dem mycket i arbetet och att det bygger på att det finns goda relationer och 
förståelse för varandra. 
 
I resultatet av studien finner jag många likheter i svaren från intervjuerna mellan säljarna. Det 
kan bero på att de jobbar på samma arbetsplats och har i princip samma arbetsuppgifter. Det 
kan även bero på att säljare har en viss personlighet där de ofta är sociala och har ett positivt 
förhållningssätt till arbetet. I och med att säljbranschen är ett socialt arbete där det handlar om 
att prata med människor så finner jag intervjupersonerna lika på många sätt. Det kan ha 
påverkat studiens resultat på så vis att de kan ha liknande åsikter. En annan viktig aspekt 
angående resultatet är att det eventuellt kan påverkas av mina frågeställningar. Jag har utifrån 
intervjuerna fått mycket empirisk data som känns relevant till min studie men många frågor 
kom att visa sig vara relativt likvärdiga vilket ledde till att svaren blev liknande. Därför kan 
resultatet stundtals kännas upprepande men jag anser att jag fått det material jag ville och 
efterfrågade för att genomföra min studie.  
 
I den tidigare forskning jag presenterat tar Granberg (2010) upp de vanligaste lärprocesserna 
på arbetsplatsen. Det går att se tydliga likheter med Granbergs forskning och min studie om 
hur lärande sker på arbetsplatsen. Granberg beskriver en lärprocess där han undersöker 
lärande som förändrat deltagande/utförande och detta bygger på ett interaktionscentrerat och 
sociokulturellt perspektiv. Lärande är situerat och sker i det sammanhang där kunskapen eller 
kompetensen ska användas. Detta har framkommit även i min undersökning av hur lärande 
går till i telekombranschen. Säljarna i min studie lär sig genom ett sociokulturellt perspektiv 
och lärande sker även i min studie situerat på deras arbetsplats. (Baumgarten, 2006) tar i sin 
forskning upp arbetsplatslärande på ett företag som verkade inom varuproduktionsindustrin. 
Hennes studie visade att en organisation i förändring hela tiden jobbar med lärande på 
arbetsplatsen. Trots att mitt studerade fenomen verkar i en annan bransch så visas även här 
likheter med den tidigare forskningen med erfarna kollegor på arbetsplatsen lär ut mindre 
erfarna anställda för att höja kompetensen på arbetsplatsen. Baumgarten tog fram tre olika 
grupper i läraktiviteter beroende på inställning till lärande i arbetet. Dessa tre grupper 
beskriver hon som de engagerade, de osäkra och de motvilliga medarbetarna. I min studie kan 
jag inte urskilja något annat än den grupp som beskrivs som den engagerade medarbetaren. Ur 
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samtliga intervjuer jag gjort har lärande på arbetsplatsen vart positivt. I Gamberales och 
Hagström (1995) forskning om unga människors arbetsmotivation och värderingar beskriver 
de att unga idag har andra värderingar och attityder till arbetet i jämförelse med äldre. De 
menar att unga människor idag prioriterar livskvalitet, tillfredsställelse, och utveckling i sin 
arbetsprestation. Dessa tre faktorer finns det tydliga tecken på i min studie också då säljarna 
själva uttrycker detta. Gamberales och Hagström tar dock upp i sin forskning att dagens unga 
inte enbart motiveras av en hög lön och denna faktor skiljer sig från min studie där några 
intervjupersoner nämner att lönen är viktigt för dem och att det kan vara en motiverande 
faktor i arbetet.  
 
Sammanfattningsvis bekräftas mycket av den tidigare forskningen jag presenterar med min 
egen studie och liknande mönster kan ses i dem. Intressant är att branscherna som undersöks i 
den tidigare forskningen är helt andra än den bransch jag undersöker i min studie. Detta gör 
att man i vissa fall kan se många likheter i hur motivation och lärande går till i organisationer 
trots helt skilda branscher.  
 
6.2 Bidrag och begränsningar 
Min studie följer en kvalitativ ansats genom intervjuer. Det gav mig möjligheten att ställa 
omfattande och följdfrågor i intervjusammanhanget vilket lett till att jag fått mycket empiriskt 
material att jobba med. Jag valde att inte skicka ut frågorna till intervjupersonerna i förväg då 
jag inte ville att de skulle veta innehållet i intervjun för att minska risken med förfinande svar. 
Däremot informerade jag dem om ämnet och syftet med mina intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes på deras arbetsplats vilket har sina för- och nackdelar. Fördelarna var att vi satt 
ostört och prata samt att det blev enkelt att få dem att ställa upp på intervjuer då de inte 
behövde gå iväg någonstans. Nackdelen kan vara att intervjupersonen sitter på sin arbetsplats 
och då kanske inte vågar vara helt ärlig i sina svar då de möjligtvis kände lojalitet mot sin 
arbetsgivare.  

Med hjälp av tidigare forskning och litteratur kring fenomenet har jag utgått ifrån att dessa 
teorier är sanna, vilket möjligtvis är en förenklad metod och kan ha påverkat studiens resultat. 
Trots detta anser jag att de valda teorierna lämpar sig bra in i forskningen och jag har fått 
empirisk data som gått att analysera med hjälp av dessa teorier. Tillförlitligheten kan också 
diskuteras i utformandet av intervjuer. Jag la god tid på konstruktionen av intervjuguiden och 
diskuterade den med kurskamrater men det finns såklart alltid brister med olika metoder. Det 
kan vara att man ställer ledande frågor omedvetet för man vill ha önskat svar och då blir inte 
svaren sanna utifrån intervjupersonen. I intervjusammanhang finns också risken att man 
hamnar på sidospår och detta kan påverka validiteten. För att minska dessa brister i 
intervjusammanhanget skapade jag alltså en intervjuguide som jag anser inte innehåller 
ledande frågor och frågorna skapades i samspråk med kurskamrater. Även i intervjuerna 
tyckte jag det flöt på och vi höll oss till ämnet och jag fick mycket empirisk data utifrån 
intervjuerna.  

De begränsningar jag fick hålla mig inom var att enbart göra min undersökning på ett företag. 
Det företaget jag valde att undersöka ville även vara anonyma i undersökningen utifrån 
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önskemål av butikschefen och i och med konfidentialitetskravet så accepterade jag 
naturligtvis det. Att hålla företaget samt personerna jag intervjuade anonyma var inget 
problem jag upplevde med givetvis kan det bli mer intressant för läsaren om man vet vilket 
företag det handlar om. Generaliseringsfrågan kring lärande i arbetet och motivation var 
också en begränsning jag fick ta i åtanke då jag inte valde att generalisera resultatet i större 
sammanhang på liknande arbetsplatser utan endast på verksamheten i det företag jag 
undersökte.   

I min studie presenterar jag motivationsteorier och teorier om lärande i arbetet. Dessa teorier 
anser jag relevanta och användbara i verksamheter som arbetar med dessa faktorer. Det jag 
kommit fram till i min studie kan förhoppningsvis bidra med tips och idéer hur företag kan 
jobba med dessa faktorer och teorier. Det skulle kunna hjälpa chefer att planera sitt ledarskap 
utifrån hur de anställda motiverar sig och lär sig i arbetet.  
 

6.3 Fortsatt forskning 
Jag har i min studie försökt ta reda på vad som motiverar samt hur säljare lär sig i arbetet 
utifrån säljarnas egna perspektiv. Då jag genomförde en kvalitativ undersökning på dessa 
genom intervjuer har jag fått möjligheten att gå in på djupet på just dessa fem säljare. Jag har 
tagit del av deras tankar, reflektioner och upplevelser kring fenomenet vilket gav mig mycket 
material att arbeta med.  
 
Vid fortsatt forskning kring detta fenomen skulle man kunna göra en kvantitativ undersökning 
genom enkäter och skicka ut till fler säljare inom branschen. Det skulle göra att man 
möjligtvis får en högre generaliserbarhet på studien i och med fler antal deltagare i 
undersökningen. Generaliserbarheten skulle då kanske öka men man skulle inte få samma 
djupa insikt hos säljarna som man får genom intervjuer.  
 
En tanke jag hade i början av uppsatsskrivandet var att jag skulle intervjua både chefer och 
anställda. Detta för att få även chefens upplevelser kring motivation och lärande i arbetet men 
det skulle bli mer tidskrävande då man skulle få göra en jämförande undersökning kring 
fenomenet. Det var även så att det just då bara fanns en chef för de två butikerna i Uppsala 
vilket gjorde det ännu svårare. Hade en sådan undersökning gjorts så hade det varit intressant 
att se skillnader och likheter i om det varierar sig i motivation och lärande beroende på om 
man är chef eller anställd. Det skulle konkret kunna leda till ett resultat från flera perspektiv 
och möjligtvis bidragit till att företag kunnat använda forskningen som underlag för styrning i 
organisationen.  
 
 
 
 
 
 



	   33	  

7. Referenser 
 
Argyris, C. (1990) Overcoming Organizational Defenses. New York: Allyn and Bacon  
 
Ahrne, G., & Svensson, P, (2015) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB 
 
Bain, P. (2004). Call Centres and Human Resource Management: A Cross-National 
Perspective. Employee relations, 26(5), 569-571. Doi: 10.1108/01425450410550527 

Baumgarten, M. (2006) Anställdas deltagande i läraktiviteter- en studie av 
arbetsplatslärande i ett industriföretag. Institutionen för beteendevetenskap Lindko ̈pings 
universitet.  

Brunsson, N., & Hägg, I. (1992). Marknadens makt. Stockholm: SNS Förlag. 

Bryman., A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB 

Börnfelt, P-O. (2011). Arbetsorganisation i praktiken. Stockholm: SNS Förlag 

Ellström, P-E. (1996). Arbete och lärande- förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbete. Solna: Arbetslivsinstitutet & författaren  

Fejes, A. & Thornberg, R. (2012). Handbok i kvalitativ analys. Johanneshov: TPB 

Gamberale, F. & Hagstro ̈m, T. (1995). Young peoples work motivation and value orientation. 
Journal of adolescence, ISSN 0140-1971, 08/1995, Volym 18, Nummer 4, pp. 475-490.’ 

Granberg, M. (2010) Lärande i arbetsliv och organisationer - en teori- och litteraturöversikt. 
Pedagogisk forskning i Uppsala. Uppsala universitet  

Granberg, O., & Ohlsson, J. (2009). Från lärandets loopar till lärande organisationer. Lund: 
Studentlitteratur AB 

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). The motivation to work. New 
Brunswick: Transaction Publishers 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D., & Davidsson, B. (2011). Human Resource 
Development- att utveckla medarbetare och organisationer. Lund: Studentlitteratur AB 
 



	   34	  

8. Bilagor 
Intervjuguide 
 
Syfte med studien 
Varför jag kontaktat er 
Etiska regler 
Bakgrund (Tema 1) 
Ålder 
Kön 
Utbildning före anställning 
Hur fick du jobbet? 
Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
Beskriv verksamheten  
Din roll i verksamheten, arbetsuppgifter mm. 
Motivation (Tema 2) 
Vad motiverar dig till ditt arbete? 
Upplever du någon gång framgång i ditt arbete? Hurdå? 
Berätta hur arbetsledningen fungerar på den här arbetsplatsen, alltså hur och vem fördelar 
arbetet.  
Upplever du att du har möjlighet till utveckling i företagen? Berätta hur och vilka möjligheter 
finns det? 
Vet du vad organisationens mål är och hur dessa mål sätts? 
Förklara hur ditt lönesystem fungerar och vad du tycker om det?  
Vad är bra respektive dåligt angående din arbetsmiljö? 
Anställningstryggheten på din arbetsplats- hur känner du för den?  
Lärande (Tema 3) 
Hur fick du lära dig alla arbetsuppgifter du genomför idag? Uppstår det ofta förändringar i 
arbetet som gör att du måste lära dig nya saker regelbundet? I så fall hur lär du dig detta?   
Genomförs utbildningar för säljare på ert företag? 
Från egna erfarenheter lär jag mig mycket genom kommunikation med andra. Hur ser du på 
det i ditt arbete? 
Hur har du utvecklats som person under din tid på denna arbetsplats?  

 


