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Sammanfattning 

Det primära syftet med denna uppsats var att studera den subjektiva uppfattningen av 

prestationsbaserade löner i korrelation till stress, oro, missnöje, motivation och 

utvecklingsmöjligheter. Till detta ingick det även att ta reda på varför informanterna 

valde att ta anställning på en arbetsplats med prestationsbaserad lön och slutligen 

gjordes en jämförelse mellan de två informantgrupperna, medarbetare och mellanchefer. 

Då syftet var att studera den subjektiva uppfattningen hos informanterna användes en 

kvalitativ ansatts där empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer med fyra 

medarbetare från ett företag och fyra mellanchefer från fyra olika företag.  Det 

empiriska materialet har analyserats utifrån sociologiska teorier och annan 

arbetsmarknadsforskning. De sociologiska teorier som användes var, Rational choice, 2-

faktorteorin och Expectancy teorin. Arbetsmarknadsforskning som användes för 

analysen var krav-kontroll-stöd-modellen och ledarskapsforskning. 

Resultatet tyder på att incitamentet initialt för att ta anställning på ett företag med 

prestationsbaserad lön är möjligheten till att få en större inkomst än det vore möjligt på 

annan plats. Vidare tyder resultatet på att informanterna upplevde att den 

prestationsbaserade lönen bidrog till deras motivation och utvecklingsmöjligheter. 

Resultatet pekade även på att stress som en följd av den prestationsbaserade lönen är 

närvarande hos samtliga informanter men den uppfattades som större hos 

mellancheferna då de upplevde att de hade större ansvar än medarbetarna. 

Mellanchefernas upplevelse av stress förstärktes på grund av den brist på kontroll de 

hade över personalomsättningen och företagets policy vad det gäller deras arbete. 

Slutligen indikerade resultat av studien att mellancheferna uppfattade den status som 

den prestationsbaserade lönen gav dem som ett starkt incitament. 

Nyckelord 

Prestationsbaserad lön, medarbetare, mellanchef, motivation, incitament, stress, oro, 

missnöje, utvecklingsmöjligheter, rational choice, 2-faktorteorin, expectancy teorin, 

krav-kontroll-stöd-modellen.
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Inledning 

Den svenska lönestrukturen har förändrats under årens gång där löneförhandlingar nu 

oftare sker mellan företag och arbetstagare. Detta har bidragit till att den individuella 

lönesättningen har ökat som ett styrmedel i den privata sektorn där 

telefonförsäljningsyrket är verksamt (Granqvist och Regnér, 2008). På grund av den 

individuella lönesättningens utveckling har ett ökat intresse skett i frågor vad det gäller 

prestationsbaserade löners påverkan på individers välmående (Eriksson, Sverke, Hellgren 

och Wallenberg, 2002). Utvecklingen av prestationsbaserade löner kan ses som både 

positivt och negativt då det både kan skapa motivation men även motverka motivationen 

(Granqvist och Regnér, 2008). Motivationen kan öka om individen upplever att deras 

prestation belönas, vilket en prestationsbaserad lön eventuellt bidrar till. Däremot om 

arbetstagaren enbart har en prestationsbaserad lön utan en grundlön kan en oro skapas då 

detta innebär avsaknaden av trygghet som grundlönen erbjuder (Hechter och Kanazawas, 

1997). Intresset av prestationsbaserad lön ur ett sociologiskt perspektiv är den påverkan 

denna löneform har på individers psykosociala välmående. Majoriteten av informanterna 

i denna studie saknar eftergymnasialutbildning och har därmed antagligen mindre 

valmöjligheter när det gäller anställning med högre inkomstmöjligheter. 

Telefonförsäljningsyrket med prestationsbaserad lön erbjuder individerna ett tillfälle att 

få en högre inkomst som hade varit svårt att få på andra arbetsplatser. Dock finns det 

risker i denna yrkesform där individernas välmående kan ta skada genom olika 

stressfaktorer som en otrygg löneform eller otrygga anställningsförhållanden.  I denna 

uppsats studeras den subjektiva uppfattningen av prestationsbaserade löner i relation till 

stress, oro, missnöje, motivation och utvecklingsmöjligheter. Med avsikt att visa en 

djupare förståelse för ämnet i fråga då tidigare forskning kring denna typ av 

arbetsmarknadsfrågor oftast har haft en generell infallsvinkel.  

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte kommer att fokusera på hur prestationsbaserad lön påverkar informanternas 

upplevelse av stress, oro, missnöje och utvecklingsmöjligheter samt motivation. Dessa delar 

speglas även i frågeställningarna, där ytterligare en aspekt tilläggs vilket är en jämförelse 
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mellan mellanchefer och medarbetares subjektiva uppfattning av dessa perspektiv. Denna 

jämförelse anses av författarna vara en ovanlig infallsvinkel till forskningen kring 

prestationsbaserad lön då både medarbetare och mellanchefers subjektiva uppfattningar 

beaktas medan tidigare arbetsmarknadsforskning enbart gjorts på arbetstagare generellt. 

Uppsatsens frågeställningar kommer där av att vara: 

 Vilka incitament finns det för arbetstagare som valt att arbeta med prestationsbaserad 

lön? 

 Hur påverkar prestationsbaserad lön upplevelsen av stress, oro, missnöje alternativt 

upplevelsen av utvecklingsmöjligheter och motivation hos arbetstagarna? 

 Finns det skillnader mellan att vara mellanchef eller vanlig anställd i frågor om 

incitament och upplevelserna av stress, oro, missnöje alternativt av 

utvecklingsmöjligheter och motivation? 

Avgränsningar och disposition  

Uppsatsen behandlar enbart prestationsbaserad lön i form av provision och bonus. Utöver 

detta är uppsatsens empiri baserad på individer med en grundlön och provision. Fokus i 

uppsatsen ligger på försäljningsbranschen och då telefonförsäljning i olika former. Den 

prestationsbaserade lönens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön begränsas till den 

subjektiva uppfattningen av stress, oro och missnöje samt utvecklingsmöjligheter och 

motivation. I detta baserar sig studien uteslutande på positionerna mellanchef och 

medarbetare. Båda dessa benämns som arbetstagare då de har en eller flera chefer över sig i 

hierarkin medan medarbetare även har benämningen säljare vid enstaka tillfällen.  

I följande avsnitt kommer en kort redovisning om lönestrukturen i samhället och den 

prestationsbaserade lönen som en introduktion till uppsatsens frågeställningar. Därefter 

kommer en introduktion av tidigare forskning i ämnet samt en teoretisk ram som analysen 

baseras på. Vidare redogörs det för metodvalen där rubrikerna urval, praktiskt genomförande, 

etiska aspekter samt analysprocessen behandlas. Därpå presenteras analysen av resultatet 

kopplat till den teoretiska ramen och bakgrunden samt avslutningsvis görs en diskussion kring 

resultatet. 
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Bakgrund 

Prestationsbaserad lön är fundamentet i uppsatsen och med detta i åtanke kommer det här 

nedan presenteras en kort bakgrund om lönestrukturen i Sverige samt anledningen till varför 

arbetsgivare väljer att använda sig av prestationsbaserad lön.  

Lönestrukturer 

Granqvist och Regnér, två doktorer i nationalekonomi verksamma på Sveriges akademikers 

centralorganisation, har i sin bok ”Lön” presenterat teorier om lönebildning och påpekar att 

lönesättning är viktig för både arbetstagaren, arbetsgivaren samt arbetsmarknaden. För 

arbetsgivaren kan en för hög lönesättning alstra höga arbetskostnader som i sin tur kan leda 

till att företaget inte kan anställa tillräckligt med personal för sina behov. Det finns tre nivåer 

av löneförhandlingar på den svenska arbetsmarknaden, central nivå, branschnivå och lokal 

nivå. En förändring vilken kan skönjas på den svenska arbetsmarknaden är att 

löneförhandlingarna sker i större utsträckning på lokal nivå idag än tidigare och då mest 

mellan företag och arbetstagare. Som utgångspunkt i arbetsmarknadsforskning kan 

lönebildningen beskrivas makroekonomiskt, som förklarar arbetslöshet och lönenivåer på 

arbetsmarknaden. Den andra utgångspunkten är mikroekonomisk, som kan förklara de 

enskilda individens arbetsinsats och varför lönenivåerna skiljer sig från individ till individ 

(Granqvist och Regnér, 2008).  

Det relevanta för denna uppsats är mikronivån där arbetsinsatsen är direkt relaterad till lönen. 

Med andra ord är det produktiviteten av varje individ per arbetad timme som avgör 

löneskillnader individer emellan. Ytterligare en faktor som avgör löneskillnader är företagens 

egna lönestrukturer som både kan vara motiverande för arbetstagarna men även hämma 

motivationen. Enligt Granqvist och Regnér (2008) är det ur arbetsgivarens synvinkel 

effektivare att inom vissa yrken, exempelvis inom försäljningsyrket, mäta en arbetstagares 

värde utefter arbetsinsatsen (Granqvist och Regnér, 2008). Eriksson, Sverke, Hellgren och 

Wallenberg (2002)  belyser att lön har ökat som styrmedel i Sverige, där prestation är en allt 

viktigare faktor. En av anledningarna till denna ökning är att prestationsbaserad lön delvis kan 

öka motivationen hos arbetstagarna. Fackliga organisationer, som exempelvis Unionen, 

belyser att olika former av rörliga löner inte är ovanliga i dagens lönesättning däremot finns 

inget belägg på den exakta ökningen i statistikform (Unionen, 2015). Bristen på statistik om 

prestationsbaserade löner visade sig även finnas hos Statistiska centralbyrån och 

Medlingsinstitutet. I Medlingsinstitutets rapport om lönebildningen påpekas det att det i 
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månadslön ingår, fast lön, fasta tillägg, rörlig lön, ob-tillägg bland flera andra lönetillägg 

vilket gör det svårt att urskilja den prestationsbaserade lönen, bonus och provisionslön, som 

var av intresse för uppsatsen (Medlingsinstitutet, 2015:100). 

Teoretisk ram 

I en del yrken som exempelvis försäljningsyrken är det enligt arbetsmarknadsforskning 

effektivare för arbetsgivarna att använda sig av prestationsbaserad lön då det kan vara svårt att 

mäta en individs arbetsinsats för lönesättning (Granqvist och Regnér, 2008). Det finns en del 

forskning kring callcenter där bland annat arbetsmiljöverket publicerat riktlinjer i hur denna 

arbetsform ska se ut för välbefinnandets skull, men den har en större bas i den fysiska 

påverkan än den psykosociala vilket är av intresse för denna uppsats (Arbetsmiljöverket, 

2016). Utöver Arbetsmiljöverkets riktlinjer tar även andra forskare upp den påverkan call 

center miljön har på individens hälsa och har använts till att bygga upp uppsatsförfattarnas 

förförståelse till ämnet i fråga (Bakker, Demerouti och Schaufeli. 2003).  Vidare finns det 

även mycket annan tidigare forskning kring call center, vilka har tagits i beaktande som 

bakgrundsinformation. 

Det finns mycket forskning kring arbetsmarknaden, teorierna som valdes till denna uppsats är 

de som författarna anser vara mest användbara för uppsatsens frågeställningar kring hur 

prestationsbaserad lön antingen påverkar individer positivt eller negativt. Därav kommer den 

teoretiska ramen att presenteras under rubrikerna incitament, där 2-faktorteorin, expectancy 

teorin och rational choice teorin beskrivas. Under rubriken stress, oro och missnöje kommer 

krav-kontroll-stöd-modellen presenteras och under rubriken ledarskap och organisationens 

påverkan på motivation kommer ledarskapsforskning samt tidigare forskning om 

personalomsättning tas upp.  

Incitament  

Incitament är en viktig del av frågeställningen vilket är anledningen till att författarna har 

använt sig av olika motivationsteorier. Följande teorier, 2-faktorteorin, Expectency theory och 

Rational choice, valdes då de ansågs vara av störst betydelse för frågor om incitament, 
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samtidigt som författarna bedömde dem komplettera varandra. 2-faktorteorin är både 

aktörsbaserad och strukturbaserad likväl som Rational choice medan Expectency theory 

enbart är aktörsbaserad. Här ser vi olika sidor av incitament hos arbetstagaren på en 

arbetsplats i relation till strukturen i företagsorganisationen där individen sällan har 

inflytande.  

2-faktorteorin 

Psykologen Herzberg var en av de främsta forskarna av motivation inom arbetslivet, han 

förklarar hur människors olika behov kan uppnås och att dessa är begränsade till två olika 

faktorer, hygienfaktorer samt motivationsfaktorer (Ahl, 2004:43). I hygienfaktorer inkluderas, 

företagspolicy och administration, teknisk arbetsledning, lön, förhållande till arbetsledaren, 

arbetsvillkor, status, anställningstrygghet samt aspekter som påverkar privatlivet. Ytterligare 

ett tillägg till hygienfaktorer är sociala behov. Detta kritiserades han för, då det anses vara en 

viktig del av arbetstrivsel, något författarna har beaktat och därmed lagt till krav-kontroll-stöd 

modellen till uppsatsen. Herzberg hävdade dock att hygienfaktorer måste bli tillfredsställda 

men att de inte påverkar arbetstillfredsställelsen i sig själv (Ahl, 2004:44-45).  

Motivationsfaktorerna motiverar till en bra arbetsprestation och är kopplade till individers 

behov av att utvecklas på arbetsplatsen. För att tillfredsställa dessa behov krävs det att arbetet 

känns meningsfullt och erbjuder möjligheter. Detta innebär att resultatet är kopplat till 

prestationen, att erkännande ges för prestationen, att det ska finnas möjlighet till avancemang 

och ansvar samt att det finns möjlighet att utveckla sin kompetens inom företaget (Herzberg, 

1976:58). Herzbergs 2-faktorsteori används frekvent inom motivationsforskningen (Miner, 

2015:70-73).  

Rational choice 

Rational choice teorin tar sin utgångspunkt ur ekonomin samtidigt som den är applicerbar på 

sociologisk analys vad det gäller incitament och de val individen gör i olika sociala 

konstruktioner enligt de två sociologerna Hechter och Kanazawa (1997). Teorin förklarar 

vilka incitament som påverkar valet av beteendet inom en social kontext. Målet med Rational 

choice är nyttomaximerande, vilket innebär att det finns ett egenintresse som ligger till grund 

för individernas beteende. Aktören gör ett aktivt val utefter de tillgångar som finns till 

förfogande, oavsett om det gäller det ekonomiska, mänskliga eller tiden som förfogas 

(Hechter och Kanazawa, 1997:192,195). Aktören gör ett aktivt val men är påverkad av nyttan 

detta val genererar. Oberoende av aktörskapsperspektivet är forskare inom detta fält 
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intresserade av de normer och strukturer som skapar olika kollektiva beteenden (Heström och 

Stern, 2008:1-2).  

I Hechter och Kanazawas (1997) artikel refereras flera undersökningar där Rational choice 

har används som analys metod, en av dessa analyser har stor relevans för denna studie då den 

är baserad på prestationsbaserad lön bland säljare i ett varuhus. I ovanstående studie belystes 

skillnaderna kring motivation för säljare med enbart en fast lön med säljare som hade en 

kombination av en fast lön och en prestationsbaserad lön eller endast prestationsbaserad lön. 

Resultatet av studien visade att säljare med en kombination av fast lön och en 

prestationsbaserad lön eller enbart prestationsbaserad lön hade en ökad arbetsmotivation, då 

dessa uppfattade att de belönades för sina prestationer (Hechter och Kanazawa, 1997:200). 

Rational choice anses av uppsatsförfattarna vara en relevant teori för en analys av empirin då 

teorin belyser vikten av incitament för aktörsbaserat handlande. Teorin finns även i basen för 

annan arbetsmarknadsforskning, exempelvis vad det gäller val av arbetsplats eller val av 

studier inför inträde på arbetsmarknaden, vilket tyder på relevans för analysen av denna 

uppsats som ovan nämnts. Problematiken med teorin är att den har en ekonomisk 

utgångspunkt där människor anses agera nyttomaximerande i alla hänseenden och inte tar 

subjektiva utgångspunkter i beaktan. Med detta i åtanke har uppsatsförfattarna valt att ta med 

andra teorier för att kompsera denna brist. 

Expectancy theory 

Inom Expectancy theorin som även kallas förväntansteori finns ett moment där det finns en 

förväntning om att en specifik handling kommer att ha ett specifikt utfall. Utfallet är inte bara 

beroende på valen individen gör utan även på omständigheter i omgivningen vilket individen 

inte kan styra över. De flesta besluten innefattar en riskfaktor med en osäkerhet i utfallen, men 

när dessa tas är individen övertygad om att det kommer leda till ett förväntat resultat (Vroom, 

1995:20-31). Vrooms expectancy theory kan specifikt appliceras på arbetsplatser anslutet till 

motivation (Lawler, 1994:57). Lawler (1994), vilken är professor i företagsekonomi på ett 

universitet i Kalifornien, byggde vidare på teorin sen Vroom först utvecklade den på 1960-

talet. Skillnaden mellan handling och utfall var något Lawler ansåg den brista i och 

utvecklade den delen av teorin vidare (Lawler, 1994:59). Tre punkter är av vikt för teorins 

applicering av motivation på arbetsplatsen, ansträngningen i relation till prestation, prestation 

i relation till utfall respektive valens. Den första innebär en förväntan att ansträngningen 

individen lägger ned kommer leda till den förväntade prestationen. Prestation i relation till 
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utfall innebär att individen förväntar sig att en given prestation leder till ett specifikt utfall och 

valans är hur mycket individen värderar en förväntad belöning samt sannolikheten att en 

handling leder till ett mål (Lawler, 1994:57-63).   

Relevansen av expectancy theory ligger i de faktum att individerna beslutar sig för att ta 

anställning med prestationsbaserad lön trots riskerna denna form av lönesättning kan medföra. 

Den förväntan som finns om att få en större inkomst utöver grundlönen överväger den 

osäkerhet som den prestationsbaserade lönen skulle kunna skapa. Skillnaden mellan Rational 

choice och Expectency teorin är att Rational choice utgår från ett egenintresse inom en social 

kontext medan Expectancy teorin på en subjektiv nivå har ett egenintresse och utgår från 

individens övertygelse om att en specifik prestation leder till ett förväntat utfall trots möjliga 

risker. 

Stress, oro och missnöje 

Krav-kontroll-stöd-modellen tar upp det subjektiva uppfattningarna hos individer när det 

kommer till psykosociala arbetsmiljön och kan således appliceras på både negativa och 

positiva upplevelser av denna miljö. Då en del av uppsatsens syfte var att få en förståelse för 

individens uppfattning av stress, oro och missnöje till följd av prestationsbaserade löner, 

ansågs därmed krav-kontroll-stöd-modellen vara lämplig. 

Krav-kontroll-stöd-modellen 

Modellen bygger på Robert Karaseks krav-kontroll-modell som förklarar de fysiska och 

psykiska kraven individen har på arbetsplatsen. För uppsatsens syfte har författarna valt att 

enbart fokusera sig på de psykiska kraven i Jeff Johansons krav-kontroll-stöd-modell 

(Eriksson och Larsson, 2009:143). Modellerna beskriver det krav som ställs på arbetstagaren 

och de kontrollmöjligheter arbetstagaren har på det egna arbetet samt formen av stöd som 

erbjuds för att individerna ska kunna hantera arbetsbördan. Enligt Eriksson och Larsson 

(2009:145) innefattar kravdelen av modellen de yttre faktorer som påverkar stressnivån hos 

individen, som exempelvis att arbetet är överväldigande, att tiden inte räcker till för att 

slutföra arbetsuppgifterna och att arbetsuppgifterna är enformiga. Enligt Grönlund (2007:15) 

ämnar kontrolldelen förklara individens inflytande över det egna arbetet och tiden på 

arbetsplatsen. Vad gäller stöddelen i Jeff Johansons modell förklarar Eriksson och Larsson 

(2013:145-146) att det är viktigt för individen att känna sig som en del av arbetsplatsen och 

inte isolerad. Stödet är sammansatt av tre olika former, emotionellt stöd, instrumentellt stöd 
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och värderande stöd. Det emotionella stödet täcker individens behov av att vara omtyckt av 

medarbetare och sina chefer samt att det finns en öppen dialog då det gäller orosmoment som 

potentiellt dyker upp på arbetsplatsen. Vidare förklarar Eriksson och Larsson (2013:146) det 

instrumentella stödet vilket innebär ett konkret, öppet och villigt samarbete mellan 

individerna på arbetsplatsen. Slutligen tar forskarna upp det värderande stödet som står för 

feedback eller med andra ord möjlighet till personlig utveckling genom stöd från 

omgivningen. 

Den subjektiva uppfattningen av arbetsvillkoren påverkas av de krav som ställs, de 

möjligheter som finns att kontrollera dessa krav och det stödet som erbjuds för individens 

välbefinnande. Modellen redogör för olika varianter av arbeten, aktiva arbeten, passiva 

arbeten, högstress arbeten, lågstress arbeten och två mätinstrument stressdiagonal samt 

aktivitetsdiagonal för graden av påverkan på individen. Dessa kombineras av höga och låga 

arbetskrav med hög eller låg egenkontroll och av en stödfunktion som ett skydd mot obalans 

mellan dessa två.  Enligt Eriksson och Larsson (2013:150) är egenkontroll en vital del av 

välmående hos arbetstagarna och något som skiljer vad som anses vara ett bra arbete från ett 

dåligt. Grönlund (2007:15) talar om två typer av kontroll, kontroll i arbetet och kontroll över 

arbetet. Kontroll i arbetet innebär att individen anser sig ha kontroll av det egna 

arbetsuppgifterna och kontroll över arbetet går ut på att arbetstagaren har kontroll över hur 

arbetsplatsen och företaget fungerar (Grönlund, 2007:15). Enligt modellen är högstressarbeten 

med låg egenkontroll värst för individens välmående (Eriksson och Larsson, 2013:144, 153). 

Forskarna Snow, Swan, Raghavan, Connell och Klein (2003) ger belägg för detta i sin studie 

kring kvinnliga sekreterare i USA. I denna studie påvisades även vikten av socialt stöd på 

olika arbetsplatser för reducering av stress. (Snow, Swan, Raghavan, Connell, och Klein, 

2003; Lewin och Sager, 2008).  

Krav-kontroll-stöd-modellen användes inom arbetsmiljöfrågor enligt Erikson och Larsson 

(2013). Detta kan vara problematiskt för uppsatsen då denna teori oftast applicerades på 

färdigställda intervjuer, innebärande att teorin inte togs i beaktan vid framställandet av 

intervjufrågorna och därmed inte behandlar specifika frågor om arbetsmiljö. Ytterligare en 

problematik kring modellen var att den enbart ser på stressmoment och bortser från individens 

egna utvecklingsmöjligheter som är en del av studiens frågeställning men som däremot 

avhandlas av Herzberg och 2-faktorteorin. 
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Ledarskap och organisationens påverkan på 

motivation  

En organisationskultur utvecklas över tid och är de värderingar, traditioner och normer vilka 

påverkar arbetstagarnas beteende och arbetsform likväl som medarbetarna påverkar och 

formar organisationens kultur. Ledarna inom organisationen är kulturskapande då det är dessa 

som fastlägger vad som accepteras.  Detta påverkar även kraven arbetstagarna har på den 

status och lön företaget kan erbjuda dem (Widell och Mlekov, 2013:86). Detta anses vara 

relevant då samtliga mellanchefer i studien arbetar inom olika företag, vilket kan påverka 

deras uppfattning kring den prestationsbaserade lönen. Vidare kommer teorier kring ledarskap 

och personalomsättning behandlas då dessa är viktiga i frågor kring det sociala stödet samt 

frågor kring stress. Därför anses dessa av författarna vara ett komplement till krav-kontroll-

stöd-modellen. 

Mellanchefspositionen 

Enligt Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2015) är den moderna ledarskapsforskningen 

inriktad på frågor om förändringsprocesser, utveckling och utbildning. Tre ledarstilar 

dominerar denna tankeform, transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap och låt-gå-

ledarskap (Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson, 2015:138). Det mest funktionella på en 

arbetsplats är en kombination av de två förstnämnda (Breevarart, Bakker, Hetland, Demerouti, 

Olsen och Espevik, 2013:139). Den första formen, transformativt, innebär att ledaren 

uppmuntrar arbetstagaren till att lyckas leverera utöver egna förväntningar genom att bygga 

en lojalitet till företaget. Detta är den mest effektiva av de tre och består av att varje 

arbetstagare ska coachas, få stimulans för utveckling, medarbetarna ska uppmuntras till att 

prestera och ledaren ska bygga upp en tillit (Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson, 

2015:138-139). En studie om transformativt och transaktionellt ledarskap kopplat till 

sjökadetters och deras ledare på ett fartyg styrker detta. Studiens resultat åskådliggör att 

kadetterna var mer engagerade under de tillfällen då deras ledare använde sig av det 

transformativa ledarskapet (Breevarart, Bakker, Hetland, Demerouti, Olsen och Espevik, 

2013). Den andra formen, transaktionellt, är ett utbyte mellan ledare och arbetstagare, som 

lön, vilket räcker till att täcka behovet av utveckling och förändring. Olika former av belöning 

ska ges för prestationens skull, arbetstagarna övervakas, felaktigt beteende uppmärksammas 

och justeras direkt men även indirekt. Den tredje och sista, låt-gå-ledarskap, innebär i princip 

ett icke-ledarskap (Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson, 2015:138-140). 
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Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2015:141) tar upp problematiken med mellanchefer 

då de påpekar att det finns en hierarki i organisationer vilket placerar dessa nivåer i 

arbetsuppgifter med övervakning som bas (Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson, 

2015:141). Där mellancheferna har krav de måste uppnå från ledningens sida på hur de ska 

bete sig i sina arbetsuppgifter (Drakenberg, 1997: 123). 

Personalomsättning 

Arbetstagare är ofta den största utgiften för en organisation samtidigt som de är den största 

tillgången ett företag har. För att behålla det immateriella värdet av en organisation samt 

lyckas rekrytera individer med rätt form av kompetens, krävs det att företagen är attraktiva för 

att arbetstagare ska söka sig till dessa. Efter rekryteringen borde företagen arbeta på att 

behålla kompetent personal, detta genom att introducera dem till företagens policy och 

struktur. Utöver detta bör företagen även erbjuda kompetensutveckling som en del av ett 

belöningssystem. När arbetstagaren väl väljer att söka sig vidare är det enligt human resource 

development forskning viktigt att ha en strategi kring avvecklingsprocessen, som gör att 

individen inte känner sig avfärdad utan lämnar företaget med en god relation. (Nilsson och 

Wallo, Rönnqvist och Davidson, 2015:167-178)  

En hög personalomsättning kan potentiellt vara skadligt för ett företag, men i en del former av 

anställningar ses inte detta som ett problem som tillexempel inom olika typer av försäljnings 

yrken där det för det mesta finns en stor tillgång på ung, outbildad arbetskraft. 

Metod 

För att på bästa sätt uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ ansats då det är den subjektiva 

uppfattningen som är av intresse för uppsatsen. Kvalitativ metod lämpar sig bäst enligt Trost 

(2010:32) för att uppnå en djupare förståelse av ett fenomen och att förstå meningen bakom 

individernas uttalanden. Genom valet av en kvalitativ metod anser författarna att uppsatsens 

validitet ökar. Av samma anledning har kvantitativ metod valts bort då denna ansats syftar till 

att ge en generell bild av verkligheten, där de subjektiva uppfattningarna inte får sin 

förklaring. 
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Studien initierades deduktivt, innebärande att det inledningsvis utgicks från teorier om 

incitament och upplevelsen av påfrestning vid höga krav, samt individens grundläggande 

behov för produktivitet. Detta låg även i basen för utvecklingen av intervjuguiden. Efter 

intervjuernas och transkriberingarnas slutförande insåg författarna att en korrigering av de 

initiala teorierna behövdes. Detta innebar att studien rör sig mellan en deduktivt och induktivt 

förhållningsätt, även kallat abduktion (Trost, 2010:37). Litteraturundersökningen initierades 

genom sökningar på Diva portalen, Google schooler och Stockholms universitets bibliotek. 

Utöver detta har även sidor som Statistiska central-byrån, Medlingsinstitutet och olika 

fackliga sidor använts till påbyggande av bakgrundsinformationen. Sökning av information 

genomfördes med sökord som, prestationsbaserad lön, provision, bonus, motivation, 

incitament och arbetsrelaterad stress. 

Vidare i metoddelen kommer rubrikerna urval, praktiskt genomförande, etiska överväganden 

och analysprocessen redogöras för och diskuteras. 

Urval 

Urvalsmetoden för denna studie är ett icke-sannolikhetsurval, en del av en kvalitativ metod. 

Innebärande en studie som inte är generaliserbar på populationen dock baserad på en djupare 

förståelse av informanterna vilka deltar i undersökningen (Larsen, 2009:77). Uppsatsens 

intresseområde är den subjektiva uppfattningen informanterna har om prestationsbaserade 

löner, och därmed ansågs denna metod vara tillämpbar. Utifrån icke-sannolikhetsurvalet 

valdes två urvalstyper, strategiskt urval och snöbollsmetoden. Det strategiska urvalet innebar 

att forskaren medvetet valde individer som lämpar sig för studiens syfte med liknande 

karaktäristika (Larsen, 2009:78). I detta fall vände sig författarna till två bekanta med 

prestationsbaserad lön inom försäljningsbranschen. Vad det gäller snöbollsmetoden innebär 

detta att forskaren försöker finna individer med insikt i forskningsfrågan, vilka sedan skulle 

kunna föreslå ytterligare informanter av intresse för uppsatsens syfte (Larsen, 2009:78). Med 

hjälp av snöbollsmetoden och de två bekanta kom författarna i kontakt med ytterligare sex 

individer inom telefonförsäljning.  

Uppsatsen bygger på intervjuer med åtta informanter, var av fyra mellanchefer och fyra 

medarbetare. Insamlingen av empirin ansågs vara mättad efter dessa åtta intervjuer, då 

ytterligare ny information inte uppkom (Eriksson-Zerrerquist och Ahrne, 2015:42). För att 

erhålla maximal variation, innebärande en spridning i urvalet av informanter med liknande 
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karaktäristika, valdes det fem olika arbetsplatser med tre säljinriktningar (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud, 2012:260). Utav dessa tre hade ett företag inriktning på 

butiksförsäljning av mobiltelefoner och abonnemang, samt två med inriktning på 

telefonförsäljning var av en fokuserade på abonnemang i olika former samt den andra på 

försäljning inom bankväsendet. Det homogena (Dahlin-Ivanoff, 2015:83) i urvalet var 

variablerna arbetstagare, inom försäljningsbranschen och att ha prestationsbaserad lön. Det 

heterogena (Dahlin-Ivanoff, 2015:83) i urvalet var variablerna mellanchef, medarbetare, de 

olika arbetsplatserna och de olika säljinriktningarna vilket var en del av att uppnå maximal 

variation.  

Praktiskt genomförande 

Studiens empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer (Eriksson-Zerrerquist och 

Ahrne, 2015:37). Denna intervjuform valdes då informanterna arbetade inom 

försäljningsyrken där prestationsbaserad lön var en viktig del av lönestrukturen. Den 

prestationsbaserade lönen innebar att informanterna hade en svårighet med att ge oss en större 

del av sin arbetsdag vilket i sin tur ledde till ett behov av en kort men koncis intervju. 

Tidsaspekten kan ha inneburit att viktig information inte framfördes, både genom frågorna 

och genom svaren. Användandet av semistrukturerade intervjuer som metod för intervjuerna 

gav en möjlighet att leda in informanterna på de specifika teman studien byggde på men 

kunde eventuellt uteslutit aspekter. Metoden presenterar även möjligheten för intervjuarna att 

ställa öppna frågor och följdfrågor vilka i sin tur ger en bredare informationsbas som underlag 

för analysen (Eriksson-Zerrerquist och Ahrne, 2015:36).  

Ytterligare ett metodval för denna studie skulle kunna ha varit enkäter eller gruppintervjuer. 

Enkäter valdes bort då de primärt används till kvantitativa metoder (Eriksson-Zerrerquist och 

Ahrne, 2015:35-36) samtidigt som missförstånd lättare kan uppstå och svaren är begränsade 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012:232-235). Fördelen med 

gruppintervjuer vore att fler individer kunde ha tagit del av studien, då urvalet för uppsatsen 

baseras på enbart åtta informanter. Emellertid framför författaren Jan Trost (2010:46) 

problematiken med gruppintervjuer, där individen möjligtvis får svårighet att framföra sina 

ståndpunkter i gruppsammanhang. Vidare kan informanterna påverkas av varandra vilket 

potentiellt skapar en förvrängd bild av den enskilda individens subjektiva uppfattning. 

Fortsättningsvis vore en kombination mellan intervjuer och observationer önskevärt som 
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komplettering till uppsatsens innehåll, emellertid hade detta varit svårt att genomföra då det 

fanns en begränsad tidsram för uppsatsen.  

För att initiera materialinsamlingen utformades en intervjuguide, vilken implementerades i 

alla åtta intervjuer. Intervjuguiden är för transparensens skull bifogad som bilaga i slutet av 

uppsatsen vilket även höjer reliabiliteten.  I efterhand hade det varit lämpligare med två 

separata intervjuguider, en för medarbetarna och en för mellancheferna. Initialt fanns en tanke 

att intervjuguiden var representativ för båda sidorna, däremot visade sig detta vara bristfälligt 

i efterhand, något som kompenserades med fler följdfrågor för mellancheferna.   

 

Intervjuguiden utformades kring olika teman som ansågs relevanta för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Dessa teman var bakgrundsfrågor, prestationslönensform, 

incitament, påverkan generellt och konsekvensfrågor. Valen av teman var även basen för 

kodningen av transkriberingarna och av analysen. Inom varje tema fanns en övergripande 

öppen fråga samt mindre och specifika frågor. Underfrågorna ställdes enbart om informanten 

inte tog upp de specifika intresseområdena som uppsatsen baserades på, vilket även var en 

hjälp för uppsatsförfattarna så att frågor vilka gav information av vikt inte glömdes bort. 

Informanterna kontaktades via telefon med syftet att boka intervjutid samt plats för 

utförandet. Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser i enskilda rum 

där samtalen spelades in med hjälp av ljudupptagning med en mobiltelefon. Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012:268) påpekar vikten av att intervjuerna sker i en 

bekväm, lugn och trygg atmosfär då detta kan påverka informanternas berättelse. I detta 

hänseende var mötesplatsen låst till arbetsplatsen då individerna inte var villiga att ställa upp 

efter arbetstid. Denna begränsning skulle ha kunnat påverka svaren till fördel för företagen då 

informanten eventuellt uttryckt sig med försiktighet som en konsekvens av möjliga negativa 

repressalier. För att förmildra omständigheterna av en intervju på deras arbetsplats ordnades 

det enskilda rum för att möjliggöra en känsla av en bekväm, lugn och trygg atmosfär för 

individerna. Tillstånd att spela in samtalet bads det om i början av varje intervju och 

anledningen till detta var att individen kunde ha upplevt detta moment som obehagligt enligt 

Trost (2010:75). För att motverka detta obehag belystes det att det inspelade materialet enbart 

kommer användas till denna uppsats, materialet behandlas konfidentiellt och endast bearbetas 

av författarna samt eventuellt en handledare. Längden på intervjuerna var i genomsnitt 

tjugofem minuter och höll sig inom tidsramen informanterna fick vid överenskommelsen inför 
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intervjun (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012; Eriksson-Zerrerquist och 

Ahrne, 2015:43).  

Etiska överväganden 

Författarna av denna uppsats har tagit vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) i 

beaktan vid insamlingen av data. Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002:9) erhölls muntligt 

och dokumenterades på ljudfilen (Vetenskapsrådet, 2011:43). Intervjuerna initierades med 

information om författarna samt studien de utför för Stockholms universitets sociologiska 

institution, vilket följer informationskravet enligt Vetenskapsrådet (2002:7). Därefter 

tillfrågades det om tillstånd att spela in intervjuerna, vid bekräftelse förmedlades det enligt de 

forskningsetiska principerna att informanten och företaget var anonyma, att informanten 

kunde avbryta intervjun vid det tillfället som önskades samt att svar inte behövde ges om de 

inte kände sig bekväma med frågan (Vetenskapsrådet, 2002:9-10). Vad det gäller 

anonymiteten av företaget och informanten så uppnåddes detta genom vetenskapsrådets 

riktlinjer för hantering av anonymitet genom att namn av företag samt individ inte 

antecknades (Vetenskapsrådet, 2011:67). Anonymiteten är även en del av 

konfidentialitetskravet där det belyses att data som samlats in endast revideras av författarna 

och eventuellt författarnas handledare. Med konfidentialitetskravet i åtanke valde författarna 

att, som ovan nämnt, inte anteckna namn av företag eller informant utan betecknade dessa 

med bokstäver då uppgifterna skulle kunnat uppfattas som känsliga. Transkriberingarna följer 

samma konstruktion då det gäller det etiska reglerna, något som höjer tillförlitligheten av 

uppsatsen enligt författarnas ståndpunkter. I vetenskapsrådets kodex tas det även upp ett 

nyttjandekrav där det beskrivs att den insamlade informationen endast får användas i syfte för 

denna uppsats (Vetenskapsrådet, 2002:14).  

Analysprocessen 

Transkriberingarna av intervjuerna skedde alltefter intervjuernas gång. Därefter lästes 

materialet noggrant vid flera tillfällen för att få en fördjupad förståelse av de teman och 

mönster som materialet påvisade i relation till frågeställningarna. I den kvalitativa 

textanalysen söktes det centrala som ansågs viktigt för uppsatsen syfte (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud, 2012:210). Detta utfördes genom att färgkoda och systematisera 

texten genom olika teman som exempelvis, incitament, stress, oro och missnöje. Därefter 
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återgicks det till materialet ett flertal gånger där det kodades i mindre delar som exempelvis 

motivation och utvecklingsmöjligheter eller efter teorierna som uppsatsen byggde på, ett 

exempel på detta var personalomsättning och ledarskapsroller. Färgkoderna var genomgående 

i varje tema för att författarna lättare skulle kunna hitta tillbaka och skapa ordning i 

materialet. Detta har bidragit till att delar av empirin valts bort då de inte passade in i valda 

teman och kunde eventuellt bidra till att intressanta aspekter därför inte fick en plats i 

uppsatsen. Vidare har kodningen påverkats av författarnas förförståelse av teorierna vilket i 

sin tur kunde innebära en uteslutning av viktiga aspekter för uppsatsen syfte, däremot anser 

författarna att den noggranna läsningen av transkriberingarna motverkade detta. 

Analys 

Uppsatsen bygger på intervjuer med åtta arbetstagare inom försäljningsyrket, fyra 

medarbetare från samma företag och fyra mellanchefer från fyra olika företag. Under denna 

rubrik kommer de mest relevanta resultaten av det empiriska materialet sammanfattas och 

sättas i kontext med teorierna. Analysen är uppdelad i tre delar, där det först redovisas en 

analys av medarbetar intervjuerna, sedan redovisas en analys av mellanchefsintervjuerna och 

slutligen utförs en jämförelse mellan dessa två, där strukturen följer först incitament och 

sedan frågor om stress oror och missnöje, medan ledarskap och organisation är en vital del av 

båda och har därför ingen egen rubrik. 

Medarbetare 

För att behålla rätt sort av kompetens på en arbetsplats måste företaget skapa rätt atmosfär. 

Företaget som ligger till grund för denna undersökning har beskrivits av informanterna som 

en bra arbetsplats med bra arbetsmiljö, något som skiljer detta företag mot andra de jobbat på 

innan. Följande del kommer belysa de subjektiva uppfattningarna informanterna har kring sin 

arbetssituation.   

Incitament 

Samtliga fyra informanter beskriver att de sätter upp egna mål utöver de mål företagen 

bestämmer, något som hjälper dem att prestera bättre. En av informanterna utryckte detta med 
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orden ”… sen har jag individuella mål också för på så sätt säljer jag bättre”, medan en annan 

informant utryckte sig så här ”… jag har lagt ett eget mål på mig själv, så man kan även lägga 

egna mål, men företaget har lagt ett mål också som vi måste liksom nå upp till, så att allt som 

jag säljer mer än det får jag ju också en bonus på”. Ett generellt mönster verkar vara att de 

egna målen är det som informanterna anser påverkar dem mest. Inte bara att sälja mer, utan att 

hela tiden överstiga de egna målen. Detta utryckte en informant på följande sätt ”… man kan 

alltid tjäna mer så det tar aldrig slut liksom, man kan ha jätte mycket pengar man tjänar på 

provision men helt plötsligt så känner man plötslig jag är inte nöjd och då jobbar jag ännu 

hårdare”. Den genomgående tonen i informanternas intervjuer är att den prestationsbaserade 

lönen upplevs som den största motivationsfaktorn på arbetsplatsen där de egna målen är en 

utav incitamenten att prestera mer för varje dag.  

 

Prestationsbaserade lönen möjliggör två olika typer av utvecklingsmöjligheter anser 

informanterna. Där den ena formen är en utveckling av säljförmågan vilket leder till större 

provision, som en informant utryckte på detta sätt ”… jag gör allt som krävs för att lära mig 

mer och för att sälja mer, jag lyssnar på de bästa säljarna, jag lyssnar på gamla samtal, jag lär 

mig allt om produkten och jag kan till och med läsa böcker utanför”. Den andra formen av 

utvecklingsmöjlighet innebär avancemangs möjligheter på arbetsplatsen som exempelvis 

coaching och teamleader positioner, vilket en informant utryckte med orden ”… det finns folk 

som öppnat sitt eget företag efter att de jobbat som säljare här, du kan bli teamleader och 

coach och gå upp olika nivåer i företaget om man vill”. Enligt samtliga informanter ligger 

incitamentet av prestationsbaserad lön i faktumet att de själva kan påverka sin inkomst i slutet 

av månaden, ”jag kanske har plan att köpa lägenhet eller bil och på mitt förra jobb som 

exempel fick man en viss lön varje månad och då var man tvungen att tänka hur man skulle 

leva och spara, men här då kan man köra väldigt hårt och intensivt ett par månader och tjäna 

stora pengar och koma upp i dom siffrorna i förväg”. Herzberg talar om motivationsfaktorer 

(Herzberg, 1976:58) när han beskriver behovet av erkännande av prestationen och möjligheter 

till utveckling. Den prestationsbaserade lönen är direkt kopplat till erkännandet av 

prestationen och den uppmärksammas av informanterna genom inkomsten, till skillnad från 

grundlönen som inte går att påverka oavsett prestation. Vidare påpekar Herzberg vikten av 

möjligheter till avancemang för motivation hos individer, som företaget ovannämnt erbjuder. 

Dock har enbart en av fyra informanter uttryckt ett intresse för detta medan den 

prestationsbaserade lönen är den största motivationen för alla fyra.  
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Den andra delen av Herzbers 2-faktorteori, hygienfaktorerna (Ahl, 2004:44-45), talar om lön 

som enbart ett behov individen har men inte som en källa till motivation. Informanterna 

motsäger detta då de påpekar vikten av den prestationsbaserade lönen för motivationen som 

en av dem beskrev på följande sätt ”… det är motivation framför allt, man blir väldigt 

motiverad”. Däremot har samtliga informanter beskrivit betydelsen av grundlönen som en 

trygghet men inte som en motivationsfaktor, ”… är du en tävlingsmänniska så är det oftast 

den bästa lönemodellen för då har man inget tak och sen har du din grundlön ifall du skulle ha 

en dålig månad”. Av denna anledning tyder empirin på att grundlönen är en hygienfaktor 

medan provisionen är en motivationsfaktor.   

 

Frågor kring grundlönens vikt är även en del av Hechter och Kanazawas (1997) forskning där 

det visade sig att grundlön i kombination med prestationsbaserad lön är avgörande för 

arbetsmotivationen. Däremot är denna forskning baserad på Rational choice teorin och 

nyttomaximerande och inte på Herzberg. I denna teori tas det upp aktörens aktiva val kring 

nyttomaximerande, utefter de premisser som finns till förfogande inom den sociala kontexten 

de befinner sig i (Hechter och Kanazawa, 1997:192,195). Informanterna beskriver atmosfären 

på arbetsplatsen som tävlingsinriktad vilket kan leda till att de också uppmuntras till att känna 

det samma ”… jag tror folk påverkas positivt av varandra här, negativt kanske lite med tanke 

på att man tänker han tjänade femtio tusen och jag tjäna bara tjugo, hur ska jag göra för att 

komma dit?”, ”... alltså man är tävlingsinriktad och man lyssnar på vad andra säljare säger”. 

Detta kollektiva beteende utgår ur företagets behov av försäljning, vilket förklaras av den 

strukturella påverkan Rational choice teorin beskriver. Informanterna påpekar även att deras 

huvudsakliga intresse ligger i den prestationsbaserade lönen då detta är den del som kan 

generera mest kapital, som kan exemplifieras med följande citat ”… själva grundlönen tänker 

jag inte på utan mitt mål är att få så hög provisionslön som möjligt ... jag vill fylla upp min 

provisionslön så den blir som en egen månadslön och sen grundlönen är plus”. Resonemanget 

och citatet har en tydlig koppling till individens sätt att nyttomaximera som är basen för 

Rational choice (Hechter och Kanazawas, 1997).  

 

I enlighet med Expectancy teorin beskrev samtliga informanter valet till anställning på ett 

företag som har prestationsbaserad lön med att det fanns en förväntan om att tjäna mer pengar 

här än på andra arbetsplatser (Vroom, 1995). En av informanterna beskriver detta ”… men det 
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positiva är ju att om man är grym på det du gör och tycker om det så kommer du nå löner som 

du aldrig skulle få någon annan stans på ett vanligt jobb”. Vidare skildrar informanterna att 

det finns en risk att inte få en provision om de har en dålig säljmånad ”… nackdelen är att det 

kan vara väldigt varierande löner och det kan vara svårt att hålla en jämn och stabil nivå hela 

tiden”, vilket individerna bortser ifrån eftersom de har förtroende för sin egen säljförmåga 

som exemplifieras i citatet under.  

… om man hamnar i situationer där man är nära på att klara av budget, men 

ändå känner men fan jag kommer nog inte klara av det, då kan det vara lite 

stressigt ibland, men det har inte hänt mig, jag ska inte stå och leka kaxig och 

säga att jag är en av de bästa men det har gått väldigt bra och jag har aldrig 

upplevt det sen jag började att jag inte kommer klara min budget, det har jag 

alltid gjort med väldigt bra resultat… 

I Expectancy teorin finns en förväntan om att en viss handling har ett vist utfall samtidigt som 

att prestationen som läggs ner ska generera i ett utfall de förväntar sig, i detta fall en bra lön. 

Riskfaktorn finns alltid med i alla beslut individen tar, men då individen är övertygat om ett 

förväntat resultat så bortses det från riskerna (Vroom, 1995; Lawler, 1994), vilket citatet ovan 

belyser.  

Stress, oro, missnöje 

Informanterna påvisar en medvetenhet om att försäljningskraven måste uppnås för att få 

behålla sin anställning på företaget vilket utrycks som följande ”… det här är mycket 

resultatbaserat så är det så att man inte levererar resultaten som företaget kräver så har man 

inte så lång tid på sig”. Emellertid enligt två av informanterna, vilka varit anställda på andra 

försäljningsföretag tidigare, är detta företag mindre benägna att säga upp sin personal utan att 

först ge en möjlighet till utveckling och förbättring, ”… på ett annat företag jämfört med det 

här jobbet så hade jag inte sålt någonting då var de så här du har inget här att göra du kan 

gå… här säger de inte liksom hej då utan de vill utveckla dig först”. Dock är försäljning det 

primära på företaget och därför finns det specifika krav och förväntningar som måste uppnås, 

”… Ibland får man jobba över beroende på om man behöver det och ibland får man till och 

med jobba på helger om man behöver det för att klara till exempel sin budget”.  Påståendet 

och citatet tyder på att målen ändå måste uppnås för att få behålla sin anställning vilket leder 

till att kraven på denna arbetsplats kan anses vara höga enligt krav-kontroll-stöd-modellen 

(Grönlund, 2007).  
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Vidare indikerar informanterna en brist i kontrollen av den egna arbetstiden, produkten som 

säljs och bristen på inflytande över hur ett säljsamtal ska gå till. Här används ord som 

”grundregler”´, ”raster och tider”, ”schemat styr arbetsdagen” och ” provisionslönen varierar 

beroende på vad man säljer”. Krav-kontroll-stöd-modellen påvisar att dessa brister i 

kontrollen av det egna arbetet skapar en låg arbetskontroll, då informanterna varken har 

kontroll i arbetet eller över arbetet (Grönlund, 2007). Informanternas beskrivningar ovan av 

sin arbetssituation tyder på höga krav och låg kontroll vilket framläggs av krav-kontroll-stöd-

modellen att det är ett högstressarbete. Arbetsmiljöfaktorerna runt frågor om stress som 

påverkar välmående på arbetsplatsen är starkt kopplat till höga krav och låg kontroll (Eriksson 

och Larsson, 2013), något informanterna styrker, ”Jo man blir ju stressad speciellt när man 

har sina dippar, man har inte bra dagar varje dag så då kan det vara nedåt”, ”… om jag liksom 

inte har sålt någonting på en dag, att jag har nollat, så kan det kännas lite sådär … så ja det 

kan vara lite stressigt”.  

En faktor som kan motverka detta är ett bra socialt stöd på arbetsplatsen (Eriksson och 

Larsson, 2013). Samtliga informanter ansåg, i enlighet med modellen, att det absolut 

viktigaste för välbefinnandet på en arbetsplats är det sociala stödet där fraser som ” vi 

motiverar varandra”, ”handklapp och kramar” och ”familjärt” används. För informanterna 

innebar detta en bra relation till både kolleger och chefer, något som stöds av krav-kontroll-

stöd-modellen, något som exemplifieras i citatet under.  

… i det här företaget så pushar alla varandra och alla vill att man ska uppnå 

sina mål. Det är mycket teamwork här och om jag kan sälja kan du, och om jag 

kan nå upp till mina mål ska du också kunna göra det. Och man hjälper 

varandra också på arbetstid. Vi säger exempel under lunchen kan man sitta och 

hjälpa och pusha och man kan skriva ner lappar. [På lapparna skrev de ned tips 

och råd.] 

I det sociala stödet ingår tre komponenter, emotionellt stöd vilket informanterna får genom 

upplevelsen av en bra gemenskap och att företaget samt kollegorna känns som en familj detta 

uttrycker alla fyra informanterna genom att använda sig av ordet ”familj” när de beskriver 

stämningen på företaget. Det instrumentella stödet uppfylls genom att informanterna beskriver 

ett öppet samarbete mellan kollegorna vid behov, ”vi hjälper varandra” och det värderande 

stödet kopplas till att informanterna upplever möjligheter till coaching, feedback samt 

vidareutbildning där en av informanter menar detta med orden, ”… men det är också därför vi 

har coacher dem är ju till för att se individens bästa och är det någon som inte säljer bra och 
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då kanske han behöver annan uppmärksamhet eller annan plan helt enkelt” (Eriksson och 

Larsson, 2013). Stödet anses således vara den primära anledningen till att informanterna kan 

hantera kraven och bristen på kontroll så att den upplevda stressen inte dominerar känslan av 

välbefinnandet.  

 

Ytterligare en bidragande faktor till att det sociala stödet upprätthålls är det transformativa 

ledarskapet, som även är en incitamentsfaktor. Detta ledarskap ger möjligheter till utveckling 

och coaching som bidrar till det sociala stödet för medarbetarna (Nilsson, Wallo, Rönnqvist 

och Davidson, 2015). Ett generellt välbefinnande skapas, som enligt krav-kontroll-stöd-

modellen ger medarbetarna större möjlighet att hantera den stress som kraven och bristen på 

kontroll skulle kunna frambringa (Eriksson och Larsson, 2013). Två av informanterna beskrev 

detta genom möjligheten till kompetensutveckling vid behov, en av dessa utrycker detta på 

följande sätt ”… men om dom märker att det kanske gått dåligt och du kanske inte har sålt 

någonting, då tar dom in dig och utbildar dig och frågar vad vi ska göra för att förbättra dig så 

att du ska nå målen”. I enlighet med det transformativa ledarskapet anser informanterna att 

cheferna eller coacherna uppmuntrar dem till att utvecklas och prestera utöver förväntan 

genom att erbjuda stöd och tillgång till kompetensutveckling. På detta sätt skapas även en 

lojalitet till företaget. Ett bra ledarskap skapar en trygghet för arbetstagarna genom att vara 

tydlig med företagets policy och struktur samtidigt som ledarna är konsekventa i sina beslut 

(Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson, 2015). Informanterna påpekade vid flera tillfällen 

under intervjuns gång att detta är ett bra företag som tar hand om personalen och ger dem 

stöd,”… här har jag inte ångest även om jag inte når upp till mina sälj för man känner att det 

tror på dig och hjälper dig och vill att du ska vara självständig och utvecklas”. Med detta som 

grund uppfattas inte den prestationsbaserade lönen som en stressfaktor utan blir en 

motivationsfaktor då individerna trivs och vill prestera. 

Mellanchefer 

Mellanchefsrollen kan vara komplex då dessa måste beakta ledningens direktiv samtidigt som 

de ska implementera dessa direktiv i den dagliga verksamheten. Mellancheferna har olika 

perspektiv på prestationsbaserad lön något som kan bero på att de arbetar på olika företag. 

Kommande del kommer att belysa mellanchefernas subjektiva uppfattningar kring sin 

arbetssituation.  



 

 21 

Incitament 

Enligt informanterna var det initiala incitamentet att ta en anställning på ett företag med 

prestationsbaserad lön det faktum att det fanns en möjlighet att tjäna stora summor pengar 

som en av informanterna utrycker det med ”… det blir ett helt annat driv, jag jagar pengar 

alltså … för i slutändan handlar allt om pengar hur mycket jag kan tjäna”. Detta kan ses som 

ett typiskt rational choice beteende där det nyttomaximerande tänket är det primära (Hechter 

och Kanazawas, 1997). Däremot har detta resonemang ändrats allteftersom de avancerat inom 

sina företag, mellanchefernas nuvarande behov är i enlighet med Herzbergs hygienfaktorer 

(Ahl, 2004), som enligt honom är viktiga för välmående på arbetsplatsen. Genomgående 

resonemang i mellanchefernas empiri var behovet av trygghet både i form av den fasta lönen, 

arbetsvillkoren, status och anställningstryggheten (Ahl, 2004). En av informanterna utrycker 

detta med yttrandet ”… fasta är superviktigt givetvis för att det är den lön jag vet att jag är 

garanterad … så därför måste den fasta lönen i dom positionerna jag har vara en högre grund” 

en av de andra informanterna utrycker detta med ”… tryggheten kommer ifrån karriären”, en 

tredje informant säger, ”… den totala bilden, statusen och pengarna och provisionen allt sånt 

där och det du får i utbyte av de timmar du är på jobbet det kan ju motiverar människor 

otroligt mycket”. 

 

Vidare beskriver mellancheferna även vikten av avancemang och utvecklande av sin 

kompetens i företaget som en motivation, ”… det är här är en väldigt stor organisation man 

kunde växa vidare i … när jag var 32 så tänkte jag för mig själv om jag fortsätter i den här 

banan med bank så kunde jag om tio femton år bli VD för banken, det var mitt mål”, vilket är 

i enlighet med motivationsfaktorerna. I överensstämmelse med medarbetarna var grundlönen 

en hygienfaktor, ”… det är en grundsten har man ingen fast blir det tufft”, och 

prestationslönen en motivation för mellancheferna, ”… faktum är att vi alla jobbar på 

prestationslön för att vi vill tjäna pengar, för vi vill ha saker andra inte har”. Ytterligare en 

skillnad i informanternas upplevelse av motivation jämfört med Herzbergs uppfattningar är 

frågan om status, där informanterna tydligt beskriver detta som en motivationsfaktor 

(Herzberg, 1976). En av informanterna utrycker denna motivation med orden ”… jag har en 

bättre position i bolaget än jag hade förut … och när man har en ganska hög position i 

företaget så får man vara med och ta beslut om ganska mycket vilket jag tycker är roligt” en 

annan informant formulerar det annorlunda ”… jag såg tillexempel på Annika Falkengren på 

SEB banken hon var 42 när hon blev VD så jag tänkte för mig själv att ja det kanske tar några 
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år extra för min del på grund av en rad olika faktorer men kanske vid 45-50 års åldern så kan 

man bli bank VD”.  

Tre av informanterna uppvisar tydligt Rational choice beteende då dessa har ett 

nyttomaximerande tänk i frågor om deras inkomst (Hechter och Kanazawa, 1997). Enligt 

dessa tre mellanchefer så skulle de inte ens vara kvar på ett företag som inte kunde erbjuda 

dem den inkomst de förväntar sig, ”… men i grund och botten handlar det om cash man vill 

tjäna mer för att ha mer än någon annan”. Prestationsbaserade lönen är viktig, men statusen är 

enligt alla fyra viktigare, då de har kommit upp på en mellanchef nivå. Enligt Rational choice 

är incitament beroende av det sociala kontext individen befinner sig i, som i sin tur påverkar 

beteendet (Hechter och Kanazawa, 1997). För dessa informanter innebär detta ett behov av att 

bevara sin nuvarande roll och status eller eventuellt avancera på företaget som citatet från en 

av informanterna nedan visar.  

… det var mer statustänk och försöka klättra och göra karriär, den biten 

motiverade mig så pass mycket att jag stannade kvar på ett jobb som jag totalt 

vantrivdes på i många år… 

Aktörerna är påverkade av det kollektiva beteendet runt normer och strukturer på 

arbetsplatsen, där status är viktigt för arbetstagare i högre positioner som citatet ovan belyser 

men detta ser vi även i dessa ord ”… man ska vara bättre än andra runtomkring mig eller i 

branschen för att jag ska känna mig nöjd”. Även om mellancheferna gör ett eget val är de 

påverkade av omgivningens beteende och syn på vad som anses vara ett behov i den 

positionen (se t.ex. Heström och Stern, 2008; Hechter och Kanazawa, 1997). 

Stress, oro, missnöje 

Genomgående mönster hos mellancheferna var de höga kraven de upplevde från företagets 

håll. Företaget har försäljningssiffror som ska nås upp till och det är mellanchefens 

arbetsuppgifter att säkerhetsställa medarbetarnas motivation för att uppnå dessa, samtidigt 

som de själva måste nå sina egna mål som företaget kräver av dem. En av informanterna 

uttrycker kraven på följande sätt, ”… jag har fortfarande ett bonussystem baserat på vad de 

gör, så då måste jag hela tiden tänka hur kan jag få dem att bli bättre så att jag kan få mer 

pengar och det är också alltid en utmaning”, en annan informant uttrycker samma argument 

på det här sättet, ”… det är jag som ställer dem här målen och lägger deras budgetar och 

samtidigt har jag fått en budget som vi i styrelsen tar fram till mig och min styrka”. Två av 

informanterna beskriver också behovet av att vara närvarande även när de är sjuka på grund 
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av de höga kraven, en av dem beskriver detta, ”… nu är jag sjuk väldigt sällan jag har varit 

sjuk två gånger på tre år … man är på jobbet med feber också och det är för att man lever på 

provisionslön” medan den andra informanten beskriver det med dessa ord, ”… man kan inte 

vara sjuk … så för att få bonus måste man också ha närvaro”.  

Ett annat genomgående mönster informanterna uppvisade var bristen på kontroll över arbetet. 

Vilket innebär att det själva inte har ett inflytande över faktumet att de måste arbeta efter 

budgeten samtidigt som de måste vara närvarande på arbetsplatsen även efter bestämda 

arbetstider. En av informanterna uttrycker sig på följande sätt, ”… jag måste alltid vara på 

arbetet, jag kommer alltid först och går alltid sist varje dag”. Ytterligare en informant 

uttrycker bristen av kontroll som även är ett högt krav på det här sättet, ”… och en dålig dag 

gör jätte mycket på våra siffror och då får man högre tryck från nya chefen och då blir det lite 

tuffare”. En tredje informant tar upp bristen på kontroll genom att berätta hur ” motiverande, 

peppande, inspirerande och jätte glad” denna måste vara varje dag för att medarbetarna ska 

lyckas med sina budgetar. Enligt krav-kontroll-stöd-modellen klassificeras detta som ett 

högstress arbete då informanterna har höga krav och en brist på kontroll (Eriksson och 

Larsson, 2013). De höga kraven och bristen på kontroll utgår ur systemet som är baserad på 

prestationsbaserad lön, vilket innebär att om inte mellanchefernas personalstyrka uppnår 

budgeten sjunker informanternas löner. Informanterna uppvisar en hög stressnivå som är i fas 

med krav-kontroll-stöd-modellens teori om högstressarbeten. Detta summerar en av 

informanterna med orden, ”… för att vi har ett tufft jobb, det är ju mentalt krävande och 

liksom göra det vi gör”. 

 

Enligt krav-kontroll-stöd-modellen motverkas stressen på ett högstressarbete genom det 

sociala stödet som finns på arbetsplatsen (Eriksson och Larsson, 2013). Därför kan bristen på 

detta sociala stöd orsaka ohanterlig stress vilket i sin tur påverkar individens välmående (se 

t.ex Snow, Swan, Raghavan, Connell och Klein, 2003). Informanterna beskriver sig själva 

som det sociala stödet för medarbetarna på arbetsplatsen, medan de själva inte upplever ett 

socialt stöd från företagens håll. Enligt det mellancheferna har beskrivit leder de med ett 

transformativt ledarskap då de coachar, stimulerar till utveckling och bygger upp en tillit hos 

medarbetarna. Genom beskrivningen av strukturen i organisationen får de själva i retur ett 

transaktionellt ledarskap från företagets håll vilket kan bidra till uppfattningen av stress då 

detta innebär att dessa enbart får ett utbyta av lön, prestationsbaserad lön vid framgång och 

felaktigt beteende uppmärksammas samt korrigeras (Nilsson, Wallo, Rönnqvist och 
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Davidson, 2015). En av de intervjuade mellancheferna formulerade det så här, ”… för här 

måste du vara strukturerad och folk kommer till mig för att de litar på mig och tror på mig och 

jag är ju tryggheten här inne”. Ytterligare en mellanchef formulerar bristen av stöd i de höga 

kraven med citatet under.  

… hur ska jag kunna gå tillbaka till de här cheferna och säga jag gjorde inte 

100 % jag gjorde 80 %, det är egentligen skit samma om jag gjorde femhundra 

tusen eller en miljon i bonus, för jag kan inte gå där och se dem i ansiktet och 

säga, jag gjorde bara 80 %, den är ångesten den är stressen inte det där 

femhundra eller en mille. 

En av informanterna påpekar ”… man får ju vissa utbildningar inom detta också”, men 

överlag visar tonen i texten, även hos de andra informanterna, att det finns en förväntan från 

företagets sida att det som följer utbildningen är deras eget ansvar. Faktumet att informanterna 

är det sociala stödet för medarbetarna på arbetsplatsen och inte får ett socialt stöd i retur från 

företaget håll, orsakar höga nivåer av uppfattad stress och oro som en informant beskriver 

med orden, ”… alltid stressad alltid lite halv ångest, alltid lite ont imagen”. Dock säger en av 

informanterna att denna påverkas mindre av stress som en följd av att det sociala stödet 

saknades då grundlönen är så pass hög att dennes levnadsstandard inte påverkas negativt om 

medarbetarna inte når upp till budget, ”… för mig är det inga konstigheter, jag har valt den 

här lönen”.  

 

Aspekten som var utmärkande för uppfattad stress hos informanterna var den höga 

personalomsättningen, dels på grund av förlorad kompetens och dels på grund av att 

prestationen sjunker hos de övriga medarbetarna vilket citatet nedan åskådliggör.  

… det de har missat är ju att hålla kvar personalen som är bra, de ser siffror 

och siffror endast, de ser inte personen bakom siffran. Vi kan ha en person som 

jobbar här i nio månader, sätter jätte bra siffror men kanske har en dålig månad 

och behöver mer motivation eller behöver kanske bara att någon lyssnar och då 

missas det lätt för att nämen nu är den personen dålig då kan vi byta ut den. 

Citatet ovan belyser de höga kraven på personalen samtidigt som företaget har en låg tolerans 

nivå där mellancheferna inte har makten att påverka besluten om vilka av medarbetarna som 

ska vara kvar en längre period. Stressnivån och missnöjet höjs hos mellancheferna eftersom 



 

 25 

detta skapar ett problem för de övriga medarbetarna att klara prestationsmålen vilket i sin tur 

leder till att mellancheferna kan få kritik från ledningen och samtidigt förlorar sin bonus. En 

mellanchefs kommentar på detta lyder, ”… det är hög personalomsättning för de klarar inte 

målen och slutar snabbare … majoriteten får ju sparken men vissa slutar självmant”, en annan 

mellanchef uttrycker sig så här, ”… vi har tagit in fyrtio nya … vi kanske får ut tjugofem bra 

utav de fyrtio, många hoppar direkt i utbildningen och sen finns det några som är kvar en 

stund men som vi säger men det här funkar inte”. Personal med rätt sorts kompetens är en stor 

tillgång för ett företag, inom försäljnings yrken kan detta innebära att medarbetarna måste ha 

möjlighet till utbildning inom företaget för att anskaffa sig den kompetensen (Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist och Davidson, 2015). På mellanchefernas företag har inte medarbetarna tillgång till 

utbildning om de inte varit där en längre period, vilket en av informanterna uttrycker så här, 

”… det här företaget har interna utbildningar … så det finns möjligheter, problemet är bara 

stannar man bara tre månader … det kanske tar ett och ett halvt år innan man börjar 

avancera”. Inom telefonförsäljning är personalen ofta unga, outbildade och utbytbara, något 

som kan leda till att avvecklingsprocessen inte går rätt till samt att individerna sägs upp med 

omedelbar verkan, då saknar mellanchefen full styrka. Omständigheten med att den konstant 

nyrekryterade personalen är ung kan leda till problem för mellanchefen att motivera dem till 

att prestera så att budget uppnås, ”Just nu är det negativt att vi anställer personer under 24, det 

här är egentligen första arbetsplatsen eller kanske andra arbetsplatsen vilket gör att man inte 

får en så väldigt bra arbetsmoral”.  

Skillnader mellan medarbetare och mellanchef 

De fyra mellancheferna arbetar på olika företag medan alla fyra medarbetarna arbetar för 

samma organisation. Detta kan vara en av förklaringarna till varför deras uppfattningar har 

skilt sig i vissa punkter. Denna skillnad skulle möjligtvis kunna förklaras av de fyra olika 

organisationskulturer företagen är uppbyggda med (Widell och Mlekov, 2013). I olika 

organisationskulturer finns det olika värderingar, traditioner och normer som är vägledande i 

beteendet som förväntas av både mellancheferna och medarbetarna. En av dessa skillnader är 

synen på vad som är ett incitament för att arbeta med prestationsbaserad lön. Medarbetarna 

uppvisar här ett stort intresse för den prestationsbaserade lönen, ”… men det positiva är ju att 

om man är grym på det du gör och tycker om det så kommer du nå löner som du aldrig skulle 

få någon annan stans på ett vanligt jobb”, medan mellancheferna utöver den 

prestationsbaserade lönen lade fokus på statusen deras position gav. ”… men i grund och 
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botten handlar det om cash man vill tjäna mer för att ha mer än någon annan”, ”… det var mer 

statustänk och försöka klättra och göra karriär, den biten motiverade mig”. Dessa skillnader 

kan även förklaras med utgångspunkt i Rational choice teorin där det beskrivs hur individerna 

drivs av olika incitament beroende på vilken social kontext dem befinner sig i (Hechter och 

Kanazawas, 1997). Det nyttomaximerande innebär ett egenintresse och för mellancheferna är 

detta att avancera och på så sätt få en bättre position med en bättre status samtidigt som 

inkomsten ökar, medan det för medarbetarna innebär att maximera sin inkomst enbart. Dock 

var det initiala incitamentet att ta en prestationsbaserad anställning för alla mellancheferna 

faktumet att de kunde tjäna stora summor pengar, ”… för i slutändan handlar allt om pengar 

hur mycket jag kan tjäna”. 

 

Vad det gäller upplevelsen av utvecklingsmöjligheter på grund av den prestationsbaserade 

lönen så var det enbart en medarbetare som uttryckte detta som en motivation medan de andra 

tre påvisade att den möjligheten fanns, men visade inget intresse för detta. Mellanchefernas 

synvinkel på denna fråga var i fas med minoriteten av medarbetarna vilket innebar ett stort 

intresse för de utvecklingsmöjligheter dem ansåg att den prestationsbaserade lönen kunde 

erbjuda dem, ”… det är här är en väldigt stor organisation man kunde växa vidare i … när jag 

var 32 så tänkte jag för mig själv om jag fortsätter i den här banan med bank så kunde jag om 

tio femton år bli VD för banken, det var mitt mål”. 

 

En stor skillnad mellan medarbetarna och mellanchefernas uppfattning av stress på 

arbetsplatsen på grund av den prestationsbaserade lönen var det sociala stödet (se t.ex 

Eriksson och Larsson, 2013). Medarbetarna upplevde ett starkt socialt stöd av både kollegor 

och chefer, ”… i det här företaget så pushar alla varandra och alla vill att man ska uppnå sina 

mål”, medan mellancheferna var det sociala stödet för sina medarbetare men inte uttalade sig 

om att de fick ett socialt stöd av företaget, ”… för här måste du vara strukturerad och folk 

kommer till mig för att de litar på mig och tror på mig och jag är ju tryggheten här inne”. I 

detta uppvisas en tydlig skillnad då mellancheferna motiverar sina medarbetare i enlighet med 

det transformativa ledarskapet, men enbart får det transaktionella ledarskapet från företagen 

(Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson, 2015). Ytterligare en skillnad i stressupplevelsen 

mellan medarbetarna och mellancheferna var frågan kring personalomsättning. Medarbetarna 

vilka deltog i undersökningen uppmärksammade inte en stor personalomsättning på sin 

arbetsplats medan mellancheferna upplevde den stora personalomsättningen som ett problem 
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för produktiviteten hos sina säljare där en av mellancheferna beskriver det på följande sätt, 

”… det de har missat är ju att hålla kvar personalen som är bra, de ser siffror och siffror 

endast, dem ser inte personen bakom siffran”. Vilket i sin tur ledde till att målen inte 

uppnåddes och mellanchefernas prestationsbaserade lön minskade samtidigt som 

mellanchefernas status eventuellt kunde skadas om målen inte uppfylldes under en längre 

period.   

Utöver dessa aspekter har skillnaderna i uppfattningen av stress sin grund i de krav som de 

olika yrkesrollerna har. 

Diskussion och slutsatser 

Uppsatsens syfte var att ta reda på hur prestationsbaserad lön påverkar informanternas 

upplevelse av stress, oro, missnöje och utvecklingsmöjligheter samt motivation. För att kunna 

besvara detta ställdes tre frågeställningar. Vilka incitament finns det för arbetstagare som valt 

att arbeta med prestationsbaserad lön? Hur påverkar prestationsbaserad lön upplevelsen av 

stress, oro, missnöje alternativt upplevelsen av utvecklingsmöjligheter och motivation hos 

arbetstagarna? Finns det skillnader mellan att vara mellanchef eller vanlig anställd i frågor om 

incitament och upplevelserna av stress, oro, missnöje alternativt av utvecklingsmöjligheter 

och motivation? 

Vid analysen av den första frågeställningen pekade resultaten på att den initiala anledningen 

till att ta denna anställningsform var möjligheten och förväntan att tjäna större summor pengar 

med prestationsbaserad lön än det skulle vara möjligt på andra arbetsplatser. Detta incitament 

skiljer sig idag mellan medarbetarna och mellancheferna då mellanchefernas incitament 

nuförtiden även utgår från behovet av statusen som den prestationsbaserade lönen kan bidra 

med. Enligt de teoretiska utgångspunkterna som Rational choice och Expectency teorin 

belyses här ett behov av att nyttomaximera vad det gäller inkomst och en förväntan om att 

prestationen även ska leda till ett förväntat resultat, vilket i detta fall är en högre inkomst än 

det skulle vara utan en prestationsbaserad lön.  
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Följaktligen resulterade analysen av uppsatsens andra frågeställning i två olika utfall vad det 

gäller medarbetare och mellanchefer. Medarbetarnas upplevelse av den prestationsbaserade 

lönens påverkan var att stress uppstod på grund av lönestrukturen och de krav samt brist på 

kontroll denna orsakade, men motverkades då det fanns ett starkt socialt stöd i form av 

kolleger och chefer på arbetsplatsen. Mellanchefernas skildring pekade på att stress är en 

vardaglig faktor, samtidigt som empirin indikerade möjligheten att denna grupp saknade det 

sociala stöd som eventuellt hade motverkat de negativa effekterna prestationsbaserad lön 

kunde orsaka.  

Mellancheferna hade högre krav medan kontrollen var lika låg som hos medarbetarna. 

Känslan av oro var framträdande hos båda grupperna vad det gällde kraven att målen måste 

uppnås med en närvarande risk att förlora sin arbetsplats om detta inte åstadkoms. Missnöjet 

var mest framträdande hos mellancheferna vid bristen på kontroll i frågor om 

personalomsättning då detta påverkade möjligheterna att uppnå budget och därmed den 

prestationsbaserade lönen. Vi som intervjuare kunde även se frustrationen detta ledde till då 

mellancheferna saknade kontrollen över vem som fick anställning eller vem som blev 

uppsagd. Enligt vår uppfattning ligger makten hos ledningen på företaget medan 

mellancheferna är lägre ned i hierarkin, kraven är högre för denna grupp samtidigt som 

kontrollen är lägre än den borde vara för deras välbefinnande vilket även styrks av forskning 

kring mellanchefsproblematik som Drakenberg (1997) och Nilsson, Wallo, Rönnqvist och 

Davidson (2015) tar upp. Vidare ansåg samtliga medarbetare och mellanchefer att den 

prestationsbaserade lönen gav möjligheten att utvecklas och avancera inom företaget på grund 

av att om man presterade bra och visade framfötterna i sin säljförmåga så gavs det chanser att 

avancera. Samtliga informanter framhöll att den prestationsbaserade lönen var en motivation i 

sig själv. Med utgångspunkt i teorierna kan svaren på den andra frågeställningen i uppsatsen 

analyseras genom 2-faktorteorin, krav-kontroll-stöd-modellen samt genom 

ledarskapsforskning kring det transformativa och transaktionella ledarskapet. Basen i detta 

ligger i att arbetstagaren har ett specifikt behov som måste uppnås för att individen ska känna 

välmående och motivation på arbetsplatsen. Vid prestationsbaserade löner finns det ett 

konstant krav och tryck att individen ska prestera för att vara attraktiv på arbetsplatsen, 

samtidigt som den övergripande kontrollen på arbetsplatsen finns hos ledningen som studiens 

informanter inte kan påverka. Det sociala stödet är enligt teorierna det viktigaste för 

välmående på en arbetsplats vilket informanterna bekräftar.  
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Slutligen resulterade analysen av den tredje frågeställningen i att de huvudsakliga skillnaderna 

mellan medarbetarna och mellanchefernas är beroende på först och främst, skillnaderna i 

positionerna samt att de arbetar i olika företag med olika förutsättningar. Skillnaden i position 

bidrar till att kraven på mellancheferna ansågs vara högre, då deras ansvar inte enbart 

baserades på den egna prestationen utan även på säljstyrkans prestation, samtidigt som denna 

grupp var ansvarig inför ledningens krav. Antagandet att de olika företagen har bidragit till 

skillnader mellan dessa två grupper är kollererat med organisationskulturella skillnader, då de 

fyra mellancheferna kommer från fyra olika företag medan de fyra medarbetarna är från 

samma företag. Medarbetarna beskriver ett bra socialt stöd medan vi anser att mellancheferna 

inte upplevde detsamma, något vi utgår från kan beror på företagens skilda kulturer kring 

vikten av det sociala stödet. Ytterligare en skillnad vilken upptäcktes under analysen var 

skillnaden i vart de två grupperna lägger fokus i frågor om incitament. Här kom det tydligt 

fram att mellancheferna idag har ett större fokus på status och vikten av 

utvecklingsmöjligheter än medarbetarna.  

 

Sammanfattningsvis är slutsatsen av resultaten att incitamentet av att arbeta med 

prestationsbaserad lön är att få en större inkomst än det vore möjligt på andra arbetsplatser 

utan provision. Vidare var den subjektiva upplevelsen av stress närvarande hos alla 

informanter som en följd av prestationsbaserade lönen, men mellancheferna upplevde högre 

stressnivåer än medarbetarna. Slutligen ansåg alla informanter att den prestationsbaserade 

lönen bidrog till deras motivation och utvecklingsmöjligheter. 

 

En slutsats vi som författare vill belysa är att anledningen till att informanterna valt att ta 

anställning på ett företag med prestationsbaserad lön är att de inte behöver ha någon 

utbildning, och att dessa löneformer oftast finns inom telefonförsäljningsyrket där 

prestationsbaserad lön är normen. Utav alla åtta informanter var det enbart en med 

universitetsutbildning, medan de andra tre mellancheferna avancerat genom skicklighet inom 

företagen samtidigt som medarbetarna påpekade att det fanns större möjligheter för dem inom 

den här branschen trots faktumet att de saknade efter-gymnasial utbildning. Även om 

resultatet pekade på att informanterna valt denna anställning på grund av den möjlighet den 

prestationsbaserade lönen ger dem så anser vi att bristen på utbildning är en stor bidragande 

faktor till detta val.   
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Initialt förutsåg vi inte hur viktigt det sociala stödet var för arbetstagare inom 

telefonförsäljning då vi utgick från att detta är ett individuellt och självständigt arbete där 

framgången beror på den egna skickligheten. Under empirins insamling blev det tydligt för 

oss att detta antagande var felaktigt. Ur en sociologisk utgångspunkt vore det intressant att 

belysa hur viktigt det sociala stödet är för välbefinnandet på en arbetsplats för individen även 

inom yrken som är individuella och självständiga. Med andra ord visar resultatet på att 

individer behöver ha någon att vända sig till vid behov även vid ensamarbeten. 

Något som vi anser skulle kunna påverka upplevelsen av exempelvis stress eller 

utvecklingsmöjligheter är skillnader i hur länge informanterna arbetat på respektive 

arbetsplats. Anställningslängden skulle eventuellt kunna bidra till skillnaderna i svaren vad 

det gäller stressupplevelser då vi anser att upplevelsen av bland annat stress kan förändras 

över längre anställningsperioder. Mellancheferna hade varit anställda under en längre period 

på sina arbetsplatser medan alla medarbetarnas anställningsperiod var under sex månader. 

Detta leder oss även in på faktumet att de fyra medarbetarna var från samma företag vilket 

kan ha påverkat nyanserna i svaren medan mellancheferna alla kom från olika företag och 

kombinationen av dessa aspekter kan ge en skevhet i resultatet. 

 

Vidare såg vi under analysens gång ett genomgående mönster av att det finns ett behov av 

trygghet i inkomsten, vilket var en grundlön utöver den prestationsbaserade lönen. Detta 

ansåg vi vara ett komplement till det sociala stödet i stressreducering samtidigt som det var 

basen i känslan av trygghet på arbetsplatsen. Alla åtta informanter utryckte specifikt vikten av 

en grundlön som en trygghet för att incitamentet den prestationsbaserade lönen leder till 

skulle upplevas som positivt. Ur vår uppfattning är grundlönen inte en motivationsfaktor i sig 

men bär stor vikt i hur informanterna upplever den prestationsbaserade lönen som en 

motivationsfaktor. 

Mellanchefernas fokus på status och utvecklingsmöjligheter kopplar vi till faktumet att denna 

grupp vill bevara sin position, är äldre och har andra hemmaförhållanden än 

medarbetargruppen hade. Medarbetarna är i genomsnitt yngre, utan barn och i början av sin 

karriär utan en position att skydda vilket kan vara anledningen till att dessa drevs mer av 

själva prestationsbaserade lönen. Mellanchefer har enligt vår åsikt mer att förlora då det kan 

vara svårare att hitta en ny anställning med samma position eller högre ifall arbetssökanden 

har dåliga meriter från den tidigare arbetsplatsen. Medan medarbetare inte är beroende av 

meriter enligt vår åsikt för att söka andra telefonförsäljningsarbeten.  
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Uppsatsens empiri insamlades genom en gemensam intervjuguide, men under studiens gång 

insåg vi att mellancheferna borde ha haft en egen för att få fram mer nyanserade svar. Detta 

visade sig vara ett problem vid analysen då vi upptäckte att viktig information saknades, som 

exempelvis hur deras relation till ledningen ser ut och frågor kring mellanchefsproblematik de 

upplevt. Ytterligare ett problem med intervjuguiden var faktumet att vi initierade uppsatsens 

empiri deduktivt vilket innebar att denna är färgad av de teorier som vi hade i utgångsläget. 

En del av teorierna ändrades efter intervjuerna och var då inte en grund i uppbyggnaden av 

intervjuguiden och detta medförde en brist av svar vi kunde använda oss av i analysen. En av 

dessa teorier som lades till i efterhand var ledarskapsforskning som visade sig vara viktig i 

frågor om socialt stöd och mellanchefsproblematiken.  

Efter färdigställandet av uppsatsens analys kan vi konstatera att de valda teorierna är av olika 

vikt för relevansen av analysen samtidigt som vår utgångspunkt är att samtliga teorier har sin 

betydelse för uppsatsens syfte. Hade vi däremot beaktat krav-kontroll-stöd-modellen samt 

ledarskapsforskningen i ett tidigare skede och byggt intervjuguiden på dessa teorier hade 

utfallet av svaren varit mer nyanserade. Vår utgångspunkt var tankar kring Rational choice 

och liknande teorier då vi utgick från att individer som väljer att arbeta med denna löneform 

är mer tävlingsorienterade och därför mer ekonomiskt lagda. Men som tidigare nämnts såg vi 

behovet av det sociala stödet även bland dessa individer och behövde därmed komplettera 

med teorier och tidigare forskning. Vi är medvetna om att Rational choice och Expectancy 

teorin har en liknande grund, samt att en av dem hade kunnat räcka för uppsatsens analys. 

Däremot ansåg vi att dessa två kompletterade varandra då Rational choice är baserad på den 

sociala kontexten medan Expectancy teorin är subjektiv i sin utgångspunkt. 

 

I en framtida studie av ämnet vore det intressant att ha ett längre tidsperspektiv, vilket innebär 

att vi återkommer till informanterna vid flera tillfällen för att se förändringar över tid i 

attityder kring prestationsbaserad lön. Utöver detta upptäckte vi en avsaknad av statistik om 

antalet arbetsplatser med prestationsbaserad lön och hur denna har utvecklats under årens 

gång, något som vore intressant att bygga en kvantitativ studie på. Ett annat intresseområde 

för fortsatt forskning vore en studie baserat på individer som valt att sluta arbeta med 

prestationsbaserad lön, för att se ett annat perspektiv på hur denna lönestruktur påverkar den 

subjektiva uppfattningen individer har kring frågor om stress och incitament.  
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Bilaga: Intervjuguide 

Etiska aspekter 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? Hur länge har du jobbat inom försäljningsbranschen? Hur länge har du 

arbetat inom företaget? Hur hög/låg personalomsättning finns det på företaget bland säljarna? 

Vad kan detta bero på? Vad är din roll på företaget? Varför valde du att ta anställning på 

företaget? 

Prestationslönens form: Vilken form av prestationsbaserad lön har du? Hur ser din 

lönestruktur ut? (Bara provision eller bas lön också). Upplever du en tydlig koppling mellan 

din prestation och din lön? Har ni tydliga mål för att uppnå den prestationsbaserade lönen? 

Upplever du de uppsatta målen som utvecklande? Har du möjlighet att påverka förhållandet 

mellan grundlön och prestationslön? 

Incitament: Hur påverkar prestationsbaserad lön dig personligen? 

Hur pass viktig är lönen för dig när du väljer arbetsplats? Känner du dig motiverad av 

prestationslönen? Jobbar du mer? Längre? Fortare? Upplever du stress på grund av 

prestationslönen? Stor, liten lagom? Är lönesystemet utformat så att det ger dig den trygghet 

du behöver? Motivera. Känner du att det finns utvecklingsmöjligheter i arbetet? Anser du att 

du kan styra över din arbetsdag i rimlig omfattning? 

Påverkan generellt: Vad anser du om prestationsbaserad lön generellt? 

Använder sig företaget av andra medel än lön för att motivera personalen? Tror du att det 

finns möjligheter att öka motivation och prestation med andra incitament än lönen? Vad anser 

du om ert belönings-/lönesystem rent generellt? Upplever du att det finns några fördelar eller 

nackdelar? Skapar de onödig konkurrens/konflikter inom företaget? Delar ni ut utmärkelser av 

typen "Månadens/Årets Säljare"? Vad tycker du om detta?  

Konsekvensfrågor: Känner du att prestationsbaserad lön är en bra motivationsform för dig? 

Hur har nivån på din arbetsmotivation förändrats sedan du började på företaget? Skulle du 

vilja ändra på förhållandet mellan grundlön och prestationslön? Skulle du vilja att 

belöningssystemet togs bort? Påverkar lönesystemet hur du lever utanför arbetet, dina 

relationer mm? Är det något som du vill tillägga som är viktigt och som vi har glömt att fråga 

om? Tycker du att vi fått med de viktigaste fördelarna och nackdelarna? 


