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1 Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
 
Ekonomistyrning handlar om hur företagsledningen kan säkerställa att anställda arbetar i 
enlighet med vad som är bäst för organisationen, det vill säga mot organisationens långsiktiga 
mål. Tre kontrollproblem är av intresse inom ekonomistyrning: motivation, personliga 
begränsningar och avsaknad av direktiv (Merchant & Van der Stede, 2003). I vår uppsats 
kommer vi att titta närmare på den första av dessa, motivation.  
 
Motivationsproblem uppstår på grund av att individens och organisationens mål inte är 
kongruenta (Merchant & Van der Stede, 2003). Motivationsbrist är sammankopplat med stora 
kostnader. En studie gjord 2001 visar till exempel att anställdas internetsurfande under 
arbetstid kostar amerikanska företag runt 63 miljarder dollar om året (Merchant & Van der 
Stede, 2003). Det är bara ett exempel på de kostnader som kan uppstå. En nyckelfråga för 
företagsledningen blir därför hur de skall gå tillväga för att motivera sina medarbetare.   
 
Ett sätt att skapa motivation är genom belöningssystem. Ett belöningssystem är en typ av 
resultatkontroll där företagsledningen i förväg sätter upp budgetar och mål för de anställda. 
Målen är i sin tur kopplade till olika belöningar och/eller bestraffningar. Belöningarna och 
bestraffningarna bidrar då till att göra organisationens och individens mål mer enhetliga. Det 
som gynnar (missgynnar) organisationen gynnar (missgynnar) även individen (Merchant & 
Van der Stede, 2003). Rätt belöningssystem har stor betydelse för hur företaget styrs mot sina 
mål. Förmågan hos företagsledningen att utforma ett effektivt belöningssystem, där 
prestationer kopplas till företagets mål, är avgörande. Om de anställdas beteende och 
engagemang inte påverkas är belöningssystemet misslyckat (Smitt, 2002).  
 
Men hur skall systemet utformas? Avsikten med belöningssystem är – oavsett hur de utformas 
– att påverka de anställda. Företaget vill genom belöningen skapa motivation bland de 
anställda att utföra sina uppgifter bättre, så att företaget stärks och blir mer konkurrenskraftigt  
Ett flertal företag möter idag de anställdas löneanspråk genom att erbjuda dem individuella 
provisionsbaserade belöningssystem. Syftet med systemen är dels att koppla ersättningen till 
medarbetarnas arbetsinsats och på så sätt skapa incitament att arbeta hårdare, dels att koppla 
ersättningen till företagets resultat. Det är ur företagets synvinkel attraktivt att skapa en tydlig 
koppling mellan intäkter och kostnader genom att begränsa den fasta lönekostnaden och låta 
verksamhetens vinst påverka storleken på den faktiska lönen (Smitt, 2002). 
 
De individuella provisionsbaserade belöningssystemen ses idag ofta som mycket effektiva då 
belöning är direkt kopplad till individens prestation (Merchant & Van der Stede, 2003). Men 
finns det inte stora risker med individuella system? Merkostnader i form av stress och 
uppsägningar? Orkar och vill anställda arbeta under längre perioder med helt individuella 
belöningssystem? Räcker det individuella systemet hela vägen? Vad motiverar egentligen 
människor? Det här är frågor som företagsledningen måste ta hänsyn till vid utformandet av 
effektiva belöningssystem.  
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1.2 Syfte  
 
Syftet med vår uppsats är att med hjälp av en fallstudie generera en teori som visar vad som 
motiverar och påverkar de anställda säljarna på det valda Företaget X, för att på så vis hjälpa 
företagsledningen att utforma bättre belöningssystem.  
 

1.3  Metod 

1.3.1 Fallstudiebaserad forskning 
 
Den fallstudiebaserade forskningen är övervägande kvalitativ då den främst vill undersöka 
saker som statistisk forskning inte förmår. I en kvantitativ undersökning söker man generella 
samband och lagbundenheter, den kvalitativa forskningen tar istället vara på komplexitet och 
olika tolkningar i människors samspel (Gustavsson, 2003).  
 
Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 
empiriskt underlag. Fallstudier används ofta för att förstå fenomen som är svåra att överblicka 
och som innehåller stora mängder variabler (Gustavsson, 2003). 
 
Anledningen till att vi valt att göra en kvalitativ undersökning är att vi vill titta närmare på ett 
specifikt område och fånga upp de olika nyanser som finns. Vidare vill vi komma 
respondenterna närmare in på djupet och förstå deras agerande och tankar.  
 

1.3.2  Grundad teori 
 
Bakgrund  
 
Vi har valt att genomföra en fallstudie utifrån grundad teori. Den grundade teorin är en 
induktiv metod som bygger på empiriska data. En viktig utgångspunkt för all forskning är 
förförståelse och erfarenheter. I grundad teori skapar man nya teorier vilket innebär att 
forskaren skall vara så opåverkad som möjligt av sin tidigare förförståelse och redan 
genomförda studier. Detta innebär att forskaren, innan denne sätter igång med forskningen, 
inte skall läsa eller försöka hämta information om det valda ämnet. Litteraturstudien 
genomförs först efter att forskaren genererat sin egen teori. Det skulle vara en omöjlighet att 
göra litteraturstudien tidigare eftersom forskaren först efter att den egna teorin är genererad 
kan vara medveten om vilka andra teorier som är aktuella (Glaser, 1998). Litteraturstudien 
skall därför, enligt Glaser (1998), presenteras i slutet av arbetet insprängd i den grundade 
teorin. 
 
Som tidigare påpekats anses den grundade teorin lämplig då nyanser behöver fångas upp, till 
exempel då det förekommer en stor variation i forskningsdata. Vidare är den grundade teorin 
lämplig för att beskriva fenomen, finna dolda mönster eller för att utveckla teoretisk förståelse 
(Gustavsson, 2003). Vi anser att just skapande av motivation är ett mycket bra exempel på ett 
fenomen som kan få avgörande konsekvenser för ett företag. Därmed är den grundade teorin 
väl lämpad för vår undersökning.  
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För att undvika senare förvirring vill vi understryka att både metoden vi använder oss av och 
teorin som vi genererar med hjälp av metoden kallas för grundad teori. Vi använder således 
den grundade teorin för att generera en grundad teori om motivation. Sammanhanget bör dock 
vara tillräckligt för att kunna avgöra om det är metoden eller resultatet som avses. 
 
Val av datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingen kan i grundad teori bestå av till exempel observationer, intervjuer, 
sekundärmaterial och anekdoter. Det vanligaste är dock att forskaren gör sin undersökning i 
intervjuform (Gustavsson, 2003).  
 
Vi kommer att genomföra vår grundade teori på Företag X främst genom att använda 
intervjuer.  Eftersom vi är intresserade av hur de anställda upplever sin arbetssituation anser vi 
att det är passande att använda sig av intervjuer. Vi kommer även till viss del att använda oss 
av observationer och sekundärmaterial. 
 
Urval 
 
Urvalet av respondenter i grundad teori görs enligt principen ”gräv där du står”, det vill säga 
med de personer som finns närmast till hands (Gustavsson, 2003). Det innebär att det första 
urvalet av respondenter sker på måfå och sedan styrs åt det håll där sökt information kan 
finnas. Meningen är inte att urvalet skall vara representativt utan att det skall vara informativt. 
 
Vi har därför inte på förhand valt ut vilka respondenter vi vill intervjua på Företag X. Vid 
första intervjutillfället kommer urvalet istället att ske på måfå. Vid senare intervjutillfällen 
kommer vi att välja respondenter som kan bidra med ytterligare information, det vill säga vi 
kommer att maximera urvalet. 
 
Kodning 
 
När den första datainsamlingen är gjord skall data analyseras. Detta kallas inom grundad teori 
för kodning. Kodningen sker i olika steg och blir mer alltmer abstrakt. Under första delen av 
kodningen analyserar forskaren data rad för rad och letar efter mönster och tendenser. Dessa 
mönster sammanställs sedan i olika kategorier (Hartman, 2001). Det sista steget i kodningen 
är att hitta sambanden som råder mellan de identifierade kategorierna (Hartman, 2001). Om 
kategorierna inte relateras till varandra har ingen teori skapats. Studien blir då endast en 
uppsättning kategorier utan inbördes sammanhang (Glaser, 1998). 
 
Kodningsarbetet och datainsamlingen sker hela tiden sekventiellt. Kodningsarbetet avslöjar 
luckor och öppningar i data och dessa ger forskaren idéer till nya urval och datainsamlingar. 
Nya datainsamlingar görs och dessa jämförs den med tidigare data i en jämförande analys 
(Gustavsson, 2003).   
 
Efter att ha maximerat skillnaderna i urval upptäcker forskaren så småningom att de nya data 
inte längre bidrar med något väsentligt till kategorierna. Data säger upprepade gånger samma 
sak om kategorierna och inga nya kategorier observeras. Nya data understyrker bara det 
forskaren redan vet. Analysen har då nått ett stadium av mättnad. Datainsamlingen avslutas då 
och analysen kan börja fördjupas. Ibland kan dock den fortsatta fördjupade analysen visa på 
nya luckor och öppningar och ett nytt urval och en ny datainsamling kan då bli aktuell 
(Gustavsson, 2003).   
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Vi kommer alltså att fortsätta med intervjuarbetet vid sidan av kodningsarbete så länge som 
det tillför ny information. Således kan vi inte på förhand bestämma hur många intervjuer eller 
besök på Företag X som kommer att bli nödvändiga.  
 

1.3.3 Planering av intervjuer  
 
Intervjuerna har förberetts genom att vi studerat viss grundläggande intervjuteknik i 
Gustavssons bok ”Kunskapande metoder” (2003), vi har speciellt inriktat oss på hur 
intervjuaren bör gå tillväga vid användningen av den grundade teorin.  
 
Intervjuernas upplägg  
 
Intervjuerna planerades till cirka 20 minuter per person. Vi inleder med att presentera oss för 
respondenterna och förklarar därefter varför vi är på företaget samt hur information de bidrar 
med kommer att användas. Respondenterna försäkras om att deras svar är konfidentiella och 
att endast vi själva samt vår handledare tar del av vem som sagt vad. Efter några korta frågor 
om ålder och bakgrund börjar vi med intervjun.  
 
Gustavsson (2003) uppger att det är viktigt att låta respondenten tala fritt och öppet, detta för 
att undvika att som intervjuare påverka alltför mycket. Vi försöker därför att undvika alltför 
direkta frågor och förser istället respondenterna med samtalsämnen och diskussionsfrågor. 
Frågorna som förberetts till det första intervjutillfället kan ses i slutet av arbetet som bilaga 1.  
 
En konsekvens av vårt upplägg är att det inte finns någon förutbestämd frågeföljd. Frågorna är 
visserligen numrerade men diskuteras i den ordning som förefaller mest naturlig. Alla frågor 
diskuteras troligtvis inte med alla respondenter. Vi anser att en mindre strikt frågeföljd bidrar 
till att oplanerade ämnen tas upp och att respondenten i större utsträckning kan påverka 
samtalets utveckling.   
 
Genom att försökta observera kroppsspråk och ickeverbala meddelanden, försöker vi också att 
tolka respondentens känslor och tankar. Pauser med bibehållen ögonkontakt används för att 
uppmuntra respondenten att tala fritt.  
 
Anteckningar  
 
Vi har fattat beslutet att inte använda oss av bandspelare. Flera förespråkare för grundad teori 
anser att det inte är nödvändigt. Anledningarna är följande (Gustavsson, 2003 ). 

1. Bandspelaren kan hämma respondenten.  
2. Det viktiga fångas ändå upp om fokus hålls på respondentens svar och poänger 

antecknas.  
3. Det är tidskrävande att använda bandspelare och den tiden kan istället läggas på 

analys.  
 
Noggranna anteckningar förs istället under själva intervjun. Vid första intervjutillfället 
antecknas en av oss medan den andra intervjuar, vid det andra tillfället byter vi roller. Detta 
då vi anser att det finns möjlighet att se situationen annorlunda från olika positioner. Genom 
att turas om att anteckna respektive intervjua, hoppas vi kunna tolka intervjuerna på ett bättre 
sätt. 
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1.3.4 Förförståelse och metodkritik 
 
Den grundade teorin försöker minimera förförståelsen och eftersträvar initial teorilöshet. Det 
är dessvärre omöjligt att vara helt teorilös och sakna förförståelse. Vi känner sedan tidigare till 
viss teori om individuella belöningssystem som vi bland annat stött på under våra tidigare 
studier. Därmed har vi redan tankar och idéer som alldeles säkert kommit att påverka vårt 
syfte, arbetsgång och slutligt resultat. För att säkra kvaliteten har en viktig del av vårt arbete 
varit att reflektera över vår förförståelse och våra förväntningar. Givetvis är det ingen lätt 
uppgift då vi själva inte kan vara medvetna om exakt vilken förförståelse och erfarenheter vi 
har. Vår förhoppning är dock att vi skall kunna leverera ett bättre och mer objektivt 
slutresultat genom att lyfta fram och belysa delar av premisserna som uppsatsen är skriven på. 
 
Inledningsvis då vi diskuterade belöningssystem hade vi olika uppfattningar. En av oss hade 
tidigare arbetat provisionsbaserat och var då betydligt mer negativ till individuella system än 
den andra. Någonting vi däremot var överens om var att individuella belöningssystem borde 
vara stressande för individen och att ett kollektivt system troligtvis bidrog till ett trevligare 
arbetsklimat. Vi var alltså tveksamma till om ett individuellt system var förenligt med ett gott 
arbetsklimat och om anställda verkligen mådde bra under dessa förhållanden. Således gick vi 
in i vårt arbete med förväntningar om att individuella system är negativa och att de framkallar 
stress. Vi har vidare under arbetets gång kontinuerligt försökt att reflektera över våra 
inställningar och våra fördomar. Det är värt att notera att initial teorilöshet kanske inte heller 
är värt att eftersträva då det krävs viss grundläggande kunskap om ett fenomen för att 
överhuvudtaget kunna fundera kring det. 
 

1.3.5 Disposition  
 
Uppsatsen är disponerad enligt följande: 
 
Först ges en kort bakgrundsinformation om företaget, säljarnas rutiner och arbetsförhållanden. 
Efter det följer genomförandet av vår undersökning, här beskriver hur datainsamling och 
kodning gick till. Därefter presenteras resultatet, vår grundade teori. Vi jämför sedan vår 
grundade teori med redan existerande teorier i en litteraturstudie. Avslutningsvis analyserar vi 
hur vår teori kan användas av Företag X samt ger förslag till fortsatt forskning.  
 
Intervjuade på företaget, både säljare och coacher har dolda identiteter och endast vår 
handledare har fått tillgång till dessa uppgifter. Coachernas identitet skyddas i första hand för 
att inte företagets namn skall bli känt.  
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2  Företaget och säljarnas rutiner 
 
I detta avsnitt skall undersökningsobjektet, Företag X, presenteras. Vidare skall försäljnings- 
och kontorsrutiner beskrivas för att ge en bild av hur respondenternas arbetssituation ter sig. 
Denna bakgrund är nödvändig för förståelsen av den grundade teorin som presenteras nedan. 
Informationen i detta avsnitt är främst baserad på våra egna iakttagelser vid besök på 
företaget, samt intervjuer med anställda och information ur årsredovisning. 
 

2.1 Bakgrund 
 
Företag X är verksamt inom telemarketingbranschen. Företaget grundades år 2000 och 
lyckades snabbt attrahera storkunder som Microsoft, Canal Digital och Electrolux. Detta 
bidrog till att Företag X idag är ett av de ledande telemarketingföretagen i Sverige. Under 
senare år har företaget expanderat genom förvärv, och nya kontaktcenter har etablerats i flera 
av de nordiska länderna. Företag X har ett telefonförsäljningskontor i Stockholm, Kalmar, 
Piteå, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Jyväskylä (Årsredovisning Företag X, 2004). På 
huvudkontoret i Stockholm arbetar mer än 300 telefonförsäljare samt två deltidsanställda och 
sex heltidsanställda coacher (E-mail korrespondens med försäljningscoach A, 2005-12-01). 
 

2.2 Säljprojekt 
 
Försäljningen på Företag X sker i form av projekt, till vilka ett antal säljare är knutna. 
Projekten har konkreta mål, tydliga resurser, detaljerad planering och ett klart angivet 
färdigdatum. De kan ha olika lång livstid, men oftast arbetar säljarna med så kallade 
korttidsprojekt. Ett korttidsprojekt är ett projekt som löper under viss tid genom ett kontrakt, 
allt från två månader till ett år eller mer. Långtidsprojekten är tillsvidareprojekt med löpande 
ramavtal. Inför varje nytt projekt får säljarna ett manus som de ska följa. I bilaga 5 finns ett 
exempel hur på ett manus kan se ut (E-mail korrespondens med försäljningscoach A, 2005-
12-01). 
 

2.3 Coachrollen 
 
Varje projekt tilldelas även en coach. Dennes arbetsuppgift är bland annat att motivera 
säljarna och se till att dessa följer de interna reglerna. Säljcoacherna skall även hjälpa och 
stötta säljarna, både praktiskt och känslomässigt. Det praktiska kan exempelvis gälla 
information och frågor om olika produkter, eller mer tekniska problem som trasiga datorer 
och headset. Då de flesta säljare arbetar kvällstid har de mycket lite kontakt med 
företagsledningen. De enda överordnade de träffar är därför coacherna (Möte med 
försäljningscoach A, 2005-10-18). 
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2.4 Arbetsmiljö och -villkor 
 
Verksamheten på Företag X bedrivs i moderna kontorslandskap. Det är tydligt att säljarnas 
arbetsplatser är väl genomarbetade och ergonomiska, med bekväma stolar, platta 
datorskärmar samt höj- och sänkbara skrivbord. Runt skrivborden står skärmar för att minska 
risken att säljarna blir störda av sina närmast sittande kollegor eller av ljudnivån på kontoret i 
övrigt (E-mail korrespondens med försäljningscoach A, 2005-12-01). 
 
Säljarna erhåller en fast lön såväl som provision på uppnådd försäljning. Den fasta lönen 
varierar, men ingångslönen är 79 kronor i timmen i enlighet med företagets kollektivavtal 
med SIF. Lönesättning sker därefter individuellt och är beroende av ålder och tidigare 
erfarenheter. Den provisionsbaserade ersättningen bestäms av uppdragsgivaren för projektet 
och är därför individuell för de olika projekten. Normalt har säljarna ett dagsmål med 
försäljningen, till exempel fem beställningar, och om de når detta mål får de provision i 
enlighet med uppdragsgivarens bestämmelser (Möte med försäljningscoach A, 2005-10-18). 
 
Företag X erbjuder de anställda en inledande tidsbegränsad anställning, vilken normalt pågår i 
tre månader. Därefter kan ytterligare avtal om tidsbegränsad anställning slutas om parterna så 
önskar. Efter den inledande anställningen har säljarna även möjlighet att förhandla om en 
tillsvidareanställning med fast månadslön. Tillsvidareanställningen föregås då av en 
provanställning. Anställda med tidsbegränsad anställning har två veckors uppsägningstid, 
medan de tillsvidareanställda säljarna har en månads uppsägningstid (E-mail korrespondens 
med personalansvarig 2005-11-23). 
 
Personalomsättningen på Företag X är mellan 15-20 %. De flesta anställda avslutar sin 
anställning efter ungefär sex månader. Väljer en säljare att stanna mer än tre månader anses 
det av företaget som en lyckad anställning. Den höga personalomsättningen har medfört att 
Företag X har instiftat ett särskilt bonussystem för motivera befintliga säljare att rekrytera nya 
medarbetare. Om Företag X nyanställer en säljare som rekommenderats av en redan anställd 
säljare, och den nyanställde stannar i minst tre månader, får den säljare som rekommenderat 
denne 500 kronor i bonus (Möte med försäljningscoach A, 2005-10-18). 
 

2.5  Arbetspassen 
 
Företag X bedriver telefonförsäljning sju dagar i veckan. En del säljare arbetar heltid, men de 
flesta är studerande och arbetar extra på kvällstid (Möte med försäljningscoach A, 2005-10-
18). Ett heltidspass varar antingen mellan 13.00 och 21.00 eller 10.00 och 19.00. Kvällspassen 
varar mellan 17.30 och 21.00. Under ett tretimmarspass har säljarna rätt till rast i sammanlagt 
15 minuter (E-mailkorrespondens med försäljningscoach A, 2005-11-18).  
 
Ett arbetspass börjar alltid med ett uppstartsmöte där alla säljare och coachen för det aktuella 
projektet samlas. Dessa möten är till för att informera, men används även i motiverande syfte. 
Försäljningscoachen försöker att inspirera gruppen och berättar bland annat hur mycket 
gruppen har sålt tidigare samt vem som har sålt mest. Gruppen är en så kallad formell grupp 
som skapats för att möta ett marknadsbehov (Eklund, 2002). Säljarna bokar själva in sina 
arbetspass. Minsta antal arbetspass de måste genomföra per vecka är tre stycken. 
 



 10 

Under arbetspasset kan säljaren löpande följa sina säljresultat på sin dator. Säljarna erhåller 
där statistik som visar hur mycket de har sålt och hur många samtal de har ringt. En topplista 
över dagens resultat finns också tillgänglig på alla datorer och den visar hur mycket de för 
dagen aktuella säljare har sålt. De flesta säljare har topplistan framme på datorskärmen under 
arbetets gång så att de löpande kan se hur de ligger till i förhållande till sina arbetskamrater. 
När en säljare fått in en kundorder läggs den automatiskt in i datorn. Vid slutet av varje 
arbetspass samlar coacherna ihop de ordrar säljarna fått in och skriver ut fakturor som säljarna 
sedan får skicka till sina kunder (Möte med försäljningscoach B, 2005-11-02) 
  

2.6 Anställnings- och avskedsförfarande 
 
Då en ny säljare skall anställas måste han eller hon först bli godkänd vid ett introduktionsmöte 
samt klara av ett simulerat säljsamtal. De anställda erhåller fortlöpande information om 
företagsledningens syn på deras prestation. Efter fem arbetspass har coachen ett utvecklings- 
samtal med säljaren där dennes arbetsförmåga utvärderas. Om försäljningen har varit under 
förväntan får säljaren en varning av coachen och om ingen förbättring sker sägs säljaren upp. 
Det är dock vanligt att de säljare som tidigare har uppvisat en hög arbetsförmåga får 
ytterligare möjligheter att uppvisa en förbättring (Möte med försäljningscoach A, 2005-10-
18). 
 



 11 

3 Genomförande av vår undersökning 
 
Följande avsnitt beskriver hur genomförandet av den grundade teorin gick till. Vårt första 
intryck av arbetsplasten beskrivs först för att läsaren lättare skall kunna bilda sig en 
uppfattning om arbetssituationen. Vidare presenteras relevanta delar av hur intervjuer och 
kodningsarbete genomförts.   
 

3.1  Det första intrycket 
 
Alla verkar ha fullt upp och folk springer åt höger och vänster. Människor överallt, 

människor som pratar, ringer, skrattar och flamsar. Är det här verkligen en arbetsplats? Det 

känns mer som ett stojigt café. Det slår oss sen hur varmt det är, det måste vara nästan 30 

grader här inne. Ljudnivån är också hög och det är trångt, vi får närmast en känsla av kaos. 

Ingen annan verkar besväras, folk är glada och stämningen är avslappnad. Överallt hör vi 

fragment av olika kundsamtal och diskussioner säljare emellan. Till vår stora förvåning 

känner vi oss plötsligt utanför. Men varför i all världen då? Vi slår bort tanken och fortsätter 

in i rummet, ett stort kontorslandskap med bås där varje säljare har tillgång till telefon och 

dator. Blandningen av människor är fascinerande. Könsfördelningen är jämn, snittåldern är 

mycket låg och det finns många nationaliteter. Längre bort ser vi en röd flagga med texten 

”Veckans säljare”. Flaggan är placerad vid ett säljbås och säljaren i fråga är mitt uppe i ett 

säljsamtal. Flera whiteboard - tavlor finns uppställda i rummet. På en av tavlorna ser vi 

texten ”lag Syd” och på en annan ”lag Väst”. Vi frågar en förbipasserande vad de betyder 

och får till svar att de haft en liten grupptävling under eftermiddagen. Priset var biobiljetter, 

men bara till den som sålt bäst i det vinnande laget. Jaha tänker vi, en individuell lagtävling, 

kan man ha det? På de andra tavlorna är säljarnas namn uppskrivna och efter varje namn är 

dagens försäljning markerad. Vi ser också en gammaldags plingklocka en sådan som brukar 

finnas på hotelldiskar, men vi ser ingen som ringer i den. Bortsett från kaoset så börjar vi 

känna att detta är det en trivsam plats. Lokalerna är mycket fräscha och allt ser nyrenoverat 

ut, de väggar som finns är av glas och det ger ett öppet intryck. Nu gäller det bara att hitta 

vår kontaktperson mitt i allt det här. Vi inser att vår tid här på företaget kommer bli väldigt 

spännande, men vår känsla av utanförskap dröjer sig kvar en stund...   



 12 

3.2  Datainsamling och tolkningsarbete 
 
Företag X har besökts vid totalt fyra tillfällen. Vid de två första tillfällena observerade vi 
endast säljarna och deras rutiner samt samlade information om företaget. Vid de två resterade 
tillfällena genomfördes intervjuerna. Intervjuerna genomfördes främst med 
telemarketingsäljarna, men också med en av säljcoacherna. E-mail och informella 
telefonintervjuer gjordes också med coacher och personalansvarig i efterhand för att 
komplettera informationen om företaget.   
 

3.2.1 Första datainsamlingen 
 
De första intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på Företag X. Totalt genomfördes då 
sju intervjuer. Frågorna som användes vid det första intervjutillfället har redan diskuterats 
under metodavsnittet och finns bifogade som bilaga 1. Vi hade planerat att göra intervjuerna 
med en respondent i taget men fick göra avkall på det vid ett tillfälle. Två säljare önskade 
hellre bli intervjuade tillsammans. Vi tyckte att det kunde vara intressant att se hur detta 
påverkade samtalets gång. Bortsett från denna företeelse gjordes vid detta tillfälle inga 
avvikelser från planeringen.  
 
Tidsmässigt varierade intervjuerna. Vi hade som ovan nämnt beräknat att varje intervju skulle 
fortlöpa i cirka 20 minuter. Somliga intervjuer varade dock i mindre än tio minuter, samtidigt 
som andra varade i mer än 30 minuter. Intervjuerna avslutades först då vi kände en mättnad i 
vad respondenten kunde och ville berätta, vilket i varje enskild situation var ytterst 
individuellt. Svaren från det första intervjutillfället finns bifogade som bilaga 2.  
 
Tolknings- och kodningsarbetet påbörjades direkt efter att den första datainsamlingen var 
genomförd. 
 
Exempel från första delen av kodningsarbetet 
 
För att förtydliga hur vi gick till väga i vårt kodningsarbete visar vi nedan hur delar av en 
intervju analyserades. Intressanta fraser och mönster i data har markerats för att senare kunna 
sorteras och jämföras med andra intervjuer, för att ge en uppfattning om underliggande 
meningar och mönster. Intervjun hittas i sin helhet som intervju 1, bilaga 1 i slutet av arbetet. 
De kursiverade delarna är hämtade från intervjun.  
 
Respondenten uppger att det är påfrestande att ringa kunder som ger dålig respons och att 
risken att få sparken ständigt pressar honom. Om han hade fått ett caféjobb med samma lön 
och samma flexibla tider skulle han hellre ta det. Telemarketingbranshen är tuff. Det verkar 
således som jobbet är förknippat med stor påfrestning och stress.  
 
Intressanta mönster i data gällande gruppen framgår också av respondentens svar. Han uppger 
att han gärna talar med de andra säljarna när det går dåligt men att han håller sig tystare 
när det går bra. Det finns någon slags gruppnorm som leder till att säljarna håller en låg 
profil. Det finns även ett behov av stöd från de andra säljarna vid motgångar.  
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Stämningen på företaget känns bra genom den glada attityden. Samhörigheten i gruppen är 
enligt honom själv tydlig. Trots att de arbetar individuellt finns alltså en god samhörighet i 
gruppen. 
 
Coacherna är hjälpsamma och han liknar dem vid hockeycoacher. De hjälper både när det 
går bra och dåligt. Liknelsen med hockeycoach tyder på att coachen är viktig både för att 
skapa gruppkänsla och stötta individuellt. Men coacherna är inte alltid bra, de kan också vara 
negativa. Coacherna verkar alltså både kunna hjälpa och stjälpa. Relationen är viktig.  
 
Han uppger att han bara jobbar för pengarna. Arbetsuppgifterna är inte stimulerande. Själva 
jobbet i sig är alltså inte viktigt utan pengarna ses som en mycket viktig motivationsfaktor. 
 
Resultatet från första kodningen  
 
Efter de första sju intervjuerna pekar data på att coachen och kompisarna roll är avgörande, 
trots att alla själva uppger att pengarna är det viktigaste. Kompisarna och coachen finns där 
som stöd när försäljningen går dåligt, de ”när” individen. Kompisarna fungerar som ett 
komplement till de monotona arbetsuppgifterna.     
 
Normerna inom gruppen börjar också tona fram, det finns ett stort behov av att vara med i 
gänget. För att få erkännande och stöd från gruppen gäller det dock att hålla sig inom ramarna 
för vad som är accepterat, att följa gruppnormen. De duktiga säljarna håller ofta en låg profil 
och stiger ibland tillbaka och låter ibland de lite sämre säljarna komma fram.   
 
Förväntningarna från både kamrater och coach gör att säljarna intar olika roller som de arbetar 
utifrån. Alla tävlar inte mot varandra utan de flesta hittar en mindre grupp som de tävlar mot 
och jämför sig med. Rollerna gör att individerna slipper vara konkurrenter med alla på 
företaget.  
 
Pressen och stressen som arbetsuppgifterna och förväntningarna skapar är också påtagliga. 
Respondenterna är unga och påverkas negativt av arga kunder och den överhängande risken 
att få sparken. Räddningen verkar för många vara gruppen och kamraterna.   
 

3.2.2 Andra datainsamlingen  
 
Bristerna och luckorna som analysen av första datainsamlingen gett upphov till användes för 
att formulera nya intervjufrågor, se bilaga 3. Frågorna är utformade dels för att mer tydligt 
belysa mönster som vi anade i första analysen, dels för att undersöka ännu inte utforskade 
aspekter och variabler. 
 
Urvalet som gjordes vid andra intervjuomgången blev därför betydligt mer medvetet än vid 
föregående omgång. Urvalet styrdes av behovet att kontrollera och modifiera de än så länge 
”lösa” idéerna från vår första analys. Vi tog hjälp av försäljningscoachen för att välja ut 
säljare som vi ansåg kanske kunde komma med nya infallsvinklar eller belysa vissa specifika 
aspekter.   
 
Vi valde även att intervjua en av säljcoacherna. Vår förhoppning var att coachen skulle kunna 
lägga fram intressanta aspekter om säljarna genom att denne befann sig på ”utsidan”. Totalt 
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intervjuades sju personer, varav sex säljare. Svaren från samtliga intervjuer finns bifogade 
som bilaga 4.   
 
Resultatet från andra kodningen  
 
Gruppen är en fortsatt central del av det individuella arbetet. Ångesten och pressen som är 
sammankopplade med arbetet gör att gruppens stöttande funktion blir mycket viktig. En 
indikation på att det är ångesten och pressen som gör gruppen extra viktig är att de bättre 
säljarna i mindre grad är delaktiga i gruppen. De bättre säljarna står mer ensamma.  
 
För att hantera de upplevda känslorna observerade vi ett antal motstrategier som individerna 
antar. Ett exempel från den första kodningen är rollantagandet. Vidare observerade vi att flera 
av respondenterna ändrade uppfattning om arbetets betydelse för att skydda sig från känslor 
av misslyckande. Vissa mer tveksamma arbetsmetoder observerades också och vi tolkar dessa 
som ett sätt att hantera pressen från belöningssystemet.  
 
Kodningen av de nya intervjuerna tillförde något mindre än den första analysen. Mycket 
bekräftade endast det som redan observerats med hjälp av föregående data. Analysarbetet 
fortlöpte bra och vi ansåg oss inte längre vara i behov av mer data. Datainsamlingsarbetet 
avslutades således och analysen fördjupades. I nästa kapitel presenterar vi vad den slutliga 
analysen resulterat i.  
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4 Vår grundade teori 
 
Materialet visar på två huvudkategorier, motivation och motstrategi. Den första 
huvudkategorin, motivation, beskriver vilka krafter som motiverar och påverkar de enskilda 
individerna. Data indikerar att gruppen är den viktigaste kraften. Vidare indikerar data att 
individerna beroende på upplevd motivation väljer att handla utifrån olika motstrategier. 
Motstrategierna är således en reaktion på den upplevda motivationen och känslorna. I många 
fall handlar individernas beteende, dvs. motstrategierna, om att på olika sätt försöka 
undkomma pressen som belöningssystemet ger upphov till.  
 
De enskilda individerna påverkas även av sin personlighet. Data indikerar tydligt att individer 
agerar olika även då de utsätts för samma motivationskrafter. Sambandet mellan personlighet, 
motivation och motstrategi klargörs i fig. 1.  Nedan presenterar vi de två huvudkategorierna, 
motivation och motstrategi, mer ingående.  
 
 

 
                                                            ?  ?  ?  ?   

                 Personlighet 
 
Fig. 1. Samband mellan kategorier och personlighet 
 

4.1 Motivation  
 
Motivationskrafter är de faktorer som påverkar individer att bete sig på ett visst sätt. På 
Företag X har vi observerat följande motivationskrafter: 

1. Gruppen och arbetskamraterna 
2. Pengar 
3. Coachen  
4. Målsättning 

 
Motstrategi 

 
Motivation 
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4.1.1 Gruppen och arbetskamraterna  
 
Enligt vår mening var gruppen och arbetskamraterna den viktigaste motivationskraften. 
Många av respondenterna berättade att de uppskattade att vistas på arbetsplatsen, eftersom de 
då fick möjligheten att umgås med sina arbetskamrater. De flesta såg fram emot att gå till 
arbetet just på grund av gemenskapen de fann där. Trivsel och trygghet på arbetsplatsen 
betraktades som en viktig del för att hålla modet uppe när det inte gick bra i försäljningen och 
för att göra arbetet uthärdligt. 
 
Stämningen ansågs vara mycket god, vilket även vi observerade vid de tillfällen vi besökte 
Företag X. Exempel på omständigheter som bidrog till den positiva stämningen var att 
problem ofta diskuterades i gruppen, att säljarna hjälpte varandra med tips och att kollegorna 
fungerade som stöd när försäljningen gick dåligt. 
 
Det är således tydligt att gruppen är en viktig motivationskraft för respondenterna. Gruppen 
fungerar som ett stöd för individerna. De respondenter som stod utanför gruppen var de som i 
mindre utsträckning behövde gruppens stöd och bekräftelse. När försäljningen gick bra var 
behovet av gruppen mindre.  
 
Arbetskamraternas ställda förväntningar bidrog också till den upplevda motivationen. Den av 
Företag X använda topplistan, där säljresultaten presenterades, betraktades som betydelsefull. 
Att en gång ha legat först på listan medförde en stark vilja att åter hamna i topp. 
Respondenterna uttryckte att det fanns en stolthet i att visa arbetskamraterna en god 
försäljning. Säljarna jämförde sig med varandra och många utav dem kontrollerade sin 
placering på topplistan mellan varje säljsamtal.  
 
En intressant företeelse vi observerade var att när en säljare började sälja bra ökade 
motivationen även hos övriga säljare. Dock gällde även det omvända förhållandet, det vill 
säga när en säljare sålde dåligt påverkade det de övriga säljarna negativt.  
Detta tyder på att stämningen i gruppen hade en stark inverkan på hur motiverade 
medarbetarna var.  
 
Det ovanstående är ett exempel på att icke-monetära motivationskrafter har en stor inverkan 
på säljarnas upplevda motivation och känslor.  
 

4.1.2 Pengar   
 
Telefonförsäljarna på företaget uppgav att pengar är en mycket stark motivationskraft för 
dem. För en majoritet var den monetära belöningen den huvudsakliga anledningen till att 
överhuvudtaget arbeta. Ingen av respondenterna ansåg att arbetsuppgifterna i sig var 
tillfredställande, utan betraktade istället dessa som monotona.  
 
Dock tyder svaren på att en viss trygghet är efterfrågad. Respondenterna föredrog inte att 
arbeta enbart på provisionsbasis, trots att ett sådant belöningssystem möjligen skulle kunna 
medföra en högre ersättning. Grundlönen sågs istället som en mycket viktig förutsättning för 
anställningen. Flera av respondenterna hade tidigare haft anställningar där ersättningen bestod 
av enbart provision, något som ansågs vara alltför stressande och osäkert. De sade sig inte 
vilja arbeta under de villkoren någon mer gång.  
 



 17 

4.1.3 Coachen  
 
En majoritet av respondenterna betraktade coachen som en viktig motivationskraft. Coachen 
gav de anställda stöd och inspiration till att sälja bättre. En nära relation till coachen kan 
därmed vara mycket betydelsefull för motivationen. Å andra sidan tyder flera intervjusvar på 
att en dålig relation till coachen kunde leda till en drastisk minskning av motivationen. Då en 
del utav respondenterna kände en misstro gentemot coacherna kunde deras närvaro påverka 
respondenterna negativt.  
 
En bra coach ansågs vara speciellt viktigt när projekten var svåra. Coachen fungerar således 
som ett stöd på samma sätt som kamraterna. Data indikerar att behovet av stöd ökar när 
svårighetsgraden och därmed pressen på individen ökar.  
 
Coacherna inspirerade också de anställda, och då främst på två sätt; dels genom monetära 
belöningar, såsom att anordna säljtävlingar med mindre priser som exempelvis biobiljetter, 
och dels genom att ställa förväntningar på de anställda. Att uppvisa goda säljresultat för 
coacherna ansågs vara nästan lika viktigt som att uppvisa dessa för arbetskamraterna. 
 

4.1.4 Målsättning 
 
Den sista motivationskraften som vi identifierade var målsättning. Ett väl avvägt mål ansågs 
fungera som en god drivkraft. Det betraktades som stimulerande att kämpa mot ett identifierat 
mål, och många respondenter upplevde en tillfredsställelse när de uppnådde målet. Denna 
motivationskraft kunde i vissa fall vara så god att respondenterna undvek att ta raster, då de 
låg nära den för projektet uppsatta sälj- och provisionsgränsen.  
 
Emellertid kunde målsättningar även försämra motivationen. Ett exempel var alltför ambitiösa 
mål, då säljnivån för att nå provision sattes alltför högt. Motivationen sjönk då drastiskt. När 
målsättningen därefter korrigerades upplevde respondenterna en ökad motivation. Dock fanns 
det även tydliga tendenser att slappna av när provisionsnivån var uppnådd. Detta indikerar att 
det är viktigt att inte sätta upp alltför enkla eller svåra mål.  
 

4.2 Motstrategi  
 
Den upplevda motivationen leder till att individen antar olika motstrategier. I Företag X har vi 
uppmärksammat följande motstrategier: 
 

1. Rollantagande 
2. Skapa gruppkänsla 
3. Ändra uppfattning 
4. Oetiska metoder  
5. Lämna företaget 
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4.2.1 Rollantagande 
 
De ovanstående motivationskrafterna samverkar med individens personlighet. Individen väljer 
att anta en roll i gruppen beroende på personlighet och hur stark den upplevda motivationen 
är. Ett exempel på en sådan roll i Företag X är ”toppsäljaren”. Han eller hon säljer alltid bra 
oavsett vilket projekt personen är knuten till. Ett annat exempel är ”medelmåttan”. Han eller 
hon uppger sig ha en högre kapacitet, men utnyttjar inte detta utan väljer att hålla sig bland de 
tio bästa säljarna. För medelmåttan saknas tillräcklig motivation eller de personliga 
förutsättningar som krävs för att bli en toppsäljare.  
 
Av svaren från respondenterna följer emellertid att de flesta finner en tillfredsställelse i att 
prestera så bra som möjligt och att flertalet därför strävar efter att bli en toppsäljare. En 
märkbar skillnad föreligger dock mellan helsvenska säljare och säljare med utländsk 
bakgrund, då de senare i högre utsträckning är toppsäljare. Någon uttömmande förklaring till 
denna rollfördelning har dock inte kunnat observeras. 
 
En konsekvens av att individen antar en viss roll är att han eller hon jämför sig med de 
arbetskamrater som antagit samma roll. Svaren från respondenterna tyder på att det föreligger 
en viss tävlan mellan individer med samma roll. Detta är en individuell strategi för att hantera 
pressen från belöningssystemet. Det blir alltför påfrestande att konkurrera med en hel 
arbetsplats och med de kollegor som presterar betydligt bättre. Därför väljer individen att 
konkurrera med sina jämlikar med liknande roller. 
 

4.2.2 Följa gruppnormen 
 
Data indikerar att gruppnormen inom företaget är stark. Såsom nämnts ovan är gruppkänslan 
av stor betydelse i Företag X. Tryggheten och glädjen av att tillhöra gruppen är avgörande för 
den upplevda motivationen, utan gruppen klarar sig inte individen. Detta medför att 
individerna antar strategier för att skapa och förbättra gruppkänslan. Det blir av avgörande 
betydelse för individen att följa gruppnormen för att säkerställa sin tillhörighet med gruppen. 
Toppsäljaren antar ofta en lägre profil och framhåller istället medelmåttans prestationer. 
Ibland kan en toppsäljare medvetet underprestera för att låta en sämre säljare få mer 
erkännande.  
 
En baksida av detta är emellertid risken för att toppsäljare medvetet väljer att prestera sämre, 
om majoriteten betraktar alltför goda prestationer som något negativt. Det finns ett starkt 
behov av att bli omtyckt i gruppen. Därför kan det finnas en vilja att inte avvika alltför 
mycket från de övriga, en slags konformitet.  
 

4.2.3 Ändra uppfattning 
 
När individen presterar bra, uppfattas belöningssystemet och dess element som viktiga och 
roliga. Säljarna kontrollerar regelbundet hur de ligger till på topplistan och motivationen är 
hög. Ett intressant fenomen inträffar dock när försäljningen går ner och individen presterar 
sämre. Individen ändrar då sin uppfattning om vad som är viktigt. I vissa fall kan till och med 
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en apati gentemot systemet uppstå. Det sker inte längre några kontroller över topplista och 
försäljningen tappar sin betydelse. 
 
Genom att ändra uppfattning av betydelsen att prestera väl, skyddar sig individen från att 
känna sig misslyckad. Därmed kvarstår en konformitet mellan individens prestation och 
självuppfattning. 
 

4.2.4 Tvivelaktiga metoder 
 
När pressen blir för stor uppstår risken att de anställda engagerar sig i tvivelaktiga aktiviteter. 
Nyligen hade Företag X en anställd som gravt missbrukade belöningssystemet genom att 
registrera falska försäljningar (Möte med försäljningscoach A, 2005-10-18). Andra exempel 
på oetiska beteenden är att lämna missledande information under säljsamtal, eller att ”släta ut” 
försäljningssiffror över tiden för att oftare nå provisionsgränsen. Att släta ut innebär att 
försäljning flyttas mellan olika perioder. Data indikerar därmed att för stor press på anställda 
kan medföra oönskade effekter.  
 

4.2.5 Lämna företaget 
 
Om motivationskrafterna, i samverkan med individens personlighet, inte ger upphov till en 
tillräckligt hög motivation finns det en risk att individen lämnar företaget. I genomsnitt 
stannar de anställda på Företag X i cirka tre månader (Möte med försäljningscoach A, 2005-
10-18). Företaget har därmed en mycket hög personalomsättning.  
 
Ett problem för Företag X är att möjligheterna till avancemang är förhållandevis begränsade. 
Inte någon av respondenterna uppgav sig vara intresserade av en fortsatt karriär inom 
företaget. Många planerade att lämna företaget inom kort, och talade istället om mål och 
planer som inte var relaterade till företaget. Materialet indikerar att de monotona 
arbetsuppgifterna och bristen på själförverkligande motivationskrafter medför därför att 
många av de anställda säljarna endast arbetar på företaget under en kortare period. 
 

4.3 Sammanfattning 
 
Inom Företag X har fyra motivationskrafter observerats: grupp och arbetskamrater, pengar, 
coach samt målsättning.  Respondenterna uppger själva att de monetära belöningarna är 
viktigast. Det är dock uppenbart att gruppen är en mycket viktig kraft vid skapandet av 
motivation. Data indikerar att det finns ångestkänslor och stress sammankopplade med 
arbetsuppgifterna. Individerna använder gruppen som skydd och hjälp för att hantera sin 
arbetssituation.  
 
Beroende på upplevd motivation väljer respondenterna att handla utefter olika motstrategier. 
De observerade motstrategierna är rollantagande, skapande av gruppkänsla, ändring av 
uppfattning, oetiska metoder och lämna företaget.  
 
Data visar på att en positiv stämning på arbetsplatsen och att följa gruppnormen är viktigare 
än att själv prestera väl. Detta understryker gruppens betydelse även då arbetet är individuellt. 
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Om arbetsuppgifterna är monotona som i Företag X kan gruppen fungera som en alternativ 
motivationskraft. Gruppen fungerar både som stöd och som komplement till 
arbetsuppgifterna. Respondenterna går till arbetet för att träffa kollegorna och inte på grund 
av att arbetsuppgifterna är tillfredställande.  
 
Många av säljarna väljer i slutändan att lämna företaget, detta beror på att 
motivationskrafterna i samband med personlighet inte skapar en tillräckligt hög motivation. 
Ytterligare krafter eller en förändring av de existerande krafterna skulle behövas för att få 
säljarna att stanna. Att individer med bristande motivation väljer att sluta är inte 
nödvändigtvis negativt för företaget. Dock kan en alltför hög personalomsättning leda till 
höga kostnader och en minskad motivation hos den kvarvarande personalen.  
 
Vi kallar vår grundade teori för teorin om individuellt grupparbete. De återkommande 
motstrategierna är ett handlingsmönster som förklarar hur individen bearbetar stressen och 
förväntningarna från omgivningen. Pengarna är anledningen för många att gå till arbetet men 
det är gruppen som gör att de orkar arbeta. Gruppen när och stöttar därmed individen. 
 
Gruppen är mäktig och dess normer gör att individerna handlar enligt vissa mönster. När 
individerna bryter mot gruppens normer ställer hon/han sig utanför gemenskapen. Individerna 
på Företag X är unga och arbetar hårt för att klara av uppställda krav och stress. De som inte 
gör det får inte stanna kvar. Den ansträngda situationen gör att gruppen och coachen blir en 
livlina. Inte många klarar av att ensamma hantera arbetssituationen, gruppens normer blir 
därför tydliga lagar.   
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5 Teoristudie 
 
Det sista steget vid tillämpningen av den grundade teorin är att jämföra den med befintliga 
teorier. I detta kapitel skall därför den grundade teorin som presenterades i föregående kapitel 
jämföras med tidigare organisationsteorier. Syftet är att studera på vilket sätt studiens resultat 
stöds eller motsägs av annan forskning.   
 

5.1 Teoretiska kopplingar till motivation 
 

5.1.1 Gruppen och arbetskamraterna 
 
Grupptillhörighet 
 
Enligt den grundade teorin bidrar grupptillhörigheten till att öka motivationen. Det är viktigt 
att känna samhörighet och gemenskap med gruppen. Ett sådant behov stöds av grundläggande 
organisationsteori. Abraham Maslow identifierade fem olika behovsnivåer (Kotler, 2004): 
 

1. Fysiologiska behov, såsom mat och vatten samt upprätthållandet av 
kroppsprocesserna. 

2. Trygghetsbehov, ett behov av säkerhet och skydd. 
3. Samhörighetsbehov, ett behov av samhörighet och kärlek. 
4. Uppskattningsbehov, ett behov av att få uppskattning och att ha självförtroende. 
5. Självförverkligandebehov, ett behov av personlig utveckling och förverkligande. 

 
Maslow kategoriserade behoven och ordnade dem enligt en behovshierarki. Hierarkin kan 
variera mellan olika individer. En människa försöker först tillfredsställa det viktigaste behovet 
och när det behovet är tillfredsställt blir nästa behov i hierarkin en motivationsfaktor (Kotler, 
2004). Behovet av grupptillhörighet kan likställas med samhörighetsbehovet. Först när detta 
behov är uppfyllt upplever de flesta individer ett behov av uppskattning och 
självförverkligande. 
 
Det är intressant att Maslows behovstrappa tycks vara gällande även i Företag X, där individer 
antas arbeta individuellt. Individuella arbetsuppgifter kan vid första anblick tyckas mer 
sammankopplade med behov av erkännande och självförverkligande än med samhörighet. Då 
gruppen inte är nödvändig för utförande av själva arbetsuppgiften kan den vid första anblick 
anses sekundär. Både vår grundade teori och Maslows teori tyder dock på att gruppen är det 
primära, även i individuella arbetssituationer. 
 
Förväntningar 
 
Enligt den grundade teorin bidrar arbetskamraternas, och även coachernas, förväntningar till 
att skapa motivation. Om individen uppvisat goda resultat tidigare, är det vanligt att han eller 
hon försöker upprätthålla detta. Förväntningar i allmän organisationsteori är nära 
sammankopplade till rollteorin och kommer därför att diskuteras mer utförligt nedan. 
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5.1.2 Pengar  
 
Monetära belöningar har fördelar eftersom pengar ger frihet, oberoende och status. Som 
nämnts ovan är pengar dock inte den enda motivationskraften. Bruzelius (2000) nämner även 
immateriella belöningar såsom befordran, utvidgade arbetsuppgifter, större och viktigare 
projekt, större självständighet, utbildning och ansvar med mera. 
 
Trots att data indikerar att gruppen är det primära uppgav respondenterna själva att pengar var 
den enskilt viktigaste motivationskraften i Företag X. Detta stöds av den motivationsteori som 
utvecklades av Frederick Taylor i början av 1900-talet. Enligt Taylor motiveras anställda 
nästan uteslutande av monetära belöningar (Hatch, 2000). Modern forskning tyder dock på att 
anställda motiveras i högre grad av andra faktorer. I en rapport från SCB ombads 
respondenter att välja mellan två påståenden. Det ena påståendet indikerar något som SCB 
kallar ”instrumentell inställning”, där det enda som betyder något är lönen. Det andra 
påståendet är en ”personlig tillfredställelse”, arbetet har något speciellt och ger en känsla av 
personlig tillfredställelse. Resultaten visar att 27 % har en instrumentell inställning medan 67 
% talar om en personlig tillfredställelse (Svensson, 1989).  
 
Resultatet i SCB:s rapport skiljer sig dock för mindre kvalificerade yrken. Där är 
proportionerna mellan instrumentell och personlig tillfredsställelse 45 % respektive 47 %. En 
slutsats som därför kan dras av detta och andra liknande undersökningar är att personer lägre 
ner i yrkeshierarkin uppfattar arbetet som mindre personligt tillfredställande och mer som en 
ekonomisk nödvändighet (Svensson, 1989). De anställda kan sägas befinna sig långt ner i 
yrkeshierarkin, och det är möjligt att detta förklarar varför den monetära belöningen anses så 
viktig.  
 

5.1.3  Coachen   
 
Materialet från Företag X indikerar att coacherna betyder mycket för de anställdas motivation. 
Ett liknande samband beskrivs av Arne Svensson och Lars Wilhelmson i boken 
Belöningssystem (1989). De hävdar att motivation och arbetstillfredställelse är beroende av 
förtroendet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I en studie har de observerat ett positivt 
samband mellan hög motivation och högt förtroende för chefen. Detta tyder även på att ett 
lågt förtroende för chefen medför en lägre motivation hos arbetstagaren. Ett sådant samband 
har vi observerat i Företag X; en dålig relation till coachen kan leda till en drastisk minskning 
av motivationen. 
 
Nilsson (1993) beskriver vikten av ledarens roll. Han påpekar att ledning av en grupp också 
innebär att motivera gruppen och att kravet på ledarfunktioner växer i situationer med mycket 
stress. Sambandet mellan ledarens roll och stressen på arbetsplatsen återfinns även i den 
grundade teorin. Coacherna roll blir viktig då de ger stöd och inspiration i en arbetsmiljö som 
är präglad av stress och kortlivade anställningar. 
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5.1.4  Målsättning 
 
Målsättningens roll för motivationen beskrivs i den grundade teorin som viktig, vilket stöds 
av klassisk ekonomistyrningsteori. Merchant och Van der Stede (2003) anser att sambandet 
mellan motivation och målsvårighet inte är linjärt utan istället kan beskrivas enligt fig. 2. 
 
 

 
Fig. 2. Samband mellan motivation och målsvårighet 
Källa: Merchant och Van der Stede (2003) 
 
Om målet är enkelt att uppnå motiveras individen endast måttligt. När målets svårighetsgrad 
sedan ökar, ökar också motivationen, men endast inom ett begränsat område. Efter att ha nått 
ett maximum börjar motivationen istället sjunka. Det beror på att målet blir alltför svårt och 
anses vara omöjligt att uppnå. Om målet är omöjligt att uppnå är motivationen alltså mycket 
låg. Enligt Merchant och Van der Stede (2003) är motivationen som högst när målet är 
utmanande men samtidigt uppnåeligt. 
 
Merchants och Van der Stedes (2003) modell bekräftades av respondenterna i Företag X. 
Såsom nämnts ovan i 3.1.4 kunde alltför ambitiösa mål medföra att motivationen drastiskt 
försämrades. Inte heller ansågs det motiverande att arbeta mot alltför enkla mål.  
 

5.2 Teoretiska kopplingar till motstrategi 

5.2.1 Rollantagande 
  
Roller och förväntningar 
 
Gemensamma mål och behov gör det nödvändigt med anpassning. Medlemmar i en grupp 
behöver lära känna varandra och skapa ett visst mönster i tankar och beteende. Därmed 
uppstår en gruppidentitet samt regler och normer för gruppen. Medlemmarna i en grupp har 
ett behov av att bete sig på ett förutsägbart sätt, då det annars skulle krävas alltför mycket 
energi att förutse hur de andra gruppmedlemmarna kommer att handla. Förutsägbarheten 
medför att de individuella gruppmedlemmarna tilldelas roller, förväntade beteendemönster i 
olika situationer (Nilsson, 1993). 
 



 24 

Denna teori avspeglar en mer passiv syn på rolltilldelning. Den grundade teorin, å andra 
sidan, förutsätter att individerna på ett mer aktivt och medvetet sätt söker sina roller. Dock har 
individerna svårt att i efterhand byta valda roller, på grund av gruppens förväntningar. Detta 
stöds av klassisk gruppsykologi. Roller skapar upprepade beteenden, vilket medför att 
gruppen förväntar sig ett visst beteende. Detta skapar i sin tur ett tryck på individerna att bete 
sig i enlighet med förväntningarna. Förväntningar från gruppen kan vara mycket svåra att 
bryta. Ett försök från individen att byta roll betraktas ofta som tillfällig, då de tidigare 
rollförväntningarna finns kvar. För att förändra en roll måste därför omgivningens 
förväntningar och uppfattningar förändras först (Nilsson, 1993). 
 
Enligt den grundade teorin antar säljare med utländsk bakgrund i större utsträckning rollen 
som toppsäljare än säljare med helsvensk bakgrund. Det är svårt att finna en uttömmande 
förklaring till varför detta mönster förekommer. En potentiell förklaring är att personer med 
utländsk bakgrund kan ha det svårare att få anställning och att de som lyckas få anställning är 
skickligare än personer med helsvensk bakgrund. En annan förklaring är att dessa individers 
omgivning ställer förväntningar att de skall arbeta hårdare. Som nämnts ovan, bidrar 
omgivningens positiva förväntningar till att en individ upplever en ökad motivation. Denna 
form av ”självuppfyllande profetior” har även observerats i annan organisationsteori (Nilsson, 
1993). 
 
Subkulturer 
 
Inom Företag X konkurrerar individer med likartade roller med varandra. De olika grupperna 
med säljare av likartad karaktär bildar subkulturer. Van Maanen och Barley (1985) har 
presenterat förklaringar till varför subkulturer uppstår. En förklaring bygger på så kallad 
interpersonell attraktion, vilket innebär att individer tenderar att bilda grupper med personer 
som liknar dem själva. Detta tyder även på att likartade individer söker sig till en viss roll 
inom organisationen (Hatch, 2000). 
 
En subkultur kan bidra positivt till en organisation, då det exempelvis uppstår en viss 
konkurrens och därmed ökad motivation inom gruppen. Emellertid kan subkulturer även 
hämma den allmänna gruppkänslan och skapa ”vi och dem – känslor”. Att bryta sådana 
negativa subkulturella uppdelningar kräver mycket resurser och engagemang från 
företagsledningens sida (Hatch, 2000). Inget tyder dock på att en sådan uppdelning 
förekommer inom Företag X, men då subkulturerna torde vara något som eftersträvas för att 
skapa motivation föreligger även en risk att den allmänna gruppkänslan skadas. 
 

5.2.2 Skapa gruppkänsla 
 
Som nämnts ovan är gruppsamhörigheten mycket viktig inom Företag X. Enligt den grundade 
teorin antar individerna ett flertal strategier för att skapa och förbättra gruppkänslan. Återigen 
finner detta stöd i Maslows teorier. Gruppkänslan är viktigare än den enskilde individens 
möjligheter att erhålla uppskattning.  
 
Enligt den grundade teorin finns det en baksida av gruppens betydelse, då toppsäljare 
medvetet väljer att underprestera för att uppnå en konformitet med den övriga gruppen. Det 
finns en mängd teorier om varför konformitet uppstår. En teori är att konformitet bidrar till att 
förenkla samhörigheten mellan individer, då personer med likartad syn på arbete och 



 25 

inställning lättare arbetar tillsammans. Medlemmar i en grupp påverkas alltid i viss 
utsträckning av konformitetstryck (Svensson, 1993).  
 

5.2.3 Ändra uppfattning 
 
I Företag X observerade vi tendenser att ändra uppfattning om vikten av belöningssystemet 
beroende på hur väl individen presterade. Detta fenomen kan kopplas till psykologin och 
kallas kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans uppstår när en individ upplever något som 
motsäger det denne tror är sant. Individen måste då göra något för att reducera obehaget av 
insikten att ha fel. Vissa människor kommer att ändra sin tro, medan andra istället försöker 
hitta en bortförklaring till den upplevda motsägelsen (Giddens, 2003). 
 
Detta överensstämmer delvis med den grundade teorin. Materialet indikerar att just kognitiv 
dissonans ibland uppstår på företag X. Individen väljer då att inte försöka nå uppställda mål, 
trots att han eller hon har kapacitet att göra detta och anser att det är det rätta att göra. Om det 
är brist på självdisciplin och vilja som hindrar individen att uppnå målen, kan han eller hon 
istället välja att betrakta målen som mindre viktiga. Ett alternativ är att hitta bortförklaringar, 
såsom att kunderna är hopplösa eller att produkten är osäljbar. Ett för individen obehagligare 
alternativ skulle kunna vara att erkänna sin bristande självdisciplin och vilja.  
 

5.2.4 Tvivelaktiga metoder 
 
Som nämnts ovan kan tvivelaktiga metoder vara ett alternativ för individen att hantera alltför 
stor press. Ett exempel på en diskuterad oetisk metod är då de anställda slätar ut 
försäljningssiffror över tiden för att oftare nå provisionsgränsen. Detta fenomen behandlas 
bland annat inom teori för ekonomistyrning och kallas för inkomstmanagement. 
 
Inkomstmanagement beskriver hur rapporterade inkomster antingen överdrivs eller slätas ut 
och sparas till perioder då de behövs. Individerna utnyttjar på så sätt den asymmetriska 
informationssituationen för att öka sina chanser att nå budget. Det är ett oärligt sätt att arbeta 
på och informationsproblem uppstår inom företaget på grund av detta, då resultatunderlag blir 
felaktiga. Dessutom kan inkomstmanagement leda till att vissa säljare kan åtnjuta personliga 
fördelar, som att alltid få provision (Merchant & Van der Stede, 2003). 
 
Det finns dock även flera positiva aspekter av inkomstmanagement, då det delvis kan justera 
maktförhållanden i organisationen och även skydda de anställda från orättvisa och kortsiktiga 
prestationsmätningar. Om företaget tillåter säljarna att göra små inkomstjusteringar kan värre 
händelser – som de falska försäljningarna – förhindras, eftersom trycket på de anställda 
minskar. Det är därför acceptabelt och till och med bra att ha ett visst utrymme för 
inkomstmanagement i organisationer (Merchant & Van der Stede, 2003). 
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5.2.5 Lämna företaget 
 
Självförverkligande 
 
Den grundade teorin tyder på att motivationskrafterna i företag X inte är tillräckliga för att 
attrahera de anställda över en längre tid. Fredrick Herzberg för ett liknande resonemang när 
han skiljer på faktorer som leder till bristande tillfredsställelse och faktorer som leder till en 
högre motivation (Nilsson, 1993). Exempel på de förra faktorerna är löneförmåner, status och 
arbetsrelationer, medan exempel på de senare faktorerna är ansvar, bekräftelse och 
självförverkligande. Enligt Herzbergs teori blir en individ således inte särskilt välmotiverad 
om de förra faktorerna är uppfyllda, utan snarare missnöjd om de inte är det (Nilsson, 1993). 
Då det inom Företag X i hög utsträckning saknas möjligheter till ansvar och 
självförverkligande, kan detta vara ett skäl till den höga personalomsättningen. 
 
Taylorism 
 
Ett annat problem inom Företag X uppgavs vara de monotona och kraftigt standardiserade 
arbetsuppgifterna. Enligt den så kallade Taylorismen bör arbetet vara så standardiserat och 
rutinartat som möjligt för att uppnå optimal effektivitet (Morgan, 1999). Företag X uppfyller 
flera av Taylorismens grundprinciper. 
 
På samma sätt som de monotona och standardiserade arbetsuppgifterna skapar problem på 
Företag X, har andra organisationer influerade av Taylorismen medfört problem för de 
anställda. Arbetet blir i längden alltför tråkigt och känns alienerande. Begränsningarna blir 
allvarliga framför allt om (Morgan, 1999): 
 

1. det är mycket svårt att anpassa systemet efter förändringar i omvärlden, 
2. företagsledningen inte räknat med att de anställdas egna intressen ofta får förtur 

framför organisationens mål och 
3. systemet ger upphov till dehumaniserande effekter för de anställdas del.  

 
Morgan (1999) menar att en stor del av den apati, det slarv och den brist på stolthet som man 
så ofta möter på dagens arbetsplatser beror på det Taylorismiska mekanistiska synsättet. 
Enligt Morgan innebär det en förlust både för organisationen och för de anställda. 
Organisationen tappar kreativa och intelligenta bidrag som anställda hade kunde bidra med 
under bättre betingelser. De anställda måste i sin tur arbeta långa arbetstimmar med aktiviteter 
de inte trivs med och som de anser meningslösa, dessutom förlorar de möjligheten till 
personlig utveckling (Morgan, 1999). Den grundade teorin uppmärksammar liknande problem 
vad gällande personalens uppfattning om arbetsuppgifterna samt begränsningarna i deras 
personliga utveckling.  
 
Attityd 
 
En möjlig orsak till den bristfälliga motivationen och därmed höga personalomsättningen 
inom Företag X är att det föreligger problem med de anställdas attityd gentemot företaget. Ett 
exempel på ett sådant problem beskrivs i den klassiska undersökningen av General Electrics 
Hawthornefabrik 1924. Fabriken hade stora problem med strejker, illojala arbetare, låg 
produktion och hög personalomsättning. Företagsledningen vände sig till den amerikanska 
vetenskapsakademin och bad deras arbetspsykologer om hjälp.  
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Teoretikern Elton Mayo inledde en rad undersökningar på Hawthorne som ses som klassiska 
bland industripsykologer. Mayos undersökning utmynnade i två slutsatser som senare kallades 
för Hawthorne-effekten och undersökningarnas resultat kom att kallas för Human Relation-
skolan (Pace & Faules, 1994). 
 
Den första slutsatsen Mayo kom fram till var att de anställda kunde ändra sitt beteende och 
sina attityder genom att de fick uppmärksamhet. Den andra slutsatsen visade på att hög moral 
och produktivitet främjades av anställdas möjlighet till interaktion med medarbetare. Det 
existerade alltså någonting som visade sig mer betydelsefullt än arbetstid, lön och fysiska 
miljöfaktorer – något som kunde höja produktionen oberoende av vad som gjordes åt de 
materiella förhållandena. Detta var just de anställdas attityder, känslor och deras inställning 
till företaget. När man kunde förändra detta visade det sig att arbetarna producerade bättre 
(Pace & Faules, 1994). 
 
Hans Berglind (1972) definierar attityd som en ”känslomässigt präglad inställning till något”. 
Enligt Berglind är attityden ständigt närvarande och influerar både tanken, viljan och känslan.  
Attityden kan antingen vara positiv eller negativ gentemot attitydobjektet (Berglind, 1972). 
De anställda vid Företag X kan således ha en positiv eller en negativ attityd gentemot 
företaget. En negativ attityd skulle kunna bidra till den höga personalomsättningen. Om 
företagsledningen kan förändra attityden skulle detta kunna leda till en minskad 
personalomsättning och därmed lägre kostnader för Företag X. 
 

5.3 Sammanfattning teoristudie 
 
Enligt vår grundade teori var gruppen det primära för att motivera de anställda. Detta stöds av 
Maslows teori om individernas behov, enligt vilken samhörighetsbehovet kommer före 
behoven av uppskattning och självförverkligande. Samhörighetsbehovet kan likställas med 
grupptillhörighet. Först när individen känner samhörighet och kärlek kan efterföljande behov 
börja tillfredställas. 
 
Även om gruppen är det primära är den monetära belöningen alltjämt viktig för individerna på 
Företag X. Frederick Taylor hävdade i början av 1900-talet att monetära belöningar var det 
bästa sättet att motivera anställda. Taylors teorier är dock ifrågasatta och många moderna 
forskare menar att andra faktorer i högre grad motiverar individer. En tänkbar anledning till 
individernas ekonomiska fokus på Företag X är att yrket är förhållandevis okvalificerat – 
därmed betraktas det som en ekonomisk nödvändighet snarare än en väg till 
självförverkligande. 
 
Den stressade miljön bidrar enligt vår grundade teori till att coacherna blir mycket viktiga. Att 
ledarens roll stärks i pressade situationer diskuteras i annan befintlig forskning. Behovet av 
stöd ökar när individen utsätts för stora påfrestningar. Coachen tillgodoser delvis detta behov.  
 
Presenterad rollteori beskriver hur medlemmarna i en grupp har ett behov av att bete sig på ett 
förutsägbart sätt. Förutsägbarheten medför att de individuella gruppmedlemmarna tilldelas 
roller, förväntade beteendemönster i olika situationer. Det finns en passivitet i rollteorierna. 
Vår grundade teori speglar dock en mer aktiv syn på rollindelningen. Individen väljer aktivt 
en roll. Vi tolkar rollerna mer som en strategi för att hantera en stressig arbetssituation, för att 
slippa konkurrera med alla på företaget. Rollerna skapar således en liten fristad för 
individerna på företaget, vännerna behöver inte vara deras konkurrenter. Rollerna kan sägas 
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innebära en bildning av subkulturer. Enligt teorier kan subkulturer bidra både negativt och 
positivt till gruppen, några negativa effekter av subkulturerna har dock inte data indikerat. 
 
Bristande motivationskrafter leder till att individer inte stannar på Företag X. Fredrick 
Herzberg för ett liknande resonemang och skiljer på faktorer som leder till bristande 
tillfredsställelse och faktorer som leder till en högre motivation. Krafter som leder till högre 
motivation kan därmed sägas saknas på Företag X. Vissa kopplingar kan även göras till 
Taylorismen. Företag X uppfyller flera av Taylorismens grundprinciper, exempelvis 
standardiserat och rutinartat arbetet för att uppnå optimal effektivitet. Taylorismen har 
medfört problem för de anställda i många organisationer. Arbetet blir i längden alltför tråkigt 
och individerna kan inte längre identifiera sig med och känna stolthet över sina 
arbetsuppgifter.  
 
Den klassiska undersökningen av General Electrics Hawthornefabrik pekar på en annan 
aspekt av motivationsproblematiken. Undersökningen menar att de anställdas attityder, 
känslor och deras inställning till företaget i hög grad påverkar deras motivation. När dessa 
faktorer förändrades visade det sig att arbetarna blev mer effektiva. Liknande observationer av 
hur anställdas attityd gentemot Företag X påverkar motivationen har inte materialet visat på.  
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6 Analys 
 
Det är företagsledningens ansvar att det valda belöningssystemet har önskad effekt på de 
anställda. Den höga personalomsättningen på Företag X indikerar att det befintliga 
belöningssystemet har brister. Säljarna är för stressade och det saknas tillräcklig motivation 
för att få de anställda att stanna på företaget. Om målet är lönsamhet och den höga 
personalomsättningen medför höga kostnader så har Företag X ett problem.  
 
Det är möjligt att den höga personalomsättningen är en konsekvens av en medveten strategi 
från företagsledningen. En strategi som går ut på att ha unga säljare ständigt tillgängliga för 
att göra personalstyrkan flexibel och anpassningsbar. Unga säljare är lätta att rekrytera på 
dagens arbetsmarkand då deras valmöjligheter är begränsade. Strategin är effektiv i så mån att 
deras krav på arbetsuppgifter och självutveckling troligtvis är mindre än hos äldre kollegor. 
Låga krav från arbetstagarna gör att avskedning och anställning går smidigt och arbetsstyrkan 
är därmed anpassningsbar.  
 
Det inte nödvändigtvis ett problem för Företag X att individer med bristande motivation väljer 
att lämna företaget. Dock är det ett problem om företagets belöningssystem inte kan motivera 
de duktiga säljarna att stanna. Tyvärr finns risk att den valda strategin medför onödiga direkta 
och indirekta kostnader. Höga direkta kostnader i form av konstant rekrytering och höga 
indirekta kostnader där värdefull information och kunskap lämnar företaget, samt oro och 
stress som påverkar gruppen. Genom att motivera anställda att stanna längre på företaget kan 
kostnader sparas och mer kunskap tas till vara.  
  
För att skapa motivation måste enligt den grundade teorin individerna påverkas av rätt sorts 
motivationskrafter. Personlighet avgör sedan vilka strategier individen väljer. 
Företagsledningen kan endast påverka motivationskrafterna och inte individens personlighet. 
En ökning av motivationen kan därför ske genom att manipulera de existerande krafterna eller 
genom att introducera nya motivationskrafter. Om hänsyn tas till de observerade 
motivationskrafterna och strategierna kan företagsledningen utforma belöningssystem som 
bättre uppfyller sitt syfte.  
 
Motivationskrafterna i den grundade teorin kan utnyttjas på olika sätt av företagsledningen. Vi 
presenterar här förslag på hur ledningen kan ta hjälpa av krafterna för att förbättra 
belöningssystemet. 
 
Den första motivationskraften, gruppen och kamraterna, är ett mycket viktigt verktyg. 
Gruppen är central i den grundade teorin. Individerna går till jobbet för att tjäna pengar, men 
det är gruppen som ser till att de orkar med motgångarna. Motivationen som gruppen kan ge 
upphov till bör utnyttjas mer av Företag X. Genom att bättre förstå gruppen och 
gruppdynamiken kan Företag X påverka vilka strategier individen väljer. Gruppens styrka på 
företaget är dessutom påtaglig. Vår känsla av utanförskap som beskrevs i första intrycket 
indikerar att gruppen har stor kraft att påverka.  
 
Förväntningarna som kollegorna ställer på individen och gruppkänslan som uppstår vid 
lagarbetet är mycket kraftfulla motivationsskapare. Genom att oftare eller mer kontinuerligt 
organisera säljarna i grupper som tävlar mot varandra kan företaget dra nytta av de positiva 
motivationskrafterna. Stressmomentet skulle kunna minskas då individerna slipper känna att 
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de arbetar ensamma. Om individerna känner sig mindre stressade finns chanser att de stannar 
längre på företaget. 
 
Många smågrupper kan innebära fler toppsäljare, dels på grund av att rollmönstren på 
företaget har möjlighet att förändras, dels på grund av högre förväntningar från 
arbetskamrater. Det skulle bli svårare för de anställda att engagera sig i oetiska aktiviteter då 
de övriga i gruppen troligtvis skulle observera detta. Om gruppen blir mer integrerad upplever 
individerna en ökad trygghet och på så vis minskar risken för att de anställda lämnar 
företaget.  
 
Den andra motivationskraften, pengar, är ett enkelt sätt att motivera anställda, men enligt den 
grundade teorin bristfälligt för att skapa hög motivation. Trots detta har dock en bra grundlön 
visat sig vara av stor betydelse. Individerna har behov av en viss trygghet. En 
tillfredsställande grundlön är alltså en förutsättning.  
 
Den tredje motivationskraften är coachen. Den grundade teorin diskuterar vikten av ledarens 
roll. Dåliga relationer leder till att motivationen minskar. Genom att värna om relationen 
coacher och säljare emellan kan motivationen hos de anställda öka. Den stressiga miljön gör 
att coachernas roll blir avgörande. Bra och rättvisa coacher är därför en förutsättning. 
 
Den sista motivationskraften, målsättningen, är också en viktig motivationskraft. Genom att 
undvika för svåra och för enkla mål kan motivationen påverkas hos de anställda. Med hjälp av 
”provisionstrappor” skulle företaget dessutom kunna undvika att motivationen avstannar när 
provisionsnivån är uppnådd. En provisionstrappa skulle innebära att säljarna inte hade en 
provisionsnivå utan stegvis flyttades uppför en trappa med ökande belöning. Exempelvis 10 
kronor per sålt erbjudande/vara efter att ha nått den första uppsatta provisionsnivån, men 20 
kronor per sålt erbjudande/vara efter att ha uppnått en ny, högre nivå.  
 
Genom att göra målsättningen mer långsiktig skulle de anställdas motivation öka. Eftersom 
projekten oftast inte sträcker sig över särskilt långa tidsperioder finns risk att de anställda 
lämnar företaget mellan projekten. Ett sätt att förhindra detta är att använda sig av bonus- eller 
provisionsbanker som individerna flyttar med sig mellan projekten. Pengarna på 
provisionsbanken försvinner när individen lämnar företaget och skapar således ett incitament 
att stanna kvar. 
 
Slutligen kan företagsledningen introducera nya motivationskrafter. De anställda uppfattar i 
nuläget inte att det finns några möjliga karriärvägar inom företaget och arbetsuppgifterna 
anses vara monotona. Motivationsfaktorer som skulle behöva utvecklas inom företaget är 
alltså t.ex. mål och arbetsuppgifter.  
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7 Förslag till fortsatt forskning  
 
Ett intressant förslag till fortsatt forskning skulle vara att titta närmare på företag som 
använder andra typer av belöningssystem. Exempelvis en jämförelse mellan Företag X och ett 
företag som använder ett mer kollektivt belöningssystem. Har ett företag med ett kollektivt 
belöningssystem lättare att få anställda att jobba kvar? Vilka problem som uppstår med 
kollektiva belöningssystem är något som inte tittat närmare på och skulle såldes kunna vara en 
intressant fortsättning. 
 
Vår grundade teori är baserad på säljare som befinner sig relativt långt ner i arbetshierarkin. 
Intressant skulle vara att undersöka hur individuella belöningssystem fungerar högre upp i 
hierarkin. Hur motiveras högre chefer? Vilka problem uppstår med de individuella systemen 
när säljarna arbetar högre upp i organisationen. En möjlighet är exempelvis att pressen här blir 
större än längre ner i organisationen. Kan detta leda till att anställda i högre utsträckning tar 
till oetiska metoder?  
 
En annan möjlighet är att närmare studera företagskulturen och individernas attityder. Hur 
skapas detta ”något” som enligt Hawthorne undersökningen är avgörande föra att skapa 
motivation hos anställda. 
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1. Frågor till första intervjuomgången 
 
Inledningsfrågor: 
Namn?  
Ålder?  
Hur länge har du arbetat på Företag X?  
Hur ofta arbetar du?  
Hur kommer det sig att du började arbeta på företaget?  
 
Frågor att diskutera runt: 
Trivs du på företaget? 
Stämning på företaget? 
Hur känner du dig när du går till arbetet? 
Hur känner du dig när du går ifrån arbetet? 
Vad tycker du om belöningarna på Företag X? 
Vad har du för relation till dina kollegor? 
Vad har du för relation till din säljcoach? 
Hur länge planerar du att stanna på företaget? 
Är detta en bransch du vill arbeta inom långsiktigt? 
Hur känner du dig när du sålt bra respektive dåligt? 
Vad gör du när du säljer bra resp. dåligt? 
Känner du dig motiverad att sälja? Varför? 
Vad finns det som du uppfattar som negativt eller positivt på företaget? 
Vad gör du när du har sålt en produkt eller erbjudande? 
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Bilaga 2. Svar under första intervjuomgången 
 
Intervjuer av telemarketingförsäljare  
Stockholm, 1 november 2005 
 
1.  
Man, 18 år. Har arbetat på företaget i ett och ett halvt år. Han arbetar tre pass i veckan. 
Arbetade innan på ett telemarketingföretag där han hade enbart provisionsbaserad lön. 
 
Han trivs bra på företaget men det är ibland kan det kännas tufft när projekten är svåra. Han 
arbetar hela tiden mot klockan. En del projekt är svårare än andra, alla säljare måste sälja ett 
visst antal ordrar inom varje projekt för att nå upp till nivån för att få provision. Stress 
uppkommer bara då han ej har levererat bra. Han känner sig illa till mods när han 
underpresterar. Han tycker att det är roligt att arbeta när det känns lätt, enkla projekt där han 
säljer bra. 
 
Han anser det vara påfrestande att ringa upp så kallade kalla kunder där han ofta får dålig 
respons. De varma kunderna är lättare att tala med, då han som säljare redan har en relation 
till dem.  
 
Han tycker att det är väldigt tufft att arbeta när han inte får någon respons av kunderna och 
om de är otrevliga. Han får dåligt samvete om han säljer dåligt och han känner även att det 
finns risk för att han skall få sparken från företaget då. Om han presterar dåligt finns det chans 
att han efter ett tag får sparken, detta känns pressande. 
 
Normalt sett måste en säljare arbeta tre pass i veckan men eftersom han är en såpass pålitlig 
och produktiv försäljare som arbetat länge, med företagets mått mätt, får han välja själv när 
han vill arbeta. Han kan exempelvis arbeta ett pass en vecka för att sedan arbeta fem pass 
veckan efter det. 
 
Han pratar oftare med de andra säljarna om det går dåligt, om det går bra håller han sig något 
tystare. 
 
Han anser att det är en bra blandning mellan säljare med invandrarbakgrund och säljare med 
svensk bakgrund. Stämningen på företaget känns bra genom den glada attityden. Det är också 
en bra blandning av människor i allmänhet av olika social bakgrund, det är helt enkelt roligt 
att arbeta. Samhörigheten i grupperna som arbetar med samma projekt är tydlig. 
 
Coacherna är hjälpsamma, han tycker att de fungerar ungefär som coacher för ett hockeylag. 
Hjälper till om det går bra eller dåligt. 
 
Han tycker inte att det är så stimulerande arbetsuppgifter inom telemarketing . Han arbetar 
bara för pengarna han tjänar. Han tycker att det känns omoraliskt att störa de man ringer till, 
speciellt på kvällstid när de exempelvis äter middag eller lägger sina barn. Han ser sig inte 
arbeta med telefonförsäljning i framtiden. Han tycker inte att man skall lägga ner tid till att 
utbilda sig för att arbeta med telefonförsäljning. 
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Han tycker om att man kan påverka sin lön genom sin provision. Han tror även att om man 
har fast lön så sitter man oftare ned för att fika eller prata med arbetskamrater. Han tror att det 
finns en direkt korrelation mellan provision och hårt arbete. Han tycker att lönen borde variera 
för det man presterar. 
 
Coacherna tycker han inte alltid är bra, de kan vara negativa. De hjälper oftast till när det 
verkligen gäller. Han känner att det är viktigt med en bra coach om det är ett svårt projekt han 
skall arbeta med. Om det är ett lätt projekt så är det inte lika viktigt. 
 
Han vill helst arbeta enskilt och tjäna pengar själv. Men om det skulle finnas en grupp 
arbetskamrater som ville arbeta hårt tillsammans så skulle han kunna tänka sig att arbeta i 
grupp. 
 
Om han hade arbete på ett café med samma flexibla tider som telemarketingarbetet har skulle 
han hellre arbeta där. Telemarketingbranschen är tuff. 
 
 
 
2.  
Kvinna, 19 år. Arbetar tre dagar i veckan. Började arbeta på företaget i juni 2005, men 
arbetade då endast enstaka gånger kontinuerligt under sommaren. Sedan augusti månad 
arbetar hon fulltid. 
 
Hon trivs bra på företaget, speciellt med arbetskollegorna. Hon har lärt känna dem bra och de 
umgås utanför arbetet. 
 
Majoriteten av arbetskamraterna på kvällstid är ungefär 17 år, vilket ofta leder till att det 
känns som om de sitter i en skolklass. Emellanåt känns det oseriöst. Coacherna måste då lägga 
ner energi på tillsägelser. På dagtid är det oftast något äldre, heltidsarbetande arbetskamrater. 
På dagtid är det även bra stämning och ej alls stressigt. Det är avslappnat och alla gör det de 
ska. 
 
Hon säljer bra om dagen börjar bra, då håller det oftast i sig hela dagen. Intressant är att det då 
även går bra för de andra som sitter runt omkring henne. Hon är ofta tyst om det går bra med 
försäljningen men pratar med de arbetskamrater som sitter närmast om det går dåligt. Säljer 
hon dåligt så talar hon gärna om det och ofta leder detta till att de andra då också säljer dåligt. 
 
Provisionsbaserad lön tycker hon är bra. Hon skulle inte arbeta för enbart provision, hon vill 
även ha en fast lön. Provisionen motiverar men blir stressande om hon inte kommer upp till 
den satta provisionsnivån. 
 
Hon går till arbetet för att tjäna pengar. Hon skulle ej arbeta på företaget om det inte fanns 
någon provision. Hon anser att det är värt att arbeta med provisionen men inte utan. 
 
Syftet till att hon vill tjäna pengar är för att kunna åka utomlands. Hon tycker att det är 
roligare att arbeta inom restaurangbranschen då hon kan möta människor under arbetets gång, 
men där tjänar hon inte lika bra som nu. 
 
Om hon exempelvis skulle få 110 kronor per timme i fast lön eller 130 kronor per timme om 
hon arbetade med enbart provision, skulle hon hellre arbeta med fast lön och inte chansa på att 
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kunna ha högre lön med provisionen. Hon vill inte byta till något annat telemarketingföretag 
då hon trivs bra med kollegorna. 
 
Hon skulle inte vilja arbeta i grupp om flera, hon arbetar hellre individuellt och tjänar egen 
provision. Hennes första reaktion om grupparbete är att hon skulle bli stressad om hon drog 
ner resultatet för de andra i gruppen, och den andra reaktionen var att hon skulle bli irriterad 
om de andra sålde dåligt. 
 
Hon tycker att det bara är upp till henne själv om hon orkar ligga i och sälja aktivt. Om 
arbetskamraterna runt henne säljer bra, känns det mentalt påfrestande och ofta undrar hon då 
vad hon gör för fel. De unga personerna som arbetar på företaget stannar oftast i en månad 
innan de slutar. Majoriteten som arbetar på företaget anser hon vara säljinriktade.  
 
Coacherna peppar. Om det går dåligt kommer de och ger tips om hur hon skall sälja bättre. De 
säger saker som ”det är ju samma kunder som igår, du kan sälja även idag”. 
 
Tävlingar är motiverande att ha ibland, om det finns priser att vinna eller om coacherna 
peppar mycket. Hon drar ett streck på tavlan varje gång hon säljer, det finns även en topplista 
på datorerna hon tittar på. Om det går dåligt blir hon stressad och vill inte ligga efter. 
Coacherna anser hon är viktiga på grund av att det skulle leda till ”anarki” utan dem. 
 
 
3.  
Kvinna, 21 år. Arbetar måndag till fredag samt söndag varje vecka sedan en månad tillbaka. 
Innan dess arbetade hon enbart kvällar. Hon har arbetat i ett år på företaget. Hon skall 
fortsätta arbeta i sex månader till. Fick kontakt med företaget genom en vän. 
 
Hon tycker att det är både positiva och negativa sidor med att arbeta på företaget. Det var lätt 
att få provarbeta. Alla får olika lön beroende på hur bra de är. Hon tycker inte om att lönen är 
olika beroende på hur länge man har jobbat, hur gammal man är eller hur duktig man är. Hon 
tycker att företaget har ett falskt system, hon vet inte alltid vad som kommer att hända. 
 
Säljer hon inte bra så får hon sparken Om exempelvis ett projekt går dåligt så kan man få 
tillsägelse att man har tre dagar på sig innan man får sparken, förstås under förutsättning att 
man kan visa på en förbättring. Hon tycker att det känns som om man arbetar under 
ultimatum. Hon tror att företaget riktar in sig på och vill ha studerande personal, unga säljare. 
Det är stor omsättning på personal och hon tror att det är lättare att sparka de unga snabbt, 
kanske på grund av att de inte har någon familj att försörja. Hon tror att de även tycker om 
unga säljare då de kanske är lättare att kontrollera.  
 
Hon tycker inte att det är så kul att arbeta på företaget. Hon arbetar enbart för att tjäna pengar 
och vill ej fortsätta arbeta där i framtiden. Det är bra stämning på företaget med många 
ungdomar med invandrarbakgrund, vilka hon anser är duktigast på att sälja.  
 
Hon tycker att säljarna stöttar varandra mer än vad coacherna gör och att säljarna håller ihop 
mot det dåliga systemet. Hon tycker att coacherna är falska och inte så bra på vad de gör. Om 
hon inte säljer bra är coacherna inte gulliga. Hon tycker att de är falska och behandlar vissa 
som om att de inte var värda speciellt mycket. De två första gångerna hon arbetade hjälpte de 
till men efter det hjälpte de endast de duktigare säljarna.  
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Om hon säljer dåligt en dag så känns det ganska okej, men kanske för hon oftast säljer bra. 
Annars skulle det vara jobbigt. Det är en personlig press hon har inom sig, hon vill sälja bra. 
Om det går bra sitter hon och pratar med arbetskamraterna men hon pratar även om det går 
dåligt. 
 
Hon är motiverad till att arbeta för att hon vill få pengar till ett mål hon har. 
 
Hon tycker att systemet på företaget är dåligt, informationen haltar ofta. Ibland när hon 
kommer till arbetet så är projektet hon arbetat i nedlagt. Hon tycker att hon aldrig kan vara 
säker på vad som händer. Coacherna ändrar heller inte förutsättningarna på hur mycket man 
måste sälja även om gränsen för att nå provision eller kunna sälja överhuvudtaget är i princip 
omöjligt.  
 
Hon tycker om att arbetet är provisionsbaserat. Det är positivt om man vill tjäna pengar. Hon 
skulle aldrig arbeta om arbetet var enbart var provisionsbaserat. Topplistan tycker hon om, 
efter att hon legat på förstaplatsen en gång ville hon hamna där igen, det är motiverande. 
 
När hon nått provisionsnivån så försvinner motivation till att sälja mycket mer. 
 
 
4. 
Man, 18 år. Arbetar fem till sex dagar i veckan, enbart kvälla men på söndagar arbetar han 
hela dagen. Har arbetat i cirka en månad. Har arbetat med telemarketing tidigare.  
 
Han tycker att det är trevligare och mer avslappnande att prata i telefon än att gå runt i sitt 
arbete, exempelvis om man arbetar i restaurangbranschen. 
 
Han skulle inte arbeta enbart med bara provision, måste även ha fast lön.  
 
Han tycker att det är rent och fint på företaget, det är trevliga människor och bra lön. Han 
tycker om arbetstiderna då de är flexibla. 
 
Han tycker att det är bra med provision. Han säljer oftast bra själv. Han tycker att det är 
stimulerande när han arbetar i projekt med kända företag bakom sig såsom Bonnier eller 
Telia, kunderna tenderar att vara roligare att arbeta med då. 
 
Han sålde dåligt när han började arbeta men trodde sig veta att det skulle gå bra efter hand, så 
han kände inte överväldigande oro. Om han mot förmodan skulle sälja dåligt i flera dagar 
eller veckor får han sparken. Han tycker att provision är något extra som man som säljare 
skall få om man är duktig på det man gör. Timlönen känns viktigare än provisionen. Han 
pratar inte så mycket oavsett om det går bra eller dåligt. 
 
När han vill vara i topp på topplistan så är den vinsten det viktigaste, ej att han tjänar bra med 
pengar. Alla som säljer under arbetspasset är automatiskt med på topplistan.  
 
Han stannar enbart på företaget för att han tycker om människorna som arbetar där. De flesta 
är tävlingsinriktade. En del kvinnor tar inte rast, vilket han tycker känns överdrivet. Han 
arbetar på företaget för att tjäna pengar och ha det roligt. 
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Han kan ibland bli fysiskt trött, men glad om det går bra. Han vill absolut inte arbeta med 
telemarketing i framtiden. Han skulle kunna tänka sig att arbeta i grupp om det kändes 
motiverande och stimulerande. Provisionen är inte så viktigt för honom. 
 
Han tycker bra om säljcoacherna, samtliga är snälla. De peppar honom mycket, speciellt i 
början när han startade sitt arbete på företaget.  
 
Han tycker det är jobbigt att sluta på andraplats på listan, han vill gärna komma etta. Ligger 
han på fjärde eller femte plats så känns det inte lika viktigt.   
 
 
5. 
Man, 21 år. Arbetar fyra dagar i veckan. Har arbetat på företaget i drygt två månader. Hade 
en vän som redan arbetade på företag som tyckte att han skulle prova på att arbeta där. 
 
Han trivs bra på företaget, känner att det är relativt roligt att arbeta. Det är mycket ungdomar 
på arbetsplatsen, ungefär som i skolan. Ibland vill han likna det vid en fritidsgård. Han tycker 
att det är bra människor på företaget men umgås inte direkt med någon utav dem på fritiden. 
 
Han tycker att provisionen är både positiv och negativ, ibland känns den bra att ha och ibland 
dålig. Den fasta timlönen är godtagbar. 
 
Han tycker att det är påfrestande att veta att han måste sälja. Det kan vara arbetsamt att höra 
kundens motargument. Han får ofta ont i huvudet efter några timmars arbete. 
 
Det är bra att det är både fast lön och provision. Han skulle ej arbeta med enbart provision. 
Han kanske skulle kunna tänka sig att arbeta i telemarketingbranschen om det gick att klättra 
uppåt i hierarkin. Han vill känna att det går att komma framåt inom företaget. Han blir 
motiverad att sälja för att han är envis. 
 
Provisionen är motiverande och speciellt om man skall tävla. Han blir väldigt motiverad om 
han får pris, arbetar då hårdare. 
 
Nästan alla arbetskamrater är tävlingsinriktade.   
 
När han började arbeta på företaget kunde han ibland fråga sig om han verkligen var på en 
arbetsplats eller en fritidsgård. Ofta verkar det inte vara så allvarligt. Han kände att arbetet 
kunde passa honom att han skulle älska det. 
 
Coacherna ser till att gruppen säljer bra, de är bra för att få ordning och styra upp saker, det är 
viktigt då alla inte kan bestämma. 
 
Det var pirrigt att arbeta i början, företaget ställde höga krav med ett svårt projekt. Ingen i 
gruppen lyckades nå upp till de högt uppsatta kraven. Då tog coacherna dock hänsyn till detta 
och sänkte kraven.  
 
Han jämför sig med andra och tittar i topplistan ofta. Den är motiverande. Han har vunnit ett 
flertal priser, det är motiverande med tävlingar. Det är också roligt att få applåder när han 
presterat bra. 
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Han tycker att det är bra med provision, det gör att han kämpar för att nå målet. Han tror att 
han kämpar mer om han har provision. Tar de bort provisionen så tror han att åtminstone 
hälften av motivationen försvinner. Tävlingen känns viktigare att vinna än att få sin provision, 
han vill visa att han är bra inför de andra. 
 
Han anser det stressigt om han ligger långt ner i topplistan, då vill han klättra uppåt. Tävlar 
han mot en annan person om förstaplatsen säljer han bättre. De som inte säljer så bra tävlar 
ofta i separata grupper. 
 
 
Avvikelse med två deltagande personer i intervjun 
 
6.  
Kvinna, 20 år. Arbetat på företaget i drygt två år. Arbetar två kvällar i veckan förutom på 
sommaren då hon arbetar fyra kvällar i veckan. Började arbeta på företaget genom en vän.   
 
7.  
Kvinna, 19 år. Arbetat på företaget i ett och ett halvt år. Arbetar två gånger per vecka. 
Började arbeta på företaget på grund av att en klasskompis till henne arbetade där. 
 
6: Hon trivs bra på företaget, det är en utav anledningarna till varför hon har stannat så länge. 
Hon får komma och gå som hon vill, vilket innebär flexibla tider. Det går oftast bra för henne 
att sälja, hon känner ingen direkt press hos sig själv. Om hon säljer bra men inte väldigt bra, 
som hon oftast gör, kommer coacherna genast och frågar vad som hänt. Det är motiverande att 
sälja bra, hon tittar mycket i topplistan. Det är oftast samma personer i toppen av listan. Hon 
ser sig själv som målinriktad och hon vill vara bra. Hon kan ibland känna att hon hamnat i en 
roll som den duktiga säljaren. 
 
7: Om man som henne själv är medel på att sälja så tävlar man mot de andra som är medel. 
Hon trivs bra och tycker om att det är ett fritt arbete med lagom många timmar i taget att 
arbeta. Speciellt som man kan gå i skolan samtidigt. Hon tycker inte om att sälja dåligt, det 
känns mycket viktigt. Hon säger sig vara en tävlingsmänniska. 
 
6: I början när hon arbetade var coacherna pressande, de pressade alla arbetskamrater så att de 
skulle sälja. Många nya säljare fick sparken i somras. Hon tycker att det tog ett tag att komma 
in i de olika projekten i början. Det skapar en press på säljarna.  
 
Det varierar om coacherna är stöttande eller pressande. 
 
7: Det är arbetsamt när det inte går bra med försäljningen, då blir hon på dåligt humör och 
som hon bär med sig när hon går hem. Väl hemma så är det dock bortglömt. När det börjar gå 
dåligt med försäljningen skapar det en neråtgående spiral, det går sämre och sämre. 
 
6: Hon bryr sig om coacherna för att de säger att de litar på henne, hon känner att de litar på 
att hon skall sälja bra. Hon känner att de tycker om att arbeta med henne. De har 
förväntningar på henne. Hon tycker att det känns jobbigt när hon inte kan motsvara 
förväntningarna de har.  
 
7: Hon tycker att coacherna är trevliga och att det är bra att ha bra kontakt med dem så att hon 
har en till rolig arbetskamrat. Säljer hon bra blir hon peppad att sälja bättre. 
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6: Hon vill ej plinga i klockan. Hon tycker att det är jobbigt att visa att hon är bra, speciellt 
som det kanske går dåligt för andra. 
 
7: Hon vill visa att det går bra, när det gör det. Men håller med om att det är jobbigt att höra 
klockan, det är speciellt irriterande om hon inte säljer bra själv. Hon tycker att det är viktigt 
med grundlön så att hon, ifall att det går dåligt, får lön ändå. 
 
De arbetar båda tillfälligt extra när de studerar. Det är bra för tillfället men inte för framtiden. 
Det är bra att de själv kan välja när de vill och i princip hur mycket de vill arbeta.  
 
De tycker att det är bra att de får grundlön och bonus. Provisionen är inte så viktig dock. De 
vill båda vara bra på att arbeta, vara bra säljare. Topplistan känns viktigast. 
 
Om de skulle arbeta i en grupp tror de att det skulle bli sämre stämning i den stora 
arbetsgruppen. Då skulle en dålig säljare få mer än den förtjänar. Det är bättre med ett 
individuellt bonussystem.  
 
Ibland är det jobbigt på arbetsplatsen när det känns som om de är på en ungdomsgård. Det 
känns extra jobbigt om kunden hör skrik och pladder i bakgrunden.  
 
Det är aldrig arbetsamt att gå till jobbet. 
 
6: Hon tycker att det vore bättre om företaget satsade på de säljare de redan hade än att 
återkommande försöka nyanställa. 
 
Hon tror inte att detta arbete är till för alla. Man måste vara framåt och kunna övertala per 
telefon. 
 
7: Hon känner pressen att sälja är för att hon inte vill kosta företaget pengar. 
 
Förväntningar från kollegor gör att hon håller sig på sin egen nivå och förväntar sig/sätter upp 
egna krav på sig själv. Försäljningen blir sämre om kravet är lågt på henne själv. Vilket det 
kan vara. Hon säljer bara efter sin roll som ”lågförsäljare”. Hon vet att hon kanske skulle 
kunna vara bättre ibland men håller sig kvar i sin roll.  
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Bilaga 3. Frågor till andra intervjuomgången 
 
 
Inledningsfrågor: 
Namn?  
Ålder?  
Hur länge har du arbetat på företag X?  
Hur ofta arbetar du?  
Hur kommer det sig att du började arbeta på företaget?  
 
 
Frågor att diskutera runt: 
Trivs du på företaget? 
Vem anser du behöver mer uppskattning i sitt arbete på företag X, männen eller kvinnorna? 
Känner du förväntningar från säljcoacherna? 
Vad gör du om det går dåligt med försäljningen? 
Känner du dig mer lojal till företaget eller coacherna? 
Påverkas du av de resultat dina arbetskamrater visar upp? 
Vad tycker du om säljklockan? Varför? 
Vad tycker du att man kan göra för att höja stämningen om det går dåligt? 
Vilka arbetskamrater tar rast? 
Om du ligger nära förstaplatsen på topplistan, vad gör du? 
Vet du hur lönesystemet fungerar? 
Är lönesystemet pressande? 
Vad känner du inför tävlingar med priser att vinna? 
Vad motiverar dig i ditt arbete? 
Vad tynger dig i arbetet? 
Bryr du sig om företaget? 
Tävlar du mot någon speciell i din projektgrupp, och i sådana fall vem/vilka? 
Vill du visa dina arbetskamrater att det har gått bra för dig? 
Vad tycker du om grupptävlingar respektive individuella tävlingar? 
Har du ändrat uppfattning om provisionsbaserad lön sedan du började arbeta på företag X? 
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Bilaga 4. Svar under första intervjuomgången 
 
Intervjuer av telemarketingförsäljare 2 
Stockholm, 3 november 2005 
 
1.  
Man, 22 år. En utav toppsäljarna på företaget, har arbetat där sedan oktober 2004. Han fick 
kontakt med företaget genom en vän. 
 
Arbetar för tillfället med ett projekt som med företagets mått mätt anses svårt. Han trivs bra 
på företaget, cheferna är mycket nöjda med honom och de resultat han visat. Han anser 
generellt inte att de säljare med invandrarbakgrund som finns på företaget säljer bättre än de 
svenska säljarna, men ser en skillnad i det projekt han arbetar med nu. Säljarna med 
invandrarbakgrund säljer något bättre. 
 
Han säger sig arbeta för att få pengar. En väninna till honom har en far som är miljonär och 
hon arbetar på företaget, han anser att det är beundransvärt då hon nog egentligen inte skulle 
behöva arbeta där.  
 
Det har hittills aldrig hänt att han sålt dåligt under ett arbetspass. Han får ofta frågor från sina 
arbetskamrater om hur han går tillväga för att sälja så pass bra som han gör. Han tillägger att 
om han någon dag skulle sälja dåligt så skulle må dåligt psykiskt. Han tycker att de 
timanställda borde vara stressade om de inte säljer, då det finns risk att de blir avskedade då. 
Vid de tillfällen då han säljer sämre byter han teknik för att börja sälja bra igen. Coacherna 
har oftast en lugnande inverkan på honom om han säljer sämre en period under dagen.  
 
Han använder aldrig säljklockan som används på det här projektet. Han känner inte att det 
känns nödvändigt för honom personligen. Han anser att det är bra med säljtävlingar med 
priser att vinna. Han berättar att ”bra säljare ställer upp på varandra.” Om han ligger på andra 
plats i säljtopplistan tittar han ofta i den och tänker att han vill arbeta sig upp till förstaplatsen. 
Han är oftast den bästa säljaren för dagen, även om det finns tre till fyra andra säljare som 
konkurrerar om förstaplatsen på topplistan. Dessa säljare blir väldigt glada om de säljer bättre 
än honom. Om de inte lyckas sälja bättre än honom frågar de honom oftast om säljtips och 
kämpar vidare. Om det går dåligt för den säljare som sitter bredvid honom vill han helst inte 
prata med den personen, han anser att det kan komma att påverka hans egna säljresultat 
negativt.  
 
Han ger dock gärna råd till alla som vill ha hjälp. Det är inte alltid säkert att han tar rast under 
arbetsdagen, om han har en produkt kvar att sälja tills han når provisionsgränsen så arbetar 
han in rasten. Oftast tar han dock sin rast. Han har observerat att inom företaget så tar de 
svenska säljarna alltid rast. 
 
Han är nöjd med sin lön. När han först fick fast anställning, ansåg han sin lön vara orättvis då 
han insåg att han sålde lika bra som tre andra säljare gjorde totalt. Han löneförhandlade då och 
fick genast löneförhöjning. 
 
Han föredrar grupptävlingarna före de individuella tävlingarna. Han anser att om han själv 
inte säljer så gör alltid någon annan i laget det, och då har de alltid fått fram ett resultat, 
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tillsammans. Han säger sig vara en lagspelare, spelar själv fotboll i lag. När man är med i ett 
lag så kan man peppa och hjälpa varandra.  
 
Han har arbetat med provision förut och har ej ändrat uppfattning om det sedan han började 
arbeta på företaget. Stämningen på företaget anser han är bra. Det är sällan konflikter men om 
någon är otrevlig så är han otrevlig tillbaka. Han löser oftast konflikterna i fikarummet på 
rasterna. 
 
Coacherna är de enda han har kontakt med i organisationen, annat än sina arbetskamrater. 
Den ena utav coacherna brukar ibland gratulera honom efter en bra försäljningsdag. Han 
känner att de flesta coacherna har höga förväntningar på hans säljresultat men han känner 
ingen större press då han vet att han i princip aldrig säljer dåligt.  
 
Han kan känna sig negativ inombords om han har en dålig dag, men oftast tänker han då 
tillbaka på hur bra han har sålt tidigare. Som att han till exempel är innehavare av 
företagsrekordet. 
 
Han skulle inte vilja arbeta med kollektiva system. Han litar bara på sig själv och vill även 
därför förlita sig på sin egen försäljningsförmåga. Han har fått höra av andra på företaget att 
han har stor potential och vill gärna arbeta vidare och bli coach på företaget i framtiden. Han 
har redan egna idéer om hur han skulle vilja utveckla och förbättra försäljningen på företaget. 
Han vill dock inte jobba som säljare i framtiden, möjligtvis två år till. 
 
 
2.  
Man, 21 år. Har arbetat på företaget i tre månader. Förr arbetade han oftare, nu arbetar han 
cirka tre dagar i veckan. Han fick kontakt med företaget genom en vän som redan arbetade 
där. 
 
Han anser att gemenskapen och stämningen på företaget är mycket bra. Under kvällstid anser 
han att stämningen är bättre än under dagtid, men att det kan vara svårare att få kunderna 
intresserade då. Han försöker aldrig övertala en kund att köpa något han märker att de inte är 
intresserade av.  
 
Han arbetar på företaget för att tjäna pengar. Han känner sig lojal mot coacherna och inte till 
företaget. Coacherna är i ungefär samma ålder som honom själv vilket gör att de känns lättare 
att prata med än om de hade varit en äldre generation. Han tycker att det är viktigt att en 
säljare måste kunna prestera, annars finns risken att företaget avlönar en person som enbart 
sitter på en stol och ringer samtal som inte genererar pengar för företaget. Han anser det även 
viktigt att kompisrelationen mellan coach och säljare inte påverkar arbetet.  
 
Han tycker att när han säljer så motiveras han automatiskt till att sälja mer. Coacherna är 
duktiga på att peppa säljarna att sälja bättre. Under säljmötena går de ofta igenom vad var och 
en är extra duktiga på. När han känner sig psykiskt trött kan han ibland, för att slappna av 
bättre, tänka att han ligger i en säng. 
 
Han anser att omgivningen omkring honom påverkar honom i arbetet, både positivt och 
negativt. Vissa dagar när ingen utav av hans arbetskamrater säljer bra brukar han tänka att det 
antingen är en dålig dag för försäljning eller att det är ett svårt projekt de arbetar med. Han 
tycker inte att det är bra att återkommande skylla på sig själv som en dålig försäljare, då 
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skulle hans energi för att sälja ta slut väldigt fort. Det är även viktigt att det är möjligt att sälja, 
om det är för svårt att sälja tappar han intresset för att arbeta vidare och känner sig uppgiven.  
 
Han använder inte säljklockan annat än slumpmässigt om han skulle råka se den. Han tycker 
att det är bra när de andra plingar i klockan när de säljer, det känns bra att uppmuntra de andra 
när det går bra för dem. Om det inte skulle gå bra med försäljningen så pratar han med 
coachen om hur han skall förändra situationen. Fem minuter med coachen kan rädda en hel 
dag.  
 
När han började arbeta på företaget tog han aldrig rast för att kunna hinna sälja mer, 
nuförtiden tar han alltid rast. Han har insett att det är både psykiskt och fysiskt påfrestande att 
sitta ner såpass länge som han gör utan rast. Om han dessutom återkommande pratar med 
negativa kunder som tackar nej så känner han sig mer och mer pressad och detta kan leda till 
stark huvudvärk. 
 
Han anser det väldigt peppande att ligga på förstaplats på topplistan. Om han börjar sälja bra 
leder det ofta till att han säljer igen. Han känner att det som om han gör något bra på arbetet. 
När han tänker efter närmare så bryr han sig egentligen inte om förstaplatsen på topplistan, så 
länge som han regelbundet kommer till försäljning under ett arbetspass. Om han inte säljer går 
humöret ned och det känns tungt att arbeta.  
 
Provisionen motiverar honom till att arbeta, speciellt när han vet att han måste sälja ett visst 
antal produkter för att få provision. Provisionen är en bra bonus i arbetet, men känns inte 
jätteviktig.  
 
De tävlingar som ges på företaget ledde till en början att han verkligen låg i och jobbade hårt 
för att vinna. När han vunnit ett par gånger kändes det inte lika viktigt längre. Nu händer det 
att han lämnar plats åt nya arbetskamrater och låter dem vinna. Hans behov av att vara bäst är 
inte lika starkt längre. Han tycker speciellt att det är viktigt att lämna plats till dem som inte 
varit med på några grupptävlingar än, de blir ofta ytterst motiverade av tävlingar. Han frågar 
sig själv varför och kommer fram till att ”gemenskap gör att folk trivs”. Han anser även att 
om alla i gruppen vore tävlingsinriktade hela tiden skulle detta leda till motsättningar. Han 
tycker att om han inte är så väldigt tävlingsinriktad så lämnar det honom ofta en bättre känsla 
i arbetet.  
 
Det är mycket skratt på företaget, han tycker att gruppen han arbetar med är homogen och tror 
att det till stor del beror på åldern. Om de flesta skulle vara äldre skulle det kännas mer seriöst 
på företaget men då skulle han även känna mer press vilket han inte vill. Han tycker att det är 
bra att arbetskamraterna är unga. Det leder, enligt honom, till att alla respekterar varandra 
bättre. Om någon i gruppen är mer högljudd en kväll och någon gör ett så kallat tysttecken så 
respekterar samtliga i gruppen detta och tystnar. De har alla erfarenhet av hur det är att sitta 
med en telefon och sälja. 
 
Det är coacherna som bestämmer under hans arbetspass. 
 
Han tävlar själv inom sin arbetsgrupp mot den bästa säljaren och funderar ej på hur de andra 
ligger till i topplistan. Han anser att säljresultatet beror mycket på olika listor, dagar eller tur.  
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Han arbetade på ett annat telemarketingföretag förut och arbetade där enbart med provision 
vilket var mycket påfrestande. Han anser att det känns tryggare som anställd att även få en 
fast lön. 
 
Om det går dåligt ett arbetspass så skyller han först och främst på sig själv, efter det tänker 
han sedan att anledningen till det dåliga resultatet är sämre dagar och listor. Det är viktigt att 
tänka att “det inte är mitt fel”. I början var han mer orolig för hur hans eget resultat skulle se 
ut i slutet av dagen, nuförtiden känns det tryggare då han vet hur rutinerna ser ut och vad han 
kan prestera. Han vill inte arbeta som säljare i framtiden. 
 
Som ett sista tillägg vill han berätta att när han väl nått försäljningsnivån för att få sin 
provision för dagen eller en kommit upp till en siffra han i förväg ställt upp som mål så 
minskar hans motivation. Då han har nått sitt eget uppsatta mål. 
 
 
3. 
Man, 20 år. Har arbetat på företaget sedan april 2005. Han arbetar fyra dagar eller åtta pass 
i veckan. Har många vänner på företaget. 
 
Han trivs sådär på företaget. Han anser att arbetet inte är speciellt givande. Det är dock fina 
lokaler och trevliga arbetskamrater. Han tycker att arbetsuppgifterna är tråkiga och att detta är 
ett arbete som inte är utvecklande. Han genomför det han skall under sitt arbetspass, sedan går 
han hem. 
 
Vad motiverar honom? Om han pratar med en velig kund som han lyckas övertala får han ett 
mål. När kluriga situationer uppstår motiverar det honom på ett positivt sätt.  
 
Utav de tävlingar han deltagit i så föredrar han de individuella tävlingarna. Då får han visa att 
han kan vara bäst. Han plingar gärna i säljklockan för att visa att han har sålt.  
 
Han der ingen skillnad mellan de manliga och kvinnliga arbetskamraterna, de säljer lika bra. 
Utav coacherna tycker han att vissa av dem är bra och att andra är mindre kompetenta. Alla 
coacherna är dock snälla.  
 
Han datamanipulerar och sparar medvetet sålda saker för att få mer jämna resultat. 
 
Han känner sig mer lojal till företaget än till coacherna. Men han tycker att coacherna är bra 
på att motivera när motivationsnivån är låg. Även om det ibland är tråkigt att arbeta så går det 
bra när han kan kämpa vidare tillsammans med arbetskamraterna. 
 
När det går dåligt känner han sig oftast seg och trött, då försöker han ta en kort paus genom 
att ta en promenad eller dricka kaffe. Han anser att det är relativt lätt att vända en neråtgående 
försäljningstrend. 
 
Han ser sig själv som en vinnarmänniska. Han vill hellre att det går bra för honom själv än för 
andra. Ibland blir han något stressad av att andra runtikring säljer bra när han själv inte gör 
det. Han vill inte vara sämst.  
 
Han anser att topplistan är ett måste i arbetet. Han tittar alltid på den mellan säljsamtalen. När 
han började arbeta på företaget var det viktigt att nå förstaplatsen på topplistan, nu känns det 
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inte lika viktigt. Han tävlar inte med alla, han tänker på vem som är rimlig att tävla emot. De 
bästa säljarna “kör sitt eget race”.  
 
Han tar alltid rast. En del står över rasten. Det är bra att kunna få både lön och provision. Han 
vill jobba med provision, tycker att det är något positivt. Der är oftast inte stressigt att arbeta 
med undantaget om han har en produkt kvar att sälja för att nå provision och tiden är på väg 
att rinna ut.  
 
Han kände en mental stress när han började arbeta på företaget, han var då osäker på om han 
skulle få sparken direkt eller ej. Det tog ett tag innan han vande sig och kände sig säker på sin 
plats. Ibland har han dåliga dagar, de brukar oftast vända till det bättre efter ett tag. Han vande 
sig relativt snabbt vid att vänta ut de dåliga perioderna. Det är relativt enkelt för honom att 
skärma av och han känner sig aldrig negativ till mods när han lämnar arbetet. 
 
Han funderar på att arbeta till och med våren eller möjligtvis hösten, efter det skall han ägna 
sig åt något annat som inte innefattar försäljning.  
 
Nya arbetskamrater som börjat arbeta försöker han prata med eller fråga frågor så att de 
känner sig välkomna men låter dem inte vinna eventuella tävlingar.  
 
 
4. 
Kvinna, 17 år. Har arbetat på företaget i en månad och arbetar cirka två till tre gånger i 
veckan. Hon fick kontakt med företaget genom en kompis. Detta är hennes första arbete med 
provision. 
 
Hon trivs bra men det är långtråkigt. Hon tycker dock att lönen är bra när man inte har någon 
utbildning. 
 
Om det går dåligt på arbetet så är det tråkigt, inte alls positivt. Då vill hon oftast gå hem. 
Nästa gång hon arbetar är det dock peppande, hon vill göra bättre ifrån sig än gången innan.  
 
Hon funderar ej på tävlingarna, individuella eller i grupp spelar ingen roll. Det viktigaste är 
när hon nått sin provision, då känner hon att hon kan slappna av.  
 
Hon upplever att de manliga och kvinnliga kollegorna arbetar och reagerar lika i olika 
arbetssituationer. Hon väljer att inte se i topplistan om det går dåligt med försäljningen. Om 
det går bra försöker hon komma upp högre i listan, men har oftast inte ett specifikt mål. 
 
Det är viktigt med coacherna när hon säljer dåligt, då peppar de henne. När det går dåligt vill 
hon gå hem. Hon undrar vad hon har gjort för fel, och om det går bra för de andra, varför det 
inte går bra för henne? Om hon säljer bra fortsätter hon som hon brukar. Hon ser sig själv som 
tävlingsinriktad. Hon tar alltid rast.  
 
Upplever arbetsplatsen som mycket individuell. Hon pratar inte så mycket med de andra. Hon 
tycker att lönen är bra, hon är nöjd med den. Det är även bra med provision.  
 
På rasterna hämtar hon oftast något att dricka och pratar med de hon känner. De talar ofta om 
olika arbetssituationer som hänt under arbetspassen.  
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Hon kan ibland känna sig väldigt ledsen när kunder är otrevliga. Annars tycker hon att det är 
kul att sälja, också under förutsättning att hon blir bättre. Hon känner sig fortfarande relativt 
ny på företaget. 
 
Hon tror inte att hon kommer att stanna så länge på företaget, det är svårt att hinna med 
arbetet samtidigt som skolan. Men arbetsplatsen är dock ung och stimulerande.  
 
 
5.  
Kvinna, 19 år. Har arbetat i drygt ett år på företaget. Arbetar nu så ofta som möjligt, gärna 
varje dag. Fick kontakt med företaget genom en vän. 
 
Hon arbetar på företaget på grund av att hon ej fått något annat arbete, söker aktivt efter annat 
arbete. Hon är ej speciellt positiv till arbetet. Hon tycker att det är svårt att få arbeta de 
arbetspass hon vill. För dagen är hon ytterst frustrerad på grund av att hennes arbetspass blev 
inställt. Hon tycker att arbetsmomenten inte är speciellt stimulerande, men arbetskamrater och 
stämning är mycket bra. De har alla roligt tillsammans inom gruppen, de fikar och pratar och 
det känns som om de står varandra relativt nära.   
 
Ibland säljer hon dåligt, det går i vågor. Hon köper då ofta sötsaker och tröstäter. Hon anser 
att hon måste ha den rätta inställningen annars säljer hon inte.   
 
Det är viktigt att stötta varandra inom gruppen. Hon vill att det skall gå bra för alla, annars 
finns det risk att någon hon tycker om måste sluta. Därför är det viktigt att peppa hela 
gruppen.  
 
Hon tänker alltid på sin provision, den första halvtimmen är viktig. Hon säger sig vara en 
tävlingsmänniska och tävlingarna motiverar henne mycket.  
 
De arbetskamrater med utländsk bakgrund blir mer ”macho” när de säljer. Hon tror att de 
kanske tar arbetet med på allvar än henne själv. Hon satt bredvid en kvinna som pratade 
mycket dålig svenska och som i slutändan sålde bäst i ett projekt. Hon ser det som ett 
mysterium. Hon tycker nog att arbetskamraterna med utländsk bakgrund säljer något bättre än 
de med svensk bakgrund.  
 
Hon tycker att arbetskamraternas ger henne mer stöd än vad coacherna gör. Det har hänt att en 
del coacher skäller ut henne inför de andra om hon inte har gjort ett bra jobb, det är väldigt 
pressande och hon anser det mycket jobbigt. Många utav coacherna bidrar dock till den 
positiva stämningen på arbetsplatsen. 
 
Det är ytterst stressande att bli inkallad till konferensrummet av en coach. Där säger de ibland 
till säljarna att de måste sälja bättre. Alla arbetskamrater vet vad coacherna kommer att säga 
om de blir inkallade i rummet. Ibland måste någon kamrat sluta och ibland måste de bara byta 
projekt. En gång blev hon inkallad utan varning, det kändes väldigt orättvist, efteråt gick hon 
hem och grät.  
 
Det är arbetsamt att sälja produkter som hon inte tror på. Hon provade exempelvis en 
uppiggande produkt som hon skulle sälja, utav den fick hon huvudvärk. Då hade hon väldigt 
svårt att säja just den produkten vilket genast visade sig i hennes säljresultat.  Efter just det 
projektet blev hon inkallad i konferensrummet och var tvungen att byta projekt. Det tog en 
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månad innan hon fick ett nytt projekt efter det, hon försökte kontakta ansvarig ett flertal 
gånger men ingen hörde av sig. Till slut skickade hon ett mail där hon skrev om sina 
fristrationer och det fungerade.  
 
Det som irriterar henne mest är att det är dålig informationsbrist på företaget och att hon ej får 
de pass hon önskar. Hon känner det som om hon aldrig får tillräcklig information, hon medger 
dock att ibland kanske de har slumpmässigt har missat henne på en lista. När hon kommer till 
arbetet arg så påverkar det hennes arbete, hon blir inte motiverad och känner sig irriterad.  
 
Efter varje samtal tittar hon på topplistan. Om hon ligger långt ner på listan så ger hon upp 
och satsar på att få bara provision istället.  
 
Ibland använder små knep i sin försäljning men hon ljuger aldrig. Det tycker hon är fel, 
dessutom skulle det vara mycket allvarligt om någon kom på henne med att ljuga. Hon vet att 
vissa arbetskamrater ljuger, de kan exempelvis säga till kunderna att de inte binder upp sig när 
de egentligen gör det.  
 
Hon tänker aldrig tillbaka på gamla säljprestationer. Hon känner sig mycket säkrare i sitt 
arbete nu än när hon började arbeta, men är fortfarande blyg. Om en kund säger nej så vill hon 
inte tjata, då ger hon upp den säljmöjligheten. 
 
Ibland gråter hon när kunder skriker och blir arga i telefonen. 
 
Telefonsystemet ringer automatiskt upp ett nummer en minut efter avslutat samtal. Det tycker 
hon är väldigt skönt, då slipper hon se efter och se till att hon ringer rätt nummer, det är klart 
underlättande i arbetet.  
 
Hon står aldrig över rasten. De flesta arbetskamrater tar rast. De som inte tar rast ligger 
antingen väldigt bra eller väldigt dåligt till. 
 
Hon vill inte arbeta kvar länge, hon tänker lämna företaget så snart som möjligt. Hon vill ha 
ett mer pålitligt arbete med säkrare arbetstider.  
 
 
 
6. 
Man, 20 år. Har arbetat på företaget i tre veckor. Arbetar varje kväll, måndag till torsdag. 
Han fick kontakt med företaget genom en vän. 
 
Han trivs bra på företaget, det är trevliga människor som arbetar här. Det känns som om 
företaget är måna om oss. Vi har informationsmöten, uppstartsmötena är mycket bra. Vi har 
även också avslutningsmöten ibland.  
 
Han har ofta en och samma coach på de projekt han arbetar i. Coachen är bra, mycket 
stöttande om man börjar tröttna på att sälja. Det är peppande, inte stressande med coachen. 
Han känner inte att det finns något just nu som är stressande i arbetet.  
 
Han tycker att det är skönt att det inte finns några uppsatta mål, att man får arbeta i sitt eget 
tempo. Ibland har man en dålig dag och det känns okej. Personligen är han dock inte nöjd om 
han inte får provision.  
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Tävlingarna är roliga och det är kul att det blandat grupp- och individuella tävlingar. Han 
känner att han anstränger sig mer vid grupptävlingar. Då vill han tillföra så mycket som 
möjligt. Tävlingarna är ett mål i sig, men han har aldrig lyckats komma först.  
 
Om det går dåligt brukar han tjuvlyssna på dem som sitter bredvid och kanske byter han då 
taktik. Ibland byter han arbetsställning och ställer sig upp. När andra runtikring säljer bra blir 
han peppad men också pressad.  
 
Han märker inte så noga hur det går för de andra. Men om han säljer bra själv så känner han 
sig stolt och går till tavlan och för att skriva upp sitt resultat. Säljer han dåligt, tycker han inte 
att det är lika viktigt. 
 
Det är skönt att datorn ringer upp kunderna åt honom. 
 
Han nöjer sig med att komma på en viss plats på topplistan. Han satsar inte på förstaplatsen. 
Topplistan känns viktigare än provisionen, han känner ändå att han har en ganska bra 
grundlön. 
 
Kunderna kan vara jobbiga ibland när de återkommande nekar till att köpa, då blir han trött. 
Han skulle helst vilja att de tackar ja direkt.  
 
Han tycker att det skulle vara roligt med omväxling och kanske arbeta i grupp ibland.  
 
Stämningen är god på företaget, han känner inte av någon otrevlig konkurrens. 
 
Om han säljer bra så vill han att alla skall veta det.  
 
Han känner att företaget är ett bra telemarketingföretag, han kan inte komma på något 
negativt med företaget, han har bara positiva intryck. Informationsflödet har varit mycket bra 
hela tiden.  
 
För honom är en viktig förutsättning att ha en grundlön. Han tror att han skall stanna på 
företaget i ungefär sex månader till. Han skulle kunna tänka sig att fortsätta arbeta på 
företaget i framtiden men då med kundkontakt, det tycker han är stimulerande och roligt. Han 
känner sig ibland som en tävlingsmänniska. 
 
Coacherna tycker han är peppande, de är nöjda även när han säljer dåligt. Han slutar inte 
känna sig motiverad när han nått provision. 
 
 
Avvikelse med intervju av försäljningscoach 
 
7. 
Man, 22 år. Arbetar som coach. Ansökte om att få arbeta som coach i våras, då fanns ingen 
ledig plats så han började arbeta på säljavdelningen innan han uppgraderades.  
 
Han tycker att arbetsplatsen är multikulturell och att det är en bra könsfördelning. Det är även 
en öppen stämning samtidigt som vissa grupperingar finns. Han upplever det som om han har 
bra kontakt med sina säljare, även över de olika projekten han driver. Ibland är det svårt att 
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hålla isär kompisrollen och chefsrollen, det kan bli svårt att vara sträng då. Han tror att alla 
säljare vet vilka som är coacher, för att det inte finns så många. Det är övervägande positivt 
att vara kompis med säljarna, de lyssnar och respekterar honom ändå, ibland kan det till och 
med vara lättare att få säljarna att lyssna. Det kan vara tufft att säga till säljare att de får 
sparken. Men han pratar ofta med dem enskilt och förklarar de ekonomiska aspekterna för 
företaget. 
 
Han måste erkänna att han har ett speciellt förhållande till dem som säljer bra. Det kan vara 
svårt att peppa de som alltid säljer dåligt. Han brukar dela upp säljarna i färgerna rött, gult och 
grönt, där grönt är de bästa. De röda är det ibland ingen idé att peppa för att de inte har någon 
motivation alls. På företaget arbetar man med medlyssning så det är dyrt.  
  
Det är lättare att anordna individuella tävlingar men grupptävlingarna ger i regel mer på grund 
av att ingen vill dra ner laget och alla peppar varandra då.  
 
Han tror att provisionen är känsligare än vad man först kan tro. Den står på 
lönespecifikationen och det betyder mycket. 
 
Han tror att säljarnas motivation är en kombination av alla motivationsfaktorer de har på 
företaget såsom exempelvis topplistan och provisionen. Coacherna har ganska mycket frihet 
inom sin avdelning, de får vara med och bestämma samt ge råd. De bestämmer bland annat 
hur många de vill ha i ett projekt, men inte hur många platser de får ha. Budgeten för säljarna 
bestäms delvis av oss coacher. Däremot får han som coach inte vara med och påverka sitt eget 
bonussystem, de sätts direkt ovanifrån. Han får ge rekommendationer om provisioner och 
löner. Han bestämmer även om de olika säljmanusen, inom vissa gränser.  
 
De har stor personalomsättning på företaget, han rekryterar hela tiden nya säljare. Det är en 
speciell typ av arbete, monotont och lite tråkigt. 
 
Han tycker att stämningen på företaget är god. Det är en atmosfär som genomsyras av en 
kompiskänsla genom hela organisationen. Det är exempelvis åldersmässigt fördomsfritt.   
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Bilaga 5. Exempel på säljmanus 
 

 
 

 
 
 
 


