
EXAMENSARBETE

Prestationsmätnings påverkan på
medarbetares motivation

Viktoria Kenning
Johanna Lindbäck

2015

Civilekonomexamen
Civilekonom

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

FÖRORD 

 
Vi som skribenter av denna studie vill framföra ett stort tack till alla de som hjälpt oss 

och på något sätt varit delaktiga under studiens gång. Vi vill framförallt rikta ett stort 

tack till alla intervjupersoner för deras engagemang och värdefulla åsikter, utan dessa 

hade inte denna studie varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Malin Malmström 

som under denna tid stöttat oss när problem uppstått samt väglett oss när vi hamnat på 

fel spår. Sist men inte minst vill vi tacka våra opponenter som bidragit med värdefull 

feedback och kloka synpunkter.  

 

Vi finner denna tid som väldigt lärorik och studien har givit oss en förståelse för ämnet 

som vi tidigare inte hade kunskap om. Vår förhoppning är att du som läsare finner 

denna studie intressant och givande. 
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SAMMANFATTNING 

 
Prestationsmätning används för att få en organisations medarbetare att arbeta utifrån 

företagets uppsatta mål och motivera medarbetare att prestera utifrån företagets strategi. 

Prestationsmätning kan tillämpas genom att mål sätts upp för medarbetare, att deras 

prestationer mäts samt att medarbetare erhåller feedback och belöning utifrån deras 

prestationer. Trots att prestationsmätning till stor del påverkar medarbetare tenderar de 

flesta tidigare studier inom ämnesområdet att fokusera mestadels på prestationsmätning 

ur företagets perspektiv. Denna studie tar angreppssätt på medarbetares perspektiv och 

syftar till att identifiera och beskriva vilken påverkan prestationsmätning har på 

medarbetares motivation. För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ studie 

där teorier och tidigare studier låg till grund för den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet insamlades genom intervjuer med elva stycken säljare från ett 

telemarketingföretag beläget i Norrbotten. Studien visar att prestationsmätning som 

främjar medarbetares känsla av kompetens, självständighet, samhörighet och kontroll 

har en positiv påverkan på medarbetares motivation samt att prestationsmätnings 

påverkan på motivationen hos medarbetare varierar beroende på om de i grunden är inre 

eller yttre motiverade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Prestationsmätning, arbetsmotivation, Självbestämmande teorin, inre 

motivation, yttre motivation.   



 

 

ABSTRACT 
 

Performance measurement is used by organizations to make their employees work 

towards the corporate objectives and to motivate employees to perform in line with the 

company strategy. Performance measurement can be applied by setting goals for the 

employees so that their performance is measured and that the employees receive 

feedback and rewards based on their performance. Although performance measurement 

largely affects employees, most of the previous studies tend to focus mostly on 

performance measurement based on the company's perspective. This study will 

approach the employee's perspective and seeks to identify and describe the impact that 

performance measurement has on the motivation of the employees. To address the 

purpose of the study, a qualitative study was conducted in which theories and previous 

studies formed the basis of the theoretical framework, and the empirical material was 

collected through interviews with eleven sellers from a telemarketing company located 

in north of Sweden. The study shows that the performance measurement that promotes 

employees' sense of competence, autonomy, relatedness and control has a positive 

impact on the motivation of the employees and that the motivational effect of 

performance measurement varies depending on whether the employees are intrinsically 

or extrinsically motivated.  
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1.  INLEDNING 
 

Inledningsvis beskriver detta kapitel hur prestationsmätning används som en del av 

ekonomistyrning för att motivera medarbetare att prestera i linje med företagets mål. 

Sedan beskrivs ytterligare faktorer som kan påverka motivationen hos medarbetare för 

att sedan mynna ut i en problemformulering utifrån prestationsmätnings påverkan på 

motivation. Avslutningsvis presenteras studiens syfte.  

 

1.1 Problematisering 
 

Den ökade globaliseringen och den tekniska utveckling som råder i dagens samhälle har 

ställt hårdare ekonomiska krav på företagen samtidigt som konkurrensen ökat vilket har 

medfört att ekonomistyrning fått en allt mer betydande roll inom företag (Ax, Johansson 

& Kullvén, 2009). Enligt Anthony, Govindarjan, Hartmann, Kraus och Nilsson (2014) 

är syftet med ekonomistyrning att implementera företagets strategi i organisationen 

vilket uppnås genom att få företagets organisatoriska enheter och medarbetare att arbeta 

i riktning med företagets strategiska målsättning. Inom ekonomistyrning är det centralt 

att tillämpa prestationsmätning genom att sätta upp prestationsmål, utforma 

prestationsmått, mäta och utvärdera medarbetares prestationer för att motivera dessa att 

prestera i linje med företagets strategi (Ax et al., 2009; Anthony et al. 2014; Kinicki et 

al. 2013).  

 

Det är enligt de Leeuw och van den Berg (2011) känt att företag som tillämpar 

prestationsmätning tenderar att prestera bättre än företag som inte mäter och styr sina 

prestationer och för att hela tiden förbättra prestationer beskriver de vikten av 

prestationsmätnings inflytande på medarbetares beteende. De har i sin studie identifierat 

tre oberoende faktorer som har ett positivt samband med förbättrade prestationer på 

operativ nivå, varav en faktor är motivation. Enligt Bourne, Kennerley och Franco-

Santos (2005) kan motivation hos medarbetare vara avgörande för att ha högpresterande 

personal. Tillämpning och utformning av prestationsmätning kan ha stor betydelse för 

hur medarbetares motivation påverkas (Merchant, 2006) och i de fall den tillämpas med 

negativ effekt på medarbetare kan detta även få en negativ effekt på hela företaget (de 

Leeuw & van den Berg, 2011). 

 

Anthony och Govidarajan (2007) menar att nyckeln till att motivera medarbetare att 

agera i enlighet med företagets bästa är att sammankoppla företagets mål med 

medarbetares individuella mål. Detta kan uppnås genom att medarbetare själva vinner 

på att genomföra de uppgifter som bäst gynnar företaget vilket kan ske genom 

incitament och belöning och enligt Katzell och Thompson (1990) kan feedback 

användas som verktyg för att upprätthålla den motivation som mål skapar. Anthony och 

Govidarajan (2007) menar vidare att medarbetare känner mer motivation av att bli 

belönade än vad de känner för risken att bli straffade samt att monetär belöning endast 

ökar motivationen upp till en viss nivå.  

  

Motiverade medarbetare har ofta en drivkraft att prestera sitt yttersta och kan utgöra en 

viktig konkurrensfördel för företag (Jacobsen & Thorsvik, 2014), samtidigt visar 

Sveriges företagshälsors senaste rapport Jobbhälsobarometern att arbetsmotivationen 

sjunker och att allt färre anställda känner sig motiverade i sitt arbete. Redan 2013 gick 

arbetsmotivationen drastiskt nedåt för att ha fortsatt i samma dystra trend även 2014 

(Hjalmarsson, 2014).  
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Många chefer och ledare letar ständigt efter det optimala sättet att motivera medarbetare 

och motivation är ofta det som driver medarbetare att prestera och kan i hög grad 

påverka vilka resultat som uppnås (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Motivation har länge 

varit ett centralt område inom psykologisk forskning och en av de första teorierna inom 

motivation hade ett enkelt budskap; belöna de som presterar bra och bestraffa de som 

presterar dåligt (Katzell & Thompson, 1990). I takt med att forskningen utvecklats har 

nya teorier vuxit fram och forskarna har kunnat konstatera att motivation är mer 

komplext än så. Självbestämmande teorin
1
 av Deci och Ryan (1985) menar att individen 

har tre grundläggande behov; kompetens, självständighet och samhörighet som i balans 

med varandra kan skapa motivation hos individen. Självbestämmande teorin skiljer på 

inre motivation och yttre motivation där inre motivation är den motivation som skapas 

av att individen känner en inre drivkraft och ett intresse för arbetsuppgiften i sig medan 

yttre motivation handlar om att individen motiveras av det förväntade utfallet av att 

utföra arbetsuppgiften och styrs av yttre regleringar, såsom de inom prestationsmätning. 

Studier har även visat att yttre faktorer som ökar den yttre motivationen kan ha en 

negativ effekt på den inre motivationen vilket gör att hur effektivt belöningssystem 

fungerar för att motivera medarbetare har ifrågasatts (Gagné & Deci, 2005). Externa 

regleringar är vanligt förekommande i samband med prestationsmätning och genom att 

studera hur individens motivation påverkas av yttre faktorer och vad som ligger bakom 

denna påverkan kan ytterligare en dimension till prestationsmätning beaktas. 

 

Gruman och Saks (2011) hävdar att få medarbetare upplever ett positivt samband 

mellan företagets prestationsmätning och deras arbetstillfredsställelse vilket är en viktig 

faktor för att uppnå ökad arbetsmotivation. Detta tillsammans med att Sveriges 

företagshälsors delrapport visar att arbetsmotivationen sjunker och att var fjärde 

arbetare är omotiverad till sitt arbete indikerar att det finns ett intresse att studera hur 

prestationsmätning kan påverka medarbetares motivation och vad denna påverkan 

grundar sig på.  

 

Tidigare studier inom prestationsmätning fokuserar mestadels på hur prestationsmätning 

kan utformas för att implementera företagets strategi och hur den kan vara utformad för 

att bidra till att företagets mål uppfylls. Få studier fokuserar däremot på 

prestationsmätning ur medarbetares perspektiv och hur deras motivation påverkas av 

detta (Ukko, Tenhunen & Rantanen, 2008). Anthony et al. (2014) menar att för att få 

tillämpning av prestationsmätning att fungera även på en operativ nivå behöver mer 

fokus läggas på hur medarbetare påverkas av prestationsmätning. Med tanke på 

motivationens betydelse och dess påverkan på medarbetares prestationer avser denna 

studie ta reda på hur prestationsmätning påverkar motivationen ur ett 

medarbetarperspektiv samt ta reda på vilka av de faktorer som främjar motivation som 

är viktiga att beakta vid tillämpning av prestationsmätning.  

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur ekonomistyrning genom 

prestationsmätning kan påverka motivationen hos medarbetare genom att identifiera och 

beskriva faktorer inom prestationsmätning som kan påverka motivationen samt 

analysera hur medarbetare kan uppleva prestationsmätnings inverkan på motivationen. 

 

Vidare syftar studien till att utveckla en modell för prestationsmätning för främjande av 

medarbetarnas motivation.  

                                                 
1
 Self-determination theory 
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2.  METOD  
 

Detta kapitel beskriver studiens undersökningsmetod, hur underlaget till den teoretiska 

referensramen samlades in samt hur den empiriska datainsamlingen genomfördes. 

Vidare beskriver kapitlet hur resultatet analyserades samt vilka problem som kan 

uppstå med vald metod och hur dessa eventuella problem hanterades.  

 

2.1 Forskningsmetod 
 

Denna studie har utgångpunkt i tidigare forskning och existerande teorier inom 

områdena prestationsmätnig och motivation som lade grunden för den empiriska 

metoden vilket innebär att studien hade en deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell, 

2005). Eftersom studiens syfte handlar om att skapa förståelse för prestationsmätnings 

påverkan på medarbetares motivation valdes en kvalitativ metod vilken kännetecknas av 

att skapa en djupare förståelse för verkligheten, ofta genom intervjuer eller 

observationer. Den kvalitativa metoden tillät en djupgående undersökning inom ett 

specifikt område vilket överensstämde med studiens syfte. Den kvalitativa studien 

menar Bryman och Bell (2005) kännetecknas av att det inte enbart finns en bild av vad 

som är sant utan att ett fenomen kan uppfattas på olika sätt av olika individer och den 

kvalitativa metoden syftar till att fånga olika delar av fenomenet för att skapa en 

helhetsbild. För att besvara studiens övergripande syfte utfördes en fallstudie vilket 

ansågs vara ett lämpligt tillvägagångssätt när syftet med studien var att skapa en djupare 

och mer detaljerad förståelse inom ett specifikt område (ibid.)  

 

Fallstudien genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuteknik med på 

förhand framtagna teman som intervjuerna berörde med vissa framtagna intervjufrågor 

som grundades på de teorier som presenterades i den teoretiska referensramen. Att 

intervjuerna var semistrukturerade innebar att frågorna ställdes utifrån en på förhand 

konstruerad intervjuguide (se Bilaga 1) som tillät öppna svar där respondenterna fick 

svara fritt för att fånga deras egna uppfattningar och undvika att respondenterna blev 

styrda av frågorna. Detta gjorde det möjligt att under intervjuerna frångå intervjuguiden 

och ställa följdfrågor, kompletterande frågor eller ändra frågornas ordningsföljd 

beroende på vad respondenterna svarade (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.2 Litteratursökning  
 

En litteraturstudie av teorier och tidigare forskning om motivation samt 

prestationsmätning och dess påverkan på motivationen genomfördes för att skapa en 

fördjuping av dessa områden. Den teoretiska referensramen lade sedan grunden för den 

empiriska datainsamlingen. För att finna tidigare studier studerades främst 

vetenskapliga artiklar, dessa insamlades genom Luleå tekniska universitets biblioteks 

databas Primo samt Emerald Insight. De sökord som användes var: Management 

control systems, performance measurement, performance management, Merchant, 

prestationsmätning, arbetsmotivation, motivation, work motivation, self-determination 

theory, cognitive evaluation theory, instrinsic motivation, extrinsic motivation med fler. 

Skribenterna ansåg att den framtagna referensramen skapade en bra grund för 

fallstudiens empiriska insamling samt för den efterföljande analysen. Den litteratur som 

användes lånades på Luleå tekniska universitets bibliotek.  
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2.3 Urval  
 

Prestationsmätning är vanligt förekommande i alla typer av organisationer och för 

många olika yrkesgrupper. Säljare är en yrkesgrupp som kännetecknas av att styras av 

prestationsmätning och det är viktigt för en säljare att ha hög motivation eftersom 

motiverade säljare som presterar på hög nivå kan utgöra en konkurrensfördel för 

företaget (Murphy, 2004). Ur detta avseende valdes säljare som yrkesgrupp att 

genomföra denna fallstudie på. Fallstudien genomfördes på telemarketing-säljare 

verksamma på ett företag i Norrbotten. Skribenterna hade lokal anknytning till den ort 

som företaget är beläget på samt personliga kontakter inom organisationen och därav 

föll sig valet av detta företag naturligt. Urvalet för denna studie är därmed ett 

bekvämlighetsurval som innebär att företaget valdes utifrån att det var lättillgängligt för 

skribenterna (Bryman & Bell, 2005). 

 

För att besvara studiens övergripande syfte genomfördes först en kort intervju med 

försäljningschefen på företaget för att skapa förståelse för hur företaget tillämpar 

prestationsmätning på sina säljare inför kommande intervjuer med dem. Efter detta 

genomfördes intervjuer med elva säljare från säljavdelningen som alla erbjöds 

anonymitet. Samtliga säljare valde att vara anonyma och benämns därav med fiktiva 

namn i det empiriska kapitlet. Företagets säljavdelning består av dessa elva säljare och 

alla dessa valdes ut eftersom det ansågs som ett representativt antal för studien.  

 

Företaget tillämpar prestationsmätning som består av faktorerna mål, mått belöning och 

feedback. Säljarnas mål grundar sig i en upplagd årsbudget och för att nå denna har 

säljarna som mål att sälja fyra avtal per månad. Säljarna mäts varje dag på hur många 

kundkontakter de har haft samt hur många offerter de levererat. Som feedback sker 

coachande samtal och löpande diskussion mellan chef och säljare samt att ett personligt 

brev innehållande feedback på säljarens resultat skickas ut varje vecka. Om säljarna 

uppnår målet på fyra avtal per månad erhåller säljarna en bonus samt möjlighet till 

andra icke monetära belöningar
2
 

 

2.4 Datainsamlingsmetod   
 
Den empiriska datainsamlingen genomfördes med personliga intervjuer samt två 

telefonintervjuer utifrån en kvalitativ ansats för att erhålla utförliga svar för att skapa 

förståelse för respondenternas uppfattningar om hur deras motivation påverkas av 

prestationsmätning.  
 

Fallstudien inleddes med en första kontakt med företagets verkställande direktör där 

förslag om fallstudien lades fram och en önskan om att genomföra den på företaget 

uttrycktes. Detta mottogs positivt av den verkställande direktören som uppfattade 

fallstudien som intressant och såg möjligheter med att få en bättre förståelse för hur 

deras säljare påverkas av den prestationsmätning som tillämpas. Vidare togs kontakt 

med försäljningschefen för att boka in en kortare intervju med denne i syfte att få 

information om den prestationsmätning som tillämpas på säljarna. Denna intervju 

genomfördes 2015-03-05 på företaget under tjugo minuter och samma dag genomfördes 

även den första intervjun med en av säljarna som tog cirka sextio minuter. Resterande 

intervjuer genomfördes under påföljande tre veckor och pågick mellan fyrtiofem till 

sextio minuter. Nio stycken av dessa intervjuer genomfördes på företaget och två av 

intervjuerna genomfördes via telefon med säljare som är stationerade på annan ort.   

                                                 
2
 Intervju med företagets försäljningschef 2015-03-05. 
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2.5 Kvalitativ dataanalys  
 

För att kunna analysera den insamlade empirin påbörjades genomlyssning av de 

inspelade intervjuerna för att säkerställa att skribenterna uppfattat informationen på 

samma sätt genom att lyfta upp delar ur intervjun som kan tolkas olika. Skribenterna 

påbörjade genomlyssningen samma dag som intervjuerna genomfördes för att underlätta 

transkriberingen eftersom skribenterna då hade intervjuerna färskt i minnet. Intervjuerna 

transkriberades genom att de skrevs ut på datorn för att sedan kodas och analyseras. 

Materialet kodades genom att nyckelord, baserade på den teoretiska referensramen, togs 

ut från intervjun och placerades i dokumentets mariginal som sedan sattes ihop till olika 

teman med nyckelord som hörde ihop (Bryman & Bell, 2005). Endast nyckelord med 

relevans för studiens syfte klassificerades i teman och materialet reducerades ned till en 

mer kvalitativ data där irrelevanta saker bara kommenterades kort men hoppades över 

vid analysen. Det innebär att de delar som var relevanta för studiens övergripande syfte 

valdes ut för att jämföras mot den teoretiska referensramen för att finna likheter och 

skillnader. Utifrån analysen besvarades sedan studiens syfte samt att slutsatser utifrån 

studien kunde dras. I Figur 1 beskrivs tillvägagångssättet som användes vid analys av 

det insamlade materialet.  

 

 
Figur 1: Analysmetod  

 

2.6 Metodproblem 
 

I kvalitativa fallstudier som denna beskriver Svenning (2003) att om författare skulle 

genomföra samma fallstudie med samma material återigen men vid en annan tidpunkt 

kan förståelsen för ämnesområdet ha förändrats och faktorer som exempelvis stress, 

motivation och trötthet kan påverka utfallet vilket kan leda till att resultatet kan bli ett 

annat. Detta medför enligt Svenning att reliabiliteten i kvalitativa fallstudier kan anses 

som ett problem då reliabilitet behandlar i vilken utsträckning resultatet av en upprepad 

mätning genererar samma resultat vid varje mättillfälle. För att minimera riskerna för 

detta problem försökte skribenterna se till att faktorer som stress, motivation och trötthet 

inte påverkade studien. I början av studien lade skribenterna upp en genomtänkt tidsplan 

för varje moment och såg till att ha gott om tid för varje moment och speciellt de 

moment som krävde mer tid för att undvika stress. För att studien inte skulle påverkas 

av trötthet hos skribenterna utfördes som mest åtta timmars arbete per dag och pauser 

togs när detta krävdes. Till exempel utfördes maximalt två intervjuer samma dag med en 

paus emellan för att skribenterna skulle vara skärpta under alla intervjuer. Motivationen 

Kartläggning av input- och outputfaktorernas 
påverkan på medarbetares motivation  

Identifiering av bakomliggande orsaker till 
varför motivationen påverkas 

Jämförelse mot referensram 

Framtagning av en modell för prestationsmätning 
för främjade av medarbetares arbetsmotivation 
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kan påverkas av olika aspekter och skribenterna diskuterade under hela studien hur 

motivationen skulle hållas uppe och arbetade utifrån detta. 

 

I denna studie genomfördes personliga intervjuer och vid sådana menar Svenning 

(2003) att författare genom egna åsikter och värderingar kan påverka respondenternas 

svar. Detta kan enligt Svenning påverka validiteten som handlar om att undersöka det 

som avses att undersökas. För att undvika detta utformade skribenterna intervjufrågor 

som respondenterna kunde svara fritt på och utifrån sig själva samt att skribenterna höll 

en låg och neutral profil under intervjuerna för att inte påverka respondenternas svar.  

  

Ett problem med semi-strukturerade intervjuer är att anonymitet är svårare än vid en 

enkät vilket kan riskera att respondenten inte svarar ärligt. I denna studie är 

respondenterna anonyma vilket de alla fick vetskap om i början av intervjuerna, detta 

kan anses öka trovärdigheten eftersom respondenterna kunde känna sig trygga i sina 

svar och inte riskerade att bli uthängda vilket kan öka incitamenten att svara ärligt. För 

att undvika att respondenten känner sig obekväm under intervjun valdes intervjulokal på 

respondenternas arbetsplats där de känner igen sig och kunde känna sig mer bekväma. 

Skribenterna valde att inte sitta runt ett konferensbord under intervjuerna som istället 

genomfördes sittandes i fåtöljer för att skapa en mer avslappnad stämning. För att 

förbereda respondenten och göra denne mer säker inleddes intervjuerna med att 

skribenterna förklarade intervjuns syfte, respondentens betydelse för studien, gav 

information om anonymitet och intervjuns tillvägagångssätt samt behandling av 

intervjumaterial. Intervjuns inledande frågor var av enklare art då respondenten fick 

svara på frågor om sig själv i syfte att starta ett naturligt samtal. Skribenterna upplevde 

att de fick en bra kontakt med alla respondenter som gav personliga svar och upplevde 

aldrig att respondenterna kände sig obekväma vilket ökar tillförlitligheten av studien. 

För att ytterligare öka tillförlitligheten fick respondenterna läsa en sammanfattning av 

intervjun för att säkerställa att skribenterna uppfattade allt på rätt sätt samt fick med det 

väsentliga och ingen av respondenterna kom med invändningar om materialet. 

 

Samtliga intervjuer spelades in i syfte att inte missa någon viktig detalj samt att undvika 

att för mycket av skribenternas fokus hamnade på att anteckna och istället riktades 

uppmärksamheten mot respondenterna och deras uttryck och agerande eftersom det inte 

enbart är vad de säger som är viktigt utan även hur de säger det. På så sätt kunde 

skribenterna tyda kroppsspråk och bygga vidare på frågor som kändes viktiga för 

respondenten. Det faktum att intervjuerna spelades in och lyssnades på upprepade 

gånger i efterhand medförde även att misstolkningar minimerades och tolkningarna kan 

anses som rimliga då oklarheter diskuterades mellan skribenterna vilket ökade 

tillförlitligheten av studien. En risk med att intervjuerna spelas in är att respondenterna 

inte vågar svara ärligt eftersom deras svar sparas i inspelningen. Det var således viktigt 

att skribenterna försäkrade respondenterna om att inspelningen endast var till för 

skribenterna att lyssna igenom vid transkribering av intervjuerna.  

 

Som tidigare nämnt var valet av företag som denna fallstudie utfördes på ett 

bekvämlighetsurval då bägge skribenterna hade anknytning till platsen och en av dem 

hade personliga kontakter inom företaget. Det kan bli ett problem att ha personlig 

kontakt med den som intervjuas vilket undveks genom att den skribent som hade denna 

personliga kontakt med respondenten inte medverkade under just den intervjun.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Detta kapitel kommer i första hand behandla prestationsmätning med betoning på dess 

påverkan på medarbetare. Sedan tar kapitlet upp input- samt outputfaktorer inom 

prestationsmätning och vad dessa faktorer har för effekt på medarbetares motivation. 

Vidare beskrivs motivation och varför individers motivation påverkas. Avslutningsvis 

presenteras en modell baserad på den teoretiska referensramen. 

 

3.1 Prestationsmätning 
 

Prestationsmätning tillämpas främst i syfte att implementera företagets strategi och för 

att hjälpa företag att uppnå sin strategiska målsättning (Tung, Baird & Schoch, 2011). 

Radnor och Barnes (2007) definierar prestationsmätning som ett system som förser 

företag med viktig information, främjar lämpligt beteende hos medarbetare, möjliggör 

för ansvarsskyldighet och kontroll samt skapar bättre förutsättningar för coachning och 

lärande. Kanji (2002) beskriver att prestationsmätning främst syftar till att styra 

framsteg mot uppsatta mål och även vikten av att åtgärder tillämpas som ett verktyg för 

att motivera medarbetare. Tung et al. (2011) och Kanji (2002) menar att 

prestationsmätning spelar en stor roll för kommunikationen inom företag då effektiva 

och väldefinierade mål samt mått förmedlar ut i organisationen vad som är viktigt för 

företagets framgång samt vad som behöver förbättras. Vidare menar Kanji att genom 

uppmuntran och belöning av önskvärda beteenden samt prestationer hos medarbetare 

kan prestationsmätning inducera framgång.  

 

Beroende på hur prestationsmätning utformas och tillämpas kan det både vara 

funktionellt eller dysfunktionellt för företag (Micheli & Manzoni, 2010). Enligt Ukko et 

al. (2008) är framgångsrik prestationsmätning beroende av att stimulera önskvärda 

beteenden samt attityder hos medarbetare på operativ nivå som leder till önskvärda 

prestationer. Enligt Dumond (1994) kan det vara svårt att frambringa önskvärt beteende 

hos en individ men prestationsmätning möjliggör för att utveckla ett konsekvent 

mönster i individers beteenden och enligt Neely, Gregory och Platts (1995) med stöd av 

Mintzberg (1978) är det genom konsekventa handlingar som strategier förverkligas. 

 

Ukko et al. (2008) beskriver att ledarskap handlar om att leda individer, med andra ord 

att motivera och engagera medarbetare. För att uppnå en lyckad utformning av 

prestationsmätning menar Ukko et al. att det underlättar om ledningen är införstådd med 

de beteendeeffekter som prestationsmätning kan leda till. Micheli och Manzoni (2010) 

menar att tillämpning av prestationsmätning kan vara avgörande för vilken typ av 

beteende som främjas, i synnerhet i de fall prestationsmätning införts för styrnings- och 

inlärningssyfte. Ukko et al. (2008) menar att organisationer som inriktar 

prestationsmätning på att styra och stödja förbättringar i regel presterar bättre resultat än 

de som endast tillämpar detta för övervakning och kontroll. Styrning genom 

prestationsmätning förväntas leda till ökat fokus samt förbättrade prestationer hos 

medarbetare och kan därmed främja proaktivt beteende och de organisationer som 

fokuserar på medarbetare samt ser dessa som viktiga tillgångar har större möjlighet att 

uppnå måluppfyllelse (Ukko et al., 2008; Tung et al., 2011). 

 

Prestationsmätning är en process som i första hand innefattar att identifiera mål och 

mått för att sedan mäta medarbetares prestationer och avslutningsvis återkopplas 

medarbetares prestationer och eventuella belöningar delas ut (Kinicki, Jacobson, 

Peterson & Prussia, 2013; Aguinis, Joo & Gottfredsson, 2011). I de fall denna process 
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Mål 

- Utmanande men möjliga 

- Tydligt definierade 

- Uppsatta utifrån kompetens 

och resurser 

- I linje med företagets  mål 

- Delaktighet vid utformning 

 

utformas samt tillämpas effektivt kan detta påverka beteenden i önskvärd riktning och 

motivera medarbetare på alla nivåer inom företag (Micheli & Manzoni, 2010; Merchant, 

2006). 

 

3.1.1 Inputfaktorer 

 

Enligt Otley (1999) inleds utformning av prestationsmätning med att ledningen 

fastställer företagets strategi och de nyckelmål som är av störst vikt för organisationens 

framgång. Ax et al. (2009) menar att nyckelmålen sedan bryts ned i delmål och 

prestationsmätning har sin utgångspunkt i dessa delmål. Fortsättningsvis fastställs de 

mål och mått som ska tillämpas på medarbetarna för att implementera strategin på ett 

framgångsrikt vis (Otley, 1999).  

 

Mål 

 

Anthony et al. (2014) menar att mål på olika nivåer inom organisationer skiljer sig åt 

och enligt dem kan mål på lägre nivå inom organisationer som är konkreta, operativa 

och kortsiktiga bidra till att motivera medarbetare på operativ nivå att vidta önskvärda 

åtgärder och leda till önskvärt beteende. Enligt Locke och Latham (2002) påverkas 

medarbetares prestation och motivation av uppsatta mål. Ryan och Deci (2000a) menar 

att medarbetare tenderar att prestera bättre om målen är utmanande men möjliga att 

uppnå och tydligt definierade. Gagne och Deci (2005) menar att detta även stämmer in 

på medarbetare som har vetskapen om vilken prestation som krävs för att uppnå målen 

och anses ha den kompetens som krävs för att prestera. Locke och Latham (2002) 

beskriver mål som ett utfall för medarbetare att sikta på och en standard för att bedöma 

belåtenhet kontra missnöje och de menar att individer med höga mål i regel presterar 

bättre eftersom de inte brukar vara nöjda förrän målet är uppnått och dessa individer har 

en hög nivå för att känna belåtenhet. Enligt Katzell och Thompson (1990) kan 

medarbetare som har tillgång till de resurser som krävs för att uppnå målen få ökad 

motivation.  

 

Dumond (1994) beskriver att prestationsmätning bland annat tillämpas för att uppnå 

målkongruens och hon menar att om medarbetares mål ligger i linje med företagets mål 

kan detta uppmuntra till önskvärt beteende och motivera dessa. Locke, Latham och Erez 

(1988) framhåller även vikten av att medarbetare är engagerade i de uppsatta målen och 

att målen accepteras av dem. Enligt Ukko et al. (2008) är det därav viktigt att ledningen 

beaktar medarbetares synpunkter vid utformning av mål vilket kan öka medarbetares 

välbefinnande och motivation. De menar att medarbetare kan bli mer engagerade att 

uppnå mål som de har kunnat påverka vilket ökar möjligheten för dem att uppnå sina 

mål samtidigt som det bidrar till ökad måluppfyllelse för hela företaget. I Figur 2 

sammanfattas hur mål med motiverande ändamål kan utformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figur 2: Motiverande mål 
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Mått 

- Tydligt definierade  

- I linje med företagets mål 

- Kontrollerbara 

- Delaktighet vid utformning 

 

Mått 

 

Mått är enligt Ax et al. (2009) ett tal som beskriver kostnaden, tiden och kvaliteten på 

prestationer med andra ord ger kortfattad infomation om en prestation. Vidare menar de 

att mål beskriver den nivå av mått som medarbetare ska sträva efter (Ax et al., 2009). 

Ett exempel på ett mått kan vara antal sålda avtal per månad och målet kan då vara att 

sälja minst fem avtal per månad (ibid.). Ukko et al. (2008) samt Ax et al. (2009) menar 

att det är viktigt att medarbetare förstår syftet och innebörden av måtten för att kunna 

uppnå önskvärda effekter med prestationsmätning, bland annat motiverade medarbetare. 

Enligt Dumond (1994) och Merchant (2006) kan mått som, på samma sätt som mål, är 

tydliga skapa en trygghetskänsla hos medarbetare och ha motiverande effekt. Merchant 

menar vidare att mått är tydliga då medarbetare förstår vad måttet avspeglar samt hur 

det beräknas, vilka åtgärder som kan vidtas för att påverka måttet och hur medarbetare 

kan förbättra dess resultat.  

 

Merchant (2006) menar att mått som stämmer överens med organisationens mål, med 

andra ord är målkongruenta, kan ha motiverande effekt på medarbetare. I de fall mått 

saknar målkongruens menar Merchant att det skulle vara ineffektivt att motivera 

individer till att arbeta med dessa mått eftersom det i själva verket skulle motivera 

individer att vidta oönskade åtgärder. Mått som utformas enligt 

kontrollerbarhetsprincipen
3
 kan ha motiverande effekt på medarbetare vilket innebär att 

medarbetare endast mäts på de prestationer som de kan kontrollera och påverka (Ax et 

al., 2009; Merchant, 2006). Ukko et al. (2008) menar att även mått kan förhandlas med 

medarbetare då delaktighet kan leda till ökat välbefinnande, ökad motivation och mer 

engagemang. I Figur 3 sammanfattas hur motiverande mått kan utformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Motiverande mått 

 

3.1.2 Outputfaktorer 

 

Otley (1999) beskriver att efter ledningen beslutat om vilka mål och mått som ska 

tillämpas fastställs hur prestationerna ska mätas och bedömas. Vidare fastställs de 

informationsflöden som är av vikt för företagets möjlighet att ta lärdom av erfarenheter 

och anpassa nuvarande beteenden utifrån dessa erfarenheter, med andra ord feedback av 

prestationsresultat. Sedan bestäms även vilka belöningar medarbetarna erhåller då 

målen uppnås (ibid.). 

 

Feedback 

 

Dumond (1994) menar att det vid prestationsmätning som syftar till att motivera samt 

vägleda medarbetare och förbättra dess prestationer är av vikt att medarbetare får 

feedback på resultatet av prestationerna. Feedback kan enligt Dumond leda till 

                                                 
3
 Kontrollerbarhetsprincipen är en princip som föreskriver att individer endast bör mätas och utvärdeas på 

faktorer som de kan kontrollera (Giraud, Langevin & Mendoza, 2008) 
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Feedback 
- Vägledning 

- Punktlig 

- Feedback vid sämre 

prestationer 

- Coachande 

 

förbättrade prestationer då detta motiverar medarbetare, ger indikationer om arbetet 

utförs på önskvärt sätt och kan tillhandahålla medarbetare med en känsla av prestation, 

kompetens och kontroll. Medarbetare behöver få feedback för att vara medvetna om det 

arbete som de lägger ner för att uppnå målen har ändamålsenlig effekt vilket kan öka 

medarbetares engagemang (Ax et al., 2009). De Leeuw och van den Berg (2011) menar 

att feedback kan ha en motiverande effekt på medarbetare och att detta i sin tur leder till 

högpresterande personal.  

 

Även Locke och Latham (2002) tar upp vikten av feedback för att uppnå effektiva mål 

och menar att kombinationen av mål samt feedback har en mer effektiv påverkan på 

medarbetare än enbart uppsatta mål. Vidare menar de att individer behöver få feedback 

som avslöjar huruvida framsteg mot målen uppnåtts eller inte, utan denna vetskap är det 

svårt att justera och anpassa sina prestationer.  

 

Merchant (2006) menar att feedback som är punktlig kan motivera medarbetare vilket 

innebär att det inte är någon eftersläpning mellan mätning och feedback av 

prestationernas resultat. Dröjsmål av feedback kan leda till att mått samt mål förlorar sin 

motiverande effekt och att medarbetare ägnar sig åt arbete som inte skapar värde om 

eventuella justeringar sker efter för lång tid (Ax et al., 2009; Merchant, 2006). Powell 

(2004) menar att det är viktigt att feedback vid sämre prestationer framhålls på ett icke 

dömande och icke hotfullt vis för att undvika att medarbetare känner rädsla för och 

manipulerar måtten. Hon menar vidare att feedback med syfte att få en positiv reaktion 

hos medarbetare kan framställas genom att coacha till förbättring och motivera till 

önskvärt beteende. Feedback med ändamål att motivera sammanfattas i Figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Motiverande feedback 

 

Belöning 

 

Katzell och Thompson (1990) beskriver belöning som en faktor i arbetet som kan få 

medarbetare att agera på ett visst sätt och kan därav fungera som ett verktyg för att styra 

medarbetares beteende i önskvärd riktning. De menar vidare att belöning även kan 

användas till att uppmuntra och bibehålla det önskvärda beteendet. Vroom (1964) 

hävdar att individer kommer att rikta sin ansträngning mot de handlingar som leder till 

en belöning som individen värdesätter. Anthony och Govindarajan (2007) menar att 

monetär belöning är en viktig faktor för att motivera medarbetare då det tillgodoser 

vissa behov som medarbetare värdesätter. Däremot menar de att när den monetära 

belöningen har nått en viss nivå är monetära belöningar inte lika viktiga som icke 

monetära belöningar.  

 

Lau och Oger (2012) beskriver att belöningar på medarbetares prestationer kan vara 

faktorer av vikt för att motivera och de Leeuw och van den Berg (2011) menar att 

prestationsmätning kan begränsas om inte de individuella belöningarna ligger i linje 

med övergripande prestationsresultat. Vidare menar de Leeuw och van den Berg att 
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Belöning 
- Värdesätts av medarbetare 

- Monetär och icke monetär 

- I linje med prestationen 

- Rättvis 

 

belöningssystem som lägger fokus på att uppnå organisatoriska mål och ägnar lite 

uppmärksamhet till att motivera medarbetare kan leda till oönskade prestationsresultat. 

Att mål och belöning hänger samman menar även Anthony och Govindarajan (2007) 

påverkar motivationen då de menar att motivationen blir låg om belöningen är för lätt 

att nå och när ingen prestation krävs för att få belöningen. De menar vidare att 

motivationen är som starkast om det krävs en ansträngning och när medarbetare får 

kämpa för att uppnå belöningen vilket även är sammankopplat med att för lätta mål inte 

motiverar.  

 

Lau och Oger (2012) menar att rättvisa spelar en central roll för belöning av 

medarbetares prestationer. Om belöningar av prestationerna är rättvisa kommer 

medarbetare sannolikt att vara mer tillfreds med sina arbetsuppgifter och hela 

organisationen eftersom nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen sannolikt får ökat 

engagemang för organisationen. Trivsel och ökat engagemang hos medarbetare kan 

enligt Lau och Oger leda till positiva beteenden och ökad villighet att uppnå mål. I 

Figur 5 sammanfattas hur motiverande belöning kan utformas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Motiverande belöning 

 

3.1.3 Effektiv prestationsmätning ur motivationssynpunkt 

 

Enligt Ukko et al. (2008) är motivation hos medarbetare en nyckelfaktor i alla företag 

och medarbetare som får möjlighet att delta i processen för prestationsmätning kan få 

ökad motivation till arbetet. De menar vidare att de medarbetare som har förståelse för 

prestationsmätning och som vet vad som förväntas av dem inom organisationen kan 

känna sig tryggare och mer tillfreds med arbetsuppgifter samt miljön. Dumond (1994) 

utförde en studie med syfte att undersöka effekten av olika prestationsmätningssystem. 

Studien utfördes på medarbetare med effektiv prestationsmätning med bra kombination 

av input- och outputfaktorer, ineffektiv prestationsmätning med för många mått och mål 

samt prestationsmätning utan mätning samt feedback. Studien visade att medarbetare 

som var verksamma inom det som Dumond ansåg som effektiv prestationsmätning var 

mer självsäkra, engagerade, nöjda med sina prestationer och mer tillfreds med 

arbetsmiljön. 

 

Dumond (1994) menar att prestationsmätningens roll som vägledare av medarbetares 

prestationer kan få större effekt med rätt typ av interaktion och information. Utan mål, 

mått och feedback menar hon att fokus kan saknas och medarbetares beteenden kan bli 

oberäkneliga. Dock menar Dumond samtidigt att för många mål och mått som inte är 

ömsesidigt förstärkande kan leda till förvirring hos medarbetare och det kan i sin tur kan 

leda till oberäkneliga beteenden samt oönskade prestationer. Enligt Ukko et al. (2008) 

kan motivationen öka hos medarbetare då arbetsuppgifterna är klargjorda, de har 

förståelse för koppling mellan sina mål och företagets mål samt verksamhet, möjlighet 

att sätta upp egna mål samt att det finns koppling mellan prestation och belöning. 

Vidare menar de att om ledningen har förståelse för vilka effekter som olika åtgärder 
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kan ha på medarbetares beteenden och motivation kan effektiv och motiverande 

prestationsmätning uppnås.  

 

3.2 Motivation 
 

Katzell och Thompson (1990) beskriver motivation som en konstruktion av olika 

faktorer och processer som avgör hur mycket ansträngning en individ kommer att lägga 

ned i sitt arbete, hur individen kommer upprätthålla ansträngningen samt åt vilket håll 

individen kommer att rikta sin ansträngning. Förr ansågs motivation påverkas av att bra 

arbete belönas och sämre arbete bestraffas men i takt med att ämnet börjat studeras 

djupare har det visat sig att belöning och bestraffning inte är de enda faktorerna som 

påverkar motivation och att pengar inte är den enda drivkraften (ibid.). För att beskriva 

hur och förklara varför individer motiveras och påverkas av olika faktorer såsom mål, 

mått, belöning och feedback har denna studie valt att ta utgångspunkt i Deci och Ryans 

(1985) självbestämmande teori eftersom denna teori förklarar varför individer motiveras 

samt vilken påverkan yttre faktorer kan ha på individens motivation. Detta hänger ihop 

med prestationsmätning som består av yttre faktorer som används i syfte att motivera 

medarbetare och tanken med den valda teorin är att skapa en förståelse för hur dessa 

faktorer och dess utformning kan påverka motivationen hos medarbetare.  

 

3.2.1 Självbestämmande teorin 

 

Självbestämmande teorin beskriver att motivation skapas inom oss och grundar sig i 

individens känsla av att agera utifrån sin egen vilja och sitt eget självbestämmande. Det 

innebär att arbetsuppgifter som individen finner intressanta och meningsfulla är de 

arbetsuppgifter som individen frivilligt kommer att rikta sin ansträngning mot (Ryan & 

Deci, 2000a).  Denna motivation kallar Ryan och Deci (1985) för inre motivation och 

grundar sig i individens intresse för arbetsuppgiften och den tillfredsställelse utförandet 

av uppgiften ger. Gagné och Deci (2005) menar att människan i grunden drivs av 

utmaningar och viljan att utvecklas och genom att tilldelas ansvar och åtaganden 

främjas individens inre behov vilket gör att den inre motivationen ökar. Deci och Ryan 

(1985) beskriver de inre psykologiska behoven kompetens, självständighet och 

samhörighet som de grundläggande behov som behöver vara tillfredsställda för att få en 

individ att känna sig inre motiverad. Genom att dessa behov tillgodoses menar de att 

individens känsla av självbestämmande ökar vilket innebär att individen anser sig agera 

utifrån sin egen vilja utan att bli styrd av någon annan. Den inre motivationen kan 

därför likställas med vad Deci och Ryan kallar för självständig eller självstyrande 

motivation vilket innebär att individen agerar av fri vilja och anser sig ha ett fritt val att 

agera eller inte.  

 

Alla uppgifter en individ åtar sig är inte inneboende intressanta eller meningsfulla vilket 

kräver att yttre faktorer är kopplade till uppgiften för att motivera individen att agera 

(Ryan & Deci, 2000b). Det är denna roll som prestationsmätning tar i syfte att motivera 

medarbetare att prestera i linje med företagets uppsatta mål (Antohny & Govindarajan, 

2007). Dessa yttre faktorer som prestationsmätning innehåller gör att individen 

motiveras att utföra uppgiften, inte på grund av uppgiften i sig, utan på grund av vad 

individen förväntar sig att utförandet av uppgiften ska leda till. Det innebär att det är 

utfallet av uppgiften som individen värdesätter och inte uppgiften i sig (Ryan & Deci, 

2000a). Det kan handla om känslan att uppnå ett mål, att erhålla en belöning eller få 

beröm och uppmärksamhet för goda prestationer, det kan även handla om att individen 

känner sig tvungen att agera och engagera sig i vissa uppgifter på grund av att dessa 

prestationer mäts och bedöms eller för att det finns deadlines och påtryckningar från 
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omgivningen (Ryan & Deci, 2000b). Den yttre motivationen är en typ av kontrollerande 

och styrande motivation eftersom de yttre faktorerna leder individen mot ett visst 

agerande för att nå ett önskvärt utfall och individen agerar inte av egen fri vilja vilket 

gör att graden av självbestämmande blir låg (Gagné & Deci, 2005). 

 

Enligt Ryan och Deci (2000a) finns, förutom den inre och den yttre motivationen, ett 

tillstånd när individen är helt omotiverad och saknar intention att agera. Detta på grund 

av att individen varken känner något intresse eller värde för uppgiften och heller inte 

värdesätter utfallet av agerandet. När individen inte ser någon mening med en uppgift 

kommer inget agerande att ske och denna motivation kallar Ryan och Deci för 

amotivation. 

 

Internalisering 

 

Centralt för självbestämmande teorin är att det, förutom de olika typerna av motivation, 

även finns olika grader av motivation som varierar beroende på grad av 

självbestämmande (Ryan & Deci, 2000a). Ryan och Deci (2005) menar att en inre 

motiverad individ har en hög grad av självbestämmande och individen utför 

arbetsuppgiften av egen fri vilja. De menar vidare att vid yttre motivation är yttre 

faktorer sammankopplade med arbetsuppgiften vilket kan göra att individen känner sig 

styrd att utföra dessa uppgifter och graden av självbestämmande blir således lägre.  

Prestationsmätning är således en styrande motivation eftersom den innehåller yttre 

faktorer som syftar till att styra medarbetares beteende utifrån företagets bästa (Ukko et 

al., 2008). Om de yttre faktorerna däremot stödjer och samstämmer med individens inre 

värderingar kan känslan av självbestämmande fortfarande vara hög trots att individen är 

yttre motiverad (Moran, Dienfendorff, Kim & Liu, 2012). Det innebär att när faktorerna 

inom prestationsmätning har en positiv påverkan på individens känsla av kompetens, 

självständighet och samhörighet ökar graden av självbestämmande eftersom individen 

anser sig agera utifrån eget initiativ (Ryan & Deci, 2000a). Ryan och Deci (2000b) 

menar vidare att det således finns yttre motiverade handlingar som medarbetare utför 

med ointresse och ovilja som helt styrs av yttre faktorer vilket innebär att individen 

endast utför sina arbetsuppgifter för att exempelvis uppnå mål, erhålla belöningar, på 

grund av påtryckningar, press och tvång eller för att slippa bestraffningar. Dessa 

handlingar menar Gagné och Deci (2005) är de som ligger närmast att vara helt 

omotiverande eftersom individens känsla av att bestämma själv och utföra 

arbetsuppgiften av egen vilja är låg och individen ser inget inre värde mellan 

arbetsuppgiften och sina inre värderingar. Graden av yttre motivation kan sedan öka i 

takt med att känslan av självbestämmande ökar. Det innebär att trots att individen är 

yttre motiverad kan denne utföra uppgiften med önskvärd inställning som speglas av en 

acceptans av uppgiften trots att den regleras av yttre faktorer (Ryan & Deci, 2000b).  

 

När den yttre motivationen stiger på grund av ökad känsla av självbestämmande kallas 

det för internalisering vilket innebär att de yttre faktorerna inom prestationsmätning 

börjar få en inre acceptans hos individen och att individen börjar värdesätta uppgiften 

samt upplever en mening med den (Gagné & Deci, 2005). Internalisering beskriver 

således hur individen genom yttre motivation kan gå från att vara nästintill helt 

omotiverad till att bli personligt engagerad i arbetsuppgiften och internalisering sker när 

individen börjar införliva värdet av uppgiften med sina egna värderingar och när 

individen känner större frihet och valmöjlighet att agera (Ryan & Deci, 2000b). Gagné 

och Deci (2005) menar att vid internalisering kan arbetsuppgiften och de yttre 

faktorerna som prestationsmätning består av upplevas mer meningsfulla och bli mer 

samstämmande med individens personliga mål och värderingar. När internaliseringen 
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skett fullt ut menar de att den yttre motivationen blivit integrerad med individen som 

anser att arbetsuppgiften och prestationsmätningen helt och hållet är sammankopplad 

med dennes personliga värderingar. Detta är den form av yttre motivation som ligger 

närmast den inre motivationen, att den inte anses som inre motivation beror på att 

individen inte har ett inre intresse för uppgiften i sig utan det är utfallet av agerandet 

som är instrumentalt viktig för individens egna värderingar och mål (Deci & Ryan, 

2000a).  

 

Eftersom en individ som är mer självständigt motiverad anses ha en mer uthållig 

motivation (Graves, Ruderman, Ohlott & Weber, 2012) som främjar kreativitet och 

utveckling kan det vara av stor vikt att öka den yttre motivationen genom internalisering 

för att få individen att bli mer självständigt motiverad (Ryan & Deci, 2000a). Enligt 

självbestämmande teorin kan detta ske genom att de grundläggande behoven för inre 

motivation; kompetens, självständighet och samhörighet tillgodoses vilket ger en ökad 

känsla av självbestämmande. Det innebär att de yttre faktorerna som används inom 

prestationsmätning för att motivera en individ som inte känner någon inre motivation 

samtidigt bör främja individens känsla av kompetens, självständighet och samhörighet 

för att internaliseras och öka graden av yttre motivation (ibid.).  

 

Att tillgodose de grundläggande behoven  

 

Kognitiv utvärderingsteori
4
 är en subteori som Ryan och Deci (2000b) tog fram för att 

beskriva hur yttre faktorer, såsom de inom prestationsmätning, kan påverka 

motivationen. Denna teori fokuserar främst på de inre behoven kompetens och 

självständighet genom att beskriva hur olika yttre faktorer som påverkar dessa även 

påverkar den inre motivationen eller bidrar till ökad eller minskad internalisering (Ryan 

& Deci, 2000a). Teorin menar att yttre faktorer som ökar individens känsla av 

kompetens vid genomförandet av en arbetsuppgift kan öka den inre motivationen för 

just den arbetsuppgiften eftersom det uppfyller det grundläggande behovet (Ryan & 

Deci, 2000b). Fisher (1978, refererad i Gagné & Deci, 2005) hävdar att feedback kan 

öka den inre motivationen eftersom individen känner sig kompetent när denne får ta 

ansvar för sina prestationer och Hackman och Oldham (1976) menar vidare att genom 

att tillgodose medarbetare med tydlig information om deras prestationer tydliggörs vilka 

eventuella ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att förbättra prestationerna. 

Samtidigt har det påvisats att positiv feedback vid bra prestationer ökar den inre 

motivationen medan vid sämre prestationer kan negativ feedback minska motivationen 

på grund av minskad känsla av kompetens (Ryan & Deci, 2000a). Genom att ge positiv 

feedback som samstämmer med individens självbild har individen lättare att ta åt sig av 

denna feedback och omvandla den yttre faktorn till ett inre värde och således öka 

känslan av självständighet (Deci & Ryan, 1985). Individer har en inneboende strävan att 

utvecklas (Ryan & Deci, 2000b) vilket gör att optimalt utmanande aktiviteter och mål 

anses öka den inre motivationen eftersom känslan av kompetens ökar när svåra mål 

uppnås (Locke & Latham, 2002). Kognitiva utvärderingsteorin påpekar däremot att en 

förutsättning för ökad inre motivation är att känslan av kompetens åtföljs av en känsla 

av självständighet hos individen. Det innebär att individen, förutom kompetens, behöver 

känna att denne agerar utifrån ett eget självbestämmande och upplever att agerandet 

grundas utifrån den fria viljan att agera (Ryan & Deci, 2000b). Teorin menar således att 

genom att behoven av kompetens och självsjälvständighet tillgodoses vid utformningen 

vid yttre regleringar, såsom prestationsmätning, kan den inre motivationen öka eller 

internalisering av den yttre motivationen främjas (Gagné & Deci, 2005). 

                                                 
4
 Cognitive Evaluation Theory 
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Gagné och Deci (2005) menar vidare att prestationsmätning kan ha en negativ påverkan 

på motivationen när dessa behov inte uppfylls. Det innebär att en uppgift som är inre 

motiverande för en individ som sedan utsätts för yttre faktorer, såsom mål, mått, 

belöning och feedback, kan göra att den inre motivationen minskar på grund av att 

individen går från att vara självbestämmande till att bli styrd i sitt agerande (Stringer, 

Didham & Theivananthampillai, 2011). Detta är något som Deci, Koestner och Ryan 

(1999) fann stöd för i sin studie som visar att feedback och belöning tenderar att ha en 

negativ påverkan på inre motiverade medarbetare då tillfredsställande arbetsuppgifter 

blir kontrollerade och känslan av självbestämmande minskar. Deci och Ryan (1985) 

menar att även deadlines, direktiv, hård press och påtvingade mål kan ha en negativ 

påverkan på motivationen då individen inte ser något inre värde i utförandet utan endast 

agerar på grund av yttre påtryckningar. Eisenberger och Cameron (1996) menar däremot 

att de negativa effekterna som yttre faktorer kan ha på den inre motivationen enkelt kan 

åtgärdas och deras studie visar att de negativa effekterna endast uppstår under hårt 

kontrollerade och strikt begränsade omständigheter. Den kognitiva utvärderingsteorin 

nämner inre och yttre motivation som två motsatta faktorer som ställs mot varandra, 

Moran et al. (2012) menar däremot att de båda typerna av motivation kan förekomma 

samtidigt och att en individ kan känna både tillfredsställse för arbetsuppgiften och 

samtidigt motiveras av yttre faktorer utan att det har en negativ påverkan på den inre 

motivationen. En inre motiverad individ som känner tillfredsställse av att utföra en 

uppgift behöver således inte uppleva en minskad inre motivation trots att denne även 

motiveras av att tjäna pengar eller erhålla andra belöningar och feedback.  

 

3.3 Modell baserad på den teoretiska referensramen 
 

Prestationsmätning kan ses som en process som utgår från uppsatta mål och mått, som 

denna studie valt att benämna som inputfaktorer vilka fastställs innan mätning. Efter 

genomförd mätning av prestationerna återkopplas resultatet till medarbetare genom 

feedback och eventuell belöning utdelas, dessa faktorer har denna studie valt att 

benämna som outputfaktorer. Prestationsmätning syftar bland annat till att motivera 

medarbetare till önskvärda prestationer och därmed är det av vikt för företagsledningar 

att vara medvetna om vilken påverkan prestationsmätning har på medarbetares 

motivation och tidigare studier har visat hur mål, mått, belöning och feedback kan 

utformas för att motivera medarbetare. 

 

Varför individer motiveras beskrivs av självbestämmande teorin och enligt denna teori 

har individen både en inre motivation och en yttre motivation. En individ som är inre 

motiverad värdesätter sina arbetsuppgifter och känner en inre tillfredsställelse av att 

utföra dessa (Gagné & Deci, 2005).  Den inre motivationen främjas genom att behoven 

kompetens, samhörighet och självständighet tillgodoses vilket gör att individens grad av 

självbestämmande ökar (Deci & Ryan, 1985). Alla arbetsuppgifter ger däremot inte 

alltid en inre tillfredsställelse och ibland krävs yttre faktorer, så som de inom 

prestationsmätning, för att motivera individen att agera som därav styrs av en yttre 

motivation (Katzell & Thompson, 1990). Trots att en individ är yttre motiverad kan 

graden av yttre motivation öka genom att de nämnda behoven kompetens, samhörighet 

och självständighet tillgodoses vilket gör att de yttre faktorerna internaliseras hos 

individen och graden av självbestämmande ökar (Ryan & Deci, 2000b).  

 

Prestationsmätning består av yttre faktorer som används för att motivera medarbetare att 

agera. Genom att utforma input- och outputfaktorerna på ett sätt som främjar känslan av 

kompetens, samhörighet och självständighet hos medarbetare kan den inre motivationen 
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öka eller den yttre motivationen internaliseras. Hur prestationsmätningsprocessen kan 

leda till motivation hos medarbetare visualiseras nedan i Figur 6. 

 

 

Prestationsmätning 
 

 

 

 

 

 

    

             

 Figur 6: Analysmodell 
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4. EMPIRI 
 

Detta kapitel redovisar studiens empiriska material som samlades in i samband med 

intervjuerna och varje intervju presenteras separat. De fyra säljare som identifierats 

som inre motiverade presenteras först följt av resterande sju säljare som identifierats 

som yttre motiverade (se Bilaga 2). Materialet är indelat utifrån input- och 

outputfaktorernas påverkan på medarbetarnas motivation. Det insamlade empiriska 

materialet kommer sedan att ligga till grund för kommande analys och slutsatser.  

 

4.1 Intervju med Thomas 
 

Inputfaktorer 

 

Thomas anser att han inte motiveras av företagets mål eftersom han inte ser något värde 

i dessa då de inte stämmer överens med hans egna mål. Han har dock lyckats skapa ett 

inre värde av företagets mål genom att sätta upp egna delmål som känns viktiga för 

honom. 

 

”Jag sätter upp egna mål för hur jag vill att varje år, månad, vecka och dag ska se ut 

för att skapa mervärde för mig själv.” 

 

Thomas anser att han har vuxit samman med arbetsuppgiften som blivit en del av vem 

han är. Han förklarar att detta har skett genom att han satt upp egna målbilder som gjort 

att han motiveras av arbetsuppgiften i sig. För att Thomas ska motiveras till att utföra 

sitt arbete beskriver han att det är viktigt att han känner glädje och tillfredsställelse 

vilket han gör genom att sälja. Känslan av att skapa ett förtroende hos kunden och att 

han hjälper kunden ger Thomas en positiv inre känsla. För honom har det varit viktigt 

att hitta ett eget värde i att sälja och det gör han genom att sätta upp sina egna delmål.  

 

För att mål ska motivera Thomas måste de vara möjliga att uppnå. Han menar att det är 

lättare att utföra arbetet när han förväntar sig att han kan uppnå målen. Är målen för 

högt uppsatta menar han att han kanske inte ens försöker att uppnå dem. Thomas säger 

att företagets mål för säljarna är väldigt högt uppsatta vilket gör att det istället blir en 

stress och press när han känner att han inte kan uppnå dessa mål. Han tycker dock att 

det är viktigt att målen är utmanande för att han ska motiveras av mål men de får inte bli 

för svåra att uppnå.  

 

Han säger att målen de har är uppsatta utifrån den kompetens han besitter och de 

resurser han har och säger: 

 

”Kompetensen och resurserna är ju jätteviktig för det hjälper till att uppnå målen 

och då känner man sig duktig och då ökar motivationen.” 

 

Thomas tycker att företagets mål och mått är tydliga i den bemärkelsen att han förstår 

vad företaget vill att säljarna ska uppnå och han menar att tydliga mål och mått är 

viktigt för motivationen då detta kan skapa en helhetsbild av och samhörighet med 

företaget. Dock menar han att han saknar förståelse till varför målen ser ut som de gör 

och varför han mäts på det som han mäts på. Han anser att ledningen satt upp målen på 

ett sätt som skapar en snedvriden bild vilket gör att han blir mindre motiverad och detta 

gör att helhetsbilden går förlorad och Thomas säger:  
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”Jag vet inte vad företaget har för övergripande mål och då är det svårt för mig att se 

varför mina mål är som de är och vad det gör för företaget.” 

 

Om han skulle ha vetskap om företagets övergripande mål och genom detta se en helhet 

menar han att han skulle motiveras mer till sitt arbete eftersom han då skulle känna 

samhörighet med företaget och att alla jobbar tillsammans mot ett och samma mål. Han 

beskriver även att motivationen skulle öka om han fick vara delaktig i att utforma målen 

och måtten eftersom det skulle underlätta för att se helheten och genom detta stärka 

samhörigheten. När han får vara med och säga vad han tycker menar han att han känner 

sig mindre styrd av andra och detta leder till att hans motivation ökar.  

 

Thomas säger att han upplever att han kan kontrollera och påverka det han mäts på samt 

att han uppnår de mål företaget satt upp. Han förklarar att den enda som kan påverka om 

han säljer eller inte är han själv och han upplever att detta påverkar hans motivation 

positivt. 

 

Outputfaktorer 

 

Att få positiv feedback är något som motiverar Thomas. Han beskriver att han får en 

positiv känsla av feedback som motiverar honom att fortsätta prestera. Inte på grund av 

att han känner sig duktig eftersom han redan vet att han gjort något bra men han får veta 

vad han gör bra vilket gör att han känner sig mer säker i sitt arbete och kan fortsätta 

prestera i linje med detta förklarar han. I de fall det går tungt med försäljningen och han 

börjar grubbla på vad som är fel vill han inte ha negativ feedback utan han menar att det 

är viktigt att chefen ser detta och ger honom positiv och konstruktiv feedback för att han 

ska återfå sin motivation och veta vad han kan förbättra. För att feedback ska motivera 

menar Thomas att det är viktigt att den är konstruktiv, sann, relevant och inte något 

påhittat.  

 

Thomas upplever inte att feedback kan få honom att känna sig styrd och kontrollerad. 

Han menar att det finns saker som ska genomföras och om dessa inte genomförs eller 

genomförs felaktigt måste ledningen säga till. Dock menar han att om denna typ av 

feedback kommer ut på fel sätt skulle detta kunna göra att han skulle känna sig styrd 

och kontrollerad och motivationen skulle minska. Men om denna feedback läggs fram 

på ett konstruktivt och bra sätt upplever han inte det som något negativt utan endast 

positivt eftersom det gör honom säkrare i sitt arbete. 

 

Thomas säger att pengar inte motiverar honom lika mycket som tidigare och säger att 

han skulle utföra arbetsuppgiften även om ingen belöning var kopplad till den så länge 

han känner känslan av att vara nöjd med sig själv när han gjort kunden nöjd. Trots detta 

påpekar han att pengar kan fungera som en extra morot och anser inte att det har någon 

negativ effekt på hans känsla inför arbetsuppgiften. För att monetär belöning ska 

fungera som en extra morot anser han att den bör vara grundad på vad säljarna faktiskt 

drar in till företaget och inte utifrån hur många avtal som säljs som det är i dagsläget. 

Detta tycker han ger en snedvriden bild då han beskriver att olika avtal är värda olika 

mycket och han tycker att belöningen bör vara högre när säljarna säljer ett avtal som 

genererar mer pengar till företaget.  

 

Enligt Thomas kan prestationsmätning vara både positiv och negativ. Han anser att 

belöning och feedback som är utformad på rätt sätt kan motivera honom medan mål och 

mått kan göra att han känner sig styrd mot något han inte känner något värde för. 
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4.2 Intervju med Stefan  
 

Inputfaktorer 

 

Stefan säger att han motiveras av att mätas. När någon mäter hans prestationer beskriver 

han att han kommer att fokusera på de prestationer som mäts eftersom det är dessa som 

uppmärksammas. Stefan betonar att han vill utföra ett arbete som någon ser och det är 

måtten som styr vad som kommer att studeras. Han menar vidare att han måste ha mål 

som är viktiga för honom personligen för att motiveras och i dagsläget ser han inget 

personligt värde i de uppsatta målen. Därför sätter han upp egna delmål som känns 

viktiga för honom och inte enbart mål som är viktiga för företaget.  

 

Han menar vidare att han inte motiveras av mål som känns för höga eftersom de blir 

orealistiska och därför känns det enligt Stefan helt meningslöst att sträva efter att uppnå 

dessa. I dagsläget anser Stefan att målen är väldigt höga men att de är möjliga att uppnå, 

men det krävs något extraordinärt och är nästintill omöjligt att alltid uppnå dem. Stefan 

anser att trots att målen är väldigt högt uppsatta så stämmer de överens med den 

kompetens han har och även de resurser han besitter vilket är viktigt för motivationen 

enligt honom. Han menar att det är viktigt att han känner sig kompetent i det han gör för 

annars avspeglar sig osäkerheten när han ringer till kunden och har han inte rätt resurser 

blir det svårt att uppnå målen. Stefan anser även att han hade blivit mer motiverad om 

han hade fått vara delaktig vid utformningen av mått och mål vilket hade varit bättre för 

både honom själv och för företaget. Detta beror på att han tror att säljarna har viktig 

kunskap som ledningen hade behövt ta del av vid utformningen samtidigt som 

självständigheten för säljarna hade ökat och mått samt mål hade känts mer viktiga för en 

själv menar han.   

 

”Självständighet och delaktighet är viktigt, då känns det som att man fått vara med och 

påverka och det blir som att man jobbar för något som är viktigt för en själv.” 

 

Stefan anser dock att ledningen tydligt lyckats kommunicera ut de uppsatta målen och 

vad säljarna mäts på samt hur de uppsatta målen är kopplade till företagets övergripande 

mål. Detta menar Stefan är viktigt för motivationen eftersom han vill se helheten av det 

arbete han utför och även förstå varför det arbete han utför är viktigt. Detta gör även, 

menar Stefan, att han känner en samhörighet med företaget och han känner sig som en 

del av någonting större.  

 

Att säljare har svårt att påverka vad kunderna kommer att svara och att indirekt ha svårt 

att påverka det de mäts på och om målen kommer att uppnås är ingenting som Stefan 

anser påverkar hans motivation negativt. Han säger att han mer ser det som en utmaning 

och istället för att se det som något som inte går att påverka menar han att han sporras 

av detta och försöker hitta lösningar för att omvända kunden. Stefan säger att detta 

innebär att han faktiskt kan påverka kunderna och att han därför kan påverka det han 

mäts på.  

   

Outputfaktorer 

 

Stefan beskriver att feedback kan motivera honom mycket i hans arbete eftersom 

feedback visar att han presterat bra och ger honom tydliga signaler om vad han gör bra 

och vad han kan förbättra. Han anser att feedback alltid ska vara positiv och säger att 

han inte vill höra något gnäll. Även när det går dåligt säger han att han vill ha positiv 
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feedback eftersom han behöver det för att ta sig ur svackan, negativ feedback i det läget 

hade inte hjälpt honom eftersom självförtroendet redan är på botten.  

 

”Man vet oftast när man inte har presterat bra, då behöver man ingen som kommer och 

påpekar det, man behöver någon som lyfter en.” 

 

Stefan anser att feedback till viss del kan styra hans prestationer eftersom prestationer 

som han fått beröm för är prestationer han kommer att fortsätta med däremot är det 

inget han anser minskar hans motivation utan snarare ökar motivationen att fortsätta 

prestera bra eftersom det ger honom indikationer om hur han ligger till i sitt arbete, vad 

han gör bra och vad han gör mindre bra och kan förbättra sig utifrån detta.  

  

Stefan menar att han skulle utföra sitt arbete trots att ingen belöning var kopplad till det. 

Han säger att han drivs av att hjälpa kunden och att lyckas sälja och få kundens 

förtroende. Trots detta kan beskriver han att han ändå motiveras och blir glad av 

belöningar. Stefan beskriver att det handlar om en kombination av att han känner sig 

duktig när han får belöning eftersom den är kopplad till att han har uppnått något 

samtidigt som pengar kan fungera som en extra tändvätska att prestera. För att belöning 

ska motivera honom anser Stefan att belöning ska vara kopplad till något som är svårt 

just för att få känslan av att känna sig duktig och ha uppnått något, samtidigt betonar 

han vikten av att belöning ska vara rättvis utifrån den meningen att belöningen ska 

spegla den ansträngning han får lägga ner. 

 

4.3 Intervju med Lena 
 

Inputfaktorer 

 

Att ha mål och att mätas på sina prestationer är något som Lena beskriver som väldigt 

stressande, hon säger att hon känner en inre stress av att veta att hon mäts och att hon 

har krav på sig att uppnå vissa mål. Lena beskriver att känslan av stress ökar i de fall då 

resultaten uteblir och målen inte uppnås. Hon förklarar att stressen grundar sig i en 

känsla av otillräcklighet när målen inte uppnås och självförtroendet får sig en törn. Lena 

anser att de mått de har inte utgör lika stor press som själva målen och detta grundar sig 

i att hon själv kan påverka det hon mäts på. Ett exempel är att säljarna mäts på hur 

många kundkontakter de haft under en dag och detta är något som Lena själv kan 

påverka och se till att hon klarar. Däremot har säljarna ett övergripande mål varje 

månad att de ska sälja fyra stycken avtal och här menar Lena att stressen hos henne 

skapas eftersom hur många samtal hon än ringer så finns ingen garanti för att hon säljer 

något avtal eftersom hon är beroende av kunden. Av den anledningen finner Lena att 

målen skapar en inre stress istället för motivation för henne eftersom hon inte kan 

påverka om målen uppnås medan måtten motiverar henne eftersom hon kan påverka 

dessa. 

 

Mycket av detta grundar sig enligt Lena i att målen är för högt uppsatta och svåra att nå. 

Lena beskriver att målen de hade tidigare var lägre än målen är idag men de var nog 

svåra att nå redan då. Detta menar hon leder till att motivationen minskar eftersom 

målen i stort sett känns omöjliga och det känns som att det inte är någon idé att försöka. 

Hade målen varit lättare att uppnå menar Lena att hon hade varit mer motiverad 

eftersom det finns något att kämpa för och stressen hade inte varit lika påtaglig. Lena 

beskriver att de höga målen ger en stress som kan avspeglas i hennes arbete, stressen 

hörs på rösten vilket gör att kunden kan uppleva desperationen vilket påverkar hennes 
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arbete negativt. Detta menar hon skapar en ond spiral och självförtroendet fortsätter att 

minska och känslan av att hon inte duger förstoras i takt med att hon inte säljer något.  

 

Att målen känns för höga för att motivera Lena tror hon grundar sig i att hon inte har 

den kompetens som krävs för att uppnå målen. Som Lena uttrycker sig:  

 

”Det är inte kunden som inte vill köpa, det är jag som inte kan sälja.” 

 

Lena anser att hon behöver utbildning och coaching för att nå målen, vilket hon även får 

av sin chef men fortfarande inte lyckas sälja. Hon anser att hon har resurserna som krävs 

för att uppnå målen men det är kompetensen det faller på. Att känna att hon inte har den 

kompetens som krävs är ytterligare en faktor som gör att målen inte känns motiverande 

enligt Lena.  

 

”Om jag hade haft mål som stämde överens med min kompetens, då hade jag blivit mer 

motiverad.” 

 

Att måtten är tydliga så att hon förstår vad hon mäts på och varför samt att målen är 

tydliga anser Lena som viktigt för motivationen. Hon anser att måtten och mål inte hade 

gett något värde om hon inte ser att det leder till något större. Måtten ska vara ett 

verktyg för att uppnå ett större mål annars har de inget värde menar hon. Då anser hon 

att hon bara hade ryckt på axlarna och inte brytt sig om att hennes prestationer mäts. 

Lena säger att det handlar om att hon vill se en helhet med sitt arbete och se att det ger 

någon mening i ett större perspektiv, känna delaktighet och samhörighet vilket 

motiverar henne. Hon anser sig dock inte veta exakt vad företaget har för övergripande 

mål och vet därför heller inte om säljarnas mål stämmer överens med detta. Det kan 

enligt Lena påverka motivationen negativt för henne eftersom känslan av samhörighet 

med företaget inte finns.  

 

Något som enligt Lena har negativ påverkan på hennes motivation är att säljarna inte får 

vara delaktiga vid utformningen av mål och mått. Lena beskriver att ledningen 

bestämmer vilka mått de ska mätas på och vilka mål de ska uppnå. Hon anser att hon 

hade blivit mer motiverad om säljarna hade fått vara mer delaktiga och om ledningen 

hade beaktat deras synpunkter och lyssnat på dem. Hon säger samtidigt att hon förstår 

varför ledningen sätter upp mål och mått eftersom de vet vad som är bäst för företaget. 

Lena beskriver att det handlar mest om en känsla av att få vara delaktig och känna att 

ens åsikter betyder något men samtidigt anser hon även att säljarnas synpunkter kan 

vara värdefulla då ledningen i många fall saknar kunskap om vad det innebär att sälja.  

 

Outputfaktorer 

 

Feedback är enligt Lena viktigt för hennes motivation eftersom det visar hur hon ligger 

till i sitt arbete. När det går bra säger Lena att hon inte behöver någon klapp på axeln 

utan hon vill hellre höra: ”Se, du kan” för att hon ska kunna ta med sig det till de tyngre 

perioderna. Däremot anser Lena att feedback är än viktigare när arbetet går tyngre. Hon 

nämner den inre stress som målen får henne att känna när det går tyngre och i dessa 

lägen är det jätteviktigt för henne att få positiv feedback samt konstruktiv feedback för 

att veta vad hon kan förbättra. I dessa lägen fungerar inte negativ och nedlåtande 

feedback eller någon som tjatar för mycket på henne, detta ökar bara stressen enligt 

Lena eftersom hon känner sig nog dålig redan när hon inte uppnår målen och det hela 

förvärras om någon skulle stå och kontrollera henne. För att feedback ska vara 
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motiverande för Lena menar hon att den ska komma på rätt sätt vilket innebär att den 

ska vara positiv och konstruktiv för att lyfta henne och hjälpa henne framåt.  

 

För Lena är det inte alltid nödvändigt att erhålla belöning för hennes arbete och enligt 

henne skulle hon utföra arbetsuppgiften även om ingen belöning var kopplad till den. 

Däremot anser hon att en morot alltid motiverar och speciellt säljare och helst i monetär 

form då det ofta enligt Lena är pengar som driver en att sälja. Samtidigt är hon tudelad 

och menar att belöning inte är det viktigaste för henne samtidigt som hon menar att det 

inte hade varit rättvist om säljarna inte erhållit någon belöning för det de säljer.  

 

”Företaget tjänar pengar när jag säljer, då är det mest rättvist att jag får en belöning 

för det. Jag har lagt en ansträngning på något och då bör jag få belöning för den 

ansträngningen.” 

 

Lena tycker även att belöningen bör grundas på det ekonomiska värde kunden ger för 

företaget. Stora kunder som ger företaget mer pengar borde enligt henne ge säljarna mer 

belöning för att motivera säljarna att lägga mer fokus på dessa. Om en liten kund ger 

lika mycket belöning som en stor kund kommer säljarna rikta in sig på de mindre 

kunderna eftersom det kan vara lättare att sälja till dem enligt Lena. Detta menar hon 

gör det mest rättvist säljarna emellan. Hon förklarar att en säljare som sålt ett stort avtal 

får lika mycket bonus som en säljare som säljer ett mindre avtal, trots att företaget tjänar 

tio gånger mer på det stora avtalet. Sådant kan också enligt Lena minska motivationen 

eftersom belöningen kan bli snedvriden och kännas orättvis.  

 

Lena säger att det enda negativa hon ser med prestationsmätning är att hon inte 

motiveras av de uppsatta målen som istället blir en stress för henne. I övrigt anser hon 

att mått, belöning och feedback motiverar henne till att prestera ännu bättre och höjer 

hennes prestation.  

 

4.4 Intervju med Andreas 
 

Inputfaktorer 

 

Enligt Andreas motiveras han av att veta hur han ligger till och hur det går vilket 

mätningen hjälper till med. Han betonar vikten av att som ny säljare mäta och följa upp 

prestationerna då det kan vara svårt i början att veta hur han ligger till. En mer erfaren 

säljare får en bättre känsla för hur prestationen ligger till och då fungerar måtten mer 

som ett riktmärke enligt honom. Han menar att måtten talar om vad som är viktigt att 

fokusera på och genom att mätas på dessa kommer även fokus riktas mot dessa vilket 

leder till bra prestationer. Därför menar Andreas att det är viktigt att måtten är 

sammankopplade med målen för att prestationerna ska leda till att målen uppnås. För att 

målen ska motivera honom krävs att de är höga men möjliga att uppnå, de ska vara, som 

han uttrycker det, realistiska. Han menar att för enkla mål inte motiverar honom 

eftersom dessa är för lätta att klara, då känner han sig inte speciellt duktig när han 

uppnår dem och han får inget ökat självförtroende av att uppnå dem. Han menar 

samtidigt att om målen är för svåra och om han inte uppnår målen börjar han tvivla på 

sin kompetens, han tvivlar på om han klarar av jobbet och självförtroendet hamnar i 

botten.  

 

Andreas säger att han vill arbeta självständigt för att nå de uppsatta målen, han vill inte 

ha någon som kontrollerar och övervakar hans arbete för då blir han omotiverad, då 

tappar han fokus och om han ständigt måste redovisa vad han gör får han känslan av att 
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chefen inte har något förtroende för honom. Han säger att han vill visa vad han presterar 

genom att uppnå målen inte genom att någon är på honom varje dag och kontrollerar 

vad han gör. Andreas beskriver att han inte ser något personligt värde i de uppsatta 

målen och för att känna sig mer självständig i sitt arbete säger Andreas att han jobbar 

med att sätta upp egna delmål där han själv lägger upp arbetet för att uppnå delmålen. 

Genom att sätta upp egna mål och hitta en egen väg menar han att hans arbete blir mer 

självständigt och han kan arbeta utifrån det sätt som fungerar bäst för honom. Andreas 

förklarar att han lägger upp arbetet utifrån de mål som är uppsatta och hittar sin egen 

rytm för att nå målen. Att endast jobba mot ett långsiktigt mål motiverar inte honom 

eftersom det enligt honom känns för långt borta för att motivera det dagliga arbetet. Han 

säger att sätta upp egna delmål är något som motiverar honom mycket eftersom det ger 

honom känslan av att agera utifrån sina egna villkor och självförtroendet ökar ännu mer 

när hans eget sätt att arbeta fungerar eftersom prestationen känns mer kopplad till 

honom själv.  

 

Andreas betonar även vikten av att få information om vad och varför prestationerna 

mäts samt vilka mål det bidrar till att uppnå. Som han uttrycker det:  

 

”Förstår man inte varför utan endast blir tillsagd att göra på ett visst sätt kommer man 

inte motiveras att utföra det eftersom man inte ser någon helhet och mening med det.” 

 

Han menar att det är viktigt för motivationen att måtten och målen är tydliga då detta 

bidrar till att se en helhet och känna en samhörighet med företaget. Andreas menar 

vidare att det är viktigt att dela uppfattningen om att måtten och målen är viktiga 

eftersom han annars inte känner något inre värde för dem och därför inte motiveras till 

att uppnå dem.  

 

Andreas anser att delaktighet vid utformning av mått och mål är viktigt för 

motivationen. Det menar han har att göra med att mått och mål speglar kompetensen på 

ett bättre sätt om säljarna får vara delaktig vid utformningen vilket i sin tur leder till 

ökad motivation om mått och mål överensstämmer med säljarnas kompetens. Han säger 

att säljarna i dagsläget inte får vara delaktiga och han tror att motivationen hade ökat om 

de fått vara det eftersom han anser att det är säljarna själva som vet vad som är möjligt 

att uppnå och målen kan således sättas högt men fortfarande möjliga att uppnå. Han 

betonar även vikten av känslan av delaktighet och att få påverka sitt eget arbete. Genom 

att få vara delaktig kan mått och mål som känns relevanta för en själv sättas upp och då 

ökar motivationen menar Andreas. Delaktigheten är viktig enligt honom eftersom han 

då får känna sig viktig när någon lyssnar på honom och hans känsla av att bestämma 

över sitt eget arbete ökar. Som Andreas uttrycker sig:  

 

”För att jag ska kämpa för att uppnå mina mål så vill jag vara med och lägga upp mått 

och mål. Det fungerar inte att någon bara slänger ut det, man måste få vara delaktig.” 

 

Andreas påpekar vidare att det för honom är viktigt att se en helhet med sitt arbete och 

att hela företaget strävar mot samma mål. Han anser att de mått han mäts på och de mål 

som är uppsatta för honom stämmer överens med företagets övergripande mål. Genom 

att han uppnår målen bidrar det till att företagets mål uppnås och detta anser Andreas 

vara väldigt viktigt för motivationen. Genom att han ser att det leder till något större 

känner han sig mer delaktig och ser kopplingen mellan sitt eget arbete och företagets 

framgång menar han. Då menar Andreas att han växer som person och vill fortsätta 

prestera. 
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Andreas menar att det är viktigt för motivationen att kunna påverka och kontrollera det 

han mäts på samt om han kan uppnå målen. Han beskriver att i de fall han upplever att 

han inte kan detta skulle han känna sig mindre självständig eftersom han då blir 

beroende av andra personer och faktorer vilket skulle minska hans motivation.  

 

Outputfaktorer 

 

Andreas beskriver att feedback är viktigt för att motiveras att fortsätta prestera när han 

gjort något bra samtidigt som han kan förbättra sina prestationer när det går sämre. Han 

beskriver att han således vill ha informativ feedback som talar om för honom både när 

det gått bra och dåligt. Han säger att han inte påverkas negativt av negativ feedback, han 

använder den till något positivt.  

 

”Jag vill veta vad och hur jag kan göra det bättre för att lära mig av feedback. Jag vill 

utvecklas, jag vill veta mina fel för att kunna jobba bort dem. Feedback är alltid positiv. 

Har jag gjort en sämre prestation då känner jag att feedback kan utveckla mig och jag 

tar den i ett positivt syfte.” 

 

Andreas menar vidare att utebliven feedback när han gjort något bra minskar hans 

motivation. Han förklarar att han vill ha uppskattning när han gjort något bra för att 

fortsätta prestera bra. Andreas menar även att feedback måste vara tydlig, han vill veta 

exakt vad som var bra eller vad som var dåligt och hur han ska ändra på det. Han säger 

även att han vill att feedback ska komma kontinuerligt för att han ska veta om han är på 

rätt eller fel spår för att inte arbeta i blindo. Han menar dock att om någon hela tiden 

påpekar vad och hur han ska göra kan han känna sig styrd, men så länge det kommer i 

syfte att hjälpa honom så behöver det inte vara något dåligt att bli styrd så länge han 

behåller sin egen väg och känsla av att han gör detta för att han själv vill. 

 

Belöningar är något som Andreas säger att han motiveras av men för honom behöver 

belöning inte alltid vara pengar. Belöningen kan enligt honom vara att uppnå hans 

egenuppsatta delmål eftersom detta gör att han växer som person och ger honom bättre 

självförtroende att fortsätta jobba mot de långsiktiga målen. Andreas menar att 

belöningen således blir att han hittat sin egen väg och utför arbetet självständigt vilket 

ger honom en inre tillfredsställelse av att konceptet fungerar och att han kommit på det 

själv. Han menar att belöningen för honom är kopplad till hans prestation, om han 

presterar bra och får belöning så känns det bra, om han däremot får belöning för att han 

kommer till jobbet så ger belöningen inte honom något värde eftersom han då inte 

uppnått något egentligen. Är belöningen kopplad till för lätta mål känner han sig inte 

lika duktig när han får belöningen eftersom han inte behövt anstränga sig menar 

Andreas. För honom kan beröm och förtroende i sitt arbete också kännas som en 

belöning vilket ger honom självsäkerhet och självförtroende som motiverar honom att 

fortsätta prestera. Andreas påpekar att i hans arbete används ofta pengar som belöning 

och för många säljare blir det belöningen som styr. Han menar att detta gör att säljare 

kan känna sig mindre självständiga och därför är det viktigt att behålla sin egen väg och 

sätta upp de små delmålen för att fortsätta agera utifrån sin egen vilja trots att 

belöningen driver en.  

 

Andreas beskriver att han drivs av att sälja och anser att han hade haft samma driv 

oavsett om hans prestationer mäts eller inte och utan att han hade fått belöning för 

dessa. Däremot anser han att prestationsmätningen kan öka hans motivation ytterligare 

och bidra till att hans prestationer förbättras eftersom den talar om vilka prestationer 

som är viktiga att fokusera på.  
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4.5 Intervju med Karin 
 

Inputfaktorer 

 

Att ha mål och mätas på sina prestationer är något som motiverar Karin då hon behöver 

något att sträva efter och hon beskriver att när hon når målen ökar hennes 

självförtroende och välmående. Hon säger att utan mål skulle arbetet bli monotont samt 

sakna betydelse vilket skulle minska hennes motivation till att utföra arbetet. Skulle 

ingen mätning av hennes prestationer förekomma skulle hon känna sig mindre 

motiverad eftersom hon då inte skulle ha möjlighet att jämföra sina egna prestationer 

över tiden vilket minskar möjligheten att hela tiden förbättra sig. Karin menar att 

mätningen fungerar som en måttstock som triggar henne att förbättra sina prestationer.  

 

Hon upplever att företagets mål är för högt uppsatta, redan tidigare kändes målen för 

höga då få av säljarna lyckades uppnå målen. Trots detta har målen höjts ytterligare och 

Karin menar att redan innan månaden börjar förväntar hon sig inte att hon kommer klara 

de uppsatta målen. Hon berättar att för högt uppsatta mål leder till att hennes motivation 

minskar då självkänslan minskar när målen inte uppnås och Karin uttrycker sig: 

 

”Det blir istället en press och det känns mer jobbigt.” 

 

Det är enligt Karin viktigt för hennes motivation att målen är högt uppsatta men 

samtidigt möjliga att uppnå eftersom att självkänslan ökar när hon känner att hon 

lyckats. Detta menar hon skapar utrymme för att själv sätta upp högre individuella mål 

för att sporras att hela tiden förbättra sina prestationer. Karin betonar även vikten av att 

ha mål som är uppsatta utifrån den kompetens hon har då hon säger:  

 

”Det är ju nog svårt som det är, skulle jag känna att det brister i kunskap någonstans så 

skulle jag bli osäker och då känns det bara jobbigt.” 

 

Karin berättar att det är viktigt för hennes motivation att hon besitter den kunskap och 

har de resurser som krävs för att uppnå målen. Har hon inte den kompetens som krävs 

skulle motivationen absolut påverkas negativt då hon skulle få en känsla av 

otillräcklighet och utan rätt resurser skulle det kännas lönlöst. 

 

Karin säger att hon upplever målen som tydliga och att hon förstår vad hon mäts på 

samt varför det är viktigt. Hon säger att när hon ser helheten och att det arbete hon utför 

skapar värde för företaget ökar hennes motivation då hon känner sig delaktig i 

företagets framgång. Det är enligt Karin därför även viktigt att ha kunskap om 

företagets övergripande mål samt se sambandet mellan dessa och säljarnas mål samt 

mått. Att få vara delaktig vid utformning av mål och mått hade enligt Karin ökat hennes 

motivation då hon hade känt sig mindre styrd. I dagsläget sätts mål och mått upp av 

ledningen utan säljarnas delaktighet vilket minskar hennes känsla av självständighet då 

hon inte får uttrycka sina synpunkter och endast arbetar mot mål uppsatta av någon 

annan.  

 

Hon säger att det är viktigt att kunna påverka utfallet av det hon mäts på samt även om 

målen uppnås då hon annars skulle tappa känslan av kontroll och vara beroende av 

någon annan för att uppnå målen. Detta hade i sin tur lett till att hennes motivation 

minskat på grund av minskad känsla av självständighet.    
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Outputfaktorer 

 

Feedback ökar hennes självkänsla när hon får höra att hon gjort något bra vilket ökar 

motivationen. Det är enligt Karin viktigt att feedback kommer direkt efter en prestation 

för att hon ska fortsätta prestera eller förbättra sina prestationer. Vid sämre prestationer 

där en förbättring krävs säger hon att det är viktigt att den feedback hon får är 

konstruktiv och inte sänker självkänslan. Då feedback är utformad på ett sätt som gör att 

hon inte känner sig kontrollerad och styrd upplevs den bara som positiv.  

 

Karin beskriver att hon som ny säljare ville prestera för att få belöning i form av beröm 

och att känna sig duktig. Detta behov övergick till belöning i monetär form när hon blev 

mer erfaren då hon redan vet sin kompetens och förmåga vilket gör att denna typ av 

belöning inte är tillräcklig för att motivera. 

 

”Känslan av att sälja är en belöning för mig men jag vet inte om jag skulle sitta och 

kämpa bara för den känslan om jag inte skulle få pengarna.” 

 

Hon säger att hon motiveras av monetära belöningar som är kopplade till hennes 

prestationer eftersom hon vill kunna påverka sin lön och genom att jobba hårt kunna 

erhålla hög monetär belöning. Att själv kunna påverka sin lön ger henne en ökad känsla 

av självständighet och monetära belöningar i kombination med att självkänslan ökar när 

hon uppnår sina mål är det inom prestationsmätning som har störst påverkan på hennes 

motivation men hon menar samtidigt att det är viktigt att ha en balans mellan alla 

faktorer.  

 

4.6 Intervju med Stina 
 

Inputfaktorer 

 

Stina menar att mål är något som behövs i hennes yrke och säger att utan mål saknas 

motivation till att sälja i ett sådant fall menar hon att det inte finns någon anledning till 

att utföra arbetet. Hon beskriver att hon känner sig duktig när hon uppnår målen och den 

känslan är viktig men detta räcker inte i sig för att öka hennes motivation utan hon 

behöver ytterligare yttre faktorer för att påverka detta.  

 

Stina beskriver att högt uppsatta mål motiverar henne till att jobba hårt men hon strävar 

inte efter att prestera högre än målet och säger:  

 

”Jag vill uppnå målen men sen är jag nog mer sådär att bara jag har uppnått det så är 

jag nöjd.” 

 

Dessa känslor tror hon kan bero på de höga mål som företaget satt upp för säljarna. 

Stina anser att dessa mål är möjliga att uppnå men inte mer än så då hon menar att 

målen är så högt uppsatta att det inte går att prestera bättre än målen. Samtidigt som hon 

beskriver att hon sporras av högt uppsatta mål menar hon att när målen blir för höga och 

hon inte kan prestera bättre än målen får detta en negativ effekt på motivationen. Hon 

menar att det läge som råder på företaget med dessa höga mål leder till att alla inte 

uppnår målen och då känns det inte heller dåligt om hon själv inte uppnår dessa.  

 

Stina säger att hon ser företagets mål och mått som tydliga och förstår vad hon mäts på 

vilket hon tror kan vara viktigt för hennes motivation eftersom hon vill se en helhet med 

sitt arbete och känna samhörighet med företaget genom att se vad hennes arbete bidrar 
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med till företaget. Hon menar även att målen är uppsatta utifrån den kompetens och 

resurser hon har vilket får en positiv effekt på hennes motivation då hon känner att hon 

har möjlighet att uppnå målen. Dock anser hon att hon inte kan kontrollera och påverka 

utfallet av det hon mäts på eller om målen uppnås eftersom hon inte helt kan påverka 

kunderna och hon säger:  

 

”Jag kan utföra samma arbete men få olika utslag vilket jag tycker känns jobbigt.” 

 

Hon beskriver att hon lägger ner samma möda men får olika resultat och det påverkar 

hennes motivation negativt då hon inte kan kontrollera situationen. 

 

Outputfaktorer 

 

Feedback är något som Stina säger att hon behöver då det går tungt för att bli stärkt och 

öka motivationen till arbetet. I dessa fall vill hon ha positiv och konstruktiv feedback 

som får henne att inse sin kompetens. Hon beskriver att hon inte behöver någon 

feedback när det går bra att sälja eftersom hon i dessa lägen redan känner sig duktig 

men samtidigt menar hon att det alltid är roligt att höra att det går bra. Stina förklara att 

feedback behövs som mest när det går dåligt för att öka hennes motivation, samtidigt 

som det alltid är roligt att höra att det går bra när hon presterar bra men detta är inget 

som hon behöver för att bli mer motiverad i dessa lägen. För att feedback ska öka Stinas 

motivation när det går tungt tycker hon att det är viktig att hon får feedback i samband 

med prestationen. Får hon feedback långt i efterhand menar hon att hon kan hamna i en 

dålig trend som kan vara svår att motivera sig till att ta sig ur. 

 

Det Stina motiveras mest av är monetär belöning och hon förklarar att hon inte skulle 

sälja om hon inte fick något för det. 

 

”Jag vill ha någonting för det arbete jag utför och känslan av att uppnå målen och av 

att sälja hade inte varit nog.” 

 

Det är enligt Stina monetär belöning som motiverar henne mest till att sälja så mycket 

som möjligt. Desto högre belöning desto mer motiverad känner hon sig till arbetet. 

Dock tycker hon inte att de monetära belöningar de erhåller speglar deras prestationer 

vilket hon upplever minskar hennes motivation. Företagets högt uppsatta mål är svåra 

att nå och kräver mycket av säljarna och Stina tycker att belöningen borde vara högre 

med tanke på det arbete som säljarna lägger ner. 

 

Hon beskriver att den monetära belöningen har blivit lägre än vad den tidigare varit 

vilket påverkar hennes motivation negativt, hon lägger ner samma tid och arbete men 

får mindre pengar.  

 

Samtidigt som hon motiveras mest av monetär belöning kan hon till viss del känna sig 

styrd av belöningarna. Nya kunder leder till högre belöning än vad befintliga kunderna 

gör och Stina menar att detta minskar hennes motivation eftersom hon känner sig styrd 

till att lägga ner all sin tid på nya kunder. Hon tycker att belöningen borde vara 

densamma eftersom det tar lika mycket tid och energi att försöka sälja till nya kunder 

som till befintliga kunder. Det är enligt Stina viktigt att belöningen hon får speglar 

prestationerna för att belöningen ska ha bäst effekt på motivationen. Stina förklarar att 

belöning tillsammans med mål är de faktorer inom prestationsmätning som hon 

motiveras av.  
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4.7 Intervju med Eva 
  

Inputfaktorer 
 

Eva berättar att det är viktigt för henne att uppnå målen, både för sin egen skull men 

även för företaget. När hon uppnår målen känner hon sig duktig och självständig vilket 

leder till en tillfredsställelse hos henne själv. Vissa dagar kan hon känna sig sämre men 

när hon säljer och uppnår målen känner hon att hon faktiskt är duktig på sitt arbete och 

självförtroendet ökar. Eva beskriver att målen motiverar henne på grund av den känsla 

hon får av att uppnå målen. 

 

”Det är klart det motiverar mig eftersom jag känner mig duktig av att uppnå målen och 

när ledningen också tycker att jag har presterat bra så mår jag ju själv bra.” 

 

Eva anser att målen ska vara möjliga att uppnå för att öka motivationen. Om hon inte 

klarar målen tappar hon motivation eftersom hon då känner sig dålig men när hon når 

målen och upptäcker att de är möjliga att nå ökar motivationen.  Hon blir själv väldigt 

glad när hon uppnår målen och strävar alltid efter att uppnå dessa men även hon tycker 

att de mål som företaget satt upp är näst intill för höga.  

 

”Målen är för höga med tanke på hur hårt man måste jobba för att nå dem och 

samtidigt får man lite tillbaka.” 

 

Eva beskriver att hon själv inte fått vara med vid utformningen av de mål och mått som 

företaget satt upp. Hon beskriver att ledningen sätter upp målen och måtten utan någon 

vetskap om marknaden och hur tuff den är för säljarna. Samtidigt anser hon målen och 

måtten som tydliga och förstår hon varför företaget satt upp målen och måtten på det 

sätt som de gjort. Detta menar hon ökar hennes motivation efter som det underlättar för 

att se helheten och genom detta känner hon en större samhörighet med företaget. Dock 

anser hon att ledningen borde involvera säljarna mer vid utformningen och ställa frågan 

till säljarna vad deras egna mål är.  

 

”Jag skulle bli mer motiverad att uppnå mål som jag fått vara med och tycka till om 

för då känns målen mer rimliga och då känner jag mig mer självständig eftersom 

jag jobbar för något som känns viktigt för mig.” 

 

Att få vara delaktig vid utformning av mål och mått skulle leda till att målen skulle 

sättas på en mer rimlig nivå. Eva menar att detta skapar utrymme för att hela tiden höja 

sig och prestera utöver målen vilket ökar motivationen till skillnad mot om de är för 

högt uppsatta från början och näst intill omöjliga att uppnå. Eva tycker även att det är 

viktigt att målen är uppsatta utifrån den kompetens och de resurser säljarna har. Hon 

menar att om hon inte har detta tappar hon tron på sig själv och skulle känna att hon inte 

klarar att uppnå målen vilket skulle minska hennes motivation. Eva menar att hon vill 

ha mer utbildning för att öka sin kompetens vilket i sin tur skulle öka hennes motivation 

till arbetet eftersom hennes möjligheter för att uppnå målen då skulle öka.  

 

Eva säger att hon upplever att hon kan påverka och kontrollera det hon mäts på samt om 

målen uppnås vilket hon tror är viktigt för motivationen. Hon säger att om hon skulle 

känna att hon inte kan kontrollera och påverka detta tror hon att hennes motivation 

skulle minska eftersom det då skulle kännas hopplöst och hon uttrycker att det inte 

skulle finnas någon anledning att ens försöka.  

 



29 

 

Outputfaktorer 

 

Feedback är viktigt för Evas motivation eftersom hon säger att detta får henne att växa 

och hon får stärkt självförtroende av en ”klapp på axeln”. Hon menar att feedback visar 

att någon ser det arbete hon lägger ner och när hon får höra att hon har gjort ett bra jobb 

vill hon fortsätta prestera. För att hon ska motiveras av feedback ska den vara positiv 

och konstruktiv. Om den feedback hon får är i form av utskällning och gnäll skulle 

hennes motivation påverkas negativt eftersom hon skulle känna sig mer styrd och 

kontrollerad. Eva säger att hon saknar feedback från ledningen högre upp i företaget och 

avsaknaden av detta påverkar hennes motivation negativt.  

 

”De säger aldrig att det arbete vi utför är bra utan lägger bara mer och mer på oss 

vilket drar ner min motivation.” 

 

Hon säger att om ledningen skulle ge mer feedback, belöningar och visa uppskattning 

för säljarnas arbete skulle hennes motivation öka. Hon skulle genom detta få en inre 

känsla av att hon är viktig eftersom detta skulle visa att säljarna ger ett värde för 

företaget. 

 

Belöningar är något som Eva säger att hon alltid ser som positivt, när hon får belöning 

känner hon sig duktig eftersom detta är ett tecken på att hon presterat bra. Det är inte 

bara pengarna i sig som är viktigt utan den känsla som belöningen ger henne och hon 

menar därför att det är viktigt att belöning är kopplad till något bra hon har gjort för att 

hon ska känna sig duktig när hon erhåller belöning.  

 

Prestationsmätningen i företaget är viktig för att Eva ska känna sig motiverad till arbetet 

och hon säger: 

 

”Om ingen prestationsmätning skulle finnas så skulle det inte kännas som att det finns 

någon anledning att utföra arbetet och då skulle jag må dåligt.” 

 

Hon säger att hon vill känna att hon presterar genom att uppnå mål samtidigt som hon 

tjänar pengar. Ser hon ingen anledning till arbetet mår hon dåligt och det blir tungt att 

gå till jobbet menar hon. Hon vill känna att hon gör nytta och uppnår företagets mål. De 

faktorer som Eva anser som viktigast inom prestationsmätning är kombinationen av 

uppsatta mål och belöning samt den feedback hon får på sina prestationer. Dessa är 

viktiga för den känsla hon får av att känna sig duktig när hon uppnår mål, får en 

belöning för detta och får höra att hon gjort något bra.  

 

4.8 Intervju med Johan 
 

Inputfaktorer 

 

Johan säger att hans motivation till arbetet ökar av att ha mål att sträva efter. Han 

beskriver att det är väldigt viktigt att ha mål för att han ska se vart han ska rikta sina 

prestationer och säger att målen ger honom en tydlig bild över vad han behöver göra för 

att uppnå bra resultat. 

 

Han får en bra känsla av att uppnå mål då han känner sig duktig när andra 

uppmärksammar att han gjort ett bra jobb. Johan menar att detta i sin tur ökar hans 

motivation än mer och leder till att han strävar efter att göra ännu bättre ifrån sig nästa 

månad.  
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Även måtten är väldigt viktiga i kombination med målen eftersom Johan menar att det 

tydliggör exakt vad som krävs av honom för att uppnå målen. Han förklarar att måtten 

och målen är viktigt för motivationen och uttrycker sig: 

 

”Jag blir mer tänd på vad jag ska göra, hur jag ska göra det och när jag behöver göra 

det.” 

 

Johan förklarar att det är viktigt för hans motivation att ha mål som är realistiska och 

uppsatta utifrån de resurser och kunskaper säljarna har för att de ska kunna nå målen. 

Han tycker inte att ledningen ska sätta upp för höga mål bara för att det ska låta bra som 

ingen sedan kan nå. Johan säger att det känns hopplöst om han inte kan uppnå målen 

vilket gör att han börjar ifrågasätta varför han ska göra saker och målen får en motsatt 

effekt än vad de är tänkta till. I dagsläget anser Johan att målen är för höga vilket kan 

minska motivationen då säljarna sällan lyckas uppnå målen. Dock får inte målen vara 

för enkla då Johan menar att detta kan leda till bekväma och nästan lata säljare. För att 

målen ska motivera Johan ska de ligga på gränsen till för höga men fortfarande vara 

möjliga att uppnå.  

 

Johan anser att målen och måtten är tydliga vilket är viktigt för att han ska se vad som 

behöver göras. Han tycker även det är viktigt att se en helhet och en koppling mellan 

sina egna mål och företagets mål. Ser han inte denna koppling och inte förstår varför 

målen och måtten ser ut som de gör skulle motivationen påverkas negativt och han 

säger: 

 

”Om man inte ser helheten och vad man strävar efter leder det till att man bara jobbar 

och jobbar utan att se något värde i det arbete man lägger ner.” 

 

Johan säger att han vill se en helhet och känna att företaget är ett team som jobbar mot 

samma mål. När han uppfyller sina mål och genom det ser att han bidrar med sin del till 

att uppnå företagets övergripande mål blir han ännu mer motiverad till att uppnå målen 

eftersom han då ser mervärde i sitt arbete.  

 

Att få vara delaktig vid utformning av mått och mål skulle öka Johans motivation. Detta 

skulle leda till att han skulle känna sig mer uppskattad i gruppen och han skulle få en 

ökad självkänsla av att känna att han får vara med och påverka och han motiveras av att 

någon lyssnar på honom.  

 

”Då är det inte bara någon högre upp som sitter och pekar på vad man ska göra och 

målen blir mer attraktiva att uppnå då jag har fått vara med och utforma dem och 

komma med mina åsikter.” 

 

Han säger att han inte upplever att han kan påverka och kontrollera allt han mäts och om 

han uppnår målen på till hundra procent. Han kan till exempel inte helt påverka att 

kunden tackar ja till det han vill sälja men detta är inget som påverkar motivationen 

negativt. För Johan är det snarare tvärtom och han blir än mer motiverad och jobbar 

hårdare med nästa kund för att få denna att tacka ja. Skulle han däremot ha mål och 

mätas på saker han inte alls kan påverka skulle det kännas lönlöst att utföra arbetet och 

motivationen skulle minska mycket om han skulle känna att han inte kan göra något åt 

saken. Han säger att han i ett sådant fall inte skulle se någon mening till varför han ska 

utföra arbetsuppgiften.  
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Outputfaktorer 

 

Johan säger att han känner sig duktig när han uppnår sina mål men för att hans 

motivation ska öka ytterligare är det viktigt att han får höra att han gjort ett bra jobb. 

 

”Motivationen ökar då man får bekräftelse, man mår bra och växer. Får man aldrig ett 

kvitto på att man gjort någonting bra står man bara och stampar och kommer ingen 

vart.” 

 

Han säger att det är väldigt viktigt för hans motivation att han får en ”klapp på axeln” 

och att få uppskattning för det arbete han lägger ner. Han säger även att det är viktigt att 

få feedback när det går dåligt men då vill han inte höra något gnäll utan hur han ska 

tänka och lägga upp sitt arbete. Han vill ha en utvärdering på varför det går dåligt och 

vad som krävs av honom för att det ska börja gå bättre, samtidigt vill han ha peppande 

feedback för att känna att han kan och är duktig. Han tycker att feedback ska vara 

konstruktiv och säger att denna typ av feedback motiverar honom mer inför kommande 

prestationer då han vill bevisa för sig själv, för sin chef och andra att han klarar av att 

prestera bra resultat.  

 

Han beskriver även att det är viktigt att den feedback han får ska vara i anslutning till 

prestationen, vara relaterad till rätt sak och komma när han som mest behöver den för att 

han ska motiveras av den. Är feedback inte utformad på detta sätt säger Johan att den 

nästan blir onödig då han i sådant fall redan arbetat vidare och den då tappar sitt värde.  

 

Att få belöning, både i form av pengar och annan typ av belöning, för sitt arbete 

beskriver Johan som viktigt för hans motivation eftersom det ger honom en ökad 

självkänsla och ökar hans självförtroende. Han motiveras av att inte veta varje månad 

hur mycket han kommer tjäna och att kunna påverka sin egen lön. Om han jobbar hårt 

kan han tjäna mycket pengar vilket är viktigt men pengar är inte allt och han säger: 

 

”Det är alltid kul att tjäna mycket pengar men de viktigaste belöningarna är att 

företaget visar att de uppskattar det jag gör.” 

 

Han säger att det är viktigt att företaget visar sin uppskattning för det arbete säljarna 

lägger ner genom att göra saker tillsammans. Företaget kan enligt Johan belöna med att 

gruppen gör något tillsammans när målen uppnås. Han menar att det är svårt att hålla 

uppe motivationen om det arbete han lägger ner inte uppmärksammas av företaget och 

han måste se en belöning i slutändan för att han ska orka fortsätta arbeta i längden. För 

att Johan ska motiveras av belöningar säger han att de ska vara rättvisa utifrån den 

prestation som utförts och den tid samt arbete som läggs ner. Han beskriver att 

belöningen ska spegla prestationen och uppnår han ett jättebra resultat ska det vara en 

stor och bra belöning kopplad till det.  

 

Johan tycker att prestationsmätning är viktigt för motivationen och att det är viktigt att 

hitta en bra kombination av alla faktorer. Målen och mått motiverar honom eftersom de 

fungerar som riktlinje för vad han behöver prestera. Målen motiverar honom då han har 

något att sträva efter och måtten visar hur han ska uppnå sina mål. Feedback och 

belöning som är kopplade till hans prestationer gör att hans prestationer 

uppmärksammas och han får uppskattning för det arbete han lägger ner vilket ökar hans 

självkänsla och självförtroende.  
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4.9 Intervju med Emma  
 

Inputfaktorer 

 

Emma anser sig vara en person som motiveras mycket av mål och den känslan det ger 

henne när hon uppnår målen eftersom hon känner sig duktig när hon presterar bra och 

hennes prestationer uppmärksammas av andra. Hon beskriver att målen även motiverar 

henne eftersom de talar om för henne vad som krävs för att prestera bra. Emma anser 

dock att säljarna i dagsläget har väldigt höga mål som ibland kan kännas omöjliga att 

uppnå. Hon förklarar att hon vill uppnå de mål som är uppsatta och vill bevisa för sig 

själv samt andra att hon kan uppnå målen och hon säger att höga mål sporrar henne. 

Men Emma menar att deras mål är så pass höga att säljarna sällan når dem och då tycker 

hon att det istället för att motivera henne till slut blir väldigt tungt. Enligt Emma är 

målen i det stora hela för svåra att uppnå och hon menar att det bryter ner hennes 

självförtroende vilket lett till att hon till slut har börjat känna att det är hopplöst att 

uppnå målen redan i början av månaden och hon sammanfattar det hela: 

 

”För högt uppsatta mål kan i början sporra en till att jobba hårt men leder till slut till 

att man tappar motivationen.” 

 

Emma säger att så länge målen är utmanande och möjliga att uppnå kommer hon att 

motiveras att utföra ett bra arbete och hela tiden pressa sig själv att prestera ännu bättre. 

Hon säger även att om målen blir för låga och det inte krävs mycket för att uppnå dem 

skulle målen nästan kännas onödiga. Även om hon då skulle vilja utföra ett bra arbete 

och försöka prestera bättre än målen så skulle det inte motivera henne att arbeta lika hårt 

som om målen var utmanande. 

 

Emma anser att målen som säljarna har är uppsatta utifrån den kompetens hon besitter 

och tycker det är viktigt för hennes motivation att hon känner att hon har den kunskap 

som krävs för att uppnå målen. Hon förklarar att om hon inte hade det skulle det kännas 

hopplöst att uppnå målen. Hon menar att samma sak gäller med resurser, om hon inte 

har de resurser som krävs för att nå målen är det lönlöst att ens försöka.  

 

Hon säger att målen och måtten företaget har är tydliga eftersom hon menar att det inte 

går att missförstå målen och måtten. Emma beskriver att tydlighet är viktigt då tydliga 

mål gör att hon vet vad hon behöver prestera och tydliga mått visar hur hon ska uppnå 

målen och säger:  

 

”Hade detta på något sätt varit otydligt skulle motivationen minska då jag inte riktigt 

skulle förstå vart jag ska rikta mina prestationer, hur och varför jag skulle göra det.” 

 

Hon beskriver att det är viktigt för hennes motivation att se en tydlig och klar bild över 

vad som krävs av henne. Hon tror att det skulle vara en stor fördel om säljarna fick vara 

delaktig vid utformningen av måtten och målen. Hon skulle då känna sig mer delaktig 

och känna att hon har ett större värde i företaget om ledningen ville ta del av hennes 

åsikter. Hon tror även att målen och måtten skulle bli mer realistiska om säljarna fick 

vara med och tycka till då hon menar att säljarna har insikt i yrket och marknaden på ett 

annat sätt än ledningen har. Målen och måtten skulle även kännas mer attraktiva att 

uppnå för henne då hon själv fått vara en del av utformningen och eftersom målen då 

skulle kännas mer rimliga och värdfulla för henne.  
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Emma säger att hon inte riktigt vet vad företagets övergripande mål är, men tror dock att 

det är väldigt viktigt att hennes mål och mått ligger i linje med företagets. Hennes 

motivation skulle öka om hon såg en helhet och om hon skulle se att hennes prestationer 

bidrar till att företagets mål kan uppfyllas skulle hon känna en delaktighet till att det går 

bra för företaget. Detta skulle öka känslan av att vara en del av ett team och Emma säger 

att det är viktigt för hennes motivation att ha en bra samhörighet med sina kollegor och 

att trivas på jobbet. 

 

Hon upplever att hon kan påverka det mesta hon mäts på och huruvida målen uppnås då 

hon förklarar att det bara är hon själv som kan påverka hur många kundkontakter hon 

har per dag vilket är bra för hennes motivation. Dock känner hon att hon inte helt kan 

påverka utfallet av hur många avtal hon säljer eftersom detta är beroende på vad kunden 

svarar. Hennes motivation påverkas inte jättemycket av detta men hon säger att det 

skulle kännas hopplöst om hon skulle mätas på något och som hon inte alls skulle kunna 

styra över samt om hon inte alls kan påverka om hon uppnår målen.  

    

Outputfaktorer 

 

Feedback är enligt Emma viktigt att få för att hon ska kunna veta om det arbete hon 

utför är bra eller inte. Hon tycker det är viktigt att få kontinuerlig feedback på sina 

prestationer för att känna att hennes arbete uppskattas och detta motiverar henne till att 

fortsätta prestera bra. Emma tycker att det är viktigt att feedback är konstruktiv och hon 

menar att vid sämre prestationer behövs positiv feedback som lyfter henne.  

 

Emma säger att belöningar är något som är en stor del av hennes motivation, framförallt 

belöning i form av beröm. Hon har svårt att se att hon skulle utföra arbetsuppgiften om 

den inte gav henne någon belöning. När hon presterat bra och uppnår sina mål vill hon 

att detta ska uppmärksammas och att hon får höra att hon gjort ett bra jobb. Det får 

henne att växa som människa och som säljare och hon känner sig då duktig och säger: 

 

”Jag motiveras till att göra ett bra jobb för att få den känslan som beröm ger mig.” 

 

Emma säger att även belöning i form av pengar är något hon sporras av. Om hon vet att 

hon kan utöka sin lön om hon uppnår ett visst mål motiveras hon än mer att jobba 

hårdare för att uppnå det målet. Hon tycker att belöningarna bör vara utformade utifrån 

prestationen säljarna uppnått, om hon utför ett väldigt bra arbete och uppnår ett mål som 

är svårt att uppnå anser hon att hon bör få en högre belöning än om hon uppnår något 

som inte kräver lika mycket av henne.  

 

Prestationsmätning är något som påverkar Emmas motivation positivt och hon menar att 

det är viktigt att ha en bra balans mellan alla faktorer. Hon säger att de faktorer som 

påverkar hennes motivation mest är målen och måtten som guidar henne till hur och vad 

hon ska uppnå vilket hon tycker är viktigt för att veta vad företaget vill att hon ska göra 

och vad hon behöver uppnå. Även belöningar som är kopplade till hennes prestationer 

motiverar henne till att utföra ett ännu bättre arbete.  

 

4.10 Intervju med David 
 

Inputfaktorer 

 

David säger att han motiveras av att ha uppsatta mål och mätas på hur han presterar. 

Detta menar han väcker någon form av tävlingsinstinkt som gör att han alltid vill 
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prestera bra. Om målet är utmanande och det verkligen krävs kompetens för att uppnå 

det säger han att han vilja uppnå detta eftersom det ger honom en känsla av att ha 

lyckats. David säger även att mål och mått ger honom en indikation över hur han 

presterat och han kan jämföra sina prestationer över tiden vilket gör att han kan tävla 

med sig själv och ständigt förbättra sig. 

 

För att målen ska vara motiverande ska de enligt David vara rimliga samt möjliga att 

uppnå. Han menar att om han aldrig når målen känner han sig värdelös, han får heller 

aldrig någon ekonomisk belöning och han får aldrig någon klapp på axeln om han aldrig 

lyckas, men det är just känslan av att inte räcka till som är den värsta enligt David. Han 

anser att målen i dagsläget är på gränsen till att vara för svåra att uppnå då det är mer 

sällan än ofta målen uppnås vilket kan ha viss negativ påverkan på hans motivation. 

Däremot är målen inte omöjliga men skulle de vara lite lägre tror han att säljarna skulle 

kämpa ännu mer eftersom det hade varit större möjlighet att nå målen. Han anser dock 

att målen och måtten är tydliga och han förstår vad hans prestationer mäts på och varför. 

Hade han inte förstått detta och målens innebörd säger han att han inte hade varit 

motiverad att kämpa för dessa då han vill känna att han gör något av värde och något 

som faktiskt bidrar till något positivt för företaget.  

 

Han anser även att målen är uppsatta utifrån den kompetens och resurser han har vilket 

är viktigt för motivationen, hade han inte känt att han har den kompetens som krävs för 

att uppnå målen hade det aldrig fungerat menar han. Han hade då känt sig dålig och gett 

upp på förhand. David menar dock att han inte anser att företaget tydligt nog går ut med 

vad som är deras övergripande mål och hur säljarnas mål hänger samman med dessa. 

Det är något David tycker kan förbättras och tror att motivationen skulle öka än mer om 

detta var tydligare just för att helheten skulle bli tydligare och han skulle känna mer 

samhörighet med företaget och inte endast känna sig som en liten del av ett stort 

företag.   

 

David menar att även delaktigheten vid utformningen av mått och mål är viktig 

eftersom han skulle känna sig mer värdefull och självständig om han fick vara mer 

delaktig än vad han är i dagsläget.  

 

”Det skulle betyda mycket för motivationen att veta att ledningen lyssnar och bryr sig 

om ens åsikter och man skulle känna sig mindre överkörd om man fick vara med och 

bestämma.” 

 

David anser att han inte fullt ut kan påverka det han mäts på eller att han uppnår målen 

då det enligt honom finns så många yttre faktorer som påverkar om han kommer att 

uppnå sitt mål eller inte. Detta tillsammans med att målen är väldigt höga gör att David 

ibland anser att det kan kännas väldigt svårt att uppnå målen och motivationen kan 

påverkas negativt av detta.  

 

Outputfaktorer 

 

David motiveras av feedback eftersom han anser att feedback gör att han får 

uppskattning för det arbete han utför.  David vill att feedback ska vara positiv vid bra 

prestationer och det är viktigt för honom att någon ser det han gör och att han får beröm. 

Vid sämre prestationer vill David att feedback ska vara konstruktiv, han vill att även 

sämre prestationer ska uppmärkssammas men på ett sätt som gör att han lär sig något av 

situationen. Detta gör att han kan utvecklas och bli ännu bättre menar han.  
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David menar att även belöning är något som kan främja motivationen. Med belöning 

menar han inte enbart pengar utan han värdesätter att få uppskattning och att bli sedd för 

det arbete han utför och anser att icke monetära belöningar såsom att göra saker 

tillsammans eller att få sluta tidigare en fredag är belöning för honom. David säger att 

han motiveras av att bli sedd vilket gör att belöningar inte får honom att känna sig styrd 

utan det gör att han känner sig uppskattad och så länge belöningen är kopplad till hans 

prestationer har det en positiv påverkan på hans motivation. David anser att belöningar 

bör vara rättvisa för att ha en motiverande effekt. Han vill inte att någon som presterar 

sämre exempelvis ska få mer uppskattning än någon som presterar bättre eller att någon 

som inte sköter sitt jobb inte får höra det. Detta tror han bara skapar irritation på 

arbetsplatsen och enligt honom är samhörigheten mellan medarbetarna väldigt viktig för 

motivationen.  

 

David beskriver att prestationsmätning har en positiv påverkan på hans motivation och 

han anser att prestationsmätning är en nödvändighet för att motivera säljare att ständigt 

prestera. David anser inte att han hade ringt alla dessa samtal om ingen hade 

kontrollerat det och om han inte hade fått någon belöning för det. Han säger att han 

behöver mål att uppnå för att pressa sig själv att prestera bättre och beskriver att det för 

honom är viktigt att bli sedd och uppmärksammad vilket prestationsmätningen ligger till 

grund för.  

 

4.11 Intervju med Amanda 
 

Inputfaktorer 

 

Amanda beskriver att hon motiveras av att ha mål att uppnå och att mätas på hur hon 

presterar. Detta menar hon leder till att hon vet vad som förväntas av henne och hon 

drivs av att lyckas prestera i linje med de uppsatta målen. Utan mål menar Amanda att 

hon hade haft känslan av att arbeta i blindo och inte vetat om det hon presterar är 

tillräckligt bra eller inte. Känslan av att uppnå målet och att ha presterat bra är något 

som Amanda säger att hon värdesätter vilket får henne att ständigt försöka prestera 

bättre och uppnå sina mål. Däremot anser Amanda att målen i dagsläget kan kännas för 

höga vilket gör att målen sällan uppnås och känslan av att ha lyckats och att få känna sig 

duktig uteblir allt oftast vilket minskar motivationen. Amanda menar att: 

 

”Även om man gör ett bra jobb så når man ändå inte målen och då känns det ibland 

som att det inte spelar någon roll hur mycket man än försöker”. 

 

Enligt Amanda bör målen vara svåra att uppnå för att hon ska få kämpa och känna sig 

duktig när hon uppnår dem men samtidigt möjliga att uppnå för att det inte ska kännas 

hopplöst. Hon anser dock att målen är uppsatta utifrån den kompetens säljarna har och 

att säljarna har tillgång till de resurser som krävs för att uppnå målen vilket är viktigt för 

motivationen. Utan den kompetens och de resurser som krävs hade arbetet känts 

omöjligt redan på förhand menar Amanda. Hon tror inte att det är där problemet ligger 

utan snarare att säljarna inte fullt ut kan påverka om målen uppnås eller det de mäts på. 

Det finns enligt Amanda många olika faktorer som påverkar om säljarna kommer lyckas 

sälja till en kund eller inte och alla dessa faktorer kan säljarna inte alltid påverka själva. 

Detta gör att motivationen till viss del kan minska eftersom de inte kan påverka 

resultatet helt själv menar hon.  

 

Säljarnas prestationer mäts på daglig basis och Amanda anser att hon förstår hur och 

varför de mäts och varför de mål de har uppsatta är viktiga. Hon anser att detta är viktigt 
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för motivationen eftersom hon vill veta varför hon ska lägga ner energi på just dessa 

prestationer. Däremot tror Amanda att det hade varit till fördel för säljarnas motivation 

om de hade fått vara delaktiga vid utformningen av mål och mått eftersom det är 

säljarna som har mest vetskap om hur det är att sälja och då hade målen kunnat sättas på 

en rimlig nivå som på bästa sätt motiverar säljarna. Hon menar även att känslan av 

delaktighet och att arbeta för något hon själv varit med och tagit fram hade ökat 

motivationen eftersom hon känner sig delaktig och mindre överkörd av ledningen. 

Samtidigt påpekar Amanda att hon inte är helt säker på vad företaget har för 

övergripande mål och hur hennes mål hänger samman med detta, det tror Amanda hade 

ökat hennes motivation om detta tydligare hade kommunicerats ut. Hon menar att det 

hade skapat en bättre samhörighet med företaget och hon hade fått en bättre helhetsbild 

av vad det arbete hon utför leder till för företaget vilket hade ökat känslan av 

delaktighet.  

 

Outputfaktorer 

 

Amanda beskriver att hon motiveras av feedback eftersom hon vill höra när hon gjort 

något bra och hennes känsla av kompetens ökar när någon annan uppmärksammar 

hennes prestation. Hon säger att hon vill ha feedback både vid bra och sämre 

prestationer och hon tror att sättet att framföra feedback är som viktigast vid sämre 

prestationer när självkänslan redan är låg. I dessa lägen menar Amanda att hon vill ha 

feedback som lyfter henne och hjälper henne framåt och inte feedback som konstaterar 

något som hon redan visste. För henne är det viktigt att hon får feedback i nära 

anslutning till prestationen för att den ska kännas relevant. Feedback som dröjer kan 

enligt Amanda skapa osäkerhet och ovisshet och har mindre motiverande effekt 

eftersom bra prestationer inte uppmärksammats direkt.  

 

Amanda menar att hon motiveras av belöning och att det inte behöver handla om 

pengar, hon ser det bara som en bonus att hennes lön ökar ju mer hon säljer men det är 

inte pengarna som driver henne men hon menar samtidigt att det kan fungera som en 

extra morot och att det absolut kan motivera henne trots att det inte är detta som driver 

henne att prestera. Hon säger att den största belöningen för henne är beröm och att 

hennes arbete uppmärksammas vilket motiverar henne att prestera. För att belöning ska 

fungera motiverande för henne menar hon att det är viktigt att belöningen är kopplad till 

något som kräver en tuff ansträngning för att uppnå. Skulle belöningen vara kopplad till 

något som inte kräver något av henne för att uppnå menar Amanda att belöningen hade 

tappat sitt värde. Hon menar vidare att det är viktigt att belöningar är rättvisa för annars 

hade engagemanget att försöka uppnå belöningen minskat och irritation på arbetsplatsen 

kan skapas vilket kan påverka samhörigheten negativt.  

 

Prestationsmätning påverkar Amandas motivation positivt eftersom hon genom att 

hennes prestationer mäts och utvärderas får veta hur hon ligger till samtidigt som 

hennes bra prestationer uppmärksammas vilket är viktigt för hennes motivation. 

 

4.12 Tabell över empiriskt material 
 

Nedan sammanfattas det empiriska materialet som sammanställts utifrån den påverkan 

de olika faktorerna har på säljarnas motivation samt hur de olika egenskaperna inom 

varje faktor kan påverka motivationen (se Tabell 1). Tabellen är uppdelad utifrån de 

säljare som är inre respektive yttre motiverade samt utifrån input- och outputfaktorerna 

med en kolumn med +/- som symboliserar den påverkan de har på motivationen där + 

innebär positiv påverkan och - innebär negativ påverkan. I tabellen framgår att åsikter 
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inom respektive grupp av inre och yttre motiverade kan skilja sig åt då vissa säljare 

anser att målen är för högt uppsatta medan andra säljare anser att de är möjliga att 

uppnå. Även synen på kontrollerbarhet och dess påverkan på motivationen skiljer sig åt 

inom ena gruppen där några anser att måtten är kontrollerbara medan andra menar att de 

inte kan kontrollera och påverka det de mäts på. Tabellen är en sammanställning vilket 

innebär att varje säljare inte uttryckt sig om varje punkt.  

 

Tabell 1: Sammanställning av empiriskt material. 

 

Inputfaktorer 

 

Respondenter Mål +/- Mått +/- 

 

 

 

Inre motiverade 

(Thomas, Stefan, 

Lena och Andreas) 

Styrd av mål 

Stressande 

Inget personligt värde 

Sätter upp egna mål 

För högt uppsatta 

Höga men möjliga 

Kompetens och resurser 

Tydliga 

Inte delaktiga vid utformning 

Kontrollerbara 

Målkongruenta 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

Tydliga 

Inte delaktiga vid utformning 

Kontrollerbara 

Riktlinje 

Sammankopplade med mål 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

Yttre motiverade 

(Karin, Stina, Eva, 

Johan, Emma, 

David och 

Amanda) 

Ger ökat självförtroende 

Riktlinje 

Möjliggör jämförelse 

För högt uppsatta 

Höga men möjliga 

Kompetens och resurser 

Inte delaktiga vid utformning 

Tydliga 

Målkongruenta 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

Möjliggör jämförelse 

Riktlinje 

Tydliga 

Inte delaktiga vid utformning 

Skapar helhet  

Kontrollerbara 

Inte kontrollerbara 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

 

Outputfaktorer 

 

Respondenter Feedback +/- Belöning +/- 

 

Inre motiverade 

(Thomas, Stefan, 

Lena och Andreas) 

 

Informativ 

Positiv 

Relevant 

Punktlig 

Tydlig 

Även vid sämre prestationer 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Inget måste men motiverar 

Monetär och icke monetär 

Snedvriden 

Kopplad till prestation 

Rättvis 

 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

 

 

Yttre motiverade 

(Karin, Stina, Eva, 

Johan, Emma, 

David och Amanda) 

Ger ökad självkänsla 

Uppmärksammar prestationer 

Punktlig 

Även vid sämre prestationer 

Konstruktiv 

Positiv 

Feedback från ledningen 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Behövs för att motivera 

Ökar självförtroendet 

Uppskattning 

Monetär och icke monetär 

Kan påverka sin lön 

Kopplad till prestation 

Speglar inte prestation 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 
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5. ANALYS 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av vad som kännetecknar de säljare som är inre 

motiverade respektive de som är yttre motiverade. Vidare kommer inputfaktorernas, 

outputfaktorernas och prestationsmätningens påverkan på säljarnas motivation att 

analyseras utifrån de två grupperna och ställas mot tidigare studier framtagna i den 

teoretiska referensramen.   

 

5.1 Inre och yttre motivation 
 

Med utgångspunkt i genomförda intervjuer har säljarna delats upp i två grupper. En 

grupp med säljare som förefaller vara inre motiverade och en grupp med säljare som 

förefaller vara yttre motiverade. Fyra stycken av säljarna klassas som inre motiverade 

och resterande sju säljare som yttre motiverade (se Bilaga 2). Sammantaget förefaller de 

inre motiverade säljarna att motiveras av arbetsuppgiften i sig som ger dem en inre 

tillfredsställelse. De uttrycker att de brinner för att sälja och värdesätter det 

självständiga arbetet. Detta menar Ryan och Deci (2000a) innebär att en individ är inre 

motiverad då individen agerar av en egen fri vilja och av eget självbestämmande.  

 

De sju yttre motiverade säljarna saknar inneboende intresse för arbetsuppgiften och de 

kräver yttre faktorer för att motiveras vilket Ryan och Deci (2000b) menar kännetecknar 

individer som drivs av yttre motivation. Trots att dessa sju säljare förefaller vara yttre 

motiverade har alla på olika sätt fått de yttre faktorerna att få ett inre värde och på så sätt 

bli mer självständigt motiverade. Sammantaget förefaller dessa säljare att motiveras av 

den inre tillfredsställelse som de upplever av att uppnå mål, mätas, få belöning och 

feedback. Detta leder enligt Moran et al. (2012) till att graden av självbestämmande 

fortfarande är hög. På grund av detta menar Gagné och Deci (2005) att säljarnas 

motivation internaliseras då de skapat en inre acceptans för och börjat se en mening 

samt värde med att utföra arbetsuppgiften. 

 

5.2 Inputfaktorer 
 

Mål är en del av prestationsmätnings inputfaktorer och de yttre motiverade säljarna 

förefaller att motiveras av företagets uppsatta mål medan de inre motiverade säljarna 

uttrycker att de kan känna sig stressade och pressade av målen och utformar egna 

delmål som skapar mervärde för dem. De yttre motiverade säljarna upplever att mål 

motiverar dem eftersom detta ger dem något att sträva efter, visar vart de ska rikta sina 

prestationer och leder till att de ser en betydelse av arbetet de utför. Som Katzell och 

Thompson (1990) menar behöver dessa individer yttre faktorer kopplade till 

arbetsuppgiften för att motiveras då de inte känner ett inre värde för arbetsuppgiften. 

 

De inre motiverade säljarna upplever att de mål företaget satt upp inte har något 

personligt värde för dem. När inre motiverade individer inte ser något inre värde i 

utförandet av arbetsuppgiften och endast utför den på grund av yttre påtryckningar 

menar Deci och Ryan (1985) att påtvingande mål kan ha negativ effekt på dessa 

individers motivation. De inre motiverade säljarna upplever att företagets mål kan få 

dem att känna sig stressade och pressade vilket gör att de kan känna sig styrda som 

enligt Stringer et al. (2011) leder till att graden av självbestämmande minskar. Eftersom 

de inre motiverade säljarna saknar personligt värde i de uppsatta målen har de brutit ned 

dessa till egna delmål som de lyckats internalisera med sina egna värderingar för att bli 

mer självbestämmande och på så vis i enlighet med självbestämmande teorin öka sin 
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motivation. Dessa säljare förefaller behöva se ett personligt värde i målen för att 

motiveras vilket stämmer överens med Ryan och Deci (2000a) som menar att inre 

motiverade individer kommer rikta sin ansträngning mot de arbetsuppgifter som de 

upplever som intressanta och meningsfulla.  

 

Det förefaller inte finnas några skillnader mellan de säljare som är inre motiverade och 

de som är yttre motiverade angående uppfattningen om att mål som är utmanande men 

möjliga att uppnå ökar motivationen vilket majoriteten
5
 av säljarna anser och detta 

stödjs även av Ryan och Deci (2000a). Yttre motiverade Karin menar att utmanande mål 

ökar motivationen eftersom självförtroendet och känslan av kompetens ökar då dessa 

utmanande mål uppnås och främjandet av kompetens ökar enligt självbestämmande 

teorin motivationen. Alla säljarna, både de inre och de yttre motiverade, upplever att för 

höga mål minskar motivationen. Exempelvis menar inre motiverade säljaren Andreas att 

för höga mål som sällan uppnås leder till att han ifrågasätter sin kompetens och han får 

medhåll av yttre motiverade Eva som beskriver att hon känner sig dålig när målen inte 

uppnås vilket får en negativ effekt på självförtroendet samt känslan av kompetens och i 

enlighet med Ryan och Deci (2000a) påverkas motivationen negativt då graden av 

självbestämmande minskar. När målen är för höga menar Johan, som även han är yttre 

motiverad, att det känns meningslöst att sträva efter dessa mål och han orkar inte lägga 

samma tid och energi i arbetet som om målen var möjliga att uppnå vilket även inre 

motiverade. Samtidigt menar tre säljare
6
, två som är yttre motiverade och en som är inre 

motiverad, att målen inte får bli för enkla att uppnå då dessa mål inte ökar känslan av 

kompetens när de kan uppnås utan större ansträngning. Dessa säljare och även yttre 

motiverade Amanda menar att de vill behöva kämpa för att uppnå målen och på så sätt 

uppnå så hög känsla av ökad kompetens som möjligt. Att individer med utmanande mål 

tenderar att prestera bättre och motiveras att göra mer än individer med låga mål menar 

Locke och Latham (2002) beror på att dessa individer i regel motiveras att arbeta 

hårdare än de som har lägre mål.  

 

Samtliga säljare, både de inre motiverade och de yttre motiverade, är eniga om att det är 

viktigt för motivationen att målen är uppsatta utifrån den kompetens och de resurser 

som krävs för att uppnå målen. Detta styrks av Gagné och Deci (2005) som menar att 

medarbetare i regel presterar bättre om målen är uppsatta utifrån den kompetens som 

medarbetare besitter och Katzell och Thompson (1990) som menar att medarbetares 

motivation kan öka om de har tillgång till de resurser som krävs. Karin beskriver att 

utan den kompetens och de resurser som krävs skulle hon känna sig otillräcklig och det 

skulle kännas lönlöst att försöka uppnå målen. Thomas beskriver att kompetensen och 

resurserna är jätteviktiga aspekter eftersom det hjälper honom att uppnå målen vilket får 

honom att känna sig duktig och hans motivation ökar vilket överensstämmer med 

självbestämmande teorin. 

 

Både de inre motiverade säljarna och de yttre motiverade säljarna anser att det är viktigt 

för motivationen att målen och måtten är tydliga vilket även Ryan och Deci (2000a) 

menar som beskriver att medarbetare motiveras till bättre prestationer om målen är 

tydligt definierade och Dumond (1994) som menar att detta underlättar för medarbetare 

att förstå målen. Ax et al. (2009), Ukko et al. (2008), Dumond (1994) och Merchant 

(2006) menar att detta även gäller för måtten. Yttre motiverade Emma och Johan lyfter 

fram hur tydliga mål leder till att de vet vad de ska prestera och tydliga mått guidar till 

hur målen ska uppnås. Samtliga säljare menar att tydliga mål och mått bidrar till att de 

                                                 
5
 Thomas, Andreas, Karin, Stina, Eva, Johan, Emma, David och Amanda 

6
 Emma, Johan och Andreas 
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ser en helhet och ungefär hälften
7
 menar även att detta bidrar till att de ser vilket värde 

det arbete de utför har för företaget. Majoriteten
8
 av säljarna menar att detta leder till att 

en känsla av samhörighet med företaget skapas och detta är ytterligare ett av de tre 

behov som när de främjas även ökar motivationen enligt självbestämmande teorin. 

 

Samtliga säljare motiveras av att känna samhörighet med företaget och i detta fall 

förefaller inga skillnader mellan de inre motiverade och de yttre motiverade säljarna. 

För att känslan av samhörighet med företaget ska öka menar sju av säljarna
9
 att det är 

viktigt att se ett samband mellan de mål och mått de har och företagets övergripande 

mål. Detta menar även Dumond (1994) och Merchant (2006) kan vara av vikt för 

medarbetares motivation. Dessa sju säljare menar att detta skapar en helhetsbild och 

Andreas förklarar att helhetsbilden skapas genom att han ser att alla jobbar mot samma 

mål och det arbete som han utför bidrar till måluppfyllelse för företaget. Dessa säljare 

menar vidare att när de ser sambandet mellan sina mål och mått med företagets 

övergripande mål upplever de att de är en del av något större och de menar att detta ökar 

samhörigheten och i enlighet med självbestämmande teorin även motivationen. Amanda 

beskriver exempelvis att om företaget tydligare kommunicerat ut de övergripande målen 

hade detta skapat en bättre samhörighet med företaget vilket skulle leda till en bättre 

helhetsbild och ökat hennes motivation. Johan menar att om denna målkongruens 

saknas är det svårt att se varför målen och måtten är som de är och detta leder till 

avsaknaden av vilket värde det arbete som han utför faktiskt har för företaget.  

 

Alla säljare är på grund av olika anledningar, dock inget specifikt för de två olika 

grupperna, eniga om att det skulle öka motivationen om de fick vara delaktiga vid 

utformning av målen och måtten. Detta styrker Locke et al. (1988) samt Ukko et al. 

(2008) som menar att detta är viktigt för motivationen eftersom medarbetare kan bli mer 

engagerade att arbeta utifrån mål och mått de fått vara med att utforma. Sex stycken av 

säljarna
10

 menar att deras känsla av självständighet minskar då målen och måtten 

utformas av andra utan att dessa tar hänsyn till säljarnas synpunkter. Tre säljare
11

 menar 

att om de får vara delaktiga vid utformningen kommer målen och måtten få ett större 

värde för dem vilket de menar ökar känslan av självständighet. Självständighet är det 

tredje och sista behov som Deci och Ryan (1985) med sin självbestämmande teori 

menar ökar graden av självbestämmande och i sin tur motivationen. Inre motiverade 

Lena och Andreas beskiver att de känner sig värdefulla och självständiga bara genom att 

ledningen lyssnar på dem och när de känner att de åsikter säljarna har värdesätts i 

företaget. Johan menar att han känner sig mer uppskattad om han får vara med och 

påverka vilket ökar självkänslan och känslan av kompetens vilket han, i enlighet med 

självbestämmande teorin, menar ökar motivationen. Fem stycken av säljarna
12

 menar att 

de har viktig kunskap och erfarenhet som bör beaktas vid utformningen och de menar 

att målen och måtten skulle bli mer realistiska och spegla den kompetens säljarna 

besitter på ett bättre sätt. Delaktighet vid utformningen skulle enligt Thomas underlätta 

för att se helheten i företaget vilket skulle förstärka känslan av samhörighet. Andreas 

belyser att det som motiverar mest med att få vara delaktig vid utformningen är känslan 

av att bestämma över sitt arbete, med andra ord känna sig självbestämmande vilket i 

enlighet med självbestämmande teorin ökar motivationen.  
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Utan några skillnader mellan de inre motiverade och de yttre motiverade säljarna anser 

alla förutom Lena
13

 att det är viktigt för deras motivation att de upplever sig kunna 

påverka och kontrollera det de mäts på, precis som även Merchant (2006) och Ax et al. 

(2009) menar. Åtta stycken av dessa säljare
14

 menar att motivationen minskar om de 

upplever att de inte kan påverka och kontrollera det de mäts på. Karin menar att hon 

tappar kontroll över situationen och blir beroende av någon annan vilket hon menar 

minskar känslan av självständighet. Förutom Karin menar även fyra stycken
15

 till av 

säljarna att känslan av självständighet minskar då de upplever att de inte kan påverka 

och kontrollera måtten och detta minskar, i enlighet med självbestämmande teorin, även 

motivationen. Övriga två säljare
16

 menar att deras motivation inte påverkas negativt av 

detta och menar att de till och med kan motiveras mer av utmaningen om det endast är 

en liten del som de inte kan kontrollera över. Dock anser de samtidigt att motivationen 

skulle minska om de skulle uppleva att de inte alls kan påverka och kontrollera måtten 

vilket de menar skulle leda till att de inte ser någon mening med att utföra arbetet. Tio 

stycken av säljarna
17

, både inre och yttre motiverade, är eniga om att detta även gäller 

för målen och menar att det är viktigt för motivationen att de kan påverka och 

kontrollera att målen uppnås vilket är något som inte har framhållits i studiens teoretiska 

referensram och därmed inte kan jämföras med tidigare forskning om hur mål med 

motiverande ändamål kan utformas. 

 

Sex stycken av säljarna
18

 påpekar att mål och mått ger dem en tydlig bild av vad som 

förväntas av dem och ger dem ett riktmärke som gör att de slipper arbeta i blindo. De 

menar att mål fungerar som vägledning och ger dem något att sträva efter vilket bidrar 

till att de kan arbeta självständigt. Just den kontroll som inputfaktorerna ger är inget 

som har identifierats i den teoretiska referensramen men något som återkommer hos 

flera av säljarna som något som påverkar deras motivation positivt. 

   

5.3 Outputfaktorer 
 

Outputfaktorerna feedback och belöning är de faktorer som används för att motivera 

medarbetare efter att mätning har skett. Nedan analyseras vilken påverkan feedback och 

belöning har på medarbetares motivation och hur de anser att outputfaktorerna bör 

utformas för att ha motiverande effekt.  

 

5.3.1 Feedback  

 

Feedback är enligt säljarna en viktig del av prestationsmätning och både de inre 

motiverade och de yttre motiverade säljarna är eniga om att feedback har en positiv 

påverkan på deras motivation vilket får dem att prestera bättre. Även de Leeuw och van 

den Berg (2011) menar att feedback kan ha positiv påverkan på motivationen och leda 

till förbättrade prestationer. Det viktigaste för de inre motiverade säljarna är att 

feedback ger tydliga signaler på hur de ligger till och vad de behöver förbättra vilket 

ökar deras känsla av kontroll och detta gör att de kan känna sig säkra i sitt arbete och 

slipper känna att de arbetar i blindo. Thomas menar exempelvis att feedback gör att han 

får veta vad han gjort bra samtidigt som han får indikationer om när något behöver 

förbättras eller förändras. Utan feedback anser främst de inre motiverade säljarna att det 
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hade varit svårt att veta om de presterar utifrån vad som förväntas av dem och 

ovissheten kan skapa en osäkerhet som leder till en minskad känsla av kompetens och 

kontroll. De inre motiverade säljarna värdesätter således främst den kontroll över det 

egna arbetet som feedback ger och detta är något som även Dumond (1994) är inne på 

när hon menar att feedback kan ge medarbetare en indikation om arbetet utförs på ett 

önskvärt sätt vilket i sin tur kan skapa en känsla av kontroll.  

 

Många av de säljare som är yttre motiverande
19

 menar att de skulle ha svårt att 

motiveras att prestera bra och uppnå sina mål om deras prestationer inte 

uppmärksammades. Just uppmärksammade prestationer, att bli sedd och att få 

uppskattning är något som visat sig att de säljare som är yttre motiverade värdesätter. 

David uttrycker att feedback gör att han känner sig uppskattad och han får medhåll från 

Amanda som menar att hon motiveras av att andra uppmärksammar hennes arbete. 

Detta stödjs av Locke och Latham (2002) som menar att mål som följs upp med 

feedback av prestationer motiverar mer än vad mål allena gör. Fem av de yttre 

motiverade säljarna
20

 uttrycker att om bra prestationer inte uppmärksammas minskar 

motivationen att fortsätta prestera bra och för många räcker det med en klapp på axeln. 

Tre säljare
21

, både inre och yttre motiverade, uttrycker även en önskan om 

uppmärksamhet och uppskattning från ledningen och inte enbart från närmsta chefen 

vilket är något som inte identifierats i studiens teoretiska referensram. De menar att de 

vill känna att de bidrar till något i ett större perspektiv och Lena menar att detta skulle få 

henne att känna sig viktig för företaget. Detta är något som säljarna anser att de saknar 

och att deras motivation hade ökat om de fått uppskattning även från högre instanser i 

företaget. De anser att det hade ökat både deras känsla av kompetens när de får höra att 

de gjort något bra men även känslan av samhörighet och att de är del av någonting 

större vilket enligt självbestämmande teorin kan öka motivationen (Ryan och Deci, 

2000b).  

 

Fyra av de yttre motiverade säljarna
22

 påpekar att de vill ha feedback i nära anslutning 

till en prestation för att motiveras att fortsätta prestera och Johan menar att feedback 

som dröjer kan tappa sitt värde eftersom han redan har arbetat vidare om feedback 

erhålls för sent. Detta menar även Merchant (2006) när han betonar att feedback som är 

punktlig och utan eftersläpning har motiverande effekt. Detta beror på att om feedback 

kommer för långt i efterhand kan medarbetares känsla av kontroll minska och 

medarbetare kan ha ägnat sig åt icke värdeskapande arbete utan att veta om det. Säljarna 

uttrycker att om de har presterat bra och någon uppmärksammar prestationen känner de 

sig duktiga, får ökad självkänsla och stärkt självförtroende vilket i sin tur ökar 

motivationen. Detta stödjs av Ryan och Deci (2001a) som genom självbestämmande 

teorin menar att motivationen kan öka genom att känslan av kompetens tillgodoses.     

 

Alla säljare förutom Andreas, oavsett om de är inre eller yttre motiverade, är överens 

om att negativ feedback vid sämre prestationer sänker ett redan lågt självförtroende och 

endast har negativ påverkan på motivationen. Andreas menar att han vänder negativ 

feedback till något positivt medan Amanda menar, med medhåll från Stefan och Eva, att 

det istället behövs positiv feedback för att lyftas och få tillbaka självförtroendet för att 

motiveras att fortsätta prestera. Detta är något som stödjs av självbestämmande teorin 

där Ryan och Deci (2000a) menar att detta beror på att negativ feedback vid sämre 

prestationer inte främjar känslan av kompetens och således minskar den inre 
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motivationen. Atkinson (1964) menar även han att positiv feedback är mer effektiv än 

negativ feedback när det handlar om att uppnå mål eftersom positiv feedback ökar 

individens förväntan om att uppnå målet och individen känner större koppling mellan 

sin prestation och måluppfyllelse. Locke och Latham (1990) hävdar däremot att negativ 

feedback vid sämre prestationer kan öka motivationen eftersom detta signalerar om att 

mer ansträngning krävs medan positiv feedback vid negativa prestationer inte 

uppmuntrar till hårdare arbete, något som skiljer sig från hur säljarna upplever att 

negativ feedback påverkar deras motivation. 

 

Alla säljare menar att de inte bara vill ha feedback när något varit bra utan de vill även 

höra när något varit dåligt men då i syfte att förbättra prestationerna. Lena menar 

exempelvis att genom konstruktiv feedback kan hon utvecklas och bli ännu bättre vilket 

stödjs av Powell (2004) som menar att feedback som används genom att coacha 

medarbetare till förbättring tas emot positivt av medarbetare.  

 

Både de inre och de yttre motiverade säljarna anser att feedback har en positiv påverkan 

på deras motivation. Enligt den kognitiva utvärderingsteorin kan yttre faktorer såsom 

feedback påverka den inre motivationen beroende på hur den påverkar individens känsla 

av kompetens och självständighet. De säljare som är inre motiverade upplever inga 

negativa effekter av feedback eftersom feedback främjar deras känsla av kompetens och 

kontroll och Stefan beskriver att feedback ger honom tydliga signaler om hur han 

presterar vilket ger honom bättre kontroll över sitt arbete. För att få den inre 

motivationen att öka krävs att individen är inre motiverad från början vilket alla säljare 

inte är, enligt självbestämmande teorin kan däremot feedback som har positiv påverkan 

på de yttre motiverade säljarnas känsla av kompetens och självständighet göra att deras 

motivation internaliseras och de går mot att bli mer motiverade eftersom de känner ett 

inre värde för de yttre faktorerna trots att de fortfarande styrs av dessa (Ryan et al., 

1999). På samma sätt kan feedback som minskar känslan av kompetens och 

självständighet göra att individen tappar det inre värdet och således upplever försämrad 

grad av yttre motivation. Detta är något som säljarna inte upplever utan de anser endast 

att feedback har en positiv påverkan på deras motivation eftersom den feedback de får, 

precis som de inre motiverade säljarna, upplevs främja känslan av kompetens och 

självständighet.  

 

Trots att både de inre och de yttre säljarna motiveras av feedback anger de olika orsaker 

till varför de motiveras av feedback. De yttre motiverade säljarna motiveras av feedback 

eftersom detta visar att deras prestationer uppmärksammas och att de får höra att de 

gjort ett bra jobb. För dessa säljare är feedback en av anledningarna till att de försöker 

prestera så bra som möjligt och således något som styr deras prestationer. Samtidigt 

påpekar säljarna att när de presterar bra och får höra av någon annan att de gjort något 

bra så ökar deras motivation. Detta stämmer överens med den kognitiva 

utvärderingsteorin och Ryan och Deci (2000a) påpekar att feedback kan ha en styrande 

effekt som minskar individens känsla av självbestämmande eftersom det får individer 

att prestera enbart för att få beröm och att få höra att de gjort något bra men om den 

samtidigt framförs på ett sätt som främjar känslan av kompetens kan de negativa 

effekterna av att vara styrd kompenseras och motivationen således öka vilket anses vara 

fallet för de yttre motiverade säljarna.  

 

De inre motiverade säljarna visade sig inte vara i samma behov av att få uppmärksamhet 

och styrs inte av att få höra att de gjort något bra. De vill istället ha informativ feedback 

och Andreas menar att detta talar om för honom vad han gjort bra och mindre bra vilket 

hjälper honom att utvecklas. Trots att säljarna påpekar att positiv feedback kan vara 
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roligt att få vid bra prestationer och ökar känslan av kompetens så är det inte det som 

styr deras prestationer. Detta gör att de anser att feedback inte har någon negativ 

påverkan på deras inre motivation utan endast positiv påverkan då den ökar känslan av 

kompetens och ger dem en kontroll som möjliggör förbättring och utveckling. Det 

innebär att de inre motiverade säljarna värdesätter informativ feedback framför styrande 

feedback medan de yttre motiverade säljarna styr sina prestationer efter feedback och 

har inget emot av att styras av denna eftersom så länge den har en positiv påverkan på 

deras känsla av kompetens kommer motivationen att öka. Detta menar Gagné och Deci 

(2005) beror på att feedback i grunden är en styrande motivation eftersom det är en yttre 

faktor som kan motivera medarbetare att prestera men om den, när den framförs, 

främjar medarbetares känsla av kompetens vilket gör att de känner sig ansvariga för sina 

goda prestationer kan den inre motivationen enligt kognitiva utvärderingsteorin öka 

trots detta.  

 

5.3.2 Belöning 

 

Även majoriteten av säljarna
23

, både yttre och inre motiverade, är överens om att 

belöning motiverar dem men att monetär belöning inte är den enda belöningen som 

motiverar dem. För dessa säljare handlar det om den känsla som belöningen ger och 

belöning kan vara något så enkelt som beröm vilket ger känslan av att ha uppnått något 

eller trivsel på arbetsplatsen vilket skapar känsla av samhörighet. Andreas som får 

medhåll från Johan menar att belöning ger en ökad självkänsla och ett ökat 

självförtroende och några av säljarna
24

 uttrycker att beröm och förtroende i arbetet är en 

belöning i sig. Detta menar Ryan och Deci (2000a) ökar motivationen eftersom ett av de 

grundläggande behoven inom självbestämmande teorin, kompetens, tillgodoses vilket 

gör att den inre motivationen främjas. Yttre motiverade David menar vidare att belöning 

för honom, likt feedback, handlar om visad uppskattning och en känsla av att bli sedd 

vilket enligt självbestämmande teorin uppfyller behovet av samhörighet som Gagné och 

Deci (2005) menar är väsentligt för att motiveras. Visad uppskattning kan enligt säljarna 

komma i form av andra förmåner på arbetet förutom pengar, Johan värdesätter att 

gruppen får göra saker tillsammans och för David kan belöning vara att få sluta tidigare 

en fredag. Detta är något som stödjs av Anthony och Govindarajan (2007) som menar 

att monetär belöning, trots att det är en viktig faktor för att motivera medarbetare, endast 

motiverar upp till en viss nivå då sedan icke monetära belöningar börjar värdesättas 

mer.   

 

Två av säljarna, Karin och Stina, håller dock fast vid att pengar är den viktigaste 

belöningen och det som driver dem att prestera. Dessa säljare är yttre motiverade och 

menar att de behöver monetär belöning för att motiveras till att arbeta. Karin uttrycker 

att hon inte skulle orka ringa alla dessa samtal om hon inte kände att hon kunde tjäna 

mer pengar på det och Stina menar att hon inte skulle sälja om hon inte fick någon 

monetär belöning för det. För dem handlar det om att ju högre monetär belöning de får 

desto mer motiverad känner de sig i sitt arbete. Majoriteten av säljarna
25

, både inre 

motiverade och yttre motiverade, som påpekar att det inte är pengarna som motiverar 

dem menar samtidigt att pengar ändå fungerar som en ”morot” och extra ”tändvätska”. 

Många ser det som en extra bonus och de uttrycker att det inte endast är pengarna som 

driver dem vilket tyder på att pengarna fortfarande har en betydelse för deras 

motivation. Karin och Johan utrycker att det de värdesätter är att de själva kan påverka 
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sin lön vilket ger en känsla att de jobbar för sig själva, detta menar Ryan och Deci 

(2000b) gör att belöningen har en positiv effekt på självständigheten och graden av 

självbestämmande blir hög vilket ökar den inre motivationen. Detta gör att säljare som 

är yttre motiverade och drivs av belöning kan gå mot att bli mer inre motiverade genom 

internalisering om belöningen ökar känslan av kompetens och självständighet eftersom 

den då är utformad på ett sätt som främjar den inre motivationen.  

 

Alla säljare är överens om att belöning bör vara kopplad till en prestation eftersom de då 

motiveras att prestera bra för att erhålla belöning. De menar att belöning bör baseras 

utifrån den prestation de utför och den tid samt arbete de lägger ner för att hårt arbete 

ska premieras. Många av säljarna
26

 uttycker att belöning som inte baseras på prestation 

eller som inte kräver något av säljaren inte motiverar dem och Andreas menar han inte 

vill bli belönad bara för att han kommer till jobbet utan han vill att belöning ska vara 

kopplad till något som känns svårt. Även Karin vill att belöning ska vara kopplad till en 

svår prestation eftersom känslan av kompetens ökar om hon lyckas erhålla belöning och 

belöningen blir således kopplad till ett inre värde. Detta är något som även Anthony och 

Govindarajan (2007) är inne på när de menar att motivationen blir låg om belöning är 

för lätt att nå och när ingen prestation krävs för att få belöning. Är belöningen inte 

kopplad till någon känsla av kompetens ger den inget inre värde vilket enligt Ryan & 

Deci (2000a) minskar den inre motivationen. Detta stödjs även av de Leeuw & van den 

Berg (2011) som menar att medarbetare motiveras av belöningar som är kopplade till 

prestationer. Det innebär att det krävs en prestation för att uppnå belöning och bättre 

prestation leder till högre belöning. Johan menar att belöning ska vara rättvis utifrån den 

prestation som utförs och den tid samt arbete som läggs ner. Thomas menar att 

belöningen i dagsläget kan anses som orättvist uppbyggd då den grundar sig på hur 

många avtal de säljer och inte på hur mycket pengar de drar in till företaget. Detta anser 

han inte bara blir mest rättvist mellan företaget och säljarna utan även säljarna emellan 

då en säljare som sålt ett stort avtal erhåller en större belöning än den som sålt ett 

mindre avtal som företaget tjänar mindre pengar på. Samtidigt menar David och 

Amanda att orättvisa kan leda till minskat engagemang och istället skapa irritation på 

arbetsplatsen vilket även Lau och Oger (2012) är inne på när de menar att rättvisa spelar 

en central roll för belöningens motiverade effekt då orättvisa belöningar kan skapa 

missnöjda medarbetare och misstrivsel på arbetsplatsen. Gagné och Deci (2005) menar 

vidare att samhörigheten är grundläggande inom självbestämmande teorin för att känna 

sig motiverad till sitt arbete.  

 

Säljarna som är inre motiverade anser att de skulle utföra sina arbetsuppgifter även om 

ingen belöning var kopplad till dessa men trots detta anser de att belöning har en positiv 

effekt på deras motivation eftersom de känner sig duktiga när de uppnår belöningen då 

målen är höga vilket kräver en viss ansträngning samtidigt som belöningen visar att 

deras arbete uppmärksammas och att någon ser det arbete de lägger ner. Den kognitiva 

utvärderingsteorin hävdar att belöningar kan ha en negativ effekt på den inre 

motivationen och få den inre drivkraft som arbetsuppgiften ger att försvinna och övergå 

till en drivkraft som baseras på belöningen. Detta är något som de inre motiverade 

säljarna inte anser stämma in på dem. Samtidigt menar den kognitiva utvärderingteorin 

att belöning som främjar individens känsla av kompetens kan ha en positiv påverkan på 

den inre motivationen vilket är fallet för de inre motiverade säljarna. Att målen är så 

pass höga som säljarna beskriver gör att deras känsla av kompetens förstärks när målen 

uppnås och belöning erhålls. Även Ryan och Deci (2000b) menar att en belöning som 

kräver en extraordinär prestation tenderar att öka känslan av kompetens till den grad att 
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de negativa effekterna av att bli styrd och minskat självbestämmande blir 

kompenserade. Detta gäller även de yttre motiverade säljarna som motiveras av känslan 

det ger att få en belöning, detta gör att de, trots att de är yttre motiverade, går mot att 

vara mer inre motiverade eftersom belöningen främjar deras känsla av kompetens. Att 

säljarna som är inre motiverade även satt upp egna delmål gör att när de uppnår det 

övergripande målet och erhåller belöning känner de sig mer självständiga och Andreas 

menar att känslan av kompetens ökar när han känner att hans eget arbetssätt har fungerat 

och hjälpt honom att uppnå målet samtidigt som han känner sig självständig vilket i 

enlighet med den kognitiva utvärderingsteorin ökar den inre motivationen.  

 

5.4 Prestationsmätning 
 

De yttre motiverade säljarna upplever prestationsmätning som något positivt för deras 

motivation och menar att det utan prestationsmätning skulle vara svårt för dem att se 

anledning till att utföra arbetsuppgifterna. Att medarbetare kan känna sig mer tillfreds 

med sina arbetsuppgifter genom prestationsmätning menar Ukko et al. (2008) beror på 

att prestationsmätning synliggör för medarbetare vad som förväntas av dem inom 

organisationen. Detta argument är något som de yttre motiverade säljarna håller med om 

då de med hjälp av prestationsmätning vet var de ska rikta sina prestationer och varför. 

Samtliga av de yttre motiverade säljarna ser mål i kombination med belöning och/eller 

feedback som de viktigaste faktorerna för deras motivation inom prestationsmätning. 

Trots att dessa faktorer är de som de yttre motiverade säljarna anser som viktigast för 

deras motivation uttrycker tre stycken
27

 av dem samtidigt vikten av att ha en bra balans 

mellan alla faktorer. Även Dumond (1994) menar att prestationsmätning som utformas 

med rätt typ av interaktion kan ha större effekt på medarbetares prestationer och därav 

motivation.  

 

De inre motiverade säljarna ser prestationsmätningens påverkan på motivationen både 

positivt och negativt. Den negativa påverkan beror på att de kan känna sig stressade och 

styrda av målen och i vissa fall även måtten vilket gör att deras grad av 

självbestämmande minskar. Däremot upplever de att feedback och belöning har en 

positiv påverkan på deras motivation i de fall dessa faktorer är utformade på ett sätt som 

främjar deras känsla av kompetens och självständighet. Detta går i linje med Ryan och 

Deci (2000a) som menar att yttre faktorer kan påverka den inre motivationen negativt 

eftersom detta gör medarbetare mer styrda och mindre självbestämmande eftersom det 

skiftar fokus från ett inre värde till ett yttre värde. De hävdar däremot, precis som 

säljarna, att yttre faktorer kan ha en positiv påverkan på medarbetares motivation om de 

främjar känslan av komptens och självständighet. De inre motiverade säljarna anser 

även att feedback tillgodoser dem med en informativ aspekt som bidrar till ökad 

kontroll vilket är något de motiveras av. Genom att få informativ feedback får de 

kännedom om deras bra och mindre bra prestationer vilket gör det möjligt att fortsätta 

prestera och att hela tiden förbättras och utvecklas vilket även Dumond (1994) menar 

när hon säger att feedback kan fungera som vägledning och skapa kontroll. Trots att de 

inre säljarna kan känna sig styrda av målen anser de att de motiveras av 

prestationsmätning i det stora hela, detta på grund av att de lyckats sätta upp egna 

delmål som främjar deras självbestämmande. Detta tyder på att yttre faktorer inte 

behöver ha en negativ påverkan på de inre motiverades motivation utan, precis som 

Moran et al. (2012) menar, att en medarbetare kan motiveras både av arbetsuppgiften i 

sig och samtidigt motiveras av yttre faktorer utan att det har en negativ påverkan på den 

inre motivationen.   
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Detta kapitel inleds med att besvara studiens syfte för att sedan övergå i en avslutande 

diskussion om studiens slutsatser där två propositioner presenteras och kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser 
 

De faktorer inom prestationsmätning som studien identifierat som motiverande är mål, 

mått, belöning och feedback. Studien visar hur dessa faktorer kan vara utformade för att 

ha motiverande effekt och att medarbetare kan uppleva dessa faktorers påverkan olika 

beroende på om de i grunden är inre eller yttre motiverade till sitt arbete. 

 

Mål kan fungera som vägledning och talar om för medarbetare vad som är viktigt och 

vad som förväntas av dem, detta ger medarbetare en känsla av kontroll som gör att de 

känner sig säkra i sitt arbete och vågar ta egna initiativ och arbeta självständigt. Detta 

förutsätter att målen är tydligt definierade så att medarbetare förstår de uppsatta målen 

samt varför dessa är viktiga för företaget vilket bidrar till ökad känsla av kontroll och 

samhörighet. Mål som är utmanande men möjliga att uppnå motiverar medarbetare 

eftersom när svåra mål som kräver en hög prestation uppnås främjas känslan av 

kompetens och självförtroendet ökar vilket motiverar dem till att fortsätta prestera. Om 

medarbetare däremot upplever att de inte har den kompetens eller de resurser som krävs 

för att uppnå målen skapas en osäkerhet och hopplöshet inför målen som kan få 

medarbetare att ge upp på förhand. Medarbetare tenderar att motiveras av att se ett 

samband mellan deras egna mål och företagets mål, detta gör att de känner sig som en 

del av ett större sammanhang och samhörigheten med företaget ökar. När medarbetare 

får vara delaktiga vid utformningen av målen känner de en högre grad av 

självständighet och kompetensen ökar när de uppnår något som de själva har varit med 

och bestämt. Att mål även är utformade utifrån kontrollerbarhetsprincipen är ytterligare 

en faktor inom mål som visat sig ha en positiv påverkan på motivationen eftersom detta 

ökar känslan av kontroll och även känslan av kompetens eftersom det ökar 

förutsättningarna för att målen uppnås. Studien visar att målens påverkan på 

medarbetares motivation upplevs olika beroende på om medarbetare drivs av en inre 

eller yttre motivation. Yttre motiverade medarbetare drivs av mål och är i behov av 

dessa för att motiveras till att prestera och därmed har mål en positiv påverkan på deras 

motivation. Medarbetare som är inre motiverade kan uppleva att mål har en negativ 

påverkan på deras motivation eftersom de kan känna sig styrda av målen vilket gör att 

de känner sig pressade. Genom att låta medarbetare vara delaktiga vid utformningen kan 

målen få ett inre värde redan från början och bli av större betydelse för medarbetare 

vilket ökar graden av självbestämmande och därav även motivationen.  

 

Mått som är tydligt definierade med ett tydligt syfte tenderar att förse medarbetare med 

en klar bild över vad som förväntas av dem och möjliggör jämförelse över tiden. Detta 

ger medarbetare kontroll över sitt arbete som de värdesätter och motiveras av, det är 

således viktigt att måtten även är kontrollerbara så att medarbetare känner att utfallet av 

det de mäts på är något de själva kan kontrollera och påverka. Att måtten är 

målkongruenta föreföll som något som medarbetare motiveras av då detta ger dem en 

helhetsbild av sitt arbete samtidigt som samhörigheten med företaget ökar när de ser sin 

del i det. Att medarbetare får vara delaktiga även vid utformning av måtten har visat sig 

ha betydelse för deras motivation eftersom delaktigheten främjar deras känsla av 

självständighet och kompetens. Studien visar att både inre och yttre motiverade 
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medarbetare upplever att mätas på sina prestationer som något positivt för motivationen 

och trots att mått har en styrande effekt kan även inre motiverade medarbetare 

motiveras av dessa eftersom måtten ligger till grund för en informativ feedback och 

kontroll som de värdesätter.  

 

Medarbetare motiveras av feedback eftersom detta visar att deras prestationer 

uppmärksammas och att någon ser det arbete de lägger ner vilket har en positiv 

påverkan på deras känsla av kompetens. Medarbetare motiveras även av feedback som 

fungerar som vägledning eftersom detta ger dem kontroll över sitt arbete och de får veta 

vad de gör bra samt vad de kan förbättra. Att feedback är punktlig hör även detta 

samman med känslan av kontroll då feedback som kommer långt efter en prestation kan 

få medarbetare att känna att de arbetar i blindo samtidigt som känslan av kompetens kan 

minska då bra prestationer inte uppmärksammas. Medarbetare anser att de även vill ha 

feedback vid sämre prestationer och coachas till förbättring eftersom känslan av 

kompetens främjas och möjliggör till utveckling. Yttre motiverade medarbetare styrs av 

feedback och vill att deras prestationer uppmärksammas för att motiveras att utföra 

arbetsuppgiften. De inre motiverade vill däremot ha informativ feedback som talar om 

hur deras prestationer ligger till för att möjliggöra förbättring och utveckling. Detta gör 

att feedback är något som kan öka deras motivation och ge dem en känsla av kontroll 

utan att feedback är det som driver dem att prestera.  

 

Medarbetare tenderar att motiveras av både monetära och icke monetära belöningar som 

är utformade på ett sätt som främjar deras känsla av kompetens när de erhåller 

belöningen. Det innebär att belöningar som ligger i linje med prestationen får 

medarbetare att motiveras att prestera bättre då bättre prestation leder till högre 

belöning, detta gör att medarbetare även kan känna sig självständiga i sitt arbete då de 

själva kan påverka den belöning de erhåller. Medarbetare motiveras av belöningar som 

de själva värdesätter och för många handlar det om känslan av att uppnå något vilket ger 

dem en känsla av kompetens. Att belöningen känns orättvis kan påverka medarbetares 

motivation negativt då orättvisa kan skapa irritation och försämra samhörigheten. Yttre 

motiverade medarbetare drivs av belöningarna och skulle inte utföra arbetsuppgifterna 

om ingen belöning var kopplad till dessa medan inre motiverade medarbetare ser 

belöning som en extra morot. Inre motiverade medarbetare behöver således inte 

belöningar för att utföra sina arbetsuppgifter men ser belöning som något positivt 

eftersom detta kan bidra till att motivationen ökar ytterligare.  

 

Studien visar att prestationsmätning har en positiv påverkan på yttre motiverade 

medarbetares motivation eftersom dessa individer behöver yttre faktorer för att utföra 

sina arbetsuppgifter. Prestationsmätningen gör att deras motivation internaliseras och de 

blir mer personligt engagerade i arbetsuppgiften. Inre motiverade medarbetare kan 

däremot uppleva prestationsmätning som något negativt i de fall de inte har ett inre 

värde för de uppsatta målen och om feedback framförs på ett styrande och inte på ett 

informativt sätt vilket samstämmer med självbestämmande teorin. Övriga faktorer inom 

prestationsmätning, mått och belöning, har en positiv effekt på även på de inre 

motiverades motivation utan att vara avgörande för huruvida de kommer utföra 

arbetsuppgiften eller inte eftersom dessa individer inte behöver några yttre faktorer för 

att prestera. Däremot tillhandahåller prestationsmätning både inre och yttre motiverade 

medarbetare med riktlinjer och information om deras arbete som ger dem en känsla av 

kontroll som de värdesätter och motiveras av samtidigt som den främjar känslan av 

kompetens självständighet och samhörighet i likhet med självbestämmande teorin. 

Nedan i Figur 7 presenteras studiens modell för prestationsmätning för främjande av 

medarbetares motivation. 
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Figur 7: Prestationsmätning för främjande av medarbetares motivation 

 

6.2 Avslutande diskussion 
 

Vår studie stödjer den litteratur som beskriver mål, mått, belöning och feedback som 

motiverande faktorer inom prestationsmätning samtidigt som vår studie även har 

bidragit med nya inslag. Att mål och mått har motiverande effekt eftersom de fungerar 

som vägledning och möjliggör jämförelse över tiden är inget som identifierats i den 

teoretiska referensamen och inte heller att kontrollerbara mål tenderar att öka 

motivationen vilket vår studie visat. Att belöning och feedback har motiverande effekt 

eftersom det uppmärksammar medarbetares prestationer är även detta något som vår 

studie visat som inte identifierats i den teoretiska referensramen. 

 

Med hjälp av självbestämmande teorin har vi kunnat skapa en förståelse för de 

bakomliggande orsakerna till prestationsmätningens påverkan på medarbetares 

motivation och vår studie ger stöd för självbestämmande teorin i två aspekter. Först har 

vi kunnat identifiera att det finns skillnader mellan inre och yttre motiverade 

medarbetare samt även funnit stöd för att främjandet av de grundläggande behoven 
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kompetens, självständighet och samhörighet kan ha positiv påverkan på motivationen 

hos både inre och yttre motiverade medarbetare. Vår studie har även visat att kontroll är 

ett behov som medarbetarna värdesätter och att främjandet av det behovet kan 

internalisera de yttre motiverades motivation samt öka de inre motiverades motivation. 

Därför kan denna studie bidra med ett nytt inslag som påvisar att de grundläggande 

behoven kompetens, självständighet och samhörighet kan kompletteras med ytterligare 

ett grundläggande behov, kontroll. Kontroll innebär att medarbetare känner att de har en 

överblick över arbetet och vet vad som förväntas av dem och genom kontroll kan de 

känna sig självsäkra i sitt arbete och våga ta egna initiativ vilket kan öka graden av 

självbestämmande och således deras motivation. Denna studie har även visat att yttre 

faktorer inte behöver ha en negativ påverkan på motivationen hos inre motiverade 

medarbetare vilket den kognitiva utvärderingsteorin vill påvisa. Även om dessa faktorer 

inte är avgörande för att få inre motiverade medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter 

ser de dessa faktorer som något som kan öka deras motivation så länge dessa utformas 

och tillämpas på ett sätt som stärker känslan av kompetens, självständighet, samhörighet 

och kontroll, vilket gör att yttre motiverade medarbetares motivation internaliseras och 

inre motiverade medarbetares motivation förstärks. Utifrån ovanstående resonemang har 

följande två propositioner tagits fram: 

 

Proposition 1: De faktorer inom prestationsmätning som kan påverka medarbetares 

motivation är mål, mått, belöning och feedback.  

 

Proposition 2: Prestationsmätnings påverkan på medarbetares motivation kan variera 

beroende på om medarbetare i grunden är inre eller yttre motiverade.  

 

Proposition 3: Prestationsmätning som utformas på ett sätt som främjar medarbetares 

känsla av kompetens, självständighet, samhörighet och kontroll kan ha en positiv 

påverkan på motivationen hos både inre och yttre motiverade medarbetare.  

 

Denna studie kan bidra till en ökad förståelse för hur medarbetares motivation kan 

påverkas av prestationsmätning samt vilka orsaker som ligger bakom denna påverkan 

vilket kan vara av betydelse för företagsledare att ha en förståelse för samt beakta vid 

utformning av prestationsmätning. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Ett förslag till framtida forskning inom detta ämnesområde är att undersöka andra 

yrkesgrupper än säljare för att se hur yrkesgrupper som kännetecknas av andra aspekter 

upplever prestationsmätnings påverkan på motivationen. Säljare är en specifik 

yrkesgrupp som ofta drivs av yttre faktorer men trots detta kunde vissa skillnader 

mellan de olika gruppernas, inre- och yttre motiverade, påverkan identifieras. Därmed 

kan det vara intressant att undersöka en yrkesgupp där inre och yttre motiverade 

medarbetares upplevelser skiljer sig åt än mer. Det kan även vara intressant att jämföra 

olika yrkesgrupper för att se hur dessa skiljer sig från varandra.  

 

Säljare är ett yrke där arbetsuppgifterna inte är så varierande och det krävs ofta yttre 

faktorer för att styra arbetet som inte kan vara helt självständigt. Framtida forskning kan 

därmed titta på yrkesgrupper med mer varierande och självständigt arbete än vad säljare 

har.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE   
 

Inledande frågor 

Respondent:  

Ålder: 

Antal år som säljare: 

Antal år på företaget: 

Berätta kort om dina arbetsuppgifter: 

 

Prestationsmätning och motivation  

Kort beskrivning av prestationsmätning och motivation. 

 

1. Ange tre saker som gör att du känner dig motiverad till ditt arbete och varför?  

 

2. Ange tre saker som kan påverka din motivation negativt och varför? 

 

3. Känner du att du motiveras av arbetsuppgiften i sig eller av vad du förväntar dig att 

utförande av arbetsuppgiften ska leda till? Dvs skulle du utföra dina arbetsuppgifter 

även om ingen belöning var kopplad till den. 

 

4. Känner du att du har frihet att själv planera och genomföra dina arbetsuppgifter? Är 

detta något som påverkar din motivation och varför/varför inte?  

 

5. Upplever du att prestationsmätning påverkar din motivation? Varför upplever du det 

så?  

 

6. Påverkas din motivation av de mål som företaget satt upp för dig som säljare? 

Varför? 

 

7. Vad motiverar dig att uppnå dina mål? 

 Inre tillfredställelse av arbetsuppgiften?  

 Yttre faktorer? (Belöningar, feedback, påtryckningar, press) 

 

8. Anser du att dina mål är utmanande och möjliga att uppnå? Får detta någon 

påverkan på din motivation och varför/varför inte? 

 

9. Upplever du att dina mål är uppsatta utifrån de resurser och den kompetens du har? 

Är detta något du anser påverkar din motivation och varför/varför inte?  

 

10. Anser du att dina mål och prestationsmått är tydliga så att du förstår vad du mäts på 

och varför?  Påverkar detta din motivation och varför/varför inte? 

 

11. Får du vara delaktig vid utformningen av dina mål och prestationsmått? Får detta 

någon effekt på din motivation och varför/varför inte? 

 

12. Vet du vad företaget har för övergripande mål och anser du i så fall att dina 

prestationsmått ocg prestationsmål stämmer överens med dessa? Är detta något som 

påverkar din motivation? Varför/Varför inte? 

 



 

 

13. Upplever du att du kan kontrollera och påverka resultatet av det du mäts på? Hur 

påverkar detta din motivation och varför? 

 

14. Anser du att feedback på dina prestationer påverkar din motivation? Varför/varför 

inte? 

 Hur anser du att feedback kan vara utformade för att öka motivationen? 

(punktlig, konstruktiv, tydlig osv) 

 

15. Feedback kan ha både en informativ funktion som stärker känslan av kompetens och 

självständighet eller en kontrollerande funktion som gör att man känner sig styrd. 

Hur upplever du feedback utifrån dessa aspekter? 

 

16. Har belöning någon påverkar på din motivation? Varför/varför inte? 

 Hur anser du att belöningar kan vara utformade för att öka motivationen?  

 

17. Belöningar ökar den yttre motivationen, dvs att man motiveras av arbetsuppgiften 

för att det leder till en belöning. Men samtidigt att det kan göra att man känner sig 

kontrollerad och styrd, hur upplever du belöningar utifrån dessa aspekter?  

 

18. Vilken eller vilka faktorer inom prestationsmätning har störst påverkan på din 

motivation?  

 

Avslutande frågor 

 

19. Har du något ytterligare som du vill tillägga? 

 

20. Får vi återkomma till dig för eventuellt kompletterande frågor? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 2: INRE OCH YTTRE MOTIVERADE SÄLJARE  

Inre motiverade säljare 

 

 

Thomas 

Thomas är inre motiverad till sina arbetsuppgifter eftersom han får en 

inre tillfredsställelse av att utföra dessa. Han skulle utföra sina 

arbetsuppgifter trots att inga yttre faktorer är kopplade till dem vilket 

han tror beror på att säljare har blivit en del av vem han är vilket gjort 

att arbetet känns meningsfullt för honom. 

 

Stefan 

Stefan framstår som inre motiverad eftersom han brinner för att sälja 

och känner inre tillfredsställelse av att tillgodose kundernas behov. 

Han ser sitt arbete som meningsfullt då han får hjälpa kunderna och 

hitta lösningar för deras problem. 

 

 

Lena 

För Lena är det tillfredsställelsen som arbetsuppgiften ger som driver 

henne att prestera. Detta gör att även hon är inre motiverad. Hon får 

en inre tillfredsställese av att hjälpa andra och när hon får hjälpa 

kunden och de lyssnar på henne får hon en inre stimulans som driver 

henne att fortsätta ringa nya kunder. 

 

 

 

 

Andreas 

Andreas är inre motiverad eftersom han får en inre tillfredsställelse 

av att sälja samtidigt som han utvecklat en stark känsla för företaget 

och vill att det ska gå bra för detta. Han motiveras av att hjälpa 

företaget framåt och han känner sig motiverad av att få vara en del av 

detta företag. Andreas menar att det som är viktigt för företaget blivit 

viktigt för honom själv och han har en känsla av att han vill ta hand 

om företaget. Det innebär att Andreas har lyckats internalisera 

företagets värde till något som är värdefullt för honom själv vilket gör 

att han alltid vill prestera sitt bästa för att hjälpa och utveckla 

företaget. 

 

Yttre motiverade säljare 

 

Karin 

Karin styrs av yttre motivation eftersom det är målen som motiverar 

henne att prestera och hon hade inte utfört sina arbetsuppgifter om 

hon inte hade fått någon belöning för det. 

 

 

Stina 

Stina är yttre motiverad eftersom hennes största motivationskälla är 

monetär belöning och även hon motiveras av mål. Stina har förklarat 

att hon inte skulle utföra sina arbetsuppgifter om hon inte fick 

någonting för det vilket gör att hon inte känner någon inre motivation 

för sin arbetsuppgift. 

 

Eva 

Eva motiveras av mål samt mått och de belöningar som är kopplade 

till dessa vilket gör henne yttre motiverad. Hon har uttryckt att utan 

de yttre faktorerna skulle hon inte se någon anledning till att utföra 

sitt arbete. 

 

 

Johan 

Johan är också en person som styrs av yttre motivation eftersom han 

drivs av mål och belöning kopplad till hans prestationer. Han menar 

att han inte skulle utföra arbetsuppgiften om det inte fanns några yttre 

faktorer kopplade till den och har därmed inget inneboende intresse 

för arbetsuppgiften 

 

Emma 

Emma motiveras av målen och den belöning som hon får när hon 

uppnår målen vilket gör henne till yttre motiverad och hon har 

förklarat att hon inte skulle utföra arbetsuppgiften om den inte gav 

henne någon belöning. 



 

 

 

David 

David styrs av de yttre faktorerna i form av belöningar och feedback. 

Att lyckas sälja räcker inte för David om ingen uppmärksammar hans 

resultat då han vill bli sedd och få beröm eller en ”klapp på axeln” för 

det arbete han har utfört. 

 

Amanda 

Amanda är yttre motiverad och drivs av att uppnå målen för att få 

positiv feedback på hennes prestationer. Hon drivs av att lyckas med 

det hon gör och det spelar egentligen ingen roll vilken arbetsuppgift 

det handlar om. 

 


