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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Det anses nuförtiden att människan är företagets viktigaste tillgång. Hur motiverar man 
denna för att jobba mot företagets mål? Försäkringsbranschen använder sig mest av provisionslön, 
men frågan är då om detta inte leder till att försäljaren säljer försäkringar, kunden ej är i behov av, för 
egen vinnings skull.  
Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka om provisionslön är ett bra sätt att avlöna 
försäkringsförsäljare med hänsyn till att det är en komplex produkt de säljer samt att kunden ofta inte 
vet vad alla försäkringsvillkor egentligen innebär.  
Genomförande: Studien är främst deduktiv och av kvalitativ art, för att samla in primärdata 
genomfördes öppna, personliga intervjuer på Länsförsäkringar Södermanland. Sekundärdata 
insamlades från litteratur och forskning inom ämnet och användes för att utforma uppsatsens 
teoretiska referensram.  
Resultat: Våra slutsatser är att provisionslönen ej påverkar kunden på ett negativt sätt då 
försäkringsförsäljaren måste tänka långsiktigt och då måste tänka på kundens bästa. Däremot kan fast 
lön för försäljaren leda till att stressfaktorn minskar och tryggheten ökar.  
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1 INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden till uppsatsens problem. 
Därefter följer en problemdiskussion som leder till en frågeställning. 
Vidare fastställs uppsatsens syfte varefter studiens avgränsningar och en 
avslutande del kallad disposition av uppsatsen behandlas. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Enligt Samuelsson (2001) har det under det senaste årtiondet blivit 

vanligare att människor byter arbetsplats ofta. Att allt fler vill att arbetet 

ska ge dem utmaningar och få användning för sin kreativitet. Samuelsson 

(2001) menar att många människor därför väljer att söka sig till företag där 

medarbetarna får ständig utveckling och intressanta uppdrag. Som en följd 

av detta har det blivit viktigt för företagen att kunna erbjuda en arbetsplats 

där de anställda kan trivas, motiveras och utvecklas. 

 

Nuförtiden talas det om att människan är företagets viktigaste tillgång. 

Företagets framtida fortlevnad är beroende av dess förmåga att attrahera 

och behålla personal inom verksamheten (Svensson, 2001). Det gäller att 

utnyttja denna resurs så effektivt som möjligt och svårigheten med detta 

ligger i att styra de anställda på ett sätt som främjar prestationer som är 

gynnsamma för företaget. (Luthans & Stajkovic, 1999) Hur interaktionen 

mellan företagets medarbetare och dess kunder utvecklas blir avgörande 

för företagets möjlighet att skapa en konkurrenskraftig position på 

marknaden. (Svensson, 2001) 
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En företagslednings syfte är att nå företagens uppsatta mål. De anställda 

kan dock ha andra individuella mål som inte överensstämmer med 

företagets. För att försäkra sig om att så hög målöverensstämmelse som 

möjligt uppnås kan företagets ledning använda sig av olika styrinstrument. 

Ett effektivt sådant, som kan användas för att motivera de anställda att 

arbeta mot företagets mål är belöningssystem. Belöningssystem är ett 

medel, som förutsatt att det är rätt utformat, kan användas för att skapa 

kongruens mellan företagets mål och de anställdas handlingar (Svensson, 

2001). För att företag ska kunna förverkliga sina visioner och mål gäller 

det att kongruens skapas mellan vad företaget vill att medarbetarna ska 

utföra och vad de faktiskt utför. Genom att direkt belöna de önskvärda 

handlingarna skapas incitament och egenintresse för medarbetarna att 

agera i enlighet med företagets mål. (Svensson, 2001)  
 
Enligt Wiscombe (2002) är syftet med belöningssystem att hjälpa 

medarbetarna att förstå vad företaget eftersträvar och varför, så att de vet 

hur de ska kunna förbättra sina prestationer. Det finns ett grundläggande 

antagande att belöningssystem leder till ökade insatser och prestationer hos 

medarbetarna. Forskning har dock visat att belöningssystem inte alltid får 

dessa effekter (Bonner & Sprinkle, 2002). Boethius och Ehdin (1993) ger 

en liknande aspekt på belöningssystem i boken ”Myten om moroten”, där 

författarna berättar historien om en framgångsrik chef vars filosofi är att 

inte motivera sina anställda. Chefen anser att yttre motivation, exempelvis 

belöningar är utan verkan och endast leder till ökade förväntningar och 

krav på större belöningar. Den enda vägen till framgång, enligt chefen, är 

att varje anställd själv hittar sin inre motivation, det vill säga en 
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övertygelse som ger mening i arbetet. För att finna den krävs att den 

anställdes värderingar överensstämmer med företagets samt att denne får 

återkoppling på sina prestationer. (Boethius och Ehdin, 1993) 

 

På liknande sätt resonerar Öberg (2004) i sin artikel i Svenska Dagbladet. 

Där ifrågasätts belöningars arbetsinsatsförhöjande effekt och Öberg 

refererar till professorerna Ruyan, Deci och Baird vid University of 

Rochester, vilka har funnit att belöningssystem till och med har en 

benägenhet att minska människors inre motivation och därmed har motsatt 

effekt. 

 

Anthony & Govindarajan (2001) menar att företagsledningen först och 

främst måste klargöra vad de vill uppnå med hjälp av belöningssystemet. 

Enligt Simons (1999) är en förutsättning för att kunna utforma ett väl 

fungerande belöningssystem att företaget har en klar strategi och har 

definierat de faktorer som de måste behärska för att nå framgång. Enligt 

Atkinson (1998) är det av avgörande betydelse att de övergripande målen 

bryts ned till delmål så att de anställda vet hur de kan bidra till att målen 

uppnås. Vidare anser Atkinson (1998) med flera att delaktighet vid 

formulering av mål leder till ökad acceptans och större engagemang hos 

medarbetarna att arbeta mot dessa. Simons (1999) anser att medverkande 

vid målformuleringsprocessen även kan medföra negativa effekter då de 

anställda förväntas sätta mål på så låg nivå som möjligt. 

 

Bonnier & Sprinkle (2002) framhåller vikten av att utveckla 

prestationsmått som reflekterar företagets mål på bästa sätt och Simons 

(1995) menar att det är viktigt att måtten går att mäta på ett effektivt sätt, 
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det vill säga de bör vara objektiva, fullständiga och påverkbara. För att ett 

företag ska kunna följa sina strategier och nå sina mål, krävs det att de 

anställda beter sig på ett sätt som stödjer detta.  

1.2 Problemdiskussion 
I debatten om belöningssystem och som ovan nämnt framgår att tron på 

systemens positiva effekter är stark hos företagsledningar och som en följd 

av detta hamnar fokus på hur systemen ska utformas. Dock finns det de, 

som Öberg (2004) och Kohn (1993), som hävdar att fokus istället borde 

flyttas till frågan om systemen överhuvudtaget behövs, eftersom det inte 

finns någon forskning som entydigt stödjer tron på att systemen ger 

arbetshöjande effekter.  

 

En bransch i Sverige som länge använt sig av olika former av 

belöningssystem är försäkringsbranschen. Försäkringsförsäljare har sedan 

åratal haft en del eller hela sin lön baserad på provision, det vill säga lön 

enbart utifrån vad de säljer eller så har de haft en garantilön ofta satt 

ganska lågt (=en lägre grundlön) och resten av lönen baserad på provision. 

Provisionslön anser vi är att likställa med rörlig lön. Från och med nu när 

vi pratar om Länsförsäkringar Södermanlands belöningssystem är det 

provisionsdelen av försäljarnas lön som vi menar. 

 

Försäkringar är en stor och viktig del av livet. Mycket av vår 

hushållsekonomi bygger på att vi har försäkringar som skyddar oss mot 

alltför stora utgifter vid oväntade händelser. (Randquist, 2001) 

Försäkringar är ett område som av tradition är omvävt av en mängd 

teknikaliteter och knepiga facktermer. Den största svårigheten ligger dock 
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enligt Randquist (2001) i föreställningen att försäkringar skulle vara något 

som är alldeles för krångligt, knepigt och finstilt för att det skulle vara 

meningsfullt för vanligt folk att fördjupa sig i försäkringsfrågorna. 

Undersökningar visar att en stor andel av försäkringskunderna bara tittar på 

priset när de köper försäkring, utan att fundera särskilt mycket över 

innehållet (försäkringsvillkoren). Grundmekanismen bakom prissättningen 

på alla försäkringslösningar kan ses i tabellen nedan men det måste 

tilläggas att det i praktiken dock är fler faktorer som försäkringsbolagen 

måste ta hänsyn till såsom hur mycket det kostar att administrera 

försäkringarna och så vidare: 

 
 Hög stöldrisk Låg stöldrisk 

Många försäkringstagar Medelhög premie Lägsta premien 

Få försäkringstagare Högsta premien Medelhög premie 

 

Försäkringsmarknaden i Sverige är fri. Det råder fri konkurrens mellan 

bolagen, vilket innebär att varje bolag har rätt att sätta vilket pris de vill på 

sina produkter. Konkurrenslagstiftningen gäller givetvis också 

försäkringsbolag och prissamarbete1 är därmed förbjudet enligt lag.  

 

Finansdepartementet skriver i ett yttrande över promemorian om 

försäkringsförmedling (2004-09-15, Dnr: 2004/4526) att tillgång till 

oberoende försäkringsförmedling är av stort värde för konsumenterna. De 

oberoende förmedlarnas tjänster kan innebära en god hjälp för 

konsumenterna att hitta de bästa och mest gynnsamma 

                                                 
 
1 Prissamarbete är detsamma som kartellbildning. 
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försäkringslösningarna men att det dock finns en problematik i hur man 

ska kunna upprätthålla och säkerställa att kravet på oberoende efterföljs.  

 

Finansdepartementet (2004) skriver vidare att osäkerheten för 

konsumenten att kunna förlita sig på att de förmedlare som ger råd på 

grundval av en skyldighet att erbjuda en opartisk analys dock kvarstår även 

om man tar bort ett lagstadgat oberoendekrav och att detta problem i stor 

utsträckning är beroende på hur förmedlaren får betalt för sina tjänster. 

Enligt Konsumentverkets uppfattning kommer misstanken att förmedlaren 

styrs mot de alternativ som ger högsta möjliga provision, snarare än 

konsumentens intresse av att få bästa möjliga försäkring, alltid att finnas i 

de fall förmedlaren får ersättning i form av provision från 

försäkringsbolaget. Konsumentverket tycker att det föreslagna kravet på att 

förmedlaren ska informera kunden om provisionens storlek är ett steg i rätt 

riktning, men vill gå ett steg längre och anser att det närmare bör övervägas 

om inte ett generellt arvodessystem är att föredra framför ett 

provisionsbaserat system. Ett arvodessystem som innebär att 

försäkringsförmedlare betalas direkt av kunden det vill säga den som köper 

en försäkring. Finansdepartementet (2004) avslutar denna del av yttrandet 

med att säga att provisionssystemet skapar en intressekonflikt för 

försäkringsförmedlaren vilket riskerar att undergräva förtroendet för 

förmedlingstjänsten och branschen. (Finansdepartementet, 2004) 

I en förmedlingssituation är det av stor betydelse för konsumenterna att de 

får klart för sig i vilken roll förmedlaren uppträder. Det utgör grunden för 

att konsumenten ska kunna känna förtroende för förmedlingstjänsten. 

Konsumentverket utgår ifrån att avsikten är att försäkringsförmedlaren ska 
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vara skyldig att vidarebefordra all information som försäkringsbolaget är 

skyldigt att lämna en konsument. (Finansdepartementet, www.fi.se) 

 

I samma stund som en försäkringsförmedlare har rätt att råda måste 

skyldigheten att avråda anses vara lika betydelsefull. Regeln om god 

försäkringsförmedlingssed har utformats efter förebild från god 

rådgivningssed i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till 

konsumenter. Den sakliga innebörden av bestämmelserna bedöms i stort 

sett vara densamma. I lagtexten om finansiell rådgivning till konsumenter 

finns dock en avrådningsplikt som det aktuella förslaget saknar. I dagens 

lagstiftning följer att en försäkringsmäklare i förhållande till en kund som 

är konsument har en skyldighet att utreda om kunden har behov av en 

sådan försäkring som han eller hon önskar och, om så inte är fallet, avråda 

kunden från att teckna försäkringen.  (Finansdepartementet, fi.se) 

 

Vi anser som tidigare nämnt att försäkringsförsäljarnas provisionslön är en 

form av belöningssystem. Något utöver vad som antingen betraktas som en 

normal ersättning för en prestation eller som en allmän förmån som gäller 

alla (Gröjer & Gröjer, 1988). Länsförsäkringar Södermanland är så vitt vi 

vet det enda försäkringsbolaget som förhandlat bort säljarnas rörliga del av 

lönen. Varför har det skett och vilka är följderna av denna förändring? Hur 

tänker egentligen försäkringsförsäljarna? Motiveras de att sälja det som är 

att anse som kundens bästa eller tänker de rationellt och säljer de 

försäkringar som ger dem själva störst provision trots att kunden ofta inte 

vet vad alla försäkringsvillkor innebär? Och ger systemet den arbets-

höjande effekt som många påstår att ett belöningssystem ska ge? Eller 

handlar det snarare som i exemplet ovan (Boethius och Ehdin, 1993 
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”Myten om moroten”) att den enda vägen till framgång är att varje anställd 

själv hittar sin inre motivation, det vill säga en övertygelse som ger mening 

i arbetet och för att finna den krävs att den anställdes värderingar 

överensstämmer med företagets samt att denne får återkoppling på sina 

prestationer. Sist men inte minst är det rent av kanske möjligt att som 

Öberg (2004) och Kohn (1993) hävda att fokus istället borde flyttas till 

frågan om systemet överhuvudtaget behövs? 

1.3 Problemformulering 
Utifrån den ovan förda diskussionen följer följande problemformulering: 

 Vilka fördelar och nackdelar finns med respektive lönesystem, fast lön 

eller provisionslön? 

Vilket leder in oss på följande följdfråga: 

 Är belöningssystem ett effektivt styrmedel i den komplexa 

försäkringsbranschen när ett företag vill motivera sin personal att arbeta 

mot uppsatta mål? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med studien är att undersöka om provisionslön är ett bra sätt att 

avlöna försäkringsförsäljare med hänsyn till att det är en komplex produkt 

de säljer samt att kunden ofta inte vet vad alla försäkringsvillkor egentligen 

innebär. 

1.5 Avgränsningar 
Vi avser att studera den rörliga delen av säljarnas lön, det vill säga den del 

som är provisionsbaserad. Vi utelämnar således andra former av 



1. Inledning 
 

9

belöningssystem som förekommer inom försäkringsbranschen och 

effekterna som kan uppstå av dessa. 

1.6 Disposition av uppsatsen 
Denna del har som syfte att ge läsaren guidning genom uppsatsen. I 

tabellen nedan ges en överblick över varje kapitels innehåll och över 

uppsatsens struktur. 
 

Kapitel Inledning Bakgrund, problemformulering, syfte, 
avgränsningar 

Kapitel Metod Tillvägagångssätt, datainsamling, inte
vju, metod och källkritik, generalise
barhet 

Kapitel Referensram Belöningssystem, motivation 
Kapitel Empiri Empiri; Länsförsäkringar Södermanlan

& Intervjuer 
Kapitel Analys Sammanknytning av teori och empiri 
Kapitel Slutsatser Dragna slutsatser 
Kapitel Litteraturlista Använda källor 
Bilaga 1 Intervjuguide 1 Systemansvarig 
Bilaga 2 Intervjuguide 2 Medarbetare 
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2 METOD 
 
Metodkapitlet innehåller de metodmässiga överväganden och val som 
gjorts. Kapitlet behandlar undersökningens utgångspunkt och avsikt, 
datainsamlingsmetod och urval av undersökningsenheter och det praktiska 
tillvägagångssättet. Avslutningsvis kritiseras valet av metod och de källor 
som använts och en bild av uppsatsens generaliserbarhet ges. Syftet med 
detta kapitel är att precisera det arbetssätt som använts vid studien. 
 

2.1 Vetenskapsteoretiskt angreppssätt 
Enligt Sohlberg & Sohlberg 2002 finns det inte endast ett vetenskaps-

teoretiskt perspektiv utan flera och vilket som tillämpas beror på forskaren 

samt vilken studie som ska genomföras. Enligt Barbosa da Silva och 

Wahlberg (1994) är valet av den metodik man använder sig av vid 

forskning, det vill säga kvalitativ eller kvantitativ, grundad i synen ”på 

kunskapen, människan, verkligheten, vetenskapens natur och ideal samt 

vetenskaplig metod” (Starrin och Svensson 1994). Figuren nedan visar hur 

dessa leder fram till metodsynen från verklighetssyn över till människosyn, 

kunskapssyn och vetenskapssyn.  

 

 
 

Valet att använda sig av antigen en kvalitativ eller kvantitativ metod 

grundar sig i synen på de ovan nämnda områdena. Vi kommer därför att 

Verklighetssyn Människosyn Kunskapssyn 

Metodsyn 

Vetenskapssyn 

Figur 1: Vetenskapsteoretisk grund för val av forskningsmetod 
 ur Starrin & Svensson (S.41) 
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ägna den kommande delen i att förtydliga vilka de olika synsätten är, samt 

vilket synsätt vi anser oss ha på de olika områdena och hur dessa påverkat 

vårt arbete. 

2.1.1 Verklighets- och människosyn 

Verklighetssynsätten som beskrivs av Barbosa da Silva och Wahlberg 

(1994) delas upp i tre olika synsätt där två utgör extremer åt var sitt håll 

och där den tredje är en blandning av dessa två extremer. Det ena synsättet 

beskriver verkligheten som att vara av ”icke materiell natur” (vill säga av 

”själslig eller andlig natur”) medan det andra beskriver denna som att vara 

”av materiell natur” (det vill säga, att allt kan beskrivas i ”materiella 

termer”). Synsättet som använder sig av båda synsätten kallas för dualistisk 

verklighetssyn och är enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) ofta 

grundläggande för en dualistisk människosyn. 

 

Människosynen kan även den delas in i tre olika synsätt. Även här som i 

verklighetssynen finns det två ytterligheter och ett synsätt som kobinerar 

dessa. De synsätt som beskrivs av Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) 

är dels det att ”människan är helt och hållet unik i förhållandet till allt 

annat på jorden” vilket innebär att människan måste behandlas på ett 

speciellt sätt då hon studeras och detta är enligt Barbosa da Silva och 

Wahlberg (1994) en förutsättning för den kvalitativa ansatsen. Den andra 

människosynen är att ”människan är helt och hållet lik övriga däggdjur” 

och detta innebär att människan ses ”som en biologisk-materiell varelse” 

som kan studeras med hjälp av en kvantitativ ansats. Den sista synen på 

människan är den som kallas för dualistisk och som innebär att forskaren 

ser människan som delvis unik och ”delvis lik övriga däggdjur”. Detta 
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skulle i så fall innebära att forskaren då studier om människan genomförs, 

till viss mån kan använda sig av en kvalitativ ansats men även av en 

kvantitativ ansats. (Barbosa da Silva och Wahlberg 1994) 

 

Verklighetssynsättet vi har är dualistisk och detta beror på att vi inte ser 

verkligheten som endast materiellt beskrivbar. Vår syn på människan är 

även den dualistisk då vi anser att människan till viss del är unik 

beträffande de själsliga argumenten, men samtidigt anser vi människan 

vara lik däggdjuren i hur exempelvis människokroppens funktioner liknar 

de hos vissa djur. 

2.1.2 Kunskapssyn 

Enligt Wallén (1993) har kraven man ställt på kunskap ändrats med 

vetenskapsteorins utveckling. Vad kunskap egentligen är har diskuterats 

mycket och enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) bör kunskap 

skiljas från ”insikt, intuition, tro, stark övertygelse samt erfarenhet”. 

Skillnaden bör vara att kunskap är ”objektiv, generell, universell samt 

systematiskt beprövad”. Enligt Platon (427-347 f.Kr) innebär kunskap att 

denna ska vara ”sann tro förenad med goda grunder” där sann tro innebär 

att det finns övertygelse om kunskapen samt att det finns sanning och att 

goda grunder bygger på att det finns goda skäl eller argument som 

underbygger kunskapen. Hur kunskap förvärvas har också diskuteras och 

enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) finns det dels möjligheten att 

kunskap förvärvas genom förnuft (rationalism) eller att den förvärvas 

genom människans fem sinnen (empirism). Det finns även de som anser att 

kunskap förvärvas genom dels förnuft dels genom människans fem sinnen 

(kombination av rationalism och empirism) vilket vi ansluter oss till. Detta 
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eftersom vi anser att det är möjligt att nå fram till kunskap dels via våra 

sinnen genom att exempelvis observera händelser men även att vi genom 

vårt sunda förnuft kan komma fram till kunskap. 

 

2.1.3 Vetenskapssyn 
Enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) grundar sig vetenskapssynen 

på de tidigare nämnda sätten att se på verkligheten, människan samt 

kunskapen. Beskriver man vetenskapssynen så tar man upp ”vad den är”, 

”vad den skall uppnå” samt ”hur forskningen skall bedrivas” (Barbosa da 

Silva och Wahlberg, 1994). Två synsätt inom vetenskapen som idag ofta 

beskrivs och skiljer sig åt är positivism och hermeneutiken.  

Positivism 
Positivism härstammar från den empiriska/naturvetenskapliga traditionen 

med fysiken som inspiration. Kunskapen som genererades ”skulle vara 

verklig och tillgänglig till våra sinnen och vårt förnuft” (Patel, Davidsson, 

2003). Enligt Wallén (1993) förutsätter positivism verifierbarhet vilket 

innebär att kunskapen kan bekräftas på ett empiriskt sätt och därmed att 

varken känslor eller värderingar kan tillämpas för att nå kunskap. När det 

gäller att komma fram till resultat tar forskaren ofta rollen som en objektiv 

och ”osynlig” person och positivism står för ”kvantitativa, statistiska 

hårddatametoder”. (Patel, Davidsson, 2003) 

Hermeneutiken 
Hermeneutiken kan ses som den raka motsatsen till positivism och används 

vid studier av den mänskliga existensen. Hermeneutiker använder sig ofta 

av kvalitativa metoder för att uppnå resultat. Forskaren intar här rollen som 

en ”öppen, subjektiv och engagerad” person. (Patel, Davidsson, 2003) 

Forskaren använder sig enligt Patel och Davidsson (2003) av sin 
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förförståelse ”för att tolka och förstå forskningsobjektet” och använder sig 

mest av kvalitativa metoder. Enligt Wallén (1993) växlar forskaren mellan 

”del- och helhetsperspektiv” vilket innebär att han med varje steg han tar 

får en ny förståelse. Därigenom ändras dennes uppfattning om helheten 

under processens gång. För oss har detta visat sig genom att vi dels redan 

hade viss kunskap inom området från de kurser vi läst på universitetet samt 

att denna har byggts på under studiens gång med hjälp av den litteratur vi 

läst samt de intervjuer vi genomfört. Vi har en hermeneutisk syn på 

vetenskapen då den data, både från intervjuerna samt teorierna, som ligger 

till grund till vår studie, har tolkats av oss och sedan analyserats. Valet av 

teorier som presenteras i vårt arbete är subjektivt då andra personer kanske 

hade valt andra teorier och därmed kommit fram till andra slutsatser. Även 

valet av vilken information, av den som samlades in under intervjuerna, 

som skulle tas med i uppsatsen var subjektiv. Vi har endast tagit med den 

information vi ansåg föra studien vidare och som enligt vår uppfattning är 

relevant i detta sammanhang. En annan person hade kanske gjort helt andra 

val. 

2.1.4 Metodsyn 

Som nämndes i inledningen till detta kapitel behövs det enligt Barbosa da 

Silva och Wahlberg (1994) vetenskapliga metoder för att nå fram till 

kunskap. Dessa metoder är antingen kvalitativa eller kvantitativa beroende 

på vilken syn forskaren har på vetenskapen, människan samt kunskapen 

och verkligheten. Som vi argumenterat tidigare så är det den kvalitativa 

metoden vi använt oss av i detta arbete vilket beror på vår syn på de ovan 

nämnda områdena. Nedan beskrivs skillnaden mellan den kvalitativa och 

kvantitativa metoden.  
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Kvalitativ vs. kvantitativ metod 

Den kvalitativa metoden beskrevs som grundläggande för hermeneutiken 

samt för det dualistiska synsättet på både människan och verkligheten. Den 

används då människan och dess handlingar ska studeras och tolkas. Där är 

det möjligt för forskaren att använda sig av sin förförståelse för att tolka 

den data han samlat in. De kvalitativa data består främst av formulerade 

meningar som kommer från exempelvis intervjuer eller observationer som 

sen kan tolkas av forskaren. (Barbosa da Silva och Wahlberg, 1994) 

 

Den kvantitativa metoden används främst inom den positivistiska skolan, 

av dem som ser verkligheten på ett materialistiskt sätt samt dem som anser 

att människan är helt och hållet likt övriga däggdjur. Där använder man sig 

främst av metoder som säkerställer kunskapen man genererar dels med 

hjälp av experiment som är repeterbara men även med hjälp av statistik. 

(Barbosa da Silva och Wahlberg, 1994) 

 

Då syftet med detta arbete är att se om provisionslön är ett bra sätt att 

avlöna försäkringsförsäljare valde vi att genomföra intervjuer 

(förtydligande till detta val följer i kapitel 2.2.5 om intervjuer) för att få 

reda på vad försäljarna hade för åsikter. Det är en kvalitativ metod vi 

använde som var en logisk följd av de synsätt vi har som beskrivits ovan.  

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

Med tillvägagångssätt menas vilken väg som använts för att uppnå målet, i 

detta fall uppsatsens syfte. Vi ämnar uppnå syftet med hjälp av uppsatsens 

referensram samt den empiri vi samlat in via de genomförda intervjuerna. 

Dessa kapitel ska därefter mynna ut i en analys som slutligen leder fram till 
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den slutsats som besvarar frågorna i problemformuleringen samt 

uppsatsens syfte. 

2.2.1 Deduktivt men även induktivt 

Ansatsen vi valt för att genomföra denna undersökning är främst deduktiv 

men med induktiva inslag. Deduktiv eftersom vi i förväg hade läst om 

olika lönesystem för att förvissa oss om att frågorna vi ställde under 

intervjuerna var relevanta. Detta ansåg vi vara en förutsättning för att 

resultatet skulle bli tillförlitligt. Induktiv då vi var öppna för att ny 

information skulle komma upp under intervjuerna som vi under 

förberedelserna inte tänkt på men anser vara relevanta och vill ta upp och 

belysa i arbetets analys. Enligt Jacobsen (2002) är det vanligast att man 

använder sig av en induktiv ansats om man väljer att göra en kvalitativ 

analys för att på så sätt vara öppen för ny och oväntad information, medan 

han under den deduktiva ansatsen förklarar att förförståelsen är nödvändig 

för att respondenten ska känna att frågorna är relevanta. (Jacobsen, 2002) 

Då vi använde oss av en deduktiv ansats för att genomföra vår studie har vi 

till viss del gått mot Jacobsens resonemang detta då vi valt att läsa in oss 

på området för att vara trovärdiga under intervjuerna, men anser att vi 

fortfarande var öppna för att ta upp ny information som sedan analyserats i 

slutet av denna studie. 

2.2.2 Val av studieobjekt 

För att studiens syfte skulle kunna besvaras har vi valt ett studieobjekt 

inom försäkringsbranschen vars lönesystem innehåller provisionslön. 

Enligt Jacobsen (2002) är tillgängligheten en förutsättning för att kunna 

genomföra intervjuer vilket i vårt fall innebar att vi med kort varsel fick 
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tillgång till personal vi kunde intervjua i företaget vi valde, då studien 

skulle genomföras på kort tid. Företaget vi valde som var vårt studieobjekt 

var Länsförsäkringar Södermanland med huvudkontoret i Nyköping. 

Ytterligare en anledning som gjorde detta bolag intressant var att de år 

2002 bytt lönesystem och gått över till att avlöna sina försäkringsförsäljare 

med fast lön. 

2.2.3 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som samlats in av en annan forskare med syfte att 

lösa ett annat problem. Sekundärkällor kan enligt Jacobsen 2002 vara både 

kvalitativa det vill säga i exempelvis textformat, eller kvantitativa det vill 

säga exempelvis siffror i tabellform. Som nämnts tidigare har vi valt att 

använda oss av publicerad litteratur som böcker samt internetkällor i form 

av publicerade artiklar som berör belöningssystem och som tar upp för och 

nackdelar med dessa system. Men vilken form man än väljer att använda i 

sin forskning så är det viktigt att ha tagit reda på hur pass trovärdiga 

källorna är (Jacobsen 2002). I syfte att göra denna studie så trovärdig som 

möjligt har vi jämfört olika källor och återger de teorier som är 

återkommande och enligt vår uppfattning för denna studie framåt. För att 

få mera bakgrundsinformation om företaget har vi använt oss av den 

information vi fått från intervjuerna samt fakta från företagets hemsida. Att 

denna information kan vara vinklad för att ge en bättre bild av företaget är 

vi medvetna om och har därför endast valt att använda fakta som objektivt 

verkar belysa företaget. 
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2.2.4 Primärdata  

Primärdata samlas enligt Jacobsen (2002) in för första gången och är då 

specifik för det problem som författaren står inför. Primärdata kan 

exempelvis samlas in via intervjuer, enkätundersökningar eller 

observationer. (Jacobsen, 2002) För att kunna genomföra denna studie har 

vi valt att genomföra tre intervjuer med anställda vid Länsförsäkringar 

Södermanland. Dessa intervjuer utgör studiens primärdata. Om denna data 

är tillförlitlig är svårt att bedöma men då intervjuerna genomfördes 

”ansikte mot ansikte” tror vi oss fått en uppfattning om intervjuobjektens 

trovärdighet och anser att den data från intervjuerna vi presenterar i 

empirikapitlet bör vara trovärdig och speglar den intervjuades uppfattning. 

2.2.5 Intervjuer 

Det finns olika intervjuformer som kan användas och vi valde den öppna 

individuella formen. Detta lämpar sig enligt Jacobsen 2002 när endast ”få 

enheter undersöks” samt när man är intresserad ”av vad den enskilde 

individen säger”. Detta är fallet i vår undersökning då endast ett fåtal 

personer har intervjuats samt att vi är intresserade av vad dessa personer 

har för uppfattningar om lönesystemet som används vid Länsförsäkringar 

Södermanland. En öppen individuell intervju innebär att man antingen via 

telefon eller i ett möte samtalar med den intervjuade och på så vis i en 

dialog får information av denne. Informationen kan antecknas eller spelas 

in och analyseras i efterhand. (Jacobsen, 2002) Vi valde att genomföra de 

öppna individuella intervjuerna i form av ett möte där vi båda antecknade 

de svar vi fick. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna i 

möte var att vi på detta sätt kunde iaktta den intervjuade och dennes 

kroppsspråk som på så vis kunde förtydliga de svar han lämnade. Såg 
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han/hon exempelvis frågande ut efter att vi ställt en fråga kunde vi 

förtydliga denna eller om han/hon såg ut att fundera kunde vi ge honom 

mer tid för att svara. Detta hade vi exempelvis inte kunnat göra i en 

telefonintervju. Vidare kännetecknas en öppen intervju enligt Jacobsen 

(2002) av att frågorna inte har fasta svarsalternativ. Istället kan man ha en 

mall med frågor som är intressanta för resultatet, men man bör samtidigt 

vara öppen för att även andra aspekter kan komma upp under intervjun. 

Under intervjuerna ställde vi de frågor vi hade förberedd, med 

utgångspunk från den litteratur vi läst samt egna funderingar vi hade, samt 

eventuella följdfrågor som dök upp i anslutning till de svar personen gav 

som vi inte hade tänkt på under förberedelserna. Frågor som dykt upp 

efteråt har skickats till respektive person via mail och besvarats på detta 

sätt.  

 

Sammanlagd genomfördes tre intervjuer under perioden 30:de november 

till 1:a december 2004. Den första intervjun genomfördes med den för 

lönesystemet ansvarige under en lunch. De resterande intervjuerna 

genomfördes med anställda försäljare på kontoret vilket kan ses som 

opassande då de i denna miljö kanske inte ville vara lika öppna som på en 

annan plats, men å andra sidan kunde de känna trygghet i att vara i en 

bekant miljö. Vid båda intervjuerna var vi på respektive försäljares kontor 

och intervjuerna genomfördes med stängd dörr så de inte behövde känna 

att utomstående kanske lyssnade på svaren de gav. Detta förespråkar även 

Jacobsen (2002) då han menar att intervjuer i konstgjord miljö kan 

innebära att den intervjuade känner sig osäker samtidigt som en intervju i 

naturlig miljö kan innebära många störmoment för denne. (Jacobsen 2002)  
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Att just personer i dessa befattningar valdes beror på att vi tyckte det vara 

intressant att se vilka åsikter dessa har på det befintliga lönesystemet 

företaget använder sig av. De intervjuade valdes ut av den ansvarig för 

lönesystemet med hänvisning till att de båda jobbat så pass länge för 

Länsförsäkringar Södermanland att de jobbat under båda lönesystemen. Att 

det förutom detta kan har funnits en annan anledning till att han just valde 

dessa två kan vi inte utesluta. De var båda mycket positiva till det 

nuvarande systemet så man skulle kunna tro att detta är en anledning. 

Samtidigt uppgav båda personer både positiva som negativa aspekter med 

respektive system som verkade vara uppriktiga subjektiva uppfattningar. 

2.2.6 Påverkbarhet 

Som forskare bör man vara medveten om att man medvetet eller omedvetet 

påverkar den data man samlar in (Svensson & Starrin, 1996). I vårt fall är 

det situationen då intervjuerna genomförts då påverkbarheten från vår sida 

kunnat ha varit störst. Jacobsen (2002) kallar detta fenomen för 

”intervjuareffekten som innebär att intervjuarens fysiska närvaro” påverkar 

den intervjuade på så sätt att han uppträder ”onormalt”. (Jacobsen, 2002) 

Detta skulle i vårt fall kunna innebära att formuleringen av våra frågor 

påverkat den intervjuade att ge ett svar han tror att vi vill ha istället för att 

svara vad han verkligen anser. Tidigare har vi tagit upp att vi kunde läsa 

den intervjuade genom dess kroppsspråk, men detta gäller naturligtvis även 

åt andra hållet, det vill säga att den intervjuade tolkar en del i sättet vi för 

oss på. Ändå menar Jacobsen (2002) att tillförlitligheten är större då 

undersökningar genomförts via besöksintervjuer istället för telefon-

intervjuer. Intervjuareffekten kan enligt Jacobsen (2002) bli till ett problem 

om det är olika intervjuare som genomför undersökningen. Exempelvis 
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kan olika personligheter hos de som intervjuar göra att intervjun löper på 

olika sätt då han antingen kan agera tystlåten eller vara pratglad. Av denna 

anledning valde vi att genomföra samtliga intervjuer tillsammans och att ha 

samma uppgift i samtliga intervjuer, det vill säga att en av oss presenterade 

syftet med intervjun och den andra ställde de i förväg framtagna frågorna. 

Sedan ställde båda eventuella följdfrågor som dök upp under intervjuns 

gång. 

2.3 Studiens trovärdighet 

2.3.1 Validitet och Reliabilitet 

Vid skrivandet av en uppsats är det viktigt att man tänker på att den ska 

vara giltig (valid), samt att dess resultat är tillförlitligt (reliabelt). 

Giltigheten säkerställs genom att ”man verkligen mäter det man avser att 

mäta” (Paulsson, 1999), medan tillförlitligheten värderar de mätinstrument 

man använt då det ska ge ”tillförlitliga och stabila utslag” (Eriksson, 

Wiedersheim-Paul, 2001). Det vill säga att ifall en annan person skulle 

utföra samma undersökning under samma förutsättningar så borde denna 

komma fram till samma resultat (Paulsson, 1999). 
 

I vårt försök att göra denna studie både giltig och tillförlitlig har vi dels 

använt oss av ett stort antal olika källor utav olika slag för att på så vis 

finna att antaganden är fastslagna av flera olika personer. Dessutom har vi 

båda gjort anteckningar under intervjuerna för att senare kunna gå tillbaka 

och läsa igenom dessa. Direkt efter intervjuerna skrev vi rent samtliga 

anteckningar och där det uppstod luckor hämtade vi mer fakta genom att 

ringa upp den intervjuade och fråga det som blivit obesvarat. Vi är 
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medvetna om att den förförståelse vi bär med oss påverkar resultatet men 

detta går enligt hermeneutiken inte att undvika och vi anser ändå att, då 

analysen baseras på de teorier som presenteras i referensramen samt den 

data som presenteras i empirikapitlet, bör arbetet anses vara giltigt samt 

tillförlitligt. Som vi nämnt tidigare har vi till stor del samma synsätt som 

hermeneutiker och anser därför att förförståelsen inte är ett hinder utan 

istället kan bidra i de slutsatser vi kommer att presentera i slutet av detta 

arbete (Patel, Davidsson, 2003). Vidare kan läsaren, genom att vi 

dokumenterat vårt tillvägagångssätt, själv bilda sig en uppfattning om 

studiens validitet samt reliabilitet. 

2.4 Metod och källkritik 

2.4.1 Sekundärdata 

Den sekundärdata vi använder oss av har som redan tidigare nämnt valts ut 

på den basen att informationen återfinns i flera källor och detta bör styrka 

dess trovärdighet och därmed tillförlitlighet nog för att kunna analyseras i 

ett senare skede. 

2.4.2 Primärdata 

Den kritik vi riktar mot vår primärdata är att de personer som valdes ut inte 

valdes slumpmässigt samt att vi inte vet den exakta anledning till varför 

just dessa valdes. Även tillförlitligheten till de svar de intervjuade lämnat 

bör ifrågasättas då vi inte vet om de fått anvisningar om vad de får och inte 

får säga och hur utförliga svaren får vara. Det intrycket vi fick under 

intervjuernas gång gör dock att vi tror att de svar vi använder i empirin är 

tillförlitliga och kan användas för att värdera båda lönesystemen som 
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använts av Länsförsäkringar Södermanland. Genom att vi använder oss av 

det hermeneutiska synsättet har vi försökt sätta oss in i den intervjuades 

situation för att se vilka problem denne skulle kunna ställas inför (Patel, 

Davidsson, 2003) och försökt förhålla oss till dessa. De tänkbara problem 

vi upptäckt är att den intervjuade kan ha blivit tillsagt av sin chef att han 

inte får nämna vissa fakta, eller att han själv sätter en spärr för vad han 

anser vara ok att berätta för utomstående där han beräknar vilka 

konsekvenserna skulle kunna vara för honom. Dessa är faktorer vi inte 

kunde påverka men har i åtanke då vi presenterar den data som 

intervjuerna genererade. Därutöver har all information som presenteras i 

detta arbete skickats till respektive intervjuad person och godkänts av 

denne. 

2.4.3 Påverkan av uppdragsgivare 

Då det inte förekommer en uppdragsgivare till denna studie kan det tyckas 

onödigt att diskutera påverkbarheten, men då det finns ett fallföretag som 

visat intresse att medverka i studien samt ta del av resultatet till denna 

studie anser vi ändå att det är väsentligt att diskutera företagets 

påverkbarhet samt inflytande över studiens resultat. Enligt Paulsson (1999) 

kan det innebära både för och nackdelar att ha en uppdragsgivare. Som 

fördel ser han att uppsatsskrivandet med en uppdragsgivare ofta kommer 

igång snabbare samt att denne ser till att det är ett kontinuerligt arbete. 

Som exempel på detta kan genomförda intervjuerna nämnas då dessa var 

inbokade med företaget och behövdes hållas vid just dessa tidpunkter. Som 

nackdel anser Paulsson (1999) att uppdragsgivaren medvetet men även 

omedvetet kan tendera till att påverka resultatets utfall genom exempelvis 

att påverka vilka personer som intervjuas. Detta är även fallet i denna 
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studie då de två försäljare som valdes ut för intervjua valdes av 

lönesystemsansvarige. Dock hade det varit svårt för oss att välja personer 

då vi inte har någon insikt i företagets struktur av anställda och litar därför 

på den lönesystemsansvariges omdöme. Ytterligare en nackdel som 

Paulsson (1999) tar upp är att uppdragsgivaren kan påverkar studenterna 

att komma fram till ett resultat relevant för företaget men som kanske inte 

direkt knyter an till teorierna som tagits upp i uppsatsen. På detta vis 

kopplas inte studiens resultat ihop med teorierna som använts och analysen 

underbyggs ej av teorin. (Paulsson, 1999) Då denna uppsats redan hade 

påbörjats utan att kontakt med företaget tagits och kontakten med företaget 

begränsats till intervjuerna samt följdfrågor anser vi att de inte haft någon 

nämnvärd påverkan på sammanhanget mellan teori, empiri och den därav 

resulterande analysen.  

2.4.4 Generaliserbarhet 

Enligt Wallén (1993) är det vid genomförandet av en fallstudie inte lika 

noga att resultatet ska hålla för de hårt uppsatta generaliserbarhetskraven, 

här är det istället viktigt att diskutera förutsättningar för generaliserbarhet. 

Då vår studie specifikt inriktat sig på de anställda på Länsförsäkringar 

Södermanland och hur dessa uppfattat lönesystemen är det inte möjligt att 

generellt säga att samtliga försäkringsförsäljare vid olika bolag har samma 

inställning och att därmed resultatet skulle bli samma som resultatet vi 

presenterar i analysen och slutsatsen. Enligt Merriam (1994) är det i en 

fallstudie meningen att ”gå på djupet med en bestämd situation” och 

därmed inte att hitta något som gäller generellt i alla situationer. Vår studie 

visar situationen vid Länsförsäkringar Södermanland och är där giltig. 

Ändå anser vi att det är möjligt att anta att de försäkringsförsäljare som 
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befinner sig i samma situation som de försäljare vi intervjuat har liknande 

åsikter. Därmed kan resultatet vara intressant för lönesystemsansvariga vid 

andra försäkringsbolag då de kan ha nytta av den argumentation som 

presenteras i denna studie. 
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3 REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens referensram, vilken syftar till att dels 

ge en förståelse för ämnesområdet och dels utgöra underlag för det 

analytiska resonemanget. Kapitlet inleds med att behandla belönings-

system i allmänhet, för att fortsätta med motivation och avslutas med inre 

och yttre motivationsfaktorer. 
 
 

3.1 Belöningssystem som styrmedel 
Arvidsson (2003) anser att belöningssystem är ett kraftfullt styrmedel som 

med all sannolikhet finns i alla företag. Han menar vidare att 

belöningssystem är av stor betydelse vid ett företags verksamhetsstyrning 

och att ett antal viktiga avvägningar och val måste göras när ett 

belöningssystem ska utformas för att det ska resultera i önskade effekter. 

Svensson (2001) anser att belöningssystem är ett medel som, förutsatt att 

det är rätt utformat, kan användas för att skapa kongruens mellan företagets 

mål och de anställdas handlingar. Genom att direkt belöna de önskvärda 

handlingarna skapas incitament och egenintresse för medarbetarna att 

verkligen agera i enlighet med företagets mål. För att de anställda ska 

påverkas av belöningarna måste de upplevas som meningsfulla och 

motiverande. Att utforma ett sådant system är dock problematiskt eftersom 

individerna har olika åsikter om vad som är motiverande och meningsfullt. 

(Svensson, 2001) Armstrong (1993) menar att hänsyn ska tas till företagets 

affärsstrategier, kultur och omgivning vid utformandet. Då förut-
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sättningarna är olika för olika företag existerar inget optimalt 

belöningssystem (Arvidsson, 2003). 

 

Arvidsson (2003) skriver att grundregeln från företagsekonomisk 

synvinkel är att om ett visst beteende önskas bland personalen i ett företag 

så ska belöningar baseras på mått av prestationer av just den typen av 

beteende. En individ eller en grupps möjlighet att bidra till ett utfall bör 

vara utgångspunkten vid utformningen av ett belöningssystem. 

 

Hägglund och Risberg (2000) skriver att ett belöningssystem avser att 

motivera de anställda att utföra de arbetsuppgifter de tilldelas på ett sätt 

som från ett organisationsperspektiv är det rätta. Belöningen utfaller om ett 

visst resultat uppnås. Detta resultat bör vara ett förutbestämt uppsatt mål 

som ska nås genom mätbara prestationer. Vidare skriver de att belöningen 

ska ses som en rörlig del av lönen och inte ingå i den ordinarie lönen och 

att belöningen kan vara lika för alla i arbetsgruppen eller individuellt 

anpassad. (Hägglund och Risberg, 2000) 

 

Att utforma ett belöningssystem som motiverar till ”rätt” prestationer är 

dock komplicerat eftersom individer har olika uppfattning av vad som 

upplevs motiverande. Hopwood (1973) har utvecklat en modell som visar 

att individernas prestationer och beteenden inte är helt förenliga med vad 

som anses vara önskvärda prestationer och beteenden från företagets sida.  

Hopwood (1973) illustrerar i modellen nedan konflikten rörande företagets 

mål, individens mål samt vad belöningssystemet lyckas mäta: 
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  A: Önskvärt beteende för att nå företagets mål 

  B: Individuella prestationer 

  C1: Prestationer som fångas upp av mått i styrsystemet 

  C2: Prestationer som fånga upp av mått i styrsystemet. 

 

Figur 2. Styrning med belöningssystem (bearbetning av Hopwood 1973, s11) 

 

Figuren visar den brist på överensstämmelse som finns mellan företagets 

önskade beteende (A) och de prestationer som individen utför för att nå 

sina egna personliga mål (B). Enligt Hopwood (1973) är belöningssystem 

en lösning på denna konflikt då det uppmuntrar samtliga medlemmar i en 

organisation att fokusera på de prestationer som mäts (C1). Då de 

prestationer som mäts (C1) bara är de som är önskvärda medför det att de 

anställdas beteende ändras så att de presterar i enlighet med vad företaget 

önskar (B förflyttas mot A). Endast de prestationer som kan mätas med 

hjälp av prestationsmått (C1) kan vara belöningsgrundande, eftersom det är 

dessa som avgör huruvida en anställd klarat att uppnå sin del av företaget 

uppsatta mål. I en idealisk situation kommer de prestationer som mäts med 

hjälp av det formella styrsystemet att omfatta så stor del av de önskvärda 
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prestationerna som möjligt. Denna idealiska situation är endast ett 

drömscenario som inte existerar i verkligheten (Hopwood, 1973), då det är 

svårt att precisera alla önskvärda prestationer och konstruera mått för 

dessa. Särskilt svårt är det enligt Hopwood (1973) att utforma mått för 

icke-rutinartat arbete. Några av de prestationer som mäts har ett värde för 

företaget (där C2 sammanfaller med A) medan vissa saknar det. Det är 

viktigt att endast fokusera på de prestationer som leder till att företagets 

långsiktiga mål uppnås. Men det bör hållas i åtanke att det som går att mäta 

endast utgör en liten del av de önskvärda prestationerna. Om medarbetarna 

endast fokuserar på det som mäts och belönas leder det till att de önskade 

beteenden som inte går att mäta ignoreras. (Hopwood, 1973) 

 

Hopwood (1974), menar att det finns ett visst ömsesidigt beroende mellan 

individerna- och organisationens mål även om det inte finns något mät- 

eller belöningssystem. Detta illustreras i modellen genom pilarna mellan 

individuella mål och organisationens mål. Hopwood (1974) påpekar dock 

att belöningssystemet främjar att alla medarbetare inom företaget 

engagerar sig i att utföra de prestationer som omfattas av måtten som 

belöningssystemet baseras på. 

 

Arvidsson (2001) har skapat en liknande modell och menar som Hopwood 

(1974) att en individs eller grupps möjlighet att bidra till målkongruens, 

ska vara utgångspunkten för utformningen av belöningssystemet, och att 

ett sätt att förena individuella och kollektiva belöningar är att basera den 

totala gruppbelöningen på resultatmått som speglar grupprestationer och 

den individuella belöningen på den del som individen kan påverka genom 

sin prestation. Ju större gruppen är, desto mindre sannolikt är det att 
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individen tror att den egna insatsen har avgörande inflytande. 

Belöningssystem ska uppmuntra till beteende som är önskvärt för 

företaget. (Arvidsson 2001) Arvidsson (2001) menar att i ett idealt system 

kommer de prestationer som mäts med hjälp av styrsystemet omfatta så 

stor del av de önskvärda prestationerna som möjligt och att prestationsmått 

tillsammans med passande belöningar kommer att verka för ett beteende 

som främjar målkongruens men bara om måtten representerar vad som är 

önskvärt för företaget. (Arvidsson, 2001) 

3.1.1 Syften med belöning 

Arvidsson (2003) menar att belöningssystem används i syftet rekrytera och 

behålla kompetent personal, men också för att skapa motivation i de 

anställdas arbete. Armstrong (1993) betonar också vikten av att öka den 

organisatoriska effektiviteten, att underbygga kulturen i ett företag samt att 

öka kvalitetsnivån och kundservicen. Ett väl utformat belöningssystem kan 

bidra till de önskvärda förbättringarna, och i förlängningen utgöra en viktig 

faktor för att ett företag ska kunna nå sina uppsatta mål (Armstrong, 1993).  

Svensson och Wilhelmsson, (1989) anser att ett belöningssystem kan ha 

många syften och att några av dessa är:  

• Skapa vi-känsla; Skapar gemenskap inom gruppen. 

• Belöna prestationer; Belöna de som gör goda prestationer eller 

kommer med bra idéer. 

• Behålla personal; Behålla kompetent personal inom företaget. 

• Öka konkurrensen; Öka konkurrenskraften vid nyrekrytering, både för 

någon som tipsar om bra personal och får någon att börja på företaget 

• Skattefördelar; Skapa skattemässigt fördelaktiga ersättningar 
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Vidare bör belöningssystem vara och uppfattas som rättvisa av samtliga 

parter. Prestationslön (exempelvis provisionslön) som bygger på antal 

avklarade blanketter, ärenden eller kunder, leder ofta till att många pressar 

sig till några kronor extra. Kortsiktigt kan det verka rationellt för både den 

anställde och arbetsgivaren. Att få belöning för ett bra arbete är å andra 

sidan mycket viktigt. En rättvis belöning bör naturligtvis primärt betyda en 

rättvis lön. Men även andra belöningar är viktiga, främst erkännande från 

arbetsledning och andra viktiga personer, till exempel mentor. Att 

arbetsgivaren satsar på en medarbetare, med till exempel vidareutbildning 

och ökat ansvar, är ytterligare en form av "belöning". Att vara stolt och 

nöjd med sitt arbete och känna sig behövd är en annan som kallas inre 

belöning. Till detta kan komma olika extraförmåner, till exempel gratis 

fruktkorgar på arbetet, motionsmöjligheter på arbetstid, hälsovård och 

liknande.  (www.arbetslivsinstitutet.se). 

3.1.2 Belöningsformer 

Svensson och Wilhelmsson (1989) menar att det finns två sätt att dela in 

belöningar på, dessa är: 

• Individuell belöning; den enskilde personen får belöning för ett 

individuellt uppsatt mål. 

• Kollektiv belöning; avdelningen, gruppen eller annan del av företaget 

får belöning för uppnått mål. 

 

Vidare menar Svensson och Wilhelmsson (1989) liksom Hägglund och 

Risberg (2000) och Arvidsson (2003) att det även finns olika typer av 

belöningssystem:  
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 Monetära belöningar - Pengar är det viktigaste incitamentet till 

arbetsmotivation. (Svensson och Wilhelmsson, 1989)  

o Ackordslön – Lön för utförda prestationer utöver ordinarie 

arbetsmängd. 

o Provisionslön – Lön som baseras på en viss mängd sålda varor 

o Lönepåslag – Högre lön. 

o Bonus – Utgörs vanligtvis av en del av företagets vinst. 

o Delägarskap – Man erbjuds en andel av företaget i form av aktier 

eller optioner. 

 Icke monetära belöningar – Ofta för redan högavlönade personer där 

mer pengar inte längre fungerar som motivator.  

o Befordran – Byter tjänst och tar ett kliv upp på karriärsstegen. 

o Ändrade arbetsuppgifter – Få en arbetsuppgift som man vill göra. 

o Utbildning – Få lära sig något som man vill och sedan arbeta med 

det. 

o Ökad status – Få ingå i projekt som är av mer betydelse. 

o Semester – Få extra lediga dagar. 

3.2 Motivation 
Motivation kan definieras som ”sammanfattande psykologisk term för de 

processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”. Teorier om 

motivation förklarar varför vi överhuvudtaget handlar och varför vi gör 

vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi skall förstå det faktum att 

personer konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av olika 

beteenden. (Anthony & Govindarajan, 2001) 

 



3. Teoretisk referensram 
 

 33

Individers ansträngning att arbeta mot organisationens mål är beroende av 

hur motiverade de är att utföra sina arbetsuppgifter. Arvidsson (2003) 

menar att ett viktigt syfte med belöningssystem är att just skapa motivation 

och att det är betydelsefullt att en företagsledning förstår vad som driver en 

människas beteende för att kunna motivera sina medarbetare på ett 

effektivt sätt. Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) är motivationen en 

psykologisk process vilket skapar en drivkraft hos individer att anstränga 

sig. Två av de mest kända och allmänt accepterade motivationsteorierna är 

Maslow´s behovspyramid och Vroom´s förväntansteori (Robbins, 1998). 

3.2.1 Maslow´s behovspyramid  

Maslow´s teori utgår från att alla människor har fem olika nivåer på sina 

behov. Dessa nivåer är fysiologiska, säkerhet, sociala, uppskattning och 

självförverkligande. Individer strävar alltid efter att tillfredsställa den 

behovsnivå de befinner sig på. När dessa behov är tillfredsställda vill 

individen uppfylla närmast ovanstående behovsnivå. (Robbins, 1998) 

 
 

Figur 3. Maslow´s behovspyramid Robbins 1998 
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Maslows behovshierarki består som nämnt tidigare av fem olika 

behovsnivåer, nedan förklaras dessa vidare; 

 

 Fysiska behov, längst ner i hierarkin finns människans grundläggande 

behov som mat, sömn och värme. I företagssammanhang kan detta 

översättas till anställning, lön och arbetsförhållanden.  

 

 Säkerhetsbehov, den här nivån handlar om att känna säkerhet i form av 

skydd och trygghet. I företagssammanhang kan det jämföras med säkerhet 

i arbetet och minimeringen av risken att bli arbetslös.  

 

 Sociala behov, avser individers gemenskaps- och tillgivenhetsbehov 

exempelvis tillhörighet, acceptans och vänskap. Att känna sig uppskattad 

och behövd är viktiga attribut på den här nivån. Människan vill umgås med 

andra, ingå i en social grupp av kolleger och vänner. 

 

 Uppskattning, den här behovsnivån handlar om att bli sedd, få sin 

identitet, sitt ego bekräftat av andra. Självbestämmanderätt, status och 

uppmärksamhet tillhör även denna nivå. I företagssammanhang kan detta 

översättas till självförtroende, självuppskattning, erkännande och respekt 

från andra människor. 

 

 Självförverkligande, individen tillvaratar sina egna totala resurser i form 

av kunskap, erfarenhet, kompetens för att nå vissa etappmål i livet. Den 

högsta nivån uppnås när individen använder sin fulla potential. De är då 

maximalt motiverade av sitt arbete och behoven är tillfredsställda. 

(Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
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Självförverkligande, uppskattning och sociala behov klassas som högre 

behov. Människor som har nått den högsta nivån, självförverkligande, 

motiveras bland annat av en strävan att uppnå sin fulla potential. 

Fysiologiska- och säkerhetsbehov (trygghet) klassas som lägre behov. Den 

stora skillnaden mellan högre och lägre behov är att de högre behoven 

tillfredsställs internt, det vill säga inom personen medan de lägre behoven 

till största delen tillfredsställs externt, av faktorer som anställning och lön. 

(Robbins, 1998) 

3.2.2 Vroom´s förväntningsteori 

Vroom´s förväntningsteori behandlar orsaken till att människor motiveras 

att prestera bra. Motivationen antas bero på om individen tror att ett visst 

beteende ska resultera i något som denne värdesätter och önskar. 

Förväntningsteorin fastslår att motivationen är stor om medarbetarna 

någorlunda kan förvänta sig att deras ansträngningar kommer att utmynna i 

belöningar som är ”värda besväret”. Det är mer sannolikt att motivation 

kommer att uppstå då det existerar ett förhållande mellan prestation och 

belöning och att det är klart uppfattat att belöningen tillfredsställer 

mottagarens behov. (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Mer specifikt säger 

förväntningsteorin att en individs motivation beror på tre faktorer. En 

individ måste tro att dennes ansträngning leder till en god prestation, att 

prestationen belönas (exempelvis med pengar) samt att belöningen 

tillfredsställer individens personliga mål och behov. (Robbins, 1998) 

 

Förväntningsteorin handlar vidare om vikten av att relatera individens 

motivation och handling till organisationens och individens egna mål. 
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Förstår man dessa samband går det att begripa varför en individ handlar på 

ett visst sätt framför andra tänkbara. (Arvidsson, 2001) Det finns två typer 

av förväntningar. Handlingskonsekvens innebär att individen upplever en 

koppling mellan beteende och dess konsekvenser (belöningar och 

bestraffningar). Individen förväntar sig att ett visst beteende ger upphov till 

en viss belöning. Den andra typen av förväntningar, ansträngnings-

konsekvens, innebär att det att hos varje individ finns en förväntan 

huruvida varje arbetsprestation ska lyckas eller inte. Belöningar ska utgå 

för specificerade individuella prestationer och för beteende som leder till 

måluppfyllelse för företaget. Resultatmåtten ska ha två egenskaper. Dels 

ska de reflektera företagets övergripande mål, dels är det nödvändigt att 

beslutsfattarna förstår den viktiga länken mellan resultatmått och 

belöningar. (Arvidsson, 2001) 

 

Individens perspektiv 

 
 

Figur 4. Förväntningsteorin, Arvidsson 2001 
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Mätbara resultat är den viktiga länken i figuren ovan. Dessa resultat ska ha 

två egenskaper. Dels ska de spegla organisationens mål och dels måste 

beslutsfattaren förstå relationen mellan resultat och de önskade 

belöningarna. (Arvidsson, 2001) 

 

Vroom (1964) hävdar i sin förväntningsteori att stark motivation erhålls 

om en individ kan förvänta sig att dennes ansträngningar kommer att leda 

till belöning. Förväntningsteorin visar enligt Armstrong (1993) att 

motivationen endast uppstår om det finns en klar relation mellan prestation 

och utfall och om utfallet är tillfredsställande. Det klargörs härmed att yttre 

motivation2 bara fungerar i begränsade fall, det vill säga då ovan nämnda 

relation föreligger. Inre motivation3 kan ge större effekt då den kommer 

inifrån och bygger på tidigare erfarenheter, där individen vet vilka resultat 

som kan uppnås genom ett visst beteende (Armstrong, 1993). 

3.3 Belöningssystemens tio budorden 
Svensson & Wilhelmsson (1998) har konstruerat vad de kallar 

belöningssystemens tio budord. Nedan följer en beskrivning av dessa; 

1 Det finns ett belöningssystem i alla organisationer. 

I alla organisationer belönas eller bestraffas de anställda dagligen. De 

värderingar som styr belöningssystemet är dessvärre ofta otydliga, föga 

diskuterade och outtalade. Det vi varken ser eller fångar, det bär vi med 

oss. 

2 Handlingar som belönas blir utförda. 

                                                 
 
2 Den yttre motivationen beskrivs som en önskan att uppnå belöning det vill säga ett mål av något slag.  
3 Den inre motivationen grundar sig på en önskan om själva aktiviteten, inlärningen, arbetsprocessen eller 
resultat av aktiviteten. 
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Vad som sker i din organisation beror på vilka handlingar som belönas. 

Belöningarna styr vårt beteende. Om du vill att andra handlingar ska 

utföras måste du ändra ditt belöningssystem. 

3 Den viktigaste frågan är: vad är det som ska belönas? 

Belöningssystemet ska på ett medvetet sätt premiera handlingar som leder 

till för organisationen nödvändiga resultat. 

4 Precisera visioner, mål och prestationskrav på alla nivåer i 

organisationen och för den enskilde medarbetaren. 

Vi behöver alla en spännande vision att sträva mot. Men vi behöver också 

veta vilka krav som ställs på oss i det dagliga arbetet. På vilket sätt 

medverkar mitt arbete till att organisationen når sina mål? 

5 Identifiera för varje medarbetare vilket beteende som är nödvändigt 

för att organisationen ska nå sina mål. 

I en del av organisationen måste kanske handlingar premieras som inte är 

eftersträvansvärda i andra. Det nödvändiga beteendet förändras också över 

tiden, i takt med att omvärlden förändras och därmed organisationens 

förutsättningar. 

6 De anställdas prestationer ska bedömas och mätas på ett sätt som är 

accepterat. 

Det är viktigt att prestationerna bedöms/mäts ”rättvist”, men en 

vetenskaplig exakthet är varken möjlig eller önskvärd. Det är bättre med ett 

system där man bedöms ”ungefär rätt” än ett som mäter ”exakt, men fel”. 

7 Använd belöningar som uppfattas som belöningar. 

Ge inte den som älskar jobbet extra ledighet! Stöp inte alla i samma form! 

Olika belöningsformer värderas olika av den som får belöningen, av 

arbetskamraterna och ledningen. Använd belöningsformer som är 

accepterade - och påverka vad som är accepterat! 
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8 Rättvisa är det som folk uppfattar som rättvisa 

Endast Riksskatteverket och din fantasi sätter gränserna för vad 

belöningssystemet kan innehålla. Åtminstone i teorin. I praktiken måste du 

ta hänsyn till kravet på rättvisa. Om ett belöningssystem ska fungera måste 

det uppfattas rättvist att belöna prestationer som leder till resultat. 

9 Förankra de värderingar som belöningssystemet bygger på i hela 

organisationen. 

Belöningssystemet måste stödja visionen/affärsidén/målen och stämma 

med organisationens kultur i övrigt. Om belöningarna för vissa grupper 

eller individer är särskilt iögonfallande, måste de bygga på värderingar 

som är kända, diskuterade och omfattas även av övrig personal. 

10 Utvärdera och anpassa belöningssystemet till ändrade förutsättningar. 

Inget belöningssystem är evigt beständigt. Vid olika typer av 

omvärldsförändringar är det viktigt att anpassa belöningarna till de nya 

förutsättningarna och se till att de anställda ändå har möjlighet att nå upp 

till den tidigare belöningsnivån. 

(Svensson & Wilhelmsson, 1998) 

3.4 Effekter av belöningssystem 
Öberg (2004) hävdar att tron på att det finns ett samband mellan belöningar 

och goda arbetsinsatser är stark inom näringslivet men att hitta 

vetenskapligt stöd för påståendet att belöningssystem, hur de än är 

utformade, leder till förbättrade arbetsinsatser är svår. Öberg (2004) menar 

vidare att den svenska debatten om hur belöningssystem ska utformas 

istället borde handla om i fall systemen överhuvudtaget ska existera. 

 



3. Teoretisk referensram 
 

 40

Kohn (1993) har liksom Öberg (2004) hävdat, att företagsledningar idag 

har en stark tro på att det i belöningar av olika slag ligger en förlösande 

kraft. De flesta företag använder någon form av belöningssystem som 

syftar till att motivera personalen genom att knyta en belöning till utförd 

prestation. Tron på att belöningar verkligen inverkar positivt på 

människans prestationer kan verka anmärkningsvärd då den sällan är 

undersökt och då de undersökningar som gjorts visar på motsatsen (Kohn, 

1993). 
 
 
Tommy Nilsson, docent vid arbetslivsinstitutet, har bland annat studerat 

hur ABB:s metallarbetare ser på det individuella lönesystemet som 

infördes hos de på 90-talet. Resultaten visar att metallarna är skeptiska, de 

litar helt enkelt inte på systemet. Tommy Nilsson säger att det finns lite 

som tyder på att individuella löner och belöningar ger önskvärda effekter i 

form av motivation och bättre resultat och hänvisar till både svensk och 

internationell forskning. Han menar att raka ackord vid enkel produktion 

och att en direktförsäljares provision möjligen kan fungera men att så snart 

som det rör sig om komplicerade arbetsuppgifter och samarbete mellan 

flera individer, kan belöningssystemen till och med bli kontraproduktiva. 

Tommy Nilsson anser slutligen att orsakerna bakom ett gott arbetsresultat 

helt enkelt är mycket svåra att entydigt härleda till en enskild individs 

prestationer. (Tcotidningen på Internet, www.tcotidningen.se) 

 

Till liknande slutsatser har Kohn (1993) kommit. I artikeln ”Why Incentive 

Plans Cannot Work”, ställer Kohn sig mycket skeptisk både till individuell 

prestationslön och till höga chefers optioner och vinstandelar. Kohns 
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slutsats är att de individuella belöningssystemen inte är felkonstruerade 

utan helt enkelt feltänkta. 

  

Kohns kritik, som tar stöd av beteendevetenskaplig och ekonomisk 

forskning, kan sammanfattas i följande punkter: 

 Belöningar ger lite eller ingen direkt motivation. Arbetskamrater, 

trivsel, bra chefer och eget inflytande rankas alltid högre när de anställda 

själva får yttra sig. 

  Belöningar upplevs som straff när de uteblir (de uteblir ju för de allra 

flesta i en arbetsgemenskap) och straff är alltid kontraproduktiva på sikt. 

 Individuella belöningssystem är för det mesta oförnuftiga, tar inte 

hänsyn till sakliga argument.  

 De gynnar det kortsiktiga, det ögontjänande och förhindrar det 

risktagande och den djärvhet som är en nödvändig förutsättning för all 

utveckling. 

 Belöningar undergräver det verkliga engagemanget. 

 

Kohn (1993) avslutar sin tänkvärda artikel med en liknelse: "Att lova den 

som verkar omotiverad en belöning är som att erbjuda den törstige 

saltvatten. Mutor på arbetsplatsen fungerar helt enkelt inte."  

 

Nicolin (2002) är av meningen att många av dagens bonus- och 

optionsprogram i näringslivet har en svag koppling mellan belöning och 

prestation och att belöningen borde vara beroende av hur aktiekursen 

utvecklas jämfört med bolagets konkurrenter. Nicolin (2002) menar vidare 

att om alla använder sig av relativa system skulle bara de som verkligen 

gör bra insatser belönas.   
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Trots den uttalade misstro som i samhällsdebatten riktas mot bonussystem 

och optioner framförallt då det finns flera exempel bonussystem som är 

alltför generöst tilltagna både till villkor och till omfattning inom 

näringslivet vill Nicolin (2002) hävda att olika rörliga ersättningssystem 

för att belöna prestation är både nödvändiga och önskvärda och att 

ingenting heller talar för att prestationerna blir bättre med helt fasta 

ersättningar. Nicolin (2002) säger att vi behöver belöningssystem som 

länkar samman företagsledningens, de anställdas och aktieägarnas 

intressen och att det således vilar ett stort ansvar på företagsledare och 

ägare att förklara behovet av ersättningssystem där utfallet är beroende av 

individers eller gruppers prestation.  

 

Vad som behöver göras menar Nicolin (2002) är att utforma systemen så 

att det finns en tydlig koppling mellan belöning och prestation. 

Ersättningarna ska vara beroende av att vissa mål uppnås och målen måste 

vara tydligt definierade och vara påverkbara av dem som får ersättningen. 

Det är således på förhand uppställda mål som ska utgöra grund för 

belöningarna, om måluppfyllelsen i huvudsak bestäms av andra faktorer än 

av prestationer förlorar ersättningssystemet sin legitimitet både som 

motivationsskapare för de anställda och som värdeskapare för aktieägarna 

(Nicolin, 2002). 

 

Nicolin (2002) fortsätter sin debattartikel med att säga den prestation han 

anser ska premieras är den som höjer sig över mängden, alltså en prestation 

som i relation till snittet överträffar det. Vad han anser vara oacceptabelt är 

att företagsledare eller kapitalförvaltare får bonus eller optionsvinster bara 
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därför att en allmän uppgång på världens börser driver upp aktiekurserna. 

Nicolin avslutar sin artikel med de kloka orden; ”Det är goda insatser vi 

skall belöna, inte lyckliga omständigheter”. 

 

En annan invändning som ofta riktas mot prestationsbaserade och 

aktiekursrelaterade belöningssystem är att de tenderar att premiera ett 

kortsiktigt beteende hos dem som omfattas. Detta är delvis ett ofrånkomligt 

dilemma. Å ena sidan bör prestationsbaserade ersättningar ge utdelning 

inom en rimligt lång tidshorisont för att vara motiverande. Å andra sidan 

vill man belöna insatser som leder till en långsiktigt uthållig god 

utveckling för företaget. En lösning är att konstruera belöningssystem som 

bygger på en kombination av kortsiktiga och långsiktiga mål. (”Bara de 

bästa ska belönas” DN 2002-11-22) 
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4 EMPIRI 
 

I empirikapitlet presenteras studiens empiri, som består av 

primärinformation i form av resultaten av intervjuerna samt sekundärdata 

i form av information från Länsförsäkringar Södermanlands hemsida och 

årsredovisning 2003 samt grundläggande information om försäkringar 

från Försäkringsförbundets hemsida. Intervjuguiderna återfinns i bilaga 1 

och 2.  

 

Först beskrivs företagets verksamhet, organisation, mål och strategier. 

Vidare kommer Länsförsäkringar Södermanlands belöningssystem (den 

rörliga delen av lönen) som det såg ut före förändringen 2002 att 

beskrivas och därefter kommer en beskrivning av dess nuvarande 

uppbyggnad. Innan resultaten av de gjorde intervjuerna kommer 

respondenterna att presenteras. Respondenternas synpunkter kommer att 

redovisas respondent per respondent. 
 

Syftet med kapitlet är att visa den information som utgör den empiriska 

delen av studien. 
 

4.1 Försäkringstermer 
Svensk försäkring kan idag liknas vid ett stort pussel som består av 

allmänna (lagstiftade, obligatoriska) försäkringssystem, kollektivavtalade 

försäkringssystem och individuella (privata) försäkringar. Det sägs ibland 

att vi svenska är världens bäst och mest försäkrade folk. Vi har färre luckor 
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i vårt samlade försäkringsskydd än invånarna i många andra länder. 

(Gidhagen, Resa i försäkringsland, 1999). Nedan följer en kort beskrivning 

av olika slags försäkringar som berör vår fortsatta studie: 

 

Sakförsäkring: Sakförsäkring är försäkring för ”saker” – tillspetsat 

uttryckt allt från stora industrifastigheter till enstaka småsaker.  Även djur 

är saker i försäkringssynpunkt. 

 

Livförsäkring: När ett försäkringsbolag förbinder sig att betala en viss 

summa pengar när en viss händelse som har med den försäkrades liv att 

göra, t.ex. pension eller dödsfall. Livförsäkring är alltid en 

personförsäkring. 

4.2 Kort om försäkringar i Sverige 
• Nästan fyra och en halv miljoner hem, 582 000 fritidshus och 266 000 

båtar är försäkrade i Sverige. Drygt 5,3 miljoner motorfordon har den 

obligatoriska trafikförsäkringen. Det finns 12,6 miljoner kapital-

försäkringar, 3,3 miljoner pensionsförsäkringar och drygt nio miljoner 

tjänstepensionsförsäkringar.  

 

• Totalt betalar skadebolagen ut omkring 33 miljarder kronor i ersättningar 

per år (direkt försäkring i Sverige). Livförsäkringsbolagen och 

arbetsmarknadsförsäkringsbolagen betalar varje år ut närmare 55 miljarder 

kronor i bland annat pensioner och dödsfallskapital.  

 

• Försäkringsbolagen förvaltar tillsammans närmare 1 453 miljarder kronor 

(december 2002) för försäkringstagarnas räkning och är därigenom stora 
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finansiärer av näringslivet och lämnar även lån till staten och enskilda. 

Förvaltningskostnaden är i genomsnitt ca en procent av det förvaltade 

kapitalet per år.  

 

• En stor del av det förvaltade kapitalet, i genomsnitt 37 procent, är 

placerat i aktier (december 2002). Ca 45 procent av tillgångarna är 

placerade i obligationer.  

 

• Den kunskap och erfarenhet försäkringsbolagen samlar på sig i sin 

verksamhet används i ett omfattande skadeförebyggande arbete. De 

svenska försäkringsbolagen satsar avsevärda summor på medicinsk och 

teknisk forskning. Åtgärder för att förebygga skador och förluster 

framförallt vid trafik-, brand-, vattenskador och inbrott är högt prioriterade.  

 

• Ca 20 000 personer arbetar i försäkringsbranschen. Drygt 17 000 av 

dessa är anställda i försäkringsbolagen och ca 1 300 arbetar på 

mäklarföretag.  

(Försäkringsförbundet) 

4.3 Länsförsäkringar Södermanland 
Nyköpings Läns Brandstodsbolag grundades 14 januari år 1846. År 1925 

övergick namnet till Södermanlands Läns Brandstodsbolag och 1970 till 

Södermanlands Länsförsäkringsbolag. Den senaste namnändringen ägde 

rum 1991 då det nuvarande namnet Länsförsäkringar Södermanland 

fastställdes.   
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Länsförsäkringar Södermanland är ett lokalt, självständigt och 

kundägt företag. Bolaget erbjuder privatpersoner, företag och organisa-

tioner ekonomisk trygghet genom ett omfattande sortiment av produkter 

och tjänster inom sakförsäkring, livförsäkring och bankverksamhet. Ända 

sedan starten 1846 har de varit verksamma i länet och är idag en del av 

Södermanlands län och det sörmländska näringslivet. Länsförsäkringar 

Södermanland har ett starkt engagemang i brotts- och olycksförebyggande 

verksamhet, eftersom de vill göra Södermanlands län till en tryggare och 

bättre plats att bo på. Länsförsäkringar Södermanland finns på tre orter i 

länet Nyköping (huvudkontoret), Eskilstuna och Katrineholm. År 2003 

hade Länsförsäkringar Södermanland 117 medarbetare och 90 000 kunder. 
 

Länsförsäkringar Södermanland ingår som ett av 24 kundägda, lokala och 

självständiga bolag i federationen Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt 

äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolag. 

4.3.1 Resultat och ekonomisk ställning 2003 

Premieinkomst sakförsäkring     376 Mkr  

Premieinkomst livförsäkring     165 Mkr  

Omslutning bank                     1 437  Mkr 

Marknadsandelar 2003 Marknadsandelar 2002 

Hem  37% Hem  37% 

Villahem  46% Villahem  46% 

Fritidshus  50 Fritidshus  51

Lantbruks  96 Lantbruks  96

Företag  39% Företag  37% 

Personbil  35% Personbil  35% 

(Länsförsäkringar Södermanlands Årsredovisning 2003) 
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4.3.2 Lönesystemet Länsförsäkringarna Södermanland 

Informationen som ges här är tagen från den första intervjun som 

genomfördes den 30/11–2004 med Kurt H Högström som är affärs-

områdeschef för företag i Länsförsäkringar Södermanland. Han är ansvarig 

för utformningen av lönesystemet som det nu ser ut samt när detta 

revideras och följs upp. Högström har sedan 1991 jobbat som försäljare för 

sak- och livförsäkringar inom LF i Nyköping och fick 2001 jobbet som 

affärsområdeschef. Som affärsområdeschef är han också ansvarig sälj-

ledare för både sak- och livförsäkringar. Han anser att ett av företagets 

grundläggande värderingar är att vara nära sina kunder. Med detta menar 

han att det ska vara lätt för kunden att ta kontakt med företaget och att få 

hjälp. För att uppnå detta placerar LF sina kontor nära kunderna och utökar 

antalet kontor istället för att, som många andra försäkringsbolag, dra ner på 

antalet kontor och ersätta dessa med ett call-center. (Kurt Högström) 

 

Lönesystemet för Länsförsäkringarna Södermanland förhandlas fram i 

samarbete mellan facket och affärsområdeschefen. Det lönesystem som 

användes fram till 2002 var uppbyggt av en mindre del fast lön som bas 

och utöver detta en provisionslön som baseras på försäljarens individuella 

prestation. Löneprocenten låg då på ca 20-40 % fast lön och 60-80 % rörlig 

lön. Provisionslönen utgjordes av en procentsats av den, av försäljaren, 

totalt sålda årspremien. Denna provisionslön kunde tas ut i slutet av året 

eller om försäljaren ville även i förskott med den uppskattade bonusen som 

grund för den förtida utbetalningen, men då med risken att behöva betala 

tillbaka ifall han inte skulle komma upp i samma summa. (Kurt Högström) 
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Det gamla systemet mätte individuella prestationen och premierade dessa. 

De övergripande målen som sattes upp var satta av ledningen medan de 

individuella målen sattes i samtal mellan försäljaren och chefen. Dessa mål 

skulle samtidigt vara motiverande, uppnåbara och även drivande. Dessa 

mål kunde dock även leda till suboptimering då försäljaren ifall han ansåg 

att han inte skulle kunna nå upp till dessa mål inte ens försökte och istället 

ägnade sig åt annat. Ändå menar Högström att det bland försäljare 

uppfattades som ett rättvist system då lönen försäljaren fick grundade sig 

på dennes enskilda prestation. Detta lönesystem kunde enligt Högströms 

åsikt bidra till att de anställda till viss del försökte sälja fler av de 

försäkringar som gav mer provision. Även om detta enligt hans uppfattning 

inte förekom speciellt ofta då det för försäljaren är viktigt att ha en nöjd 

kund även på lång sikt. Provisionslönen såg han istället som ett incitament 

för försäljaren att göra sitt bästa. (Kurt Högström) 

 

Enligt Högström underlättade systemet för chefen att visa säljarna vilken 

del de skulle fokusera på då det var dessa delar som gav en högre 

avkastning i form av högre provision. En nackdel med detta system enligt 

Högström är att försäljaren kan ledas till att ta in högriskobjekt vilket inte 

främjar företaget men ger försäljaren högre provision. Ytterligare en 

nackdel är att försäljare kan bränna ut sig med detta lönesystem vilket inte 

är fördelaktigt för företaget då det tar lång tid för en försäljare att bli 

kunnig inom sitt kunskapsområde och att kunderna lägger stor vikt på att 

kunna ha samma kontaktperson över en längre tid. Högström menar att 

först efter 5 år har företaget full nytta av en försäljare, då det tar lång tid att 

bli en kunnig försäljare samt förstå hela komplexiteten i försäkring samt 

möjligheten att fördjupas inom ex skatter eller produkter. (Kurt Högström) 
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Det nya systemet togs fram 2002 och då omvandlades det ovan beskrivna 

lönesystemet till fast lön med en liten andel bonus. Försäljare får nu en fast 

lön som sätts av chefen och som till största del baseras på försäljarens 

individuella prestation under de senaste tre åren. Dessutom finns det en 

bonus som ska vara en viss fingervisning av chefen och vad denne lägger 

fokus på. Löneprocenten är nu ca 75-85 % fast lön och ca 15-25 % rörlig 

lön. Bonusen utgör en morot för försäljare att nå upp till de satta målen. 

Denna bonus är olika för LIV och SAK. För försäljare inom 

livförsäkringar finns det två bonus. Den ena premierar om försäljaren 

uppnår satta individuella försäljningsmål och den andra för gruppens 

gemensamma försäljningsmål. Även för försäljare inom sakförsäkringar 

finns det två bonus att uppnå där den ena innefattar beståndsvård, vill säga 

kundvård på befintliga kunder, och den andra är att få ”helkunder”. Detta 

innebär att en kund främst ska vara kund inom både sak- och 

livförsäkringar men sedan även inom bankverksamheten, vill säga använda 

sig av Länsförsäkringar Södermanlands samtliga produkter. Genom att 

lägga fokus just på kundvård vill man se till att ge sina kunder den service 

de behöver och uppskattar så man öppnar möjligheten att sälja fler 

produkter till dessa befintliga kunder. (Kurt Högström) 

 

Med det nya systemet menar Högström att fokus förskjuts från ren 

nyförsäljning till kundvård för att behålla gamla kunder. Detta utgör även 

en del av målen som sätts upp i samtal mellan försäljaren och chefen. Nu 

fokuserar man inte längre enbart på att nå upp till ett visst 

försäljningsvärde utan även på att vårda den befintliga kundstocken. Detta 

eftersom Högström anser att det är viktigast i den situation som 
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Länsförsäkringar Södermanland befinner sig i för tillfället, i en situation 

med en mycket stor marknadsandel. Att ta hand om de kunder man har och 

inte i samma utsträckning behöva söka nya bör dessutom enligt honom 

främja att det blir mindre stress för försäljarna. Att dessutom provisions-

lönen lagts om till fast lön med liten bonus ska ge försäljarna en social 

trygghet på jobbet. Denna innebära att de inte längre behöver oroa sig som 

med det tidigare lönesystemet då de inte kunde vara säkra på hur mycket 

de skulle komma att sälja och beroende av detta kunde få en väldigt 

varierande lön. Högström anser vidare att försäljarens lojalitet mot 

företaget kan ha förbättrats då de nu inte längre behöver ta in 

högriskkunder för att öka sin lön, utan istället avväger vilken kund som är 

bäst för företaget. Samtidigt kan det ge kunden en trygghet att veta att 

försäljaren inte tjänar mer på att sälja fler försäkringar till honom utan att 

han istället säljer det som gagnar kunden. (Kurt Högström) 

 

Det Högström ser som en liten nackdel med systemet är att det finns liten 

acceptans bland försäljare att det kan förekomma löneskillnader då de nu 

inte längre direkt är förknippade med den individuella försäljnings-

prestationen utan till viss del även är andra parametrar som vägs in. Han 

tror ändå att personalen är nöjdare med detta system än det tidigare då man 

nu använder sig av ett bredare spektrum och försöker premiera personalen 

på ett annat sätt än med pengar som exempelvis att de trivs på jobbet och 

mår bra. En nackdel med det nya systemet för just företaget är att 

personalen kommer att kosta den fasta lönen oberoende på hur mycket de 

säljer, vilket kan bli dyrt i sämre tider, samt att det är dyrare ifall företaget 

skulle behöva säga upp personal. Kurt Högström föredrar lönesystemet 

som det ser ut nu och anledningen till att han förespråkar detta lönesystem 
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är att han vill ge sina anställda en trygghet med det nya lönesystemet och 

istället för att premiera dem med pengar se till att hitta andra aspekter som 

kan motivera dem som exempelvis trivsel och god hälsa.  

 

Högström anser att ett lönesystem bör ses över vart annat år eftersom 

omvärlden förändras i rask takt och man därför bör anpassa systemet 

löpande.  Det har nu gått två år sedan detta system infördes och Högström 

sitter nu och förhandlar med facket om eventuella förändringar. De 

förändringar som antagligen kommer att ske är att de bonus som nu finns 

kommer ändras från och med år 2005 och kommer då inom både liv- och 

sakförsäkringar gälla försäljningsmål samt helkund. På så vis kommer 

ytterligare en förflyttning av fokus att ske från kundvård mot nyförsäljning 

för SAK och på LIV från nyförsäljning till kundvård. (Kurt Högström) 

 

Enligt Högström hade förändringen från provisionslön till fast lön kunnat 

kommit tidigare än 2002. Redan tidigare fanns det en diskussion om man 

skulle använda sig av fast lön istället för provisionslön vid LF 

Södermanland, men då ställde sig facket tvär till denna idé. Anledningen 

att man just använt sig av provisionslön är att det alltid varit så dels inom 

försäkringsbranschen men även allmänt för försäljare. Detta kan enligt 

Högström ha varit en anledning till att facket ställt sig tvär till idén att 

ändra på lönesystemet då det var ett helt nytt system inom säljaryrket och 

man inte visste vilka konsekvenser man skulle behöva räkna med. (Kurt 

Högström) 
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4.4 Respondenterna 
Mikael Gustafson (Distriktschef SAK), Nyköping, 1/12-2004 kl. 08:30 

Den andra intervjun som genomfördes den 01/12 – 2004 var med Mikael 

Gustafson som är Distriktschef inom sakförsäkringar på företags-

marknaden i Nyköping. Han har tidigare jobbat som dataoperatör och 

började sin karriär 1985 i försäkringsbranschen med varierande positioner 

både inom LF och IA (nuvarande IF) och är sedan 1993 Distriktschef på 

företagsmarknaden. Han trivs med jobbet som försäljare men menar att det 

är långt ifrån ett 8-17 jobb. Mikael menar att han ofta möter kunder på stan 

som har frågor angående försäkringarna de har och att det även kan 

förekomma att kunder ringer honom hemma på vardagskvällar och helger. 

Mikael har inget emot det, man kan säga att han har blivit lite av en lokal 

profil för LF Södermanland. 

 

Gustafsons åsikter om lönesystemet provisionslön 

Gustafsons åsikt om varför man hade det gamla systemet med 

provisionslön är att man tidigare alltid använt sig av provisionslön inom 

försäkringsbranschen och överhuvudtaget har det varit lön baserad på 

provision som gällt för försäljare. Det är så det alltid har varit och även om 

det ifrågasatts flera gånger så är det ett lönesystem som alltid fungerat och 

det har enligt Gustafson inte heller funnits några andra alternativ. Han 

ansåg att alla de mål som sattes upp var uppnåbara. Kanske att de nästan i 

vissa fall för enkla då han tog dessa med en ”klackspark” då det var så 

goda tider inom försäkringsbranschen att det va lätt att hitta nya kunder. 

Oftast var det han som blev uppringd av personer som ville bli kunder 

istället för att han skulle behöva ringa och ”ragga upp” nya kunder. Detta 
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medförde även att han inte upplevde något stress på grund av systemet 

vilket han förmodligen annars hade gjort om det hade varit svårare att sälja 

försäkringar. Fördelen med provisionslönen anser Gustafson var att man 

som duktig försäljare hade chansen att tjäna enormt mycket pengar och att 

detta var motiverande att göra ett bra jobb. Samtidigt tycker han att dessa 

summor var näst intill orimliga framförallt då de kunde överstiga 

chefslöner eller andra medarbetare med personalansvar. Det Gustafson 

anser var negativt med provisionslönen var att det var en otrygghet då han i 

förväg aldrig visste hur mycket pengar han skulle komma att tjäna 

(exempelvis vid sjukdom) samt att det kunde innebära att han tog in 

riskobjekt som eventuellt inte var en förtjänst för företaget men som han 

tjänade på. Pengarna han tjänade tog han till viss del ut i förskott och 

resten i klumpsumma i slutet av året. Han anser att systemet var rättvist då 

det var den enskildes prestation som provisionen grundade sig på. På 

frågan om det kunde bli så att produkter som inte gav lika hög provision 

blev lidande svarade han att man beroende på hur det gick med 

försäljningen kanske trycker mer på produkter som ger högre premie för att 

tjäna mer pengar.  

 

Gustafsons åsikter om lönesystemet fast lön 

Gustafson var själv med att ta fram iden till det nya lönesystemet och trivs 

bättre med detta än det gamla. Han uppskattar den trygghet det ger och att 

fokus nu har flyttats till att ta hand om befintliga kunder, kundvården. 

Samtidigt finns det en viss fingervisning av chefen vilka produkter säljarna 

ska lägga extra vikt på genom de två olika bonusarna som fortfarande finns 

att få. En fördel han ser med detta system är att de inte behöver ta in 

riskobjekt för att tjäna pengar och att de på så sätt känner sig mer lojala 
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mot företaget. Även att de nu när kunden påstår ”men du säljer ju bara 

denna försäkring för att du själv tjänar på det” kan han svara nej utan att 

han det bara därför att det är för kundens bästa gör att det känns bättre med 

det nya lönesystemet. En den enda nackdel han ser är att man nu inte kan 

tjäna lika mycket pengar vilket innebär att det blir mindre pensionspengar 

men samtidigt tycker Gustafson att det känns bra att ha en mera normal 

lön. Att produktiviteten skulle sjunka då lönen inte längre baseras på 

prestationen tror han inte då detta skulle märkas i statistiken samt att 

kunderna fortsatt kräver service och man som lojal försäljare ser till att 

fortsätta att sköta sitt jobb. Han anser att löneskillnaderna mellan försäljare 

är så pass små att de inte utgör någon faktor för avundsjuka. 

 

Mikael Gustafson menar att det oberoende vilket system som har använts 

inte har förekommit någon rivalitet mellan försäljare utan att man istället 

har hjälp av varandra och tipsat varandra om lämpliga kunder för SAK 

eller LIV. Det system han föredrar är det nya som använts de senaste två 

åren då han prioriterar tryggheten över att kunna tjäna mycket pengar 

förknippad med en stor ovisshet. 

 

Peter Högmo (Distriktschef LIV), Eskilstuna, 1/12-2004 kl. 13:00 

Den sista intervjun som genomfördes samma dag som den med Mikael 

Gustafson var med Peter Högmo som är Distriktschef inom livförsäkringar 

på företagsmarknaden i Eskilstuna. Han har sammanlagt jobbat 28 år som 

försäljare varav 16 år som säljare av livförsäkringar. Högmo började som 

bilförsäljare och anställdes sedan av Wasa försäkring som 1998 

fusionerade med LF. Anledningen till att Högmo valde säljyrket var att han 

uppskattade friheten då det var flexibel arbetstid, att lönen var baserad på 
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prestationen samt att Wasa utbildade sin personal. Under den tiden han 

jobbade för Wasa var lönen fullständigt rörlig och baserades på hans 

individuella prestationer. Vid övergången till LF fick han en liten del fast 

lön och resten provision och för 2 år sedan ändrades denna till fast lön. 

Högmos lön har därmed gått från det ena extrema till det andra. 

 

Högmos åsikter om lönesystemet provisionslön 

Det gamla lönesystemet som LF använde sig av gjorde att Högmo hade en 

garanterad låg fast lön och en rörlig lön som baserades på volymen han 

sålde. Dessutom fanns det även olika resor samt kurser som erbjöds de 

personer som sålde bäst inom hela LF, inte endast LF Södermanland. De 

mål Högmo skulle nå upp till under ett år sattes av företaget och han anser 

att dessa var tuffa men uppnåbara. Även om han anser att detta system 

fungerade så påpekar han att det system Wasa använde sig av gav mer 

pengar då det endast var rörlig lön. Inom LIV gällde inte samma som inom 

SAK där det bara rullade på med kunder som nämndes ovan i Gustafsons 

intervju. För att kunna bygga upp en kundstock inom livförsäkringar ”var 

det bara att ta fram telefonkatalogen och börja ringa folk”. Detta säger 

Högmo var tuffare än han trodde från början. Att lönen var baserad på 

prestationen kunde enligt honom utgöra en stressfaktor då man i förväg 

aldrig kunde veta vilken lön man skulle komma att få i slutet av året även 

om det i det flesta fall innebar en högre lön än den han får med det nya 

systemet.  

 

På frågan om vissa delar blev lidande eftersom de inte premierades av 

systemet svarade Högmo att detta inte var fallet då man som försäljare är 

tvungen att tänka långsiktigt vilket innebär att man tänker på kundens bästa 
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och ser till att denne får det han/hon behöver. En nackdel Högmo ser med 

detta system är att det funnits ett annuleringsansvar som innebär att avtalet 

måste gälla i minst 36 månader för att försäljaren ska kunna få ut hela sin 

premie. Detta betyder att han kunde bli återbetalningsskyldig ifall han 

plockat ut för mycket av premien i förväg. Detta gäller inte längre i det nya 

systemet då säljarna här har fast lön. 

 

Högmos åsikter om lönesystemet fast lön 

I det nuvarande systemet har Högmo fortfarande en viss del provision men 

denna är mindre och den fasta lönen betydligt högre. Samtidigt finns det ett 

tak på hur mycket provision han kan tjäna på ett år. Målen är satta på så vis 

att företaget ska kunna gå runt. Detta innebär enligt honom att förmåner 

som bil och telefon ska kunna betalas samt att alla andra driftkostnader ska 

täckas. Målen är därför uppsatta på en sådan nivå att försäljaren minst ska 

dra in tillräckligt för att täcka dessa kostnader med pålägget för en liten 

vinst. Högmo säljer nu främst försäkringar till de befintliga kunderna i 

hans kundstock. Detta är möjligt då han tidigare tagit väl hand om dessa 

och gett dem god service. De är återkommande kunder vilket betyder att 

han nu kan sälja nya lösningar till dessa. Det nuvarande systemet utgör en 

trygghet anser Högmo, trots att han tjänar mindre. Högmo föredrar som 

sagt det nya systemet och säger att detta beror på den livssituation han 

befinner sig i idag med en familj att ta hand om. Hade han befunnit sig i 

den situation då han inte haft dessa förpliktelser så hade han nog föredragit 

helt rörlig lön. En nackdel han ser med det nuvarande systemet är att lönen 

sätts subjektivt av chefen. Även om denna lön baseras på de senaste tre 

åren så är det inte de individuella prestationer som direkt premieras. En 

nackdel som även Högmo tar upp med det nya systemet är att det innebär 
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en risk för företaget ifall det skulle börja gå sämre för försäkrings-

branschen då man har försäljare som har en relativt hög fast lön även om 

de inte säljer några försäkringar. Detta kan även vara ett problem då 

företaget är väldigt beroende av att cheferna uppträder korrekt och ifall de 

skulle göra tabbar som gör att det går sämre för företaget så är det svårare 

att säga upp personal som nu har fast lön. 

 

Som även de tidigare intervjuade, förespråkar även Peter Högmo det nya 

lönesystemet då det ger honom trygghet i hur mycket han tjänar. Dock 

påpekar han att om vi frågat honom för tio år hade svarat att han föredrar 

ett lönesystem med total rörlig lön som baseras på den egna prestationen då 

detta hade gett honom mer pengar. På frågan om det gamla systemet varit 

rättvist svarar han att han tycker det var rättvist men att det ändå alltid 

förekommit avundsjuka bland försäljare. Främst har försäljare som det gått 

bra för kritiserats bland annat för deras sätt att jobba vilket Högmo anser 

har varit en belastning. Men förutom detta anser han att stämningen varit 

god både innan och efter att lönesystemet ändrats. 

4.5 Avslutning respondenterna  
Alla personer vi intervjuat var medvetna om de grundläggande värderingar 

LF har nämligen att vara nära sina kunder och att ta hand om dessa. Alla 

tre tryckte på att de som seriösa försäljare är beroende av att ge kunden god 

service då det är en relation som måste vara långsiktig för att det ska gynna 

företaget men även dem själva som försäljare så de under en längre tid kan 

sälja fler olika lösningar till kunden. Det svar de också hade gemensamt 

var att de förespråkar det nya systemet även om det innebär en lägre lön för 

dem. Detta då det innebär en trygghet de prioriterar över den eventuella 
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mycket högre lön de skulle få då de hade provisionslön. Se 

argumentationen under intervjun med Peter Högmo. 

4.6 Åsikter om provisionslön 
2004-02-19 publicerade Dagens Industri en artikel med titeln; Skandias 

försäkringsförsäljare toppar löneliga. Där har Di.se tittat på inkomst-

uppgifterna för ett urval av Skandias försäkringsrådgivare ute i landet. Det 

visar sig att det inte är ovanligt med inkomster i miljonklassen bland de 

mest framgångsrika rådgivarna, som i de flesta fall säljer försäkringar till 

företag, men ibland också till privatpersoner. Denna artikel skapade 

läsarstorm om försäljarlöner, flera läsare är arga och tycker att di.se inte 

borde skriva om säljarnas löner men många tycker att artikeln är relevant. 

Nedan följer ett urval av de mer än 100 inlägg till artikeln, av vilka vi anser 

vara mycket intressanta inlägg till debatten om provisionslön. Denna del, 

åsikter om provisionslön kan ses som en avslutning på kapitel fyra, 

uppsatsens empiri: 

 

Signaturen Jestar skriver; 

”Vad roligt att dessa personer har lyckats och tjänar pengar efter att 

jobbat hårt! Varför ska svenskar alltid känna avundsjuka när andra 

lyckas? Bort med jante-artiklarna" 

 

Signaturen Fd försäkringssäljare: 

"I sämsta kvällstidningsstil sällar sig DI till skvallertidningarna. I stället 

för att berömma de säljare som är kapabla att nå toppresultat, väljer DI 

att sabla ner. Botten!"  
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Uno Palme med rubriken "Rådgivare" skriver; 

”Javisst kallar de sig rådgivare, men vilken typ av råd dessa är, framgår 

ej. De är försäljare. Inget annat.” 

 

Tor i Lund; 

”Många debattörer tycker att det är OK att en duktiga säljare har god lön. 

Så är det inte. Försäkringar och pensioner är en vara med annan innebörd 

än dammsugare och begagnade bilar. Det handlar om människors 

trygghet och levnadsstandard på ålderdomen och under sjukdom eller 

annan utsatt livssituation. Om en kraftig del av premierna går till 

rånarligan i direktionen och till torpederna i säljledet dras detta från den 

utbetalning kunden kommer att få. Försäkringsbranschen profiterar på 

ogenomträngliga villkor som den icke ekonomiskt bevandrade kunden ej 

klarar att bedöma lika lätt som en Elektroluxdammsugare..” 

 

Signaturen Duktiga medarbetare hävdar att lönerna i Skandia är 

välmotiverade; 

"Det är allmänt känt i försäkringsbranschen att endast de kunnigaste och 

duktigaste säljarna blir kvar i Skandia. De ställer mycket tuffare krav på 

sina säljare än vad andra bolag gör. De sämre säljarna stannar enbart 

kort tid i bolaget."  

 

Kalle skriver: 

” Lönen är kostnad som belastar företaget, vinsten och i slutändan 

försäkringsförmåner. Det är vi kunder som betalar. Kränga försäkringar 

är inte mer betungande eller kvalificerat än att sälja damsugare.” 
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NN med rubriken ”Provision” skriver; 

”En ny anställd Skandia säljare tjänar ca 18 000 SEK/mån. Efter hårt 

arbete med 60 timmars veckoarbetstid kan han efter ett par år möjligen nå 

300 000 SEK /år. Lyckas han med sitt arbete och fortsätter hålla tempot 

uppe och om han skapat förtroende och ett gott rykte samt ett brett 

kontaktnät när han möjligen 500 000 SEK. De som tjänar över miljonen är 

oerhört kunniga och duktiga de är ytterst få. Det är inte många i 

branschen som klarar det. Och i så fall bara en kortare tid.” 

 

Gonken skriver; 

” Tjänar man pengar som provisionsavlönad säljare borde även DI:s 

"stjärnreportrar" inse att det ligger en arbetsprestation bakom 

ersättningen” 

 

**Säljare** är av denna mening; 

”Vill bara säja att utan några duktiga säljare så skulle Skandia m.fl. inte 

existera! Vad skulle försäkringsbolag plus alla andra företag göra om de 

inte hade någon som drog in några pengar? Tror ni att de som sitter i 

ledningen för olika bolag får till några avslut? 

 

Nej, för faan...utan säljare så skulle inte ett skit fungera någonstans!! Klart 

att duktiga säljare ska ha bra betalt!! Och till alla er som skriver här och 

verkar ypperligt avundsjuka - försök att sälja själv om ni tror att det är så 

enkelt. Skulle tro att ni inte duger till att sälja en iskall pilsner mitt i 

Sahara!! Höga löner till duktiga säljare = RÄTT!! 
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Signaturen Jyrban med rubriken, Säljare-varför gnälla?, får avsluta 

denna del om åsikter om provisionslön; 

”Det är så patetiskt att höra om vad de bästa säljarna tjänar... Företagen 

är så snåla att de inte har råd att anställa någon som inte producerar 

något så de väljer ett provisionssystem istället, då när någon driven person 

efter många års slit helt plötsligt börjar tjäna pengar är man framme med 

pekpinne och säger att det är helt orimligt... Om alla yrken mättes på 

samma sätt som säljyrket, dvs om alla fick lön efter vad de presterade är 

jag övertygad att BNP i det här landet hade varit 10% högre... 

 

Är själv säljare sedan många år tillbaka och jag kan informera er 

okunniga om hur det är; 8/10 säger upp sig pga. den psykiska stressen av 

de 2 som återstår är det 20% som drar in 80% av försäljningen... Så inte 

undra på att man avlönar oss med provision. Tycker det är helt rätt att 

man tjänar bra om man gör ett bra jobb! Till er som tycker att det här med 

att sälja försäkringar inte är något, titta på snittlönerna istället... Om ni 

kan så bra, kom hit och visa hur det ska gå till så kommer ni finna att det 

inte är så lätt! Annars hade ju alla varit säljare!” 
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5 ANALYS 
 

I analysen knyts teori och empiri samman. Syftet är att med hjälp av den 

presenterade referensramen och empirin föra en diskussion runt de frågor 

som presenterades i problemdiskussionen. 
 

 

Analysens syfte är som nämnt ovan att föra en diskussion kring de frågor 

som formulerades i uppsatsens inledande kapitel. Dessa frågor lyder:  

 Fördelar och nackdelar med respektive lönesystem, fast lön eller lön på 

provision. 

 Är belöningssystem ett effektivt styrmedel i den komplexa 

försäkringsbranschen när ett företag vill motivera sin personal att arbeta 

mot uppsatta mål. 

5.1 Genomgående diskussion 
Syftet med belöningssystem är enligt Arvidsson (2003) att behålla och 

rekrytera kompetent personal samt att skapa motivation hos de anställda. 

Armstrong (1993) anser att syftet också är att öka företagets effektivitet, 

kvalitetsnivå och kundservice samt att stödja företagskulturen. Syftet med 

belöningssystem menar Armstrong (1993) självklart ligger i att, genom 

mål och belöningar som motiverar, få medarbetare att prestera det företaget 

eftersträvar och på så sätt uppnå målkongruens. 

 

Syftet med belöningssystemet hos Länsförsäkringar Södermanland var i 

princip i linje med vad Arvidsson (2003) och Armstrong (1993) säger. 
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Högström påpekar vikten av att behålla de anställda i företaget och att en 

motiverad personal gynnar företaget i längden och medför bättre 

kundrelationer. Detta gäller både det gamla lönesystemet men även det nya 

som infördes 2002. Den kundservice som Armstrong (1993) tar upp 

speglas i kundnöjdhet hos Länsförsäkringar Södermanland som tas upp i 

det nya lönesystemet då de använder sig av fast lön. Samtliga respondenter 

på Länsförsäkringar Södermanland uppger att syftet med 

belöningssystemet är att företaget ska nå uppsatta ekonomiska mål. 

 

Enligt Simons (1999) måste företag ha en klar strategi och väl definierade 

framgångsfaktorer för att kunna utforma ett välfungerande belönings-

system. Alla företag är olika och belöningssystemen borde vara likaså. Det 

finns inget allmängiltigt gällande belöningssystem. En förutsättning för att 

ett mått ska vara effektivt, är enligt Simons (1999), att det baseras på 

objektiva mätdata, är komplett samt är möjligt för individerna att påverka. 

Länsförsäkringar Södermanlands lönesystem tar hänsyn till antal sålda 

försäkringar vilket är ett objektivt mått och som försäljaren själv direkt kan 

påverka. Detta gäller både det gamla och det nya lönesystemet då det även 

i det nya finns en rörlig del samt att försäljarens lön baseras på dennes 

prestation under de senaste 3 åren. Både Simons (1999) och Arvidsson 

(2001) påpekar vikten av att basera belöningssystemet på mått som de 

anställda känner att de kan påverka och vet hur de kan göra det. Enligt 

Simons (1999) ska belöningssystemet, genom de mål och mått som det 

baseras på, förmedla företagets strategi till alla anställda inom företaget. 

Vid intervjuerna framgick det att alla visste vilken strategi företaget har 

och att detta klargjorts och framhävts i och med förändringen av 

lönesystemet 2002. Fokusen skiftade i och med förändringen från att värva 
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nya kunder till att ta hand om de befintliga kunder försäljaren hade så att 

dessa istället köper fler produkter. 

 

Vroom (1964) menar i sin förväntningsteori att stark motivation bara 

uppnås om en individ kan förvänta sig belöning för sina ansträngningar. 

För att motivation ska uppstå krävs därmed att det finns en klar koppling 

mellan prestation och en tillfredsställande belöning (Armstrong, 1993). 

Enligt Vroom´s förväntningsteori är motivationen stor om medarbetarna 

någorlunda kan förvänta sig att deras ansträngningar och bidrag kommer 

att utmynna i belöningar, med andra ord menar Vroom att motivation är 

mer sannolik då det existerar ett synbart förhållande mellan prestation och 

belöningar. Att belöna månadsvis borde vara mer motivationshöjande än 

om belöning sker på årsbasis då man ganska snart får se verkan av sin 

ansträngning. 

 

De anställda, såväl chefer som medarbetare, har en positiv inställning till 

belöningssystem som företeelse. Högström ser belöningssystemet som ett 

lämpligt styrverktyg för att motivera medarbetarna till bättre prestationer 

och ökad försäljning medan medarbetarna å sin sida ser belöningssystemet 

som stimulerande och som en morot till att försöka bli mer offensiva i sin 

försäljning. Belöningen som sker i form av bonus betalas endast ut en gång 

per år, vilket inte har visat sig vara negativt då försäljaren har möjlighet att 

ta ut denna tidigare. Belöningssystemet bygger på förutsättningen att 

medarbetarna kan tilldelas olika mycket i belöning och även bli helt utan 

belöning. Detta är en konsekvens av att individerna till viss del mäts 

individuellt och därmed får belöning efter enskild prestation. Enligt 

Persson (1994) är det inte ovanligt att en spridning av belöningar mellan 
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anställda kan uppfattas som orättvis. Vi har i vår undersökning dock inte 

erfarit att medarbetarna har uttryckt något missnöje till följd av att det finns 

skillnader mellan hur mycket medarbetarna får i belöning då lönen var 

baserad på den enskildes prestation. 

 

Enligt förväntansteorin beror den anställdes insats på två faktorer: det 

värde som den anställde ser i belöningen samt individens uppfattning om 

hur sannolikt det är att prestationerna leder till belöning (Vroom, 1964). 

Katz och Kohn (1978) hävdar att för att skapa motivation med ett 

belöningssystem krävs att belöning bara utfaller vid en viss prestation, att 

den är värdefull för individen samt att det ska finnas en rimlig chans att nå 

den genom det som presteras. 

 

De intervjuades uppfattning är i linje med Vroom (1964) och Katz och 

Kohn (1978) då de poängterar att det är viktigt för dem att veta att de kan 

nå de uppsatta målen och att det de får för prestationen, pengar, är något de 

vädersätter. I det nya lönesystemet tar man hänsyn till detta genom att 

utöver den fasta lönen även erbjuda en bonus baserad på den individuella 

eller gruppbaserade prestationen. Alla respondenter i företaget anser att 

någon form av belöningssystem behövs för att få de anställda att känna 

motivation och därmed arbeta utöver det vanliga. Det behövs för att göra 

det lilla extra. 

 

Då Länsförsäkringar Södermanland använde sig av provisionslön som 

lönesystem visste alla respondenter vilken prestation som krävdes för att få 

provision utbetald, likaså hur dessa prestationer mättes vilket visar på att 

kopplingen som ska finnas mellan prestation och belöning var tydlig 



5. Analys 

 67

 

Länsförsäkringar Södermanland har valt att ta bort provisionslönen för 

deras försäljare och att istället använda sig av ett lönesystem baserat på fast 

lön. På så vis ville man motivera personalen på annat sätt en genom 

pengar, exempelvis trivsel och mindre stress. Man har kvar en liten bonus 

som ska motivera personalen att göra det lilla extra. Alla respondenter är 

överens om att systemet med lönen baserad på provision fungerade, men 

att de trivs bättre med systemet med fast lön. I detta fall i mångt och 

mycket beroende på de intervjuades livssituation. 

 

Enligt Katz och Kahn (1978) är ytterliggare ett motivationskriterium att 

belöningssystem ska vara av värde för individen. Eftersom olika 

människor har olika syn på vad värde är skulle kollektiv provision inte 

vara optimal, enligt kriteriet. Det Länsförsäkringar Södermanland använder 

sig av som belöning är främst pengar men vid enastående prestationer som 

mäts inom hela Länsförsäkringar så kan den enskilde försäljaren även 

belönas med en resa eller att få gå på kurs.  

 

Katz och Kahns (1978) tredje motivationskriterium är att det ska finnas en 

chans att nå belöningen genom det som presteras. Detta var enligt 

respondenterna fallet både då Länsförsäkringar Södermanland använde sig 

av provisionslön och nu när de använder sig av fast lön. Då man använde 

sig av provisionslön var tiderna väldigt bra för försäkringsbranschen och 

det var lätt för försäkringsförsäljarna att uppå de satta målen. Nu gäller det 

istället att sälja fler produkter till redan befintliga kunder och för att få en 

bonus ska de uppnå de satta målen som dels är individuella dels 



5. Analys 

 68

gruppbaserade. Detta säger försäljarna har blivit något svårare men att de 

fortfarande ser det som ett uppnåbart mål. 

 

Studier om motivation har sammanfattats av Kohn (1993) och de visar att 

det är svårt att hävda att det finns samband mellan belöningar och goda 

arbetsinsatser. Kohn (1993) menar att företag ofta fokuserar på hur 

prestationsbaserade belöningssystem ska vara utformade för att ge önskade 

effekter, när den verkliga frågan är om systemen överhuvudtaget ger 

effekter alls. Länsförsäkringar Södermanland är ett praktiskt exempel på att 

försäljarna presterar lika bra med fast lön som de gjorde då de hade 

provisionslön. Det vill säga att de inte känner sig mindre motiverade med 

den fasta lönen. Respondenternas egna förklaring till detta är att lönen till 

viss del fortfarande baseras på deras enskilda prestation då den baseras på 

de senaste tre åren samt att bonusen som finns kan verka motiverande även 

om det inte är en större summa pengar det handlar om. Även att de genom 

mindre stress upplever situationen på arbetsplatsen som bättre ökar 

motivationen till att prestera bra. 

 

Kohn (1993) och Öberg (2004) ser att företagsledningar vanligtvis tror 

starkt på att belöningssystem verkligen ger motivationseffekter och Kohn 

(1993) frågar sig varför företag håller fast vid tron i fråga, då det inte finns 

något stöd för detta i undersökningar. Kohn (1993) tror att 

företagsledningarna tycker att det är enklare att göra förändringar i ett 

existerande system, än att ta tag i problemet på djupet, något som 

Länsförsäkringar Södermanland gjort. De har valt att gå mot strömmen, 

emot något som så länge varit en grundregel i försäkringsbranschen, att 

avlöna sina försäkringsförsäljare med provision. Vad är det egentligen som 
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säger att det skulle vara ett bättre system, regeln är som synes långt inrotat 

i denna bransch något som i och med denna förändring kan bli ett startskott 

för andra bolag att göra detsamma. 

 

Inställningen till belöningssystem hos respondenterna måste ändå anses 

skilja sig från vad Kohn (1993) hävdar. Respondenterna anser inte att 

motivationen minskat i och med att man övergått till fast lön. Dock anser 

de att någon form av belöning är viktig för att skapa den lilla extra 

motivationen. Hos Länsförsäkringar Södermanland finns det en form av 

belöningssystem kvar vilken i dagsläget mest ger en fingervisning om i 

vilken riktning ledningen vill att försäljarna skall arbeta. Respondenterna 

anser vidare att detta andra belöningssystem snarare handlar mer om att 

visa att ledningen är nöjd med vad de presterat, vårdar sina anställda vilket 

i förlängningen innebär nöjda kunder. 

 

Arvidsson (2003) förklarar att människor styrs av inre och yttre 

motivationsfaktorer. Om en individ styrs av inre faktorer söks en inre 

drivkraft som exempelvis utvecklande arbetsuppgifter, om individen 

däremot styrs av yttre faktorer är yttre belöningar såsom lön och saker som 

ger status, det viktiga (Arvidsson, 2003). Armstrong (1993) definierar yttre 

motivation som påverkan utifrån, i syfte att uppnå motivation. Kohn 

(1993) hävdar att yttre motivationsfaktorer inte ändrar grundläggande 

attityder och således heller inte skapar varaktig och långsiktig förändring. 

Armstrong (1993) säger att inre motivation kommer inifrån individen själv, 

då individen upplever en tillfredsställelse, handlingsfrihet, ansvarsfulla 

arbetsuppgifter eller karriärmöjligheter. Enligt Kohn (1993) är individerna 

som känner en inre motivation de som brinner för det de gör. Armstrong 
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(1993) konstaterar att yttre motivation ger en omedelbar och stark effekt på 

kort sikt, men att motivation måste komma inifrån för att djupare 

motivationseffekter ska nås på länge sikt. På Länsförsäkringar 

Södermanland får vi intrycket av att alla känner inre motivation i och med 

att de brinner för det de gör. Respondenterna menar att i fall de inte hade 

trivts med jobbet så hade det antagligen inte gått bra för dem och att de i så 

fall inte jobbat kvar så länge som de gjort. Långsiktigt tänkande verkar ha 

infunnit sig hos säljarna på Länsförsäkringar Södermanland kanske i takt 

med stigande ålder. Den inre motivationsfaktorn, att tjäna pengar, har 

ändrats då lönesystemet ändrades och våra respondenters åsikt är att de 

uppskattar tryggheten i en högre, fast grundlön framför en låg, fast lön och 

resten provision, vilket kan bero på den livssituation respondenterna 

befinner sig i. Hade de varit unga och inte haft en familj att ta hand om så 

hade de eventuellt svarat annorlunda. Frågor om yttre motivationsfaktorer 

såsom tjänstebilar etc. var något som vi inte frågade om i intervjuerna och 

dess effekter på de tillfrågade kan därför inte analyseras. 

 

Alla respondenter är överens om att belöningssystem kan ge en positiv 

effekt för motivationen men anser dock att värdeskapande och trivsel är 

viktigt och egentligen viktigare för stimulans på arbetet. En följd av detta 

är enligt respondenterna att upprätthålla motivationen på lång sikt genom 

exempelvis trivsel, feedback och vi-känsla. 

 

Kohn (1993) påpekar några negativa effekter som kan uppstå av 

belöningssystem. Individen kan känna sig manipulerad, det vill säga att 

genom att koppla åtråvärda belöningar till ett visst beteende påverkar 

företagsledningen sin personal i en viss riktning, vilket kan få till följd att 
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de känner sig kontrollerade. Belöningssystem kan även enligt Kohn 

(1993), leda till att relationerna på en arbetsplats undergrävs. De anställda 

börjar arbeta för egen vinnings skull och ser inte längre till hela företagets 

bästa. Vidare anser Kohn (1993) att de vekliga problemen som finns på en 

arbetsplats inte uppmärksammas, utan ledningen belönar sig ur en svår 

situation. Belöningssystem blir ett substitut för det som de anställda 

egentligen behöver för att utföra ett bra arbete, den inre motivationen. 

Genom intervjuerna framkom att respondenterna till viss del kan beskrivas 

som manipulerade på så vis att de kan ha försökt sälja fler av de produkter 

som har gett högre provision. Samtidigt verkar de, som nämnt ovan, hittat 

en inre motivation som gör att den eventuella manipulationen inte påverkar 

dem negativt utan att de trivs med det de gör. Även att det skulle kunna 

uppstå konkurrens om arbetsuppgifter, vilket ger försämrade relationer 

mellan de anställda verkar inte vara fallet på Länsförsäkringar 

Södermanland utan försäljarna har sina egna kundstockar de tar hand om 

och i vissa fall tipsar de även varandra om kunder. 

 

För att kunna erhålla nöjd personal krävs det att den känner sig uppskattad 

och nyttig. På Länsförsäkringar Södermanland lyckas man med detta utan 

ett belöningssystem. De har istället gjort motsatsen och tagit bort 

provisionslönen för att skapa trygghet för personalen genom säkrad 

inkomst och mindre stress. Här är det den inre motivationen som vi anser 

har byggts upp under år av förtroende medarbetare emellan, men även 

genom erkännandet de får från nöjda kunder. Det som är av vikt är att 

behålla kunder och vårda kundrelationer och därmed uppnå långsiktighet. 
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När Maslows behovspyramid som utgår från att alla människor har fem 

olika nivåer på sina behov appliceras på våra respondenter konstaterar vi 

att deras behov är tillfredställda på de lägre nivåerna: de fysiska behoven, 

säkerhetsbehoven och de sociala behoven. Medan det finns goda 

förutsättningar att tillfredställa de högre nivåerna: uppskattning och själv-

förverkligande. I företagssammanhang kan de fysiska översättas till lön 

och arbetsförhållanden. Lönen betalas ut regelbundet och 

arbetsförhållandena får anses vara goda. Säkerhetsbehoven översätts till 

säkerhet i arbetet och minimering av risken att bli arbetslös. Enligt vad 

som framkommit riskerar medarbetarna inte arbetslöshet i dagsläget. 

Vidare avses med de sociala behoven individers gemenskaps- och 

tillgivenhetsbehov exempelvis tillhörighet, acceptans och vänskap och där 

människan vill umgås med andra, ingå i en social grupp av kolleger och 

vänner. Denna nivå av behov anser vi vara tillfredsställd på 

Länsförsäkringar Södermanland mycket tack vare den starka affärskultur 

som utvecklats. Enligt Robbins (1998) strävar individer alltid efter att 

tillfredsställa den behovsnivå de befinner sig på och när dessa behov är 

tillfredsställda vill individen uppfylla närmast ovanstående behovsnivå.  

 

Nivåerna som tar upp uppskattning och självförverkligande anser vi vara 

väldigt individuella för de anställda vid Länsförsäkringar Södermanland 

vilket även Robbins (1998) påpekar då han säger att den stora skillnaden 

mellan högre och lägre behov är att de högre behoven tillfredsställs internt, 

det vill säga inom personen, medan de lägre behoven till största delen 

tillfredsställs externt, av faktorer som anställning och lön. Uppskattningen 

är beroende av vilket självförtroende personen har samt vilken respekt han 

får och självförverkligande har att göra med om han tar tillvara på alla sina 
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resurser och använder hela sin potential. Dessa faktorer är främst 

påverkbara av individen och företaget kan endast ge de rätta förutsättningar 

för att personen ska kunna lyckas nå dessa nivåer, vilket vi anser är möjligt 

vid Länsförsäkringar Södermanland då vi anser att respondenterna funnit 

den inre motivationen vilket gör det möjligt för dem att använda sin fulla 

potential. 

 

Boethius och Ehdin (1993) menar att den enda vägen till framgång är att 

varje anställd själv hittar sin inre motivation, det vill säga en övertygelse 

som ger mening i arbetet och för att finna den krävs att den anställdes 

värderingar överensstämmer med företagets samt att denne får 

återkoppling på sina prestationer. Den uppfattning vi fått är att den inre 

motivationen verkar finnas hos de försäljare vi intervjuat vid 

Länsförsäkringar Södermanland och att man, för att få försäljarens 

värderingar att överensstämma med företagets, använder sig av ett 

bonussystem som säljarna redan från början vet om. Återkoppling på 

försäljarens prestation sker via årliga coachsamtal men även kontinuerligt 

under året. 

 

Frågan är om säljarna är medvetna om produktens komplexitet, att de säljer 

en komplex produkt till kunder som inte alltid är pålästa om vad det 

egentligen är de köper. Frågan ledde till att vi trodde att det för en 

försäljare både måste vara svårt att övertyga kunden om att det är en 

produkt han behöver och samtidigt att det kan vara lätt för försäljaren att 

sälja försäkringar som kunden inte alls är i behov av men som ger 

försäljaren en högre provision. Svaret vi fick av respondenterna var att de 

är fullt medvetna om hur komplex produkten är med alla dess villkor och 
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att kunderna de säljer den till, till stor del är tämligen okunniga om 

produktens exakta egenskaper. Skulle de se i ett kortsiktigt perspektiv 

skulle det antagligen löna sig för dem att i alla fall med ett lönesystem 

baserat på provision sälja fler försäkringar som kunden inte har något 

behov av, men att om man som försäljare vill vara med i branschen på lång 

sikt finns det ingen annan möjlighet än att sälja försäkringar som gagnar 

kunden, då de är beroende av att ha nöjda kunder i det långa loppet. 

5.2 Slutdiskussion  
Vi kan mot bakgrund av vår studie konstatera att ett flertal reaktioner kan 

framkomma som konsekvens av införandet av ett belöningssystem. Utifrån 

vår studie har vi sett att ett belöningssystem leder till förändrade 

prestationer i form av både förbättrade och försämrade insatser. De 

förbättrade arbetsprestationerna förklaras av att anställda ser ett införande 

av belöningssystem som ett incitament att prestera bättre. De försämrade 

arbetsprestationerna som vi har kunnat konstatera är konsekvenser av att 

belöningssystem även framkallar stress och upplevd orättvisa. Vi kan även 

fastställa att det vid införandet av ett belöningssystem föreligger en risk att 

de anställda tenderar att enbart prestera efter vad som är 

belöningsgrundande och direkt undviker övriga arbetsuppgifter. En 

förutsättning för att ett belöningssystem skall kunna utgöra ett hjälpmedel 

för att skapa målkongruens mellan en företagsledning och anställda, anser 

vi vara att avsikterna med belöningssystemet är tydligt definierade och 

förankrade i hela organisationen. 

 

Vi har förstått betydelsen av att anställda har en klar bild över vilka mål de 

skall sträva mot. Om de anställda missuppfattar målen finns risken att de 
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omedvetet motarbetar det tilltänkta målet. Vår åsikt är att införandet av ett 

belöningssystem kräver en väl fungerande kommunikation för att 

förebygga de oklarheter som de anställda kan uppleva. Det har genom vår 

undersökning framkommit att individers möjlighet att påverka graden av 

måluppfyllelse inverkar på prestationen. Vi har också sett att denna brist på 

påverkbarhet bidrar till reaktioner i form av upplevd orättvisa hos 

medarbetarna. 

 

För att ett belöningssystem skall upplevas som motiverande hos anställda 

anser vi att det, förutom utmanande mål, krävs att det mått som används 

för att utvärdera anställda verkligen speglar prestationerna. Vi menar att ett 

mått som är tillförlitligt bidrar till att anställda förändrar sina prestationer i 

större utsträckning än vad en mätmetod som fungerar dåligt gör. Vi anser 

också att vi kan fastställa att anställdas motivation till att förbättra sina 

arbetsprestationer ökar om de får en snabb återkoppling på deras 

prestationer, eftersom sambandet mellan prestation och belöning då bättre 

tydliggörs. Det kan dock förekomma meningsskiljaktigheter hos de 

anställda rörande vilka mått som anses som motiverande. En rimlig 

förklaring till detta anser vi vara att företagsledningen inte fullt ut har 

lyckats kommunicera betydelsen av de valda måtten. I vår studie har detta 

bidragit till en lägre acceptans för belöningssystemet. Vår uppfattning är 

att användningen av mått, som av de anställda upplevs som viktiga och 

motiverande, har en positiv effekt på arbetsprestationen. Intressant i denna 

diskussion är att Länsförsäkringar Södermanland, trots att de gått ifrån att 

använda sig av provisionslön, lyckats att hålla personalen motiverad och 

att resultaten till och med ökat. 
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Vi anser oss kunna säga att våra respondenter inte motiveras av ett 

belöningssystem i form av provisionslön på det sätt vi trodde att de skulle 

göra vid studiens början. Grovt sagt trodde vi att provisionslönen skulle 

leda till att försäkringsförsäljare försöker sälja alla möjliga försäkringar till 

sina kunder oberoende om de är i behov av dessa eller inte bara för att öka 

sin egen lön. Respondenterna däremot påpekade alla gång på gång vikten 

av att sätta kunden i centrum vilket i längden är det enda hållbara för en 

försäkringsförsäljare. Kundens bästa sätts alltid främst och alla 

respondenter är överens om att det är ett måste för att bli en bra och hållbar 

försäljare inom denna bransch. Tanken att handla för egen vinnings skull 

hägrar inte eftersom detta skulle innebära att slutet som försäljare är nära. 

Högström menar att en säljare först blir en effektiv och duktig sådan efter 

fem år. Branschen är komplex och det finns mycket att lära och det tar lång 

tid.  

 

Bekräftelse på kundnöjdhet menar alla respondenter är att kunden 

återkommer att den kan lita på att försäljaren ger den bästa tänkbara 

lösningen för kunden i fråga. Med det nya lönesystemet som innebär fast 

lön menar respondenterna att det för de inte handlar om att ”ragga” kunder 

utan att vårda de gamla så att de återkommer. Vi anser att försäljarna på 

Länsförsäkringar Södermanland snarare drivs av inre än yttre motivation 

och av tillfredsställelsen att tillsammans med företagets kunder nå optimala 

lösningar för samtliga parter. 



6. Slutsats 

 77

6 SLUTSATS 
 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits efter att ha 
analyserat problemställningen med hjälp av de teorier vi presenterade i 
kapitel tre. Här presenteras kortfattat resultaten av analysen med 
intentionen att ge konkreta svar på diskussionsfrågorna. Vidare då även 
om uppsatsens syfte är uppfyllt med hjälp av svaren på 
diskussionsfrågorna. 
 
 
”Vårt syfte med studien är att undersöka om provisionslön är ett bra 

sätt att avlöna försäkringsförsäljare med hänsyn till att det är en 

komplex produkt de säljer samt att kunden ofta inte vet vad alla 

försäkringsvillkor egentligen innebär.” 

  

Från början när vi började diskutera problematiken runt provisionslöner 

och då främst inom försäkringsbranschen ansåg vi det vara motsägelsefullt 

att använda sig av ett lönesystem uppbyggt på provision. Anledning till 

detta var som vi beskrivit i inledningen att vi ansåg att det är komplexa 

produkter (vilket vi i och för sig fortfarande anser) försäljarna måste sälja 

till sina kunder. Kunder som till viss del inte är speciellt insatta i denna 

bransch och inte medvetna om vad det är de egentligen köper. Vi ansåg att 

försäljarna i en sådan situation säkert tar tillfället i akt och säljer så många 

försäkringar som möjligt, även om kunden inte är i behov av dessa, för att 

öka sin egen lön. Då visste vi ännu inte om att det fanns en regel om god 

försäkringsförmedlingssed som försäljare måste hålla sig till. Att endast 

tänka på egen vinning och att arbeta mot målet att sälja så många 
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försäkringar som möjligt för att få en hög provision trodde vi var en 

genomgående tanke bland säljarna, något som vi mycket tidigt insåg var ett 

påstående med mycket lite sanning i. Som vi skrivit i analysen genomsyras 

säljarnas tänkande av att sätta kunden i centrum. Att hitta de lösningarna 

som är de bästa för kunden och i slutändan få nöjda och återkommande 

kunder var begrepp som ständigt återkom under våra intervjuer.  

 

Vår första tanke, att säljarna ändå måste anses ha en viss skyldighet 

gentemot kunderna vid försäljning av de komplexa försäkringslösningarna, 

gjorde att vi ansåg att ett lönesystem baserat på provision är fel och bara 

uppmuntrar försäljarna att sälja försäkringar och inte tänka på konse-

kvenserna. Vi kom fram till att anledningen till varför man överhuvudtaget 

använder sig av provisionslön inom försäkringsbranschen var att det alltid 

har varit så inom denna bransch. Vi hade dock fel. Visst är provisionslön 

något som länge har bestått och består inom denna bransch, kanske intet 

oanade om att det finns andra möjligheter, men säljarnas uppfattning avvek 

radikalt från våra. 

 

Då vi genomförde våra intervjuer var alla respondenter av åsikten att om 

man vill vara kvar som försäljare inom försäkringsbranschen på lång sikt 

kan man inte dra nytta av situationen och sälja försäkringar som kunden 

inte egentligen behöver bara för att kunden är omedveten om motsatsen. 

Respondenterna menar att om man vill vara kvar en längre tid som 

försäljare av försäkringar är man beroende av att kunderna litar på en och 

att de produkter man säljer är för kundens bästa. Känner kunden att han 

inte kan lita på försäljaren så kommer den att välja att byta försäkrings-

bolag. Något som både försäljaren och företaget förlorar på. 
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Respondenterna anser att även om det kan vara frestande att sälja sådana 

försäkringar som ger mer pengar i provision och som de tjänar på 

kortsiktigt så måste de vara förnuftiga och tänka långsiktigt för att vara 

trovärdiga och kunna hålla kvar sin kundstock. De menar att det finns 

exempel på försäljare som bara tänkt på att öka sin provision vilket har lett 

till en mycket kort karriär inom försäkringsbranschen. 

 

Med ovanstående resonemang anser vi oss kunna dra slutsatsen att ett 

lönesystem baserat på provision inte påverkar kunden negativt, däremot 

har vi genom intervjuerna kommit fram till att provisionslönen kan verka 

stressande för försäljaren då de i förväg inte vet hur mycket de kommer att 

tjäna. Vidare framkom det att säljarna tycker om känslan att kunna säga till 

kunder som säger; ”du säger bara så för att du får mycket i provision om 

jag köper denna försäkring” att så inte är fallet utan att det enbart är för 

kundens bästa. Detta är ett påstående som inte skulle kännas lika starkt om 

svaret blev, ”ja, jag har provision, men anser att det är den bästa 

försäkringslösningen för dig”. 

 

Våra respondenter har också påpekat att livssituationen de befinner sig i till 

stor del är avgörande till vilket lönesystem de förespråkar. Då 

respondenterna befinner sig i ett skede i livet med familj och barn som de 

måste försörja så anser de att det är en trygghet att enbart ha fast lön. Dock 

menar de att om vi tillfrågat de för tio år sedan skulle deras svar ha blivit 

annorlunda. Då hade de förespråkat lön baserad på provision då detta gav 

dem möjligheten till betydligt högre lön.  
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Vi drar även slutsatsen att belöningssystem är effektiva när det gäller att 

motivera på kort sikt, på lång sikt krävs dock en inre motivation som stärks 

genom feedback och mindre stress. Vidare anser vi att om de anställda inte 

får medverka vid formuleringen av målen kan det leda till att de inte ser 

målen som sina egna och saknar engagemang för att arbeta mot dessa. Om 

medarbetarna saknar det rätta engagemanget kan det medföra att de mål 

som sätts inte känns relevanta och utmanande samt att de sätts på en sådan 

nivå som de inte säkert vet att de kan uppnås. Även om det inte ska vara 

för lätt att uppnå målen så måste medarbetarna veta att det finns en 

möjlighet att uppnå dessa. 

 

Belöningssystem skapar incitament som leder till ökad motivation för 

delägarna och medarbetarna på företagen, minskar divergensen mellan 

ägare och övriga anställda på företagen vilket leder till ökad målkongruens. 

Självklart är innehållet i belöningssystemen betydelsefullt när det gäller att 

attrahera och behålla kompetens i företaget men behöver dock inte som på 

Länsförsäkringar Södermanland vara den drivande styrfaktorn. Ett väl 

fungerande belöningssystem kommer sannolikt även fortsättningsvis att 

vara ett effektivt styrmedel för att uppnå målkongruens och för att 

rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft i väldigt många företag. 

 

Trots att antalet intervjuade är få anser vi oss kunna dra slutsatsen att 

provisionslön fungerar utmärkt i försäkringsbranschen men att helt fast lön 

är att föredra när säljarna har en livssituation där den ekonomiska 

tryggheten värdesätts högre.  
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Tillsist drar vi slutsatsen att personalen på Länsförsäkringar Södermanland 

inte behöver styras med belöningssystem utan att tryggheten, trivseln och 

vi-känslan är det som motiverar mest. Framför allt anser vi oss kunna dra 

slutsatsen att det är fullt möjligt för företag att med hjälp av 

belöningssystem främja både produktivitet och produktkvalitet. Problema-

tiken ligger istället i hur de anställda skall motiveras för att uppnå 

målöverensstämmelse då alla anställda är olika och värdesätter 

belöningarna på olika sätt. Länsförsäkringar Södermanland är ett exempel 

på att belöningssystem i form av provisionslön inte behöver vara den 

faktor som motiverar personalen mest utan att det är att den inre 

motivationen blir tillfredsställd som har betydelse. 

6.2 Egna reflektioner och förslag på fortsatt 
forskning 
För de företag som använder sig av belöningssystem anser vi att företagen 

kontinuerligt bör följa upp dess effekt på de anställda då det en individ 

upplever som positivt kan upplevas negativt av andra. Införandet av ett 

belöningssystem är både resurs- och tidskrävande därför ser vi att 

uppföljning är viktig för att kontrollera att den önskade effekten av 

belöningssystemet verkligen erhålls. Om så inte är fallet, varför hålla kvar 

vid något som tydligen inte fungerar bara för att det varit så i alla tider. 

Kanske rädslan inför det nya okända som vi beskrivit ovan är den största 

faran. 

 

Som förslag på fortsatt forskning anser vi att det skulle vara mycket 

intressant att göra en större enkätundersökning vilken skulle omfatta fler 

företag och anställda. Detta för att erhålla en mer komplett bild över 
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belöningssystemets effekt på anställda. En annan frågeställning som skulle 

vara intressant att undersöka är vad som egentligen får företagsledningen 

att hålla fast vid belöningssystem nu när vi genom vår studie fått ett 

konkret exempel på att belöningssystem inte alltid ger den effekt som det 

från början tänkts ge?  

 

Andra frågeställningar som är intressanta om ett företag väljer att använda 

sig av belöningssystem är hur de anställda anser att ett belöningssystem 

ska vara utformat? Mäter det rätt arbetsprestationer? Och vad är egentligen 

det ”rätta” att mäta?  
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BILAGA 1, INTERVJUGUIDE SYSTEMANSVARIG 

 
1. Bakgrund: tidigare arbetsuppgifter, dagens arbetsuppgifter, ålder, utbild-

ning, antal år i företaget, position, koppling till belöningssystemet 

(utformare, ansvarig för utförande och revidering,) 

2. Hur är företaget uppbyggt? 

3. Vilket är företagets strategi? 

4. Vilka är företagets framgångsfaktorer? 

5. Hur viktig är strategin för företagets framgång? 

6. Vilka mål har företaget? 

7. Hur mäts dessa mål? Hur sker styrningen mot dessa mål? 

8. Vet de anställda om målen och hur dessa mäts? 

9. Hur ser företagets lönesystem ut? 

 

BELÖNINGSSYSTEM 

1. Syftet med belöningssystemet (långsiktiga/kortsiktiga mål) 

2. Vilka former av belöning finns i företagets belöningssystem?  

3. Vilka personer omfattas av belöningssystemet? Finns det olika system för 

olika nivå? 

4. Vilka prestationer premieras hos medarbetarna? 

5. Kan medarbetarna direkt påverka allt som mäts? 

6. Baseras belöningen på grupp eller individuella prestationer? 

7. Finns det monetära och ickemonetära belöningar? 

8. När erhålls belöningen? (efter tid eller antal försäljningar) 

9. Finns det aspekter eller arbetsuppgifter som blir lidande för att de inte är 

belöningsgrundande? 
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10. Vem har utvecklat belöningssystemet nuvarande form? Hur har det gått 

till? Vilka faktorer beaktades/ansågs vara viktiga? 

11. Kan medarbetarna påverka utformningen av belöningssystemet? 

12. Hur ofta uppdateras systemet? (Revideras för att vara uppdaterad) 

13. Är målen för belöningen uppnåbara? 

14. Upplevs belöningssystemet som rättvist? 

15. Hur tror du att medarbetarna upplever systemet? 

16. Hur motsvarar kostnaderna för belöning det företaget får ut av 

belöningssystemet? 

17. Vilka effekter och konsekvenser anser du att belöningssystemet medför? 

18. Finns det nackdelar eller fördelar med systemet? Vad upplever du att 

systemet skapar för beteendeeffekter? (konkurrens mellan personer, 

grupper, suboptimering) 

19. Hur väl uppfyller belöningssystemet sitt syfte? (för att ge nyttomax åt 

företaget) 

20. Är det rätt prestationer som premieras? Vilka förändringar vill du ha på 

systemet? 

21. Vad skulle hända om belöningen inte skulle finnas? 

PRODUKTENS KOMPLEXITET 

1. Är målen anpassade efter produkten? 

2. Utbildas personal för att även ta hänsyn till kunden och inte endast 

försöker öka sin egen vinning genom att sälja så mycket de kan? 

3. Lämnas alltid all information till kunden så denne verkligen kan avgöra om 

han/hon behöver en viss försäkring? 
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BILAGA 2, INTERVJUGUIDE MEDARBETARE 

 

1. Bakgrund: tidigare arbetsuppgifter, dagens arbetsuppgifter, ålder, 

utbildning, antal år i företaget, position, beskriv dina arbetsuppgifter 

2. Vet du vad företaget har för strategi och framgångsfaktorer? 

3. Vad tror du att företaget ville uppnå med lönesystemet som fanns för 2 år 

sen? 

4. Hur fungerade det dåvarande lönesystemet rent praktiskt för dig? 

5. Vilka former av belöningar var aktuella för dig? 

6. Vilka mål blev du avlönad efter och hur mättes dessa?  

7. Upplevde du samtliga mål som klara och specifika? 

8. Ansåg du att målen var uppnåbara? 

9. Kunde du påverka vilka mål som sattes? 

10. Var systemet uppbyggt på individuella- eller gruppmål? Vad anser du om 

detta? Positivt / negativt, varför? 

11. Ansåg du att detta system fungerade?  

12. Vad tyckte du om att din lön var baserad på prestation? 

13. Tyckte du att något borde ha ändrats i systemet?  

14. Tycker du att systemet var rättvist? 

15. Hur anser du att ett bra lönesystem bör vara utformat? 

16. Blev någon arbetsuppgift/arbetsområde lidande eftersom det inte var 

baserat på provision? 

17. Tror du att systemet främjade företagets framgång? Varför/varför inte? 

18. Behövdes systemet? 

19. Innebar det dåvarande löningssystemet en stressfaktor? 

20. Ökade motivationen i ditt arbete med hjälp av lönesystemet? 
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Nuvarande system 

1. Berätta om det nuvarande lönesystemet, hur fungerar det? 

2. Fördelar/nackdelar med det nuvarande systemet. 

3. Vilket av de båda systemen föredrar du?, utveckla. 
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