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Sammanfattning 

 
Titel: En morot för att motivera – En studie om belöningssystem inom säljbranschen 
 
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Cecilia Tang och Veronica Ervenhag 
 
Handledare: Johan Gaddefors 
 
Datum: 2009-01 
 
Problemformulering: Det mest använda sättet för att motivera sin personal till att göra 
ett bra arbete är att använda sig av ett belöningssystem. Meningen med att ha ett 
belöningssystem i företag är att uppmuntra de anställda till att prestera och utföra sina 
arbetsuppgifter något utöver de vanliga. Men frågan är om personalen verkligen 
motiveras till att arbeta effektivare? Hur gör företagen för att motivera personalen? 
Höjs motivationsnivån med hjälp av belöningssystem? 

 
Syfte: Vi vill med denna uppsats undersöka två olika företags belöningssystem samt 
beskriva hur deras personal motiveras till ett effektivt arbete av deras system. 
 
Metod: Uppsatsen är baserad på elva intervjuer, fyra av intervjuerna är genomförda 
med de ansvariga för belöningssystemen i respektive företag. Utifrån respondenternas 
svar kommer vi lyfta fram de fakta som vi anser relevant för att förklara 
belöningssystemet och hur personalen motiveras. Vi har lagt motivationsteorier och 
belöningsteorier som grund. Vi diskuterar intervjuerna från empirin i analys avsnittet. 
 
Slutsats: Efter vår undersökning anser vi att vi har fått en bra bild av hur 
belöningssystemen fungerar i respektive företag. Vi ser att säljarna i Call-Up motiveras 
främst av finansiella belöningar medan säjarna på Länsförsäkringar motiveras mer av 
icke-finansiella belöningar. Varför säljarna i de olika företagen ser så annorlunda på 
belöning tror vi beror på att de har olika mål i sitt arbete. 
 
Förslag till fortsatta studier: Uppsatsen är inriktad på säljbranschen, därmed skulle 
det vara intressant att se vilka skillnader det finns på motivation och belöningssystem i 
olika branscher. Det finns flera faktorer som kan påverka motivationen hos människor, 
bland annat företagskulturen vilket kan vara en intresseväckande faktor i en fortsatt 
uppsats. 
 
Nyckelord:  Belöningssystem, motivation, kollektiva och individuella belöningar, 
finansiella och icke-finansiella belöningar, säljbranschen.  
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Abstract 

 
Title: A carrot to motivate – A study about reward system within sales industry 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Cecilia Tang and Veronica Ervenhag 
 
Supervisor: Johan Gaddefors 
 
Date: 2009-01 
 
Problemfurmulation: The most frequently used way to motivate their staff to do a 
good job is to use a rewrad system. Idea of having a reward system in the company is 
encouraging employees to perform and carry out their duties somethings beyond the 
ordinary. But the question is if the employees really motivated for a desire to work 
more effectively. How do companies to motivate employees? Will the motivation level 
raising with the help of rewardsystem? 
 
Aim: We want this essay to examine two companies reward system, and describle how 
their employees are motivated to work effectively in their system.  
 
Method: The thesis is based on eleven interviews, four of the interviews are conducted 
with persons who are working with rewadsystem at company.Based on respondent’s 
answer, we will select the fact that we consider relevant to explain the reward system 
and how the staff motivated. Theories of motivation and reward theories, have we put 
up as the basis on which we then follow up with interviews in empirin in the analysis 
section 
  
Conclusions: Having made our case study, we consider that we have gotten a pretty 
good picture of how reward systems work in the respective companies. We see that the 
sellers of Call-Up motivated mainly by the rewards in the form of financial and sellers 
at Länsförsäkringar motivated more by non-financial rewards. Why sellers in the 
various businesses look so different on the reward do we think is due to the reason that 
they have different goals in their work. 
 
Suggestions for future research: The essay focus on the sales industry, therefore it 
would be interesting to see what differences there are on motivation and reward system 
in various inustries. There are several factors that can affect the motivation of people, 
among other things we have business culture which can be an interesting factor in a 
continued essay. 
 
Key words: Reward system, motivation, collective and individual reward, financial 
and non-financial rewards, sell industry 
  
  



5 

1. INLEDNING........................................................................................................................... 6 

1.1  BAKGRUND.................................................................................................................. 6 
1.2  PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................. 7 
1.3 DISPOSITION  BILD !? ................................................................................................ 8 

2. METOD................................................................................................................................... 9 

2.1  VAL AV FORSKNINGSMETOD ....................................................................................... 9 
2.3  DATAINSAMLINGSMETOD ......................................................................................... 10 

2.3.1  Intervjuer.......................................................................................................... 10 
2.4  KÄLLKRITIK .............................................................................................................. 12 

3. TEORI ................................................................................................................................... 15 

3.1  MOTIVATION ............................................................................................................. 15 
3.1.1  Motivationsteorier ............................................................................................ 15 
3.1.1.1  Maslows behovsteori ............................................................................... 16 
3.1.1.2  Förväntansteori ........................................................................................ 17 
3.1.1.3  Herzbergs tvåfaktorsteori......................................................................... 18 

3.2  BELÖNINGSSYSTEM................................................................................................... 19 
3.2.1  Utformningen av belöningssystem.................................................................... 20 
3.2.2  Olika slags belöningar ..................................................................................... 21 
3.2.3  Vad som belönas............................................................................................... 23 
3.2.4  Individuell eller kollektivt................................................................................. 23 

3.3 SUMMERING AV TEORETISK REFERENS ..................................................................... 24 

4. EMPIRI ................................................................................................................................. 26 

4.1  CALL-UP ................................................................................................................... 26 
4.1.2  Motivation ........................................................................................................ 27 
4.1.3  Belöningssystem – Finansiella belöningar....................................................... 29 
4.1.4  Belöningssystem – Icke finansiella belöningar ................................................ 31 
4.1.5  Slutord – Belöningssystem i Call-Up ............................................................... 32 

4.2  LÄNSFÖRSÄKRINGAR ................................................................................................ 33 
4.2.2  Motivation ........................................................................................................ 34 
4.2.3 Belöningssystem – Finansiella belöningar....................................................... 35 
4.2.4  Belöningssystem – Icke-finansiella belöningar ................................................ 37 
4.2.5  Slutord – Belöningssystem i Länsförsäkringar................................................. 38 

5.  ANALYS ...................................................................................................................... 39 

5.1  MOTIVATION ............................................................................................................. 39 
5.2 BELÖNINGSSYSTEM................................................................................................... 41 

5.2.1 Finansiella belöningar ..................................................................................... 42 
5.2.2 Icke-finansiella belöningar............................................................................... 44 

6. SLUTSATS....................................................................................................................... 46 

6.1 MOTIVATION ............................................................................................................. 46 
6.2 BELÖNINGSSYSTEM................................................................................................... 47 

6.2.1 Finansiella belöningar ..................................................................................... 47 
6.2.2 Icke-finansiella belöningar............................................................................... 49 

6.3 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER................................................................................ 50 
 

REFERENSER 

BILAGA



6 

1. Inledning 

Syftet i detta avsnitt är att ge en introduktion till uppsatsen. Vi börjar med att redogöra 

för bakgrunden till problemdiskussionen, den leder till ett syfte och frågeställningar vi 

avser att besvara.   

 

1.1  Bakgrund 

I en värld med oavbruten förändring krävs det att företagen idag kämpar med ständiga 

förändringsprocesser1. Det har blivit en allt större tydlighet att personalen framstår som 

en nyckelresurs i det flesta verksamheter. Därmed gäller det för företagen att hålla sig 

konkurrenskraftiga genom att lyfta fram och organisera den mänskliga potentialen som 

finns i företagen.2 Det är en självklarhet för ett företag att tjäna pengar, på samma sätt 

är det en självklarhet att ett företags viktigaste resurs ofta är dess personal3. Personalen 

har fått en alltmer betydande roll för företagets framgång och det tros finnas två saker 

som får människorna att arbeta effektivare. För det första gäller det att människorna får 

arbeta med något meningsfullt tillsammans med andra människor som personen 

uppskattar, det andra handlar om att få någon form av belöning för en bra arbetsinsats.4  

 

För att företagen ska kunna sträva mot en hållbar utveckling krävs det att de främst 

fokuserar på personalen och deras motivation. Dagens samhälle ställer höga krav på 

skicklighet, engagemang och pålitlighet hos personalen eftersom vi lever i ett 

kunskapsintensivt samhälle. Hög motivation gör det möjligt för företaget att ta tillvara 

varje medarbetares potential genom mer kreativa idéer, fler initiativ och ökad möjlighet 

att delegera ansvarsområden och arbetsuppgifter.5 Medvetet eller inte så finns det idag 

någon typ av belöningssystem i de flesta företag för att just motivera sina anställda till 

att arbeta effektivare och hänga med i den konkurrenskraftiga utvecklingen. 

Belöningssystem är ett styrmedel som har en stor strategisk betydelse. Utformningen av 

systemet kan utformas på olika sätt, finansiell eller icke-finansiell, omedelbar eller 

långsiktig och den kan även vara utformad individuellt eller kollektivt, att kombinera 

dessa är inte en omöjlighet.6 Vilken form av belöning som prioriteras varierar från 

                                                 
1 M. Philgren, (1985) s.13 
2 B. Flach, (2006) s. 21 
3 I. Fredriksson, (2005) s.15  
4 M. Philgren, (1985) s. 104  
5 http://www.motivation.se/ (23-09-08) 15:34 
6 B. Flach, (2006) s. 147  
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individ till individ, eller kan riktas mot en hel grupp. Att utveckla ett belöningssystem 

kan jämföras med att konstruera en byggnad, det är viktigt att man använder sig av rätt 

byggstenar vid utformningen, så att systemet är kopplat till företagens mål7.  

 

Vi valde att skriva om belöningssystem och motivation då det är ett intressant område 

att studera inom och för att det har påverkat oss i arbetslivet på ett positivt och negativt 

sätt. En av oss författare har jobbat i olika företag inom säljbranschen såsom 

telemarketing samt försäljning i butik. Vi har båda stött på provisions lön gentemot fast 

lön i arbetslivet. Eftersom vi har skilda åsikter om hur vi själva blir motiverade genom 

olika belöningsformer undrar vi hur de anställda och cheferna i olika företag ser på 

denna fråga.   

 

1.2  Problemdiskussion 

Tanken bakom användandet av belöningssystemen är att uppmuntra människorna till att 

prestera något utöver det vanliga när de förespeglas med de eftertraktade belöningarna, 

och för att få personalen att stanna kvar i företagen. Men frågan är om de gör det?8  Vad 

det är som får människor att prestera och samtidigt må bra är något företagen bör känna 

till för att kunna få med sig personalen9. Belöningssystem och motivation är ett mycket 

brett område, då utformningen kan se väldigt olika ut beroende på vad det är för 

bransch företaget är i. Vi kommer att inrikta oss på definitionerna motivation och 

belöningssystem i två företag. En motiverad personal som trivs på arbetet väljer att 

stanna kvar i företaget samtidigt som de kan bidra med något extra åt företaget. För att 

kunna genomföra studien har vi valt att avgränsa oss till att endast behandla skillnaden 

mellan den säljande avdelningen på företaget Call-Up och försäkrings- samt 

bankavdelningen på Länsförsäkringar i Gävle. Båda företagen ligger i Gävle och 

arbetar inom säljbranschen. Skillnaden mellan dessa företag är att Call-Up arbetar med 

uppdrag från olika företag medan Länsförsäkringar endast säljer sina egna produkter. 

Det finns lite av en tävlingsmänniska i de flesta personer som arbetar inom 

säljbranschen, frågan är hur företagen ska kunna locka fram den till kreativitet och 

prestation. På Call-Up, tävlar de om att sälja så mycket som möjligt medan de på 

Länsförsäkringar tävlar om att få hög status. I denna undersökning kommer 

belöningssystemen att definieras som ett system där olika typer av ersättningar, 

                                                 
7 A. Svensson, (2001) s.18 
8 C. Ax, C. Johansson, H. Kullvén, (2005) s. 75 
9 I. Fredriksson, (2005) s.24 
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förmåner och så vidare blir tilldelade till en individ som en belöning. En belöning som 

på något sätt är beroende av individens arbetsprestation och beteende. Vi kommer att 

tolka belöningssystemen som en helhet och därmed inte avgränsa systemet till endast 

monetära belöningsformer. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur personalen 

motiveras av belöningssystem och förklara vilka faktorer som spelar in på personalens 

motivation till ett bättre arbete. Vidare vill vi undersöka hur företagens 

belöningssystem ser ut.   

 

För att kunna bedöma hur väl belöningssystemet motiverar de anställda inom företaget 

kommer följande frågeställningar att bearbetas:  

• Hur ser belöningssystemen ut? 

• Hur bidrar belöningssystemet till att motivationsnivån höjs hos de 

anställda? 

 

 1.3 Disposition  

Kapitel 1:  I detta kapitel ges läsarna en introduktion i ämnet och en chans att bilda en 

uppfattning kring ämnesområdet. Vidare diskuteras problemet som finns, 

detta utvecklas till ett syfte med uppsatsen. 

Kapitel 2:  Avsnittet om metod ger läsarna en inblick om vilket angreppssätt vi har 

valt att använda för att nå syftet. Det underlättar även för läsarna att 

värdera tillförlitligheten i uppsatsen.  

Kapitel 3:  Relevant teori för uppsatsen tas upp här. Läsarna lär sig förstå vad ett 

belöningssystem innebär, hur utformningen går till, vilka olika 

belöningssystem det finns och beskrivning av de olika val ett företag har 

när de ställs inför etableringen av systemet. Med nyckelordet 

belöningssystem i åtanke presenteras därefter två olika motivationsteorier. 

Kapitel 4:  Här presenteras det empiriska materialet som har insamlats genom 

intervjuerna. Det insamlade materialet ligger till grund för analys och 

slutsats i de kommande kapitlen. 

Kapitel 5:  Här görs en analys av det empiriska materialet tillsammans med teorin. 

Kapitel 6:  Här framställs slutsatsen av uppsatsen, en återanknytning sker till syftet. 
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2. Metod 

Detta avsnitt redogör för tillvägagångssättet för insamlingen och bearbetningen av den 

information som ligger till grund för uppsatsen. Val av metod för insamling av data 

presenteras samt de val vi har gjort av företag och respondenter förklaras. 

 

2.1  Val av forskningsmetod 

Efter konstrueringen av uppsatsens syfte och problemformulering gäller det att välja 

den metod som är lämpligast för att utföra arbetet. Kvalitativ och kvantitativ metod är 

två grupper av metoder med en del liknande kännetecken. Den information som samlats 

in ska vara giltig, trovärdig och pålitlig. Vilken metod som är lämpligast att använda 

beror på vilken sorts information forskaren vill samla in. Det finns inget som påvisar att 

den ena metoden är bättre än den andra, båda metoderna har sina starka respektive 

svaga sidor och var och en passar in ett visst sammanhang.10  

 

Med den kvantitativa metoden söker forskaren i första hand efter statistiska och 

kvantifierbara resultat, medan den kvalitativa metoden bygger på kombinationer av 

kvaliteter och egenskaper som inte kan mätas. I den kvalitativa metoden försöker 

forskaren finna kvalitén i det de avser undersöka. Intresset ligger i att ta reda på hur 

människorna upplever sin värld och fokusen ligger på instinkten än på statistiska 

analyser. Själva forskningsprocessen och framväxten av resultatet sker genom 

människans eget talande och observerbara beteende.11  

 

För att få ut så bra information som möjligt har vi till vår undersökning valt att göra en 

kvalitativ studie. Vår undersökning grundar sig på ord och inte på siffror vilket gör att 

den kvalitativa metoden föredras framför den kvantitativa metoden. Eftersom vi bland 

annat kommer att analysera personalens syn på motivation och belöningssystem gör det 

att den kvalitativa metoden är bättre att utgå ifrån. Detta menar även Patel och 

Davidsson författare till ”Forskningsmetodikens grunder”, de skriver att den kvalitativa 

metoden ger svar på ett problem som handlar om att tolka och förstå människans 

upplevelser12.   

  

                                                 
10 Heine Andersen s. 70 
11 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang s. 100 
12 Patel, Runa, Davidsson, Bo s. 14 
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2.3  Datainsamlingsmetod  

När metoden är vald är nästa steg att söka efter fakta. Fakta kan samlas in genom två 

olika insamlingar, nämligen primär- och sekundärdata. Den typ av data som forskaren 

själv samlat in genom exempelvis information från intervjuer och enkäter kallas 

primärdata. Sekundärdata är material som inte är insamlat eller sammanställt primärt 

för den egna studien utan är skrivet av andra forskare, exempelvis böcker och 

vetenskapliga artiklar.13  

 

Material som redan är insamlat av andra forskare eller från företag kallas sekundärdata. 

Det är ofta till en stor nytta för nya författare inom samma ämne, dels för att den nya 

författaren sparar tid och samtidigt får tillgång till bra fakta. Dessa fakta används sedan 

som ett komplement till de primära data som vi använt oss av i vår studie. I ämnen som 

det tidigare har forskats om och som det redan finns skrivna handlingar inom har oftast 

en hög kvalité. Det betyder att om källan är rätt så blir kvalitén på sekundärdata hög 

och det sparar tid för författaren.14 

 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av båda insamlingsmetoderna, primär- och 

sekundärdata för att få en stark slutprodukt. Primärdata används som en byggsten och 

sekundära data som ett komplement till den information vi fått ut av intervjuerna.  I 

samband med intervjun har vi även samlat in sekundärdata i form av företagsbroschyrer 

som använts vid sammanställningen av empirin för företagen. 

2.3.1  Intervjuer 

Empiridelen i studien består av material grundat på primärdata som införskaffades 

genom flera intervjuer på de två företagen vi valt att avgränsa oss till.  

 

En intervju är ett möte mellan en eller flera personer där intervjuarens syfte är att få 

fram svar från informanten15. Det finns olika typer av intervjuer; strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju innebär att 

forskaren har en stark kontroll över frågorna och svarens utformning med en uppgjord 

lista av frågor och en begränsad uppsättning svarsalternativ. Semistrukturerad intervju 

                                                 
13 U. Lundahl, P-H. Skärvad (1999) s.52 
14 A. Bryman, E. Bell (2005) s. 230 - 233 
15 Jan-Axel Kylén, Att få svar: intervju, enkät, observation s. 22 
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går ut på att forskaren fortfarande har en mall med färdiga frågor som ska bearbetas vid 

intervjutillfället, men att svaren är mer öppna och betoningen ligger på den intervjuade 

som får utveckla sina idéer och tala mer utförligt. Vid en ostrukturerad intervju är 

forskarens roll endast att introducera ett tema eller ett ämne och ingripa så lite som 

möjligt medan den intervjuade utvecklar sina idéer och fullföljer sina tankegångar.16 I 

vår uppsats använde vi oss av intervjuer från den semistrukturerade karaktären till 

forskningen, eftersom det ger respondenten möjlighet att utveckla sina tankar och tala 

mer utförligt kring det berörda ämnet. Genom att vi använde oss av öppna frågor gav 

det oss en möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna. När alla intervjuer var 

klara fick vi tillåtelse att e-posta eller ringa till respektive företag för att få svar på 

eventuella funderingar eller oklarheter vid sammanfattandet i empirin. 

 

Inför intervjuerna konstruerade vi en intervjubilaga med frågor som vi såg till att vi fick 

svar på innan varje intervju var slut. På så vis kunde vi hålla oss inom det ämne vi valt 

att forska om utan att ”flyga ut” i något annat ämne. Intervjuerna med de anställda i de 

högre positionerna tog cirka 45 minuter och med de resterande cirka 20 minuter. Under 

intervjun förde vi anteckningar som sedan skrevs direkt in i datorn för att minimera 

risken till att glömma och blanda ihop uppgifterna kring de olika intervjuerna. Eftersom 

upplägget av intervjuerna är semistrukturerat gav respondenterna även mycket 

information som inte är väsentlig för uppsatsen, därmed presenteras intervjuerna i en 

sammanfattning. 

 

Mats Alvesson skriver i sin artikel ”A Reflexive Approach to Interviews in 

Organizational Resarch” att det finns åtta punkter som en intervjuare måste ta hänsyn 

till vid en intervju. En av dessa punkter handlar om identitetsproblemet. Med det menar 

Alvesson att om de personer som intervjuas är en ”kvinna”, ”chef ” eller ”ledare” så är 

de alla olika personer med olika identiteter, vilket innebär att det blir många synsätt 

iblandade. Arbetssituationen och organisationens villkor för kvinnor som är ledare eller 

mellanchefer är inte densamma som för en man. Intervjupersonernas identiteter syns 

oftast inte tillräckligt tydligt varken från intervjuarens eller intervjupersonens sida.17 

För att vi ska få med lite av varje intervjupersons identitet har vi valt att använda flera 

                                                 
16 M. Denscombe, (2000) s. 135 
17 M. Alvesson (2003) s.18-21 
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citat som personerna sa under intervjuerna, detta för att tydliggöra deras uttalande och 

språk. 

 

Då intervjuerna varade ganska länge valde vi att använda oss av en bandspelare för att 

på bästa sätt komma ihåg vad respondenterna sade vid de personliga intervjuerna, 

samtidigt som vi förde anteckningar. Genom att spela in intervjun med hjälp av en 

bandspelare ger det intervjuaren möjlighet att ta del av respondentens svar på ett 

ordagrant och tillförlitligt sätt18. 

 

2.4  Källkritik  

I nästan alla forskningar finns det något som måste beaktas för att få arbetet så 

sanningsenligt som möjligt. 

 

Kärnproblemet med att skriva en uppsats där man använt sig av den kvalitativa 

metoden är att fastställa vad som faktiskt är sanningsenligt. Det handlar om att inte bli 

lurad av faktaförvrängningar, lögner och ideologisk och politisk propaganda. De källor 

som används vid uppsatsskrivningen bör kritiskt granskas och säkerhetsställas om att 

det är äkta, relevanta och trovärdiga.19 

 

Det finns två viktiga kriterier för bedömning av vetenskapliga studier enligt Bryman, 

reliabilitet och validitet. Dessa behandlar studiens trovärdighet, giltighet och pålitlighet. 

Reliabilitet och validitet är dock framför allt anpassade till forskningar med en 

kvantitativ metod och då vi använt oss av en kvalitativ metod har vi valt att diskutera 

det Lincoln & Guba benämner studiens trovärdighet, bestående av fyra delaspekter i 

Brymans bok. Den första aspekten nämner han är tillförlitlighet, den motsvarar intern 

validitet och kan ökas med en respondentvalidering, alltså att aktören får ta del av 

forskarens sammanställning av intervjun för att kontrollera att forskaren inte 

missuppfattat något. Nästa aspekt, överförbarhet anknyts till extern validitet, den kan 

ökas genom att göra täta och fylliga beskrivningar av detaljer i det man försöker 

beskriva. Pålitlighet är nästa aspekt och kan jämföras med den kvantitativa 

forskningens reliabilitet, den innebär att en kritisk granskning görs av en utomstående 

över alla faser i forskningsprocessen. Den fjärde och sista aspekten är möjlighet att 
                                                 
18 J. Trost, (2005) s. 53-55. 
19 U. Lundahl, P-H. Skärvad (1999) s.134 
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styrka och konfirmera, den knyter in oss forskare om huruvida vi har påverkat 

forskningen, att vi har agerat i god tro.20 

 

För att vi skulle få en pålitlig uppsats med hög trovärdighet var vi noga med att vi fick 

intervjua de personer som hade det rätta kunskaperna inom det aktuella ämnet. Genom 

att ställa följdfrågor under intervjuerna kunde vi säkerhetsställa att respondenterna var 

kunniga inom området, vilket gör att trovärdigheten på insamlingen av data ökar. 

Bandspelaren vi använde oss av under de personliga intervjuerna stärker trovärdigheten 

och säkerhetsställer informationen från det materialet ytterligare.  

 

För att öka den första aspekten, tillförlitlighet som Lincoln & Guba nämnde valde vi att 

maila vår sammanställning av empirin till respektive företag för att på så vis få en 

bekräftelse på att vi tolkat informationen av intervjuerna rätt. För att vidare öka 

uppsatsens överförbarhet har vi i teorin endast tagit upp väsentlig information som gör 

att vi går in mer på djupet i varje del, istället för att få en bredd. Vi har även fått kritisk 

granskning av några utomstående studenter och handledare, både under uppsatsen gång 

och vid uppsatsens slut, det gör att vi stärker aspekten pålitlighet. Det som Lincoln & 

Guba benämnde möjlighet att styrka och konfirmera, är något som vi tycker bör 

diskuteras då det relaterar till vår roll som författare. Då vår intervju är kvalitativ fanns 

våra och intervjupersonernas värderingar med redan vid intervjutillfällena, vilket 

medförde att det påverkade vad som diskuterades. När vi bearbetade det material vi fick 

in från intervjuerna har vi av naturliga skäl sedan tolkat det som sagts. Det gör att denna 

uppsats har gett mer utrymme för tolkningar från vår sida, men för att öka 

trovärdigheten har vi hela tiden försökt hålla ett väl underbyggt resonemang.  Därmed 

är vi väl medvetna om att våra tolkningar och värderingar har en viss inverkan på det 

resonemang som förs och det slutsatser som dras, men detta anser vi är omöjligt att 

undvika vid en kvalitativ studie som vår. 

 

Under insamlingen av den empiriska undersökningen kan intervjuareffekten ha 

betydelse när det handlar om uppriktiga svar. Vissa frågor kan få människor att känna 

sig besvärade som gör att de intar en försvarsställning. Därmed finns det en risk att de 

intervjuade svarar som de tror att forskaren förväntar sig, det vill säga uppfyller de 

                                                 
20 A. Bryman, (2002), s.258-261 
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förväntningar som forskaren har för att göra han glad. I detta fall blir datakvalitén 

svag.21  För att motverka detta gjorde vi några intervjuer med de anställda som arbetade 

på ”det nedersta planet” som belöningssystemet berör mest och hörde efter hur de 

tycker systemet fungerar. En annan nackdel med intervjuer är att det kan vara 

tidskrävande för de utfrågade22. Tiden för intervjuerna har påverkat respondenterna då 

det hade mycket att göra i sitt arbete under denna tid på året. Tidsschemat för 

respondenterna gjorde att de inte hunnit sätta sig in i ämnet, vilket kan ha haft en 

inverkan på undersökningens resultat. Vi hade kunnat erhålla andra eller mer 

specificerade svar om de hade varit bättre förberedda och haft mer tid att svara på 

frågorna vi ställde. Detta är inte något vi kunnat motverka helt men vi försökte ställa 

frågorna på ett så enkelt vis som möjligt så att respondenten kunde svara snabbt. 

Intervjuerna är tänkta att genomföras med två till tre personer med en högre befattning 

inom företagen och med samma antal säljare. På grund av att vi inte tycket att vi fick ut 

tillräckligt med information valde vi att intervjua fler säljare på företaget Call-Up 

jämfört med Länsförsäkringar. 

 

Då vi har valt att studera ett ämne som för företagen kan vara ett konkurrensmedel som 

har inverkan på företagens framgång ger detta oss ett problem. De berörda parterna kan 

därför med avsikt ha undanhållit viktigt och relevant information om hur 

belöningssystemet utformats.  Just för att konkurrerande företag inte ska kunna ta del 

av företagens framgångfaktorer och styrprocess.  Detta problem med att respondenterna 

kan ha undanhållit relevant information är inte något som vi kunnat påverka eller 

hindra.  

                                                 
21 M. Denscombe, (2000) s. 140 
22 M. Denscombe, (2000) s. 162 
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3. Teori 

För att belysa våra frågeställningar om personalens syn på motivation och 

belöningssystem, har vi valt att med detta avsnitt använda oss av teorier som beskriver 

belöningssystem och motivation samt deras relation till varandra. De teorier som vi har 

valt att presentera och fördjupa oss i, redovisar på ett grundligt sätt hur motivationen 

påverkas av de inre och yttre faktorerna av belöningssystemet.  

 

3.1  Motivation 

Ordet motivation står för känsla och drivkraft. För att få med personalen på företagets 

sida gäller det för verksamheten att förstå vad det är som får människorna att må bra 

och vad som får dem att prestera.23 Arbetsmotivation handlar om ur en anställd kan 

motiveras till att arbeta effektivare och därigenom producera mer.24 All den energi och 

alla de drivkrafter eller motiv som finns i människor har den gemensamma 

beteckningen motivation. Motivation står för de specifika drivkrafter som förekommer i 

olika situationer, t.ex. arbetsmotivation och karriärmotivation.25 

 

3.1.1  Motivationsteorier 

I arbetslivet brukar de pratas om att det finns olika motiverande beteenden, dessa kallas 

för motivationsteorier. Människor intresserar sig för många olika saker och engagerar 

sig i många olika aktiviteter. En motivationsteori ska kunna ordna alla dessa intressen, 

aktiviteter och mål i ett rimligt system. Den ska även utveckla några allmänna principer 

som kan bidra till att förklara mängden intressen, aktiviteter och mål.26 Det finns många 

som forskat inom området för motivationsteorier. Några av de mest kända 

motivationsteorierna är behovshierarkin av Abraham Maslow och tvåfaktorsteorin av 

Frederick Herzberg.27 Dessa två personers teorier kommer vi att gå in lite närmare på 

då deras teorier är kända och välanvända modeller. Dessutom kommer vi även att gå in 

på förväntansteori, en teori som beskriver hur motivation uppkommer i arbetslivet.  

                                                 
23 I. Fredriksson, (2005) s. 24 
24 U. Eriksson-Zetterquist, T. Kalling, A. Styhre, (2005) s. 161 
25 J.F Bakka, E. Fivelsdal , L. Lindkvist, (2006) s. 172 
26 Ibid 
27 J.F Bakka, E. Fivelsdal , L. Lindkvist, (2006) s.174 
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3.1.1.1  Maslows behovsteori 

Maslow är känd för sin väl utvecklade teori om behovshierarkin, även kallad Maslows 

behovstrappa som han publicerade 1943. Huvudpoängen med teorin är att företagen 

måste utvecklas så att vissa mänskliga behov som motiverar den enskilda individen att 

handla tillgodoses. Maslow hävdar i sin teori att alla människor har fem grundbehov, 

dessa behov är28(se figur 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Behovshierarki, (Jørgen F Bakka 2006 s. 175). 

 

Dessa olika behov driver fram handlingar hos människan för att de ska bli 

tillfredställda. Maslow utgår från att de flesta människor har de ovanstående behoven 

ordnande i en hierarki där de fysiologiska behoven ligger nederst och de andra vartefter 

kommer i den beskrivande ordningsföljden fram till att behov av självförverkligande 

utgör hierarkins topp.29 Sambandet mellan Maslows behovsteori kan kombineras med 

olika faktorer såsom HRM (Human Resource Management) eller motivation, (se figur 

2). 

 

 

                                                 
28 C. Andersson, (1994) s. 127 
29 D.I. Jacobsen, J. Thorsvik, (2008) s. 260 

Fysiologiska behov 

Hunger, lön, sömn, sexualitet o.s.v 

Trygghetsbehov 

Skydd mot fysiska, känslomässiga tryggheter 

Sociala behov 

Vänskap, tillhörighet i sociala grupper 

Behov av erkännande 

Självförtroende, status, prestige 

Behov av 
Självförverkligande 
Kunskap, erfarenhet, 

kompetens 
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Maslows behovsnivå Motiverande organisatoriska 

förhållanden 

Behovstillfredsställelse 

Fysiologiska behov Lön 

Arbetstidsbestämmelser 

Materiella nyttigheter 

Balans mellan arbetstid och fritid 

Trygghetsbehov Arbetsvillkor Fast anställning 

Trygg arbetsplats 

Sociala behov Arbetsgrupper 

Medarbetarorienterad ledning 

Samhörighet 

Behov av erkännande Respons på arbete 

Titel och position 

Status och prestige 

Behov av 

självförverkligande 

Utmanande uppgifter 

Möjlighet att vara kreativ och förbättra 

Personlig utveckling 

Befordran 

Glädje i att prestera 

Figur 2: Samband mellan Maslows behovsteori och motiverande organisatoriska faktorer, (Dag Ingvar 

Jacobsen 2008 s. 262). 

 

Så fort ett av behoven är uppfyllda tar individen automatiskt ett kliv upp till nästa steg. 

På detta sätt menar Maslow att människan strävar efter att nå den högsta nivån. En 

människa motiveras genom att vilja tillfredsställa de kommande behoven i trappan, så 

när ett steg är uppfyllt motiveras människan till att vilja nå nästa steg. De behov som på 

varje nivå inte är uppfyllt är det som driver och motiverar individen till att ta nästa steg. 

Maslow menar att människan ständigt strävar efter att klättra högre upp i stegen, 

samtidigt menar han att när ett trappsteg uppnås går det inte att backa tillbaka till ett 

lägre trappsteg.30 

 

3.1.1.2  Förväntansteori 

Förväntansteori kompletterar på flera olika sätt den insikt som behovsteorin beskriver 

om vad som motiverar. För det första säger teorin att behoven i sig inte är tillräckliga 

för att motivera. Förutsättningen för motivation och viljan att prestera uppstår om en 

anställd förväntar sig att det är möjligt att uppnå något som man önskar sig väldigt 

mycket. Därefter sammanfogas de centrala förväntningar till ett resultat som utförs, 

resultatet ska med andra ord vara något som de anställda värdesätter. Förväntansteori 

bygger på tre element. Dessa är ”valens”, som beskriver styrkan i människans önskan 

och värdesättning av belöningen för ett visst mål eller resultat. Det andra element kallas 

                                                 
30 U. Eriksson-Zetterquist, T. Kalling, A. Styhre (2005) s. 136 
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Valens 

 Motivation 
Förväntan  Instrumentalitet 

för ”förväntan” och beskriver att människan ifråga måste ha en tro om att det finns ett 

samband mellan insatsen och resultatet. Många människor är motiverade till att prestera 

något extra men det är inte alltid som alla har rätt förutsättning till att nå rätt resultat. 

Det sista viktiga elementet i teorin är kallas ”instrumentalitet” där människan måste tro 

på att uppnå ett visst resultat faktiskt leder till den önskade belöningen. Ett exempel på 

detta är provisionslön.31  

  

        *      *                   = 

 Figur 3: Motivationsformel,( Dag Ingvar Jacobsen 2008 s.266). 

 

Ovanstående motivationsformel är vad förväntansteori bygger på där valens, förväntan 

och instrumentalitet står i ett multiplicerat förhållande till varandra (se figur 3), 

förväntansteorin är även kallad för VIE teorin. Formeln visar att om en anställd är säker 

på att vilja lyckas producera de eftersträvade resultatet fastän personens valens är noll, 

så kommer även motivationen för att prestera att vara noll, sambandet är väldigt viktigt. 

Ett exempel kan vara att företaget vill att en säljare ska sälja ytterligare två enheter 

inom en viss tid. Lyckas individen sälja två till, tilldelas personen två biobiljetter, men 

biobiljetterna har ingen betydelse för individen vilket betyder att dennes valens blir 

noll. Det gör att biobiljetterna som företagen lockar med inte höjer motivationen för 

individen även om han skulle kunna sälja två enheter till för att en belöning ska delas 

ut. Nyckeln för förväntansteorin är förståelse av individernas egna mål och kopplingen 

mellan de tre ovanstående sambanden.  

 

3.1.1.3  Herzbergs tvåfaktorsteori 

Fredrick Herzberg utvecklade tvåfaktorsteorin om tillfredsställelse och motivation, den 

teorin satte fokus på betydelsen av inre belöningar. Han menade att det fanns två 

faktorer som leder fram till missnöje respektive arbetsglädje hos individen och som 

tillslut medför motivation eller demotivation.32 Dessa faktorer är motivationsfaktorer 

och hygienfaktorer. Vidare har han identifierat ett antal underfaktorer som har en 

motiverande effekt på personalen som får dem att prestera bättre. 33 (se figur 4) 

Motivationsfaktorerna beror på individen och påverkas av våra egna önskemål, dessa 

                                                 
31 D.I. Jacobsen, J.Thorsvik,  (2008) s. 264-266 
32 C. Andersson, (1994) s. 128 
33 I. Fredriksson, (2005) s. 28 
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bestämmer tillfredställelsen. Vi blir motiverade av att få ut mer av 

motivationsfaktorerna, men de kan bara tillfredställas i den utsträckning som det finns 

utrymme för i arbetet. Hygienfaktorerna förknippas i människans omgivning, de berörs 

alltså inte av arbetsuppgifterna. Om enbart hygienfaktorerna ändras förändras inte 

motivationen, de kan endast ge upphov till missnöje och inte motivera.34 

 

Hygienfaktorer 
Påverkar graden av otillfredsställelse 

men kan inte utlösa motivation. 

Motivationsfaktorer 
Påverkar graden av tillfredsställelse 

och utlöser motivation. 

 
• Företagspolicy och administration 
• Ledning 
• Lön 
• Mellanmänskliga relationer 
• Arbetsförhållanden 

• Prestation 
• Erkännande 
• Själva arbetet 
• Ansvar 
• Avancemang 

 
   Figur 4: Tvåfaktorsteori, (Jørgen F Bakka 2006 s. 178). 
 

Genom att exempelvis enbart höja lönen innebär endast en kortvarig motivation. För att 

människor ska känna sig motiverande under en längre tid måste både 

motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna uppfyllas.35 Tvåfaktorsteorin har en stor 

fördel i att hitta strategier till att förbättra de anställdas motivation, det vill säga 

förändra både karriärmöjligheter och löneförhållanden. Det finns även svagheter med 

Herzbergs teori vilka är att särskilja motivationsfaktorerna från hygienfaktorerna och 

veta hur personerna reagerar på respektive faktor. Ett sätt att ta reda på hur individerna 

reagerar är att mäta deras attityder, på så vi kan ledningen för ett företag hitta ledtrådar 

till hur de anställda ska motiveras. Ett exempel är att utifrån en given lista be de 

anställda gradera olika faktorer som löner, övervakning, företagspolicys, 

kommunikationer och så vidare efter hur viktiga de tycker att varje faktor är.  

 

3.2  Belöningssystem 

I alla tider har möjligheten för att bli belönad för sina insatser alltid varit en viktig 

drivkraft36. För de flesta företag är strävan efter en ökad lönsamhet, högre försäljning 

och större effektivitet målet i organisationen. Belöningssystemen består av olika 

åtgärder som syftar till att ta tillvara på de anställdas kompetenser och deras resurser. 

Belöningssystemen är till för att skapa motivation bland de anställda, få dem att 
                                                 
34 U. Eriksson-Zetterquist, T. Kalling, A. Styhre, (2005) s. 137 
35 C. Andersson, (1994) s. 128 
36 A. Svensson, (2001) s. 9 
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prestera mera utföra sina uppgifter effektivare, behålla kompetent personal samt att 

styra dem anställda mot företagets mål. Målsättningen är att det ska medföra att 

företaget stärks och bli mer konkurrenskraftigt.37 Nyckel till framgång för företaget 

ligger i en allt högre grad på ett väl utformat och förankrat belöningssystem.38  

3.2.1  Utformningen av belöningssystem 

För att ett företag ska dra nytta av att använda sig av belöningssystem är det viktigt att 

belöningssystemet är i linje med företagets mål och strategi. Det är avgörande för 

företaget att prestationen kopplas till företagets mål vid utformningen av ett effektivt 

belöningssystem.39 Vid utformningen av ett belöningssystem finns det några faktorer 

som bör reflekteras. Det gäller bland annat att fastställa vad som ska belönas, hur 

belöningen ska se ut och att belöningssystemet förstärker företagets mål. Det tas upp 

sju grundprinciper som företagen bör tänka på när de sammanställer målsättningarna 

med belöningssystem40(se figur 5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Riktlinjer vid utformning av belöningssystem, (Raoul Smitt et al, 2002 s. 18).  

 

Till att utforma rätt belöningssystem är en komplicerad uppgift, arbetet kräver stora 

resurser och hänsyn måste tas till företagets specifika förutsättningar. Utgångspunkten 

för att skapa och stödja ett belöningssystem är att det ska finnas tydliga strukturer, vara 

lätt att sköta och inte förbrukar alltför mycket av företagets resurser. Ett hjälpmedel 

                                                 
37 J. Frank, P. Fredholm, N. Johansson, (2000)  s. 7 
38 R. Smitt, L. Wiberg, B. Olwig, G. Riegnell, M. Sjöstrand, (2002) s. 86 
39 R. Smitt, L. Wiberg, B. Olwig, G. Riegnell, M. Sjöstrand, (2002) s. 76 
40 R. Smitt, L. Wiberg, B. Olwig, G. Riegnell, M. Sjöstrand, (2002) s. 18 

Systemet ska vara enkelt att administrera. 

Systemet ska kunna förändras över tiden. 

Storleken och utformningen av systemet bör inte motverka 

den anställdas lönemässiga grundtrygghet. 

Systemet ska grunda sig på tydliga fastställda mål och motivera till 

ett arbetssätt som leder till att verksamheten fungerar effektivare. 

Systemet ska i den största möjliga mån vara likartad för flertalet 

anställda eller grupper av anställda. 

Den anställda ska direkt kunna påverka sin lön genom att uppnå de 

fastställda målen och/eller genom extra prestationer. 

Systemet ska vara stadigt och kunna omfatta en större förmånstagarkrets, 

dessutom ska systemet fungera vid större organisatoriska förändringar. 
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som bör användas av företag är olika datasystem, ett datasystem som är speciellt 

anpassat till företagets struktur och önskemål.41 Systemet som utvecklas ska vara 

flexibelt och kunna anpassas efter förändringar i omvärlden.42 Efter utformningen bör 

företaget med jämna mellanrum se över sitt system eftersom belöningssystem ständigt 

behöver uppdateras och hållas aktuellt. Detta gör företaget med hjälp av ett 

revideringssystem som innebär en förändring av det nuvarande belöningssystemet. 

Några faktorer som får igång revideringssystem är bland annat att de anställda ställer 

nya krav på belöningar eller att det uppkommer nya avtal mellan arbetsgivarna och 

facket. Förutsättningen för att kunna utveckla ett väl fungerande belöningssystem i 

företaget ligger på förtroendet och öppna dialoger mellan cheferna och de anställda. Ett 

belöningssystem är till för att motivera de anställda, därför är det är viktigt att 

personalen kan komma med synpunkter och åsikter om systemet. Det bör finnas 

definierade kriterier för när en prestation ska resultera i en belöning eller inte. Eftersom 

systemet ska stimulera till goda prestationer och skapa motivation för ett bra arbete är 

det viktigt att kriterierna inte är för begränsade eller för generösa. Målet vid 

utformningen av ett belöningssystem är att alla ska se belöningarna som rättvisa, men 

det är en näst intill omöjlig uppgift att uppfylla. Alla belöningar kan inte attrahera 

samtliga anställda och det finns alltid någon som anser att de är värda mer.43  

 

3.2.2  Olika slags belöningar 

Att definiera belöning är inte alltid lätt, är kaffeautomaten med gratis kaffe en belöning 

eller inte? Mer pengar i lönekuvertet, beröm från cheferna, utbildning, nya 

arbetsuppgifter, ökat ansvar är några exempel på belöningar som tilldelas de anställda 

och skapar en attraktionskraft.44 Belöningar i form av bonus är inte det enda sättet för 

ett företag att erbjuda en morot på45. Belöningar kan vara av ett skiftande slag av 

materiella eller immateriella, även kallad för finansiella eller icke-finansiella 

belöningar. Den icke-finansiella belöningsformen handlar om att belöningen kan delas 

ut i form av uppmärksamhet som ledighet, befordran och utvidgande av ansvar och 

befogenhet. Denna form av belöning har inget penningvärde, eller så är värdet så litet 

                                                 
41 A. Lindmark, T. Önnevik, (2006) s. 162 
42 A. Svensson, (2001) s. 19 
43 A. Lindmark, T. Önnevik, (2006) s. 163 
44 A. Lindmark, T. Önnevik, (2006) s. 155 
45 I. Fredriksson, (2005) s. 112 



22 

att det inte är centralt, men som ändå motiverar personalen. Lön av olika slag, fri bil, 

gratis tidningar m.m. allt sådant är exempel på nyttigheter som på ett eller annats sätt 

kan ge ett penningvärde, dessa klassas som finansiella belöningsformer46.  

 

Finansiella belöningar 

Pengar och arbete är starkt förknippade med varandra, företaget betalar ut pengar till 

sina anställda i utbyte mot en utförd arbetsprestation. Lönen är den tydligaste 

formuleringen för företaget att värdera sin personals arbete eftersom den är kvantitativ 

och lätt att jämföra.  Den finansiella formen av belöning kan se ut på varierande sätt, 

antingen som fast lön eller prestationslön. Prestationslön bygger på vad och hur mycket 

den anställde presterar i sitt arbete och kan delas ut till både enskilda individer eller till 

en hel grupp.  Det är när en anställd når upp till ett visst eller vissa mål som ytterligare 

lön delas ut, några typer av prestationslön kan vara ackord och provision. Fördelen med 

att använda sig av provisions lön är att de stimulerar till en hög produktivitet. 

Nackdelen kan vara att företaget måste ha en hög stabilitet för att det ska fungera och 

dessutom kan systemet skapa stress och konflikter bland de anställda. Skulle det gå 

väldigt bra för företaget kan även en resultatlön delas ut till de anställda.   

 

”Du kan inte betala en man för att gå i döden för dig, men du kan ge honom en medalj så 

kommer han uträtta stordåd.”
47
 

 

Förmåner som kan utgöra nästan vad som helst kallas för icke-monetär belöning som är 

en del av de finansiella belöningarna, det kan vara allt från semester till julklappar från 

företaget. De tre förmåner som står högts i kurs är tjänstepension, förstärkt 

sjukförsäkring och möjligheten till motion och friskvård.48 Något som är viktigt för 

företaget att tänka på är om förmånen de ger ut måste beskattas, i sådant fall skulle de 

belöningarna bli mindre intressanta både för företaget och de anställda. På senare tid 

har företaget intresserat sig för att stimulera de anställdas fysiska aktiviteter genom att 

ge sina anställda pengar som är ”märkta” till endast träningskort, massage och liknande 

aktiviteter.49  

 

                                                 
46 D.I. Jacobsen, J.Thorsvik,  (2008) s. 304 
47 I. Fredriksson, (2005) s. 78 
48 R. Smitt, L. Wiberg, B. Olwig, G. Riegnell, M. Sjöstrand, (2002) s.36  
49 A. Lindmark, T. Önnevik, (2006) s. 157-160 
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Icke-finansiella belöningar 

Det dyker upp fler och fler forskningar som visat att belöning i form av finansiella 

incitament inte är den viktigaste faktorn för att motivera duktiga medarbetare. 

Forskningen visar att pengar inte är någon garanti till motivation utan vissa anställda 

vill ha känslan av att ha gjort ett väl utfört jobb istället. 50 Känslan av att ha utfört ett 

bra jobb eller när det kommer en uppskattning och beröm för en prestation är även det 

en form av belöning. Drivkraften handlar om att bli accepterad i grupp, få förtroende 

och ansvar. Det gäller då för företag att tillgodose den typen av behov eftersom 

möjligheten att göra ett bra jobb och få uppmärksamhet för det är viktigt för vissa.51  

 

3.2.3  Vad som belönas 

I regel tänker vi att en belöning utdelas med ett underlag om vad som har utförts, de vill 

säga en viss typ av beteende. Företaget kan här välja mellan två huvudtyper att utgå 

ifrån. För det första kan belöningen till de anställda utgå genom att se i vilken mån de 

anställda förbinder sig efter företagets struktur, även kallad för beteendebelöning. I 

sådana fall belönas punktlighet, ordning, överensstämmelse med procedurer och regler. 

Med andra ord belönas företagets förmåga att använda regler på ett riktigt sätt, oavsett 

vad resultatet blev för den enskilda brukaren. Den andra typen vilken även är det 

traditionella upplägget för belöning handlar om att belöna resultatet av det arbete som 

utförts. Varje anställd får lön efter hur mycket han/hon producerar. 52 På en skala med 

belöningssystem betraktas rent beteende- eller resultatbelöning som två ytterpunkter. 

Dock har företag under de senaste åren valt att kombinera dessa två huvudtyper till ett 

blandsystem. Utgångspunkten för det är att företaget vill ta vara på motivations delen 

samtidigt som de vill ge en viss trygghet, det gör att företaget utvecklar ett 

belöningssystem som dels består av en fast lön och en del som är resultatberoende.  

 

3.2.4  Individuell eller kollektivt  

När valet görs om vilken belöningsform som är lämpligast för företaget, finns det flera 

viktiga förhållanden att uppmärksamma. Ibland kan det vara svårt att ha ett 

                                                 
50 B. Kaye, S. Jordan-Evans, (2000) s. 178 
51 A. Lindmark, T. Önnevik, (2006) s. 161 
52 D.I Jacobsen, J. Thorsvik, (2008) s. 305 
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belöningssystem som omfattar hela personalen på ett effektivt sätt och samtidigt 

stimulerar den enskilda individen.  

 

När det gäller individuella belöningar är det väsentligt att urskilja varje individs 

prestation som utförts och att det inte uppstår en uppfattning om att en del anställda 

favoriseras inom företaget. Belönas de anställda individuellt har företaget störst chans 

att kunna tillfredställa individens enskilda behov. Risken finns att den enskilde 

prioriterar den individuella belöningen som personlig vinning, vilket leder till att viljan 

att hjälpa och samarbeta med kollegor minskar. Existerar dessa problem är de 

grupprelaterade belöningarna mer användbara. Med en grupprelaterad belöning menas 

att den belöning som tilldelas de anställda har en utgångspunkt i vad gruppen har 

åstadkommit tillsammans. Denna form av belöning är inte heller helt problemfri, risken 

finns att konkurrensen ökar mellan olika grupper istället för enskilda individer. 

Dessutom finns det risk att det förekommer så kallade fripassagerare bland personalen. 

En fripassagerare är en anställd som åker snålskjuts genom att bidra med mycket lite 

eller inget alls till ett arbete i grupp men som ändå kommer i besittning av en 

belöning.53 Det kan leda till att missnöje och dålig stämning kan utvecklas på företagen.  

 

På vissa företag uppstår ett bättre resultat när personalen samarbetar. Den bästa 

metoden är att kombinera den individuella belöningen med någon form av gruppbonus. 

Detta gör att grupperna stimuleras, genom att arbeta ihop och påverka resultatet 

tillsammans.54 När det gäller ett yrke där den enskildes prestationer och utfall är starkt 

förknippade med varandra, kan det dock vara lämpligast att använda sig av en 

individuell belöningsform55. 

 

3.3 Summering av teoretisk referens 

Genom att använda oss av teorier om motivation och belöningssystem kan vi förklara 

de anställdas syn på belöningssystem. För att se vilka underliggande behov och viktiga 

förutsättningar som motiverar de anställda använde vi oss av Maslows behovsteori för 

att på bästa sätt åskådliggöra detta. Förväntansteori var något vi också använde oss av 

eftersom denna teori beskriver hur motivation fungerar i arbetslivet. Teorin menar att 

                                                 
53 C. Ax, C. Johansson, H. Kullvén (2005) s. 75 
54 A. Svensson, (2001) s. 70 
55 I. Fredriksson, (2005) s. 112-113 
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människorna blir motiverade av att arbeta om de förväntar sig att uppnå något med sitt 

arbete. En annan faktor som kan bidra till motivation och ökad arbetsprestation är olika 

egenskaper i arbetet. En teori som tar upp detta är Herzberg’s forskning om trivsel på 

arbetsplatsen. Det är en viktig och inflytelserik teori som har lagt en grund till det 

moderna tänkandet om vilka instrument som ska användas för att motivera personalen. 

Herzberg’s teori valdes ut som en redogörelse då den enkelt beskriver de olika 

förutsättningarna som måste finnas för att motivation ska uppstå på en arbetsplats. 

 

 

 

 

Figur 6: Incitatementsystem, (Dag Ingvar Jacobsen 2008 s.270). 

 

I teoriavsnittet behandlar vi även olika delar i belöningssystemen; finansiella och icke-

finansiella belöningar, kollektiva eller individuella belöningar och vilka av dessa 

omständigheter som har störst betydelse för de anställda. Belöningssystem innebär att 

ett bytesförhållande uppkommer mellan företaget och de anställda, de ska löna sig för 

individen att bete sig på det sätt som företaget vill. För att de anställda ska uppleva 

belöningarna som motiverande bör belöningen vara något som de anställda vill ha. 

Vilka belöningar som prioriteras varierar från individ till individ. Vid utformningen av 

ett belöningssystem är det viktigt att företaget tänker på att systemet är i linje med 

företagets mål och strategi för att uppnå bästa effekt. Utmaningen är att utforma ett 

system så att önskad effekt ska åstadkommas. Ett belöningssystem bygger på flera 

element vilket illustreras ovan (se figur 6). Syftet med teoriavsnittet om 

belöningssystem är att förklara vilka olika sorters belöningar som finns att tillgå. Den 

teori som vi senare kan använda oss av för att analysera de anställda och chefernas syn 

på de olika formerna av belöningar. I avsnitten analys och slutsats kommer vi att 

använda oss av modellen nedan som utgångspunkt. 

 

 

 

 

Vilka slags 
belöningar? 

• Finansiella 
• Icke-finansiella 

Vem belönas? 

• Kollektiv 
• Individuellt 
 

Vad belönas? 

• Beteendekriterier 
• Resultatkriterier 
• Blandsystem 

Motivation Belöningssystem 

Analys & Slutsats 

Finansiella belöningar Icke-finansiella belöningar 

Figur 7: Upplägg av uppsatsen, (författarna 2009) 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det insamlade data vi fått från de olika intervjuerna. 

Inledningsvis kommer vi ha en organisationsbeskrivning där vi beskriver de två 

organisationer som vi valt att studera 

 

4.1  Call-Up 

Call-Up är ett svenskt callcenter med 12 års erfarenhet inom 

CRM-området. CRM, Customer Relationship Management är 

en affärsstrategi som företag använder sig av för att hantera 

kunder. Call-Up är från starten ett renodlat säljbolag men har 

nu utvecklats och har idag tre olika affärsområden; 

försäljning, aktiv kundsupport och datainsamling. Call-Up 

arbetar både med konsumenter (B2C, business to consumer) 

och företag (B2B, business to business), i dagsläget 

samarbetar de med företagen Tele2 och ACE Försäkringar. 

Mottot som man följer inom företaget är ”kundvård för andra 

företag”.56 Vi har valt att endast rikta in oss på 

försäljningsområdet, där de fokuserar på att få intag av nya 

kunder och mer- och korsförsäljning till befintliga kunder57.     

 

På försäljningssidan arbetar det mest säljare. Deras arbetsuppgift på Call-Up är att ringa 

upp olika personer för att berätta vad till exempel företaget Tele2 har för utbud, för att 

sedan försöka sälja något ur sortiment till den kunden. 

       

På Call-Up i Gävle arbetar just cirka 40 personer på försäljningssidan, 32 personer som 

säljare och resterande inom administration. All personal jobbar inte samtidigt utan de 

fördelar sig på dagtid och kvällstid. De flesta som arbetar som säljare på Call-Up i 

Gävle är yngre personer som har arbetet som ett extrajobb vid sidan av exempelvis 

studier. Call-Up använder sig idag av både finansiella och icke-finansiella belöningar, 

vilket vi tar upp längre fram. 

                                                 
56 http://www.call-up.se 2008-10-29 
57 Ibid 

VD 

Försäljnings 
chef 

Säljledare 

Försäljnings 
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Figur 8: Organisation, 
(Anders Försäljnings- 
chef 2008) 

Säljare 
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Intervjupersoner 

Vår första intervjuperson var med Anders, försäljningschef på Call-Up i Gävle. Han har 

varit verksam i företaget sedan våren år 2004 och har arbetat som försäljningschef sen 

dagen han började.  

 

Henrik var vår andra intervjuperson, hans befattning är försäljningscoach. 

Arbetsuppgifterna som försäljningscoach består av att coacha och uppmuntra säljarna 

till ett bättre arbete. Henrik började själv som säljare i februari 2008, men hans 

utmärkta prestationer gjorde att han blev befordrad till försäljningscoach i maj månad 

samma år, efter att ha gått en försäljningsutbildning i Stockholm, som företaget Call-Up 

erbjöd.   

 

Vår tredje intervjuperson var Max som sitter ett steg under försäljningschefen. Max har 

liksom Henrik jobbat upp sig från att ha börjat jobba som säljare till coach och för att 

nu arbeta som säljledare. Han har haft sin befattning som säljledare sedan september 

2007. 

 

Därefter intervjuade vi fyra säljare som alla arbetar dagskift. Christoffer som har arbetat 

heltid på företaget Call-Up sedan september men även haft sommarjobb samt strötider 

sedan i våras, Erika som har jobbat deltid och heltid sedan två år 2 år tillbaka och 

Hellen som har jobbat deltid på företaget sen april i år. Vi återvände till Call-Up en 

månad senare och intervjuade Helena som hittills jobbat sex veckor. 

 

4.1.2  Motivation 

Motivation beskriver försäljningschefen som strävan efter viljan för någonting, att veta 

vad som ska utföras, kunna se när någonting är genomförbart och ha roligt. Det som 

motiverar försäljningschefen är att personalen trivs samtidigt som företaget utvecklas. 

Han är även delägare med aktier i bolaget därmed vill han att det ska gå så bra som 

möjligt för företaget då en del av bonusen kommer att gå till honom. Säljledaren Max 

har en liknande inställning till vad motivation är och tillägger att engagemanget är den 

främsta faktorn. Han påpekar även att det är några egenskaper som en person bör ha för 

att lyckas som säljare, nämligen strävan efter något nytt, viljan att bli bättre och en 
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gnutta tävlingsinstinkt. Försäljningscoachen Henrik, som ska coacha och motivera de 

anställda säljarna är en riktig tävlingsmänniska, vilket gör att han motiveras av att se 

sina resultat förbättras. 

 

”För mig betyder motivation att jag strävar efter att klara någonting jag är dålig på och 

eftersom jag har en vinnarskalle brinner jag efter att klara det, det är min motivation.” 

Säljledaren Max 

 

”Man vill se siffrorna komma upp!” Försäljningscoachen Henrik 

 

Det som i största allmänhet motiverade säljarna till att göra ett bra arbete var att få 

provisionslön. Hade Call-Up inte använt sig av den löneformen sa flera av säljarna att 

de inte skulle bli lika motiverade till att prestera och att de troligen inte hade sålt lika 

mycket som de gör nu.  

 

”Utan provisions lön hade jag nog slappat lite mer.” Säljaren Hellen 

 

Företaget försöker inte enbart motivera sina anställda med hjälp av den 

provisionsbaserade lönen utan även genom anordningar av olika tävlingar med vinster 

av mindre värde. Detta ska motivera de anställda till en viss nivå menar 

försäljningschefen. Säljarna säger däremot att de inte motiveras lika mycket av små 

vinsterna, utan att dem bara ser det som en bonus de får. Två av säljarna berättade för 

oss att små vinsterna kan motivera dem kortsiktigt eller just för en dag, men att det inte 

är någon långsiktig motivationsfaktor. Till detta säger försäljningschefen att vinsterna 

inte utgör några stora kostnader och att det därför är ett bra system till att motivera. 

Men en av säljare skilde sig från mängden, hon hade valt att endast få fast lön. Det som 

motiverar henne är uppmuntran från andra, se statistik på att hon har sålt och de interna 

tävlingarna.  

 

Det som är gemensamt för samtliga säljare är att de blir mer motiverade av de 

finansiella belöningarna medan de anställda med högre befattning strävar efter 

belöningar i icke-finansiella former.  
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4.1.3  Belöningssystem – Finansiella belöningar 

Provisionsbaserad lön är något som alltid har funnits inom telemarketingföretag och 

införandet av en fast lön är en nyhet för just företaget Call-Up. Tidigare har företaget 

Call-Up endast haft ett system då alla säljare hade en provisionsbaserad lön. Detta 

system ändrades under hösten 2007 och idag har Call-Up ett system där alla nyanställda 

automatiskt får en fast timlön under sin första tid. Efter att ha arbetat någon månad får 

de nyanställda välja om dem vill gå över till en provisionsbaserad lön eller fortsätta att 

ha endast en fast lön. Försäljningschefen menar att de vill ge sina anställda en möjlighet 

att få välja de alternativ som passar bäst för dem. Att arbeta som säljare med en 

provisionsbaserad lön innebär att lönen bestäms efter varje persons individuella 

försäljning, vilket gör att deras lön ofta kan skifta från gång till gång.  

 

”De nyanställda ska känna en trygghet med den fasta timlönen, därför har vi infört den typen 

av löning. Vi vill ju inte att de inte ska gå hem lottlösa första arbetspasset, då vill de ju inte 

komma tillbaka.” Säljledaren Max 

 

De anställda som valt att gå över till en provisionslön kan när som helst byta tillbaka till 

den fasta timlönen beroende på hur de själva tycker försäljningen går för dem. Erika 

som jobbat på Call-Up till och från sedan två år tillbaka berättar att första gången hon 

började som nyanställd fanns inte denna valfrihet utan det var provisionslön som gällde 

från första början. Därmed tycker hon att idén med att ha fast lön i början är bra, då vet 

säljarna att de får en viss summa per månad och behöver inte känna stressen att sälja 

som lätt uppkommer som nyanställd. 

 

”Har man aldrig jobbat som säljare tidigare är det svårt att veta de rätta orden för att kunna 

sälja, vilket gör att den första lönen kanske inte är någon höjdare. Får man en dålig första lön 

kanske man ifrågasätter sig själv om det verkligen är värt att fortsätta jobba.” Säljaren Erika 

 

Den fasta lönen i början är väldigt bra eftersom de nyanställda får en chans att testa på 

arbetet med en trygg lön. Majoriteten för de som för tillfället arbetar dagtid har valt att 

ha en provisionsbaserad lönesättning. Fördelen med att ha provisions lön är att säljarna 

får betalt för deras exakta prestationer i arbetet. Det gör att säljarna presterar ytterligare 

och motiveras till viljan att sälja mer än om de hade haft fast lön. Med fast lön kan dem 

inte ta del av det som de personligen säljer lika noggrant. Nackdelen med provisions 
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lön kan vara att den skapar en osäkerhet för säljarna genom att de inte vet hur mycket 

lön de kommer att få respektive månad. Dessutom kan provisionen skapa en oerhörd 

press på de anställda eftersom det är deras lön som står på spel när det gäller 

försäljningen. Denna press kan även uppstå bland de säljarna som har fast timlön 

eftersom att företagets mål är att alla säljare måste sälja minst en enhet per timme, når 

de inte företagets mål är kanske arbetet som säljare inte rätt jobb för dem.  

 

”Det är provisions lönen som gör att jag vill sälja, jag är ju här för att tjäna pengar inte för att 

bara ha något att gör!.” Säljaren Erika 

 

Det som avgör vilken lön som säljarna väljer är oftast hur de är som personer berättade 

Max. Är dem djupa tävlingsmänniskor brukar de sälja mycket bra och därmed ha 

provisions lön eftersom de då får betalat även för de enheter de säljer utöver företagets 

uppsatta kriterier. Säljaren Christoffer berättar att han hade fast timlön i början men att 

han tidigt valde att gå över till provisions lön. Hans enorma tävlingsinstinkt och viljan 

till att vinna gjorde att han snabbt övergick till provisions lön. Helena däremot tycker 

att hon är en bra säljare men att det är för liten skillnad pengamässigt mellan de olika 

löneformerna. Hon poängterar även att om hon hade haft provisions lön skulle hon 

oroas av risken för att hon någon dag ska ”vakna upp på fel sida” och inte kan sälja 

något. En sådan dag skulle lönen sjunka drastiskt. Helena påpekar även att hon hade en 

sådan dag förra veckan och att hon är mycket lättad över att hon hade valt den fasta 

löneformen den dagen. 

 

”Jag är en tävlingsmänniska, det har jag fått genom sporten, jag vill lyckas med det jag gör 

och att allt ska gå så bra som möjligt, man vill ju inte att något ska gå dåligt och därmed gör 

man allt för att sälja!” Säljaren Christoffer 

 

”Tänk om jag inte skulle sälja något en dag, då skulle jag ju inte få någonting för de timmar 

jag suttit där!” Säljaren Helena 

 

De säljare som valt att stå kvar på den fasta timlönen behöver inte känna lika stor press 

på samma sätt som de med provisions lön eftersom att de har koll på vad deras lön 

kommer att bli varje månad. Nackdelen med den fasta timlönen är att det kan finnas så 

kallade ”tröttmössor” som bara kommer och sitter av tiden utan viljan att sälja. En 
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person av de fyra säljarna vi intervjuade har valt att stå kvar på den fasta timlönen och 

inte ha någon provisionsbaserad lön. Hon berättade att hon känner sig nöjd och redan är 

tillräckligt stressad med att enbart få fast lön och ingen provision, eftersom de 

fortfarande måste sälja ett visst antal enheter varje gång. Hade företaget enbart använt 

sig av den fasta timlönen kan den skapa en orättvisa bland de anställda då samma lön 

ges till både de som säljer många enheter och de som säljer ett fåtal. 

 

”Man måste prestera oavsett vilken sorts lön man har för att få jobba kvar.” Säljare Helena 

 

”Hade Call-Up bara haft fast timlön och man är en bra säljare som säljer flera stycken i 

timman samtidigt som en annan person kanske bara säljer en i timman men har samma timlön, 

då blir allt väldigt orättvist.” Säljaren Hellen 

 

Coacherna och säljledarna har inte denna valfrihet med fast respektive rörlig lön, utan 

de får sin extra belöning när företaget uppnår en viss målsättning, som mäts varje 

kvartal. Samma sak med försäljningschefen Anders, hans extra belöning beror på hur 

det går för företaget, går försäljningen bra så får han ”extra klirr i kassan”. 

 

Företaget erbjuder inte bara valfriheten av olika löneformer utan de anordnar även små 

tävlingar med olika slag av vinster. Vinsterna i dessa tävlingar kan vara alltifrån 

biobiljetter, presentkort, att några anställda får gå på en hockeymatch eller andra små 

nyttosaker. Men hur tävlingarna än är utformade så tycker försäljningschefen att det är 

främst den monetära belöningen som styr säljarnas försäljning. Det säljarna främst 

fokuserar på är att sälja många enheter för att få sin lön större än att vinna en tävling. 

Säljarnas goda energinivå, närvaro, utmärkta prestationer och sociala kamratskap ger 

även en form av belöning. Varje fredag utser de även ”veckans säljare” som belönas 

med någon form av nytto sak samt titeln ”veckans säljare”. Att bli utnämnd till veckans 

säljare kan vara en merit för personen i framtiden samt i dennes CV menar Anders. 

 

”Det gäller att ha en bra inställning med andra ord för att kunna få något extra.” 

Försäljningschefen Anders 

4.1.4  Belöningssystem – Icke finansiella belöningar 

För coacherna och ledarna ser belöningarna lite annorlunda ut. De får mer belöningar i 

form av icke-finansiella tillgångar såsom beröm från cheferna, uppmärksamhet som 



32 

”månadens coach eller ledare”, även att få en befordran är lättare som coach och 

säljledare. Det är positivt att se att det går riktigt bra för de säljare som blir coachade, 

det bevisar att coacherna lyckas med sitt arbete menar försäljningschefen. 

 

”Att bli utnämnd till månadens coach, få beröm av chefen och samtidigt se att mina säljare 

utvecklas och lyckas är en stor belöning för mig.” Försäljningscoachen Henrik 

 

Coachen Henrik berättar att hans arbetsuppgift är att coacha de nyanställda säljarna. Att 

coacha säljarna innebär att peppa dem extra mycket så att de ser att de kan klara av 

jobbet och når viljan till att sälja. När de nya säljarna nått den viljan kommer de att bli 

bra säljare. Tankarna om att sluta bara för att det går dåligt i början kommer inte 

komma upp, säger han lite fint. För vissa personer tar det lite längre tid att komma in i 

arbetet och se om de verkligen klarar av jobbet som säljare. 

4.1.5  Slutord – Belöningssystem i Call-Up 

Coacherna får sin belöningslön efter varje uppnådd målsättning på företaget medan 

säljarna får sin individuellt efter varje såld enhet. Tre stycken av fyra säljare totalt som 

vi intervjuade på Call-Up har valt att få en provisionsbaserad lön. Försäljningscoachen 

ser det väldigt positivt med Call-Up’s belöningssystem eftersom att det finns ett positivt 

sätt för alla, varje individ får ett mål att kämpa för. Försäljningschefen ser också deras 

system som riktigt bra, han tycker att det som framförallt gör systemet så bra är friheten 

att kunna välja själv. De säljare vi pratade med föredrog finansiella belöningar framför 

icke-finansiella av den enkla anledningen att de såg arbetet på Call-Up enbart som ett 

tillfälligt arbete eller extra jobb.  
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4.2  Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar bildades år 1852 och ingår idag i ett av de 24 lokala och kundägda 

länsförsäkringsbolag i Sverige. I Gävleborgs län finns det i dagsläget sju kontor, varje 

län är ett eget bolag med en egen styrelse. Bolaget är självständigt men bolagsformen är 

gemensam, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets försäkringstagare och inte av 

aktieägarna.58  

 

Nytt sedan ett år tillbaka är att Länsförsäkringar har ett fristående säljkontor i de större 

städerna runt om i Gävleborg. Säljkontoren består av tre avdelningar; försäkringar, 

banktjänster och en fastighetsförmedling.  Idag arbetar 16 personer på säljkontoret i 

Gävle varav sex av dessa jobbar på försäkringsavdelningen och de resterande 10 

personerna är uppdelad till de två andra avdelningarna. Vi har dock valt att endast rikta 

in oss på Länsförsäkringars försäkrings- och bankavdelning där själva fokusen ligger på 

försäljning av sakförsäkringar och banktjänster till privatpersoner.  

 

Länsförsäkringar använder sig idag av både finansiella och icke-finansiella belöningar, 

det berättar vi mer om längre fram i detta avsnitt. 

Intervjupersoner 

Vår första intervju hos Länsförsäkringar var med försäljningschefen Thomas. Han har 

arbetat på företaget sedan 14 januari, 2008 men har sedan 29 år tillbaka arbetat inom 

försäkringsbranschen. Tidigare har han jobbat i företag som Skandia.  

 

Efter intervjun med försäljningschefen fick vi intervjua två säljare. Banksäljaren 

Johannes som började sin karriär på Swedbank och är nu sedan två och ett halvt år 

tillbaka anställd på Länsförsäkringars bankavdelning. Vår andra säljare, 

försäkringssäljaren Patrik har arbetat på Länsförsäkringar sedan april 2007 och har 

erfarenhet av säljaryrket sedan fem år tillbaka. 

 

Den sista intervjun fick vi med personalchefen Eva-Lena. Hon har arbetat som 

personalchef på Länsförsäkringar sedan 2004, innan dess har hon arbetat som 

banksäljare. 

                                                 
58 http://www.lansforsakringar.se 2008-11-01 
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4.2.2  Motivation 

”Att hålla huvudet ovanför vattenytan”, svarar Thomas när vi frågar vad motivation 

betyder för honom. Det som gör honom motiverad i arbetet är främst hans inkomst, 

men det är inte bara pengar som driver honom i arbete, han är även en 

tävlingsmänniska med stark motor till att lyckas och bli något bra. Eftersom Thomas är 

chef peppas han även till att arbeta effektivare när hans personal mår bra. Något som 

även motiverar Thomas till ett effektivt arbete är att se Länsförsäkringar ligga högt upp 

på listor i statistik och när budgeten håller sig inom de ramar de förutspått eftersom det 

är Thomas själv som har ansvaret med budgeten. 

 

”För att kunna leva, må bra och kunna få de saker man vill ha måste man ha pengar.” 

Försäljningschefen Thomas 

 

För säljarna Johannes och Patrik gäller det att hitta saker som gör att de drivs mot deras 

mål för att bli motiverade. De är båda överens om att det inte är pengar som driver dem 

till att göra ett bra jobb, utan det är trivseln på jobbet och bra feedback från chefen är de 

största faktorerna som motiverar dem till att göra bra ifrån sig. Pengar har en betydande 

del för alla människor men det är inte den drivande faktorn för just dem. Pengarna gör 

att de vill sälja medan det är trivseln som gör att de vill vara kvar och arbeta på 

Länsförsäkringar. 

 

Drivkraften säger Eva-Lena betyder motivation, anledningen till varför en människa 

gör någonting är vad som är motivation. Det som motiverar henne är att kunna se att 

andra lyckas, att kunna vara tillsammans med andra samt se att strukturer finns. Det 

Eva-Lena fokuserar på är mjukdelarna, vilket gör att de ekonomiska delarna ställs lite 

tillbaka och att pengar inte motiverar henne alls. För kunna motivera henne ytterligare i 

arbetet skulle hon föredra att företaget satsar på aktiviteter tillsammans med kollegorna 

istället för att locka med högre lön.  

 

”Varje människa har en grundpersonlighet som gör att man motiveras av olika saker.” 
Personalchefen Eva-Lena 
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4.2.3 Belöningssystem – Finansiella belöningar 

Länsförsäkringar har använt sig av finansiella belöningar i många år. 

Belöningsformerna som de använder sig av är provisions lön, vinstandelssystem och ett 

förmånspaket. Provisions lön tilldelas endast säljarna på bank- respektive 

försäkringsavdelningen när de säljer nya försäkringar. Alla säljare har provisions- och 

fast lön. Det skulle inte fungera att ha en rörlig lön på exempelvis ekonomiavdelningen 

förklarar försäljningschefen Thomas. På ekonomiavdelningen arbetar de i grupp, vilket 

gör det svårt att mäta varje enskild individs prestation. Den största delen av lönen består 

av fast grundlön, den rörliga provisionsdelen utgör endast ca 20-25 % av den totala 

månadslönen, vilket gör att man alltid har råd att betala hyran och liknande utgifter. 

Personalchefen Eva menar att den stora grundlönen skapar en trygghet för de anställda. 

Hur stor provisionen blir beror på vad för försäkringar säljarna lyckats sälja, belöningen 

säljaren får varierar från försäkring till försäkring. Den provisionsbaserade lönen 

grundas alltså efter varje persons individuella försäljning av nya försäkringar, det gör 

att provisionen skiftar från månad till månad. Provisionen ska endast utgöra en liten del 

och ska ses som något extra just för månaden för att motivera, anser Thomas. Delar de 

ut för mycket provision finns det risk att de anställda inte tar hand om de nuvarande 

kunderna utan bara vill värva nya kunder och för lite provision kan göra att säljarna inte 

ser någon nytta med att värva nya. Det är även viktigt att de personer som har 

provisions lön måste uppskatta den formen av lönesättning och tycka att det är kul att 

påverka sin egen lön, tillägger Thomas. 

 

”Man ska inte få ont i magen över den löneform man har.” Försäljningschefen Thomas    
 

Länsförsäkringar har inte alltid haft ett system då lönen delats ut i både en fast och en 

rörlig del, utan detta system kom för cirka 2 år sedan. Tidigare hade alla säljare en fast 

lön. Systemet ändrades efter ett förslag från en av säljarna och för att företaget även 

ville locka fram säljdrivet bland de anställda. Försäljningschefen Thomas tycker att 

deras nya system fungerar jättebra. Han tycker att det är jätteviktigt att uppmuntra sina 

anställda, de flesta människor tycker om att få något som en uppmuntring. Det spelar 

ingen roll om det är något stort eller litet, bara det är något menar Thomas. Får 

personalen någon sak kan de stimuleras till att fortsätta jobba aktivt och stanna kvar i 

företaget. När företaget ger ut belöningar, små presenter och så vidare gäller det att se 
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upp så att de inte ger ut detta allt för ofta, det kan leda till att presenterna tillslut inte har 

någon betydelse. 

 

”Ger man bort saker till sina anställda ideligen kan det leda till att det tillslut inte har 

något värde.” Försäljningschefen Thomas 

 

Försäkringssäljaren Patrik säger sig tycka att det finns fler fördelar för företaget att 

använda provisions lön än vad det finns för de anställda. Det företaget tjänar på en 

nytecknad försäkring pågår under en lång period framåt medan säljaren av försäkringen 

endast tjänar en liten provision av själva försäljningspriset.  

 

Johannes på bankavdelningen berättar att provisionspengarna inte är så viktiga för 

honom eftersom de endast utgör en liten summa. Men hade Länsförsäkringar inte haft 

en del av lönen som provisionsbaserad erkänner han att han nog inte hade jobbat lika 

hårt, provisionen gör att han presterar bättre. Johannes har höga mål på sig själv vilket 

gör att han känner en enorm press när det gäller provisionen men han tillägger snabbt 

att det gäller att vända pressen till något positivt. I skrivande stund är Johannes med i 

tävling om titeln ”Länsförsäkringars bästa säljare”, denna tävling vill han gärna vinna 

men inte för att få resan utan för att få en bekräftelse på att han är bra. 

 

”Jag skiter i resan jag vinner, jag vill vinna för att få ett kvitto på att jag är duktig!” 

Banksäljaren Johannes 

 

Förutom provisions lön erbjuder Länsförsäkringar även andra finansiella belöningar i 

form av förmåner. Förmånspaketet innebär bättre pris på  företagets försäkringar, gratis 

fika, motionspeng och massage till subventionerat pris. Gratis kaffe på jobbet är något 

som försäljningschefen tycker ska finnas på de flesta företag eftersom kaffe inte utgör 

någon större kostnad och uppskattas av personalen. Som anställd på Länsförsäkringar 

nämnde vi att de får ett bättre pris på försäkringarna, det har dem dels för att locka sin 

personal till att köpa alla sina försäkringar hos dem och för att ge som en gåva. 

 

”De vore ju orättvisa om inte vi fick bättre pris på det vi säljer, om till och med de som arbetar 

på ICA får rabatt på sina varor i butiken.” Försäkringssäljaren Patrik 
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Länsförsäkringar är inget aktiebolag, det innebär att om företaget går med vinst får de 

anställda ta del av vinsten i ett så kallat vinstandelssystem, efter att företaget har betalat 

tillbaka återbäring till sina försäkringskunder. Vinstandelssystemet kan ge en extra 

månadslön som läggs på personalens pensionssparande. Det är alltså inget personalen 

får ut kontant utan något de kommer att få ta del av när de går i pension. Tanken bakom 

detta är att företaget vill ge sina anställda en bättre pension, menar försäljningschefen. 

Skulle någon anställd välja att sluta sitt arbete på Länsförsäkringar innan personen går i 

pension utbetalas vinstandelen ut tillsammans med den sista lönen.  Det finns dock 

ingen garanti på att en vinstandel utkommer varje år utan det beror helt på vad som 

händer i samhället. Inträffar det många oplanerade händelser såsom bränder, stölder och 

så vidare finns det en stor risk för att de inte blir någon vinstandels utdelning, då 

mycket av pengarna kommer går åt till att täcka omständigheterna. De båda säljarna såg 

sig inte så positiva till pensionssparandet, de hade hellre sett att de fått ut pengarna som 

en extra lön det året.  

 

Länsförsäkringar har även satt upp en gräns på hur mycket de ger sina anställda, 

gränsen är lagd så att de ska slippa skatta på gåvorna. Denna gräns gäller på allt som 

tilldelas de anställda, förutom lönen. 

 

4.2.4  Belöningssystem – Icke-finansiella belöningar 

Länsförsäkringar använder sig inte så mycket av icke-finansiella belöningar. Det som 

kan klassas som en icke-finansiell belöning är att säljarna kan belönas med en personlig 

uppmuntran av chefen vid väl utförda jobb. Men de båda säljarna, Patrik och Johannes 

är överens om att få högre befattning eller mer ansvar är viktigare belöning än pengar 

och menar att de gärna hade haft fler icke-finansiella belöningar. 

 

”Att få beröm eller eventuellt en befordring gör att man vill göra så bra ifrån sig som möjligt.” 

Försäkringssäljaren Patrik 

 

Eva-Lena tror att de flesta säljare stimuleras av det belöningssystem som företaget har 

idag men hon tror dock att det finns vissa som kan tycka att det är jobbigt. Inom 

säljbranschen är det lätt att press dyker upp. Därför menar hon att det är viktigt att 
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försäljningschefen, kan föra en nära dialog med respektive säljare för att skapa 

trivsamhet. 

 

4.2.5  Slutord – Belöningssystem i Länsförsäkringar 

Både personalchefen och försäljningschefen anser att alla företag oavsett bransch bör 

ha ett belöningssystem för att motivera och stimulera sina anställda. Hur utformningen 

bör vara beror på vilken typ av verksamhet företagen är aktiva i. Personalchefen Eva-

Lena menar att det är viktigt för ett företag att utveckla ett system som stödjer 

företagets mål och strategier. Hon tycker att det system Länsförsäkringar har utvecklat 

idag fungerar bra, företagets mål uppnås och de kan stimulera sina anställda i sin roll. 

Det finns dock alltid några nackdelar med vilken metod som helst används för 

stimulering, när en morot används för att motivera kan det finnas individer som drivs 

för hårt. Då gäller det för försäljningschefen att se till att det finns en balans hos sina 

säljare menar personalchefen Eva-Lena. I säljbranschen är det väldigt viktigt att 

belöningssystemet är väl utvecklat eftersom det är där de flesta tävlingsmänniskor finns 

som behöver motiveras, menar personalchefen Eva-Lena. Det görs hela tiden 

avstämningar på företagets belöningssystem för att se hur effektivt systemet fungerar, 

skulle det dyka upp idéer och förslag till förbättring tar försäljningschefen alltid hänsyn 

till detta.    
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5.  Analys 

Med utgångspunkt utifrån teorierna kommer vi i detta avsnitt att analysera empirin. Vi 

kommer att analysera motivationsteorierna och belöningsteorierna mot de intervjuade 

objekten. Vi kommer att dela upp avsnittet i två delar, där vi i första delen analyserar 

den empirin som är kopplad till motivation och i den andra delen analyseras det 

empiriska materialet som kan sammankopplas med belöning. 

 

5.1  Motivation 

Call-Up 

Genom att analysera intervjumaterialet fann vi att personalen med en högre befattning 

motiveras mer av engagemang, eget ansvar och en trevlig stämning på arbetsplatsen. 

Detta stämmer överens med trappstegen i Maslows behovsteori om sociala behov och 

behov av erkännande59. Genom att de nått de övre stegen i behovshierarkin kan vi på ett 

någorlunda vis se hur dem ser på motivation.  Försäljningscheferna, säljledarna och 

försäljningscoacherna har en yrkesroll som ger möjlighet till personligutveckling, status 

och friheten att fatta egna beslut. Det är även dessa faktorer som motiverar dem. Deras 

syn på motivationsfaktorerna kan vi se en koppling till i Herzberg tvåfaktorsteori. De 

högre stegen i Maslows behovsteori är sammankopplade med motivationsfaktorerna, 

medan de lägre stegen i är förknippad med hygienfaktorerna60. Säljarna som befinner 

sig längst ned i organisationen kan vi enkelt konstatera att det är de finansiella 

belöningarna som motiverar till arbete, främst är det lönen som skapar motivation till 

ett effektivare arbete. Maslow menar att de nedersta stegen visar människornas första 

grundbehov, det handlar oftast om lönen, tillfredställs inte det grundbehovet är chansen 

till att klättra högre upp på hierarkin omöjligt.61 En av de fyra säljarna har inte samma 

åsikt som de övriga, motivation för henne innebär att se sig själv lyckas och uppnå sina 

satta mål. I och med de skiljer hon sig från de andra säljarna som har sin lön som den 

främsta motivationsfaktorn. De säljare som deltog i intervjun menar att ett jobb på Call-

Up bara är ett tillfälligt arbete eller ett extra jobb, ingen av de intervjuade kunde tänka 

sig att jobba kvar där under en längre tid. Det gör att de inte motiveras av faktorerna 

samhörighet och status på företaget. Säljtävlingarna som företaget anordnar nämner 

säljarna är en faktor som inte motiverar dem under en längre tid. Herzberg bedömer 

                                                 
59 Figur 1, s. 16 
60 Figur 4, s. 19 
61 D.I. Jacobsen, J. Thorsvik, (2008) s.260 
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med sin teori att både hygien- och motivationsfaktorerna måste uppfyllas för att få 

människor att känna sig motiverade under en längre tid62. I detta fall uppfylls endast 

hygienfaktorerna bland säljarna, vilket stämmer bra in på Herzbergs teori om att 

motivationen i sådant fall endast blir kortsiktig63. Vi ser dock lite skeptiskt till säljarnas 

inblick i säljtävlingarna, att vinna en tävling ger både uppmärksamhet och omtanke. 

Dessa element tycker vi borde ha åtminstone en liten uppkomst till motivation.  

Förutom Maslows och Herzbergs teori kan vi även koppla in förväntansteorin i det som 

säljarna berättade om vid intervjutillfället. Förväntansteori bygger på tre element som 

står i ett multiplicerat förhållande till varandra för att motivation ska uppstå64. Säljarna 

säger att det är viktigt att kunna se ett samband mellan sin egen arbetsinsats, resultatet 

och att det slutliga arbetet gärna leder till en önskad belöning. Det är precis vad 

förväntansteorin innebär, människan måste tro på att det är möjligt att uppnå ett visst 

resultat som faktiskt leder till en önskad belöning65. Ett exempel på detta är företagens 

sätt att använda sig av provisions lön, vilket Call-Up gör idag.  

 

Länsförsäkringar 

Förväntansteori förklarar att förutsättningen för uppnå motivation uppstår när en 

anställd ser möjligheten till att klara av något som personen i sig önskar väldigt 

mycket.66 Denna förklaring stämmer överens med vad personalchefen Eva-Lena tycker 

motivation innebär. Vid intervjutillfället berättade försäljningschefen Thomas att det är 

betydelsefullt att personalen mår bra och trivs. Thomas nämnde att se just deras kontor i 

topp och att han lyckas hålla budgeten motiverade honom. Detta visar att 

försäljningschefen Thomas bland annat motiveras genom att vara högst upp i Maslows 

behovshierarki. Att till exempel ständigt försöka hålla budgeten inom ramarna är en 

utmanande uppgift och det klassas som behov av självförverkligande67. Thomas 

motivationsfaktorer kan vi även se en koppling till i Herzberg tvåfaktorsteori, då både 

motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna uppfylls som gör att han kan motiveras 

under längre perioder68. Att få personalen till att trivs är inte den enda motiverande 

faktorn, försäljningschefen Thomas lyfte även fram att inkomsten är en motivations 

                                                 
62 C. Andersson, (1994) s.128 
63 Ibid 
64 Figur 3, s. 18 
65 D.I. Jacobsen, J. Thorsvik, (2008) s.264-266 
66 Ibid 
67 Figur 2, s. 17 
68 C. Andersson, (1994) s.128 
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höjande faktor. Han nämnde att vi människor måste ha pengar för att kunna leva och 

må bra, varför skulle vi människor annars arbeta om det inte dels berodde på pengarna? 

Vi sätter ihop de första stegen i Maslows behovsteori med det som försäljningschefen 

Thomas sa angående lönen. Detta innebär att Thomas även motiveras av de lägre 

nivåerna i behovshierarkin fast det enligt Maslows teori inte är möjligt. Maslow menar 

att en individ inte kan backa till ett lägre steg i hierarkin69. Säljarna på 

Länsförsäkringar, Johannes och Patrik drivs mest av att uppnå sina satta mål. Ur 

Malows behovsteori kan vi se att de båda säljarna har utvecklats och klättrar högre upp 

i hierarkin, vilket gör att ett behov för erkännande är extra viktigt just för dem70. 

Johannes och Patrik menar att pengarna inte är de mest betydande elementet för att 

stanna kvar på företaget utan att det är trivseln som gör att de känner sig bekväma. 

Personalchefen Eva-Lena håller med säljarna, för henne är samhörighet i sociala behov 

mer motiverande än lönen i fysiologiska behov.71  

 

5.2 Belöningssystem  

Call-Up 

De samtliga intervjupersonerna ställer sig positivt till användandet av belöningssystem. 

Försäljningscoachen menar att alla säljare får ett eget mål att sträva efter, eftersom att 

säljarna får en frihet att själv välja vilken form av lönesättning de vill ha. Det är 

valfriheten att välja själv som gör att Call-Up har ett mycket bra belöningssystem. 

Något som är viktigt är att belöningssystemet är i linje med företagets mål och strategi 

för att företagets ska kunna dra nytta av systemet72. Call-Up strävar efter att sälja 

många enheter, samtidigt som de vill att deras anställda ska tycka att arbetet är kul och 

känna en trygghet på arbetsplatsen. För att uppnå detta gick företaget från att endast ha 

en provisionsbaserad lön till att nu även ha en fast lönesättning. De säljare som är 

nyanställda får börja med en fast timlön, detta för att det ska skapa trygghet för dem 

innan de har kommit in i arbetet. Ett datasystem är ett hjälpmedel som företag kan 

använda sig av för att det ska finnas tydliga strukturer kring belöningssystem73. Call-Up 

använder sig av ett datasystem som visar hur mycket varje säljare dagligen säljer. 

Säljarna kan även själva se hur de ligger till med sin försäljning i det systemet. De kan 

                                                 
69 Figur 2, s.17 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 R. Smitt, L. Wiberg, B. Olwig, G. Riegnell, M. Sjöstrand, (2002) s.76 
73 A. Lindmark, T. Önnevik, (2006) s.162 
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även jämföra sig själva med de andra säljarna då deras namn sätts upp i listor som 

sorteras efter antalet sålda enheter som uppdateras kontinuerligt. Till exempel kan en 

säljare ha sålt sju stycken och mest av alla säljare för stunden och ligger på en första 

plats i listan eller så kanske personen endast har sålt tre enheter och ligger på fjärde 

plats i listan. 

 

Länsförsäkringar 

Även i Länsförsäkringar så framförde alla de intervjuade personer att belöningssystem 

är något som är positivt både för företaget och de anställda. Belöningssystem är en 

metod för företaget för att påverka sina anställda, den är till för att skapa motivation 

och för att få de anställda till att prestera mer74. Både personal- och försäljningschefen 

menar att varje företag bör ha ett belöningssystem för att stimulera sina anställda, 

speciellt företag inom säljbranschen. Det är i säljbranschen som de flesta 

tävlingsmänniskorna finns menar personalchefen Eva-Lena. Det är viktigt att de 

belöningssystem som utformas är i linje med företagets policy och taktik75. 

Personalchefen Eva-Lena håller med det ovanstående påståendet och menar att 

Länsförsäkringar idag har ett väl utvecklat system där företagets mål uppfylls samtidigt 

som de stimulerar sina anställda. Säljarna som jobbar hos Länsförsäkringar idag har 

både en fast och rörlig lön, detta system reviderades för bara 2 år sedan. Efter att de har 

utformat ett belöningssystem bör de kunna anpassa systemet till förändringar i 

omvärlden76. Den främsta faktorn som gjorde att Länsförsäkringar ändrade på sitt 

system är för att de ville locka fram säljdrivet bland de anställda. Länsförsäkringar gör 

hela tiden avstämningar på deras befintliga belöningssystem för att hela tiden se hur 

systemet fungerar i företaget.  

 

5.2.1 Finansiella belöningar 

Call-Up  

Pengar och arbete är starkt förknippade med varandra, den tydligaste formuleringen för 

företaget att värdera sin personals arbete är genom en lön eftersom den är kvantitativ 

och lätt att jämföra77. Företaget ger varje anställd frihet till att välja den lönesättning 

                                                 
74 J. Frank, P. Fredholm, N. Johansson, (2000)  s. 7 
75 R. Smitt, L. Wiberg, B. Olwig, G. Riegnell, M. Sjöstrand, (2002) s.76 
76 A. Svensson, (2001) s.19 
77 R. Smitt, L.Wiberg, B.Olwig, G. Riegnell, M.Sjöstrand, (2002) s.36 
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som passar individen bäst. Vilken lönesättning som väljs, fast eller provision har sina 

för- och nackdelar. De flesta säljarna på Call-Up har valt att ha provisions lön, de 

känner att dem har viljan till att sälja och vinner på att ha en sådan lönesättning. 

Provisions lön kan emellertid skapa en enorm press, alla kan ha en dålig dag som kan 

leda till att en säljare inte får någonting sålt. Det kan göra att lönen den dagen sjunker 

enormt och blir dålig. En säljare som valt fast lön behöver inte känna av denna press i 

lika hög grad, men den finns fortfarande eftersom de måste sälja ett visst antal enheter 

varje gång. På företaget Call-Up ger de inte ut speciellt mycket förmåner. Förmåner 

som pension och motionspeng är inget som Call-Up erbjuder, men förmåner kan utgöra 

nästan vad som helst så länge belöningen är i form av icke-monetär78.  De förmåner 

som Call-Up tilldelar sina anställda är vinster genom tävlingar som de anordnar. Av de 

vinster som delas ut ser försäljningschefen att det främst är den monetära belöningen 

som motiverar säljarna till ett effektivt arbete. Om det går bra för ett företag kan i vissa 

fall en resultatlön delas ut79. I Call-Up är det endast coacherna och säljledarna som kan 

ta del av en eventuell resultatlön. De får inte en rörlig lön eller förmåner så deras enda 

monetära belöning är en eventuell resultatlön.  

 

Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar använder sig av olika former av finansiella belöningar, bland annat 

provisions lön, förmånspaket och ett vinstandelssystem. Den finansiella formen av 

belöning kan se ut på ett varierande sätt, antingen som fast lön eller prestationslön80. 

Den lönesättning Länsförsäkringar har idag är en blandning av fast lön som utgör den 

största delen, och resterande utgörs av en provisionsbaserad lön. Personalchefen Eva-

Lena nämner att den fasta lönen står för personalens närvaro och sociala umgänge 

medan den provisionsbaserade lönen står för säljarnas egna prestationer. 

Försäljningschefen Thomas menar att det inte spelar någon roll om belöningen är stor 

eller liten, det viktiga är att uppmärksamma sin personal med små presenter ibland. 

Fördelen med att använda sig av provisions lön är att det stimulerar till en hög 

produktivitet81. Både Johannes och Patrik har skilda uppfattningar när det gäller 

provisionens fördel. Patrik anser att företaget har en större fördel med provisions lön än 

vad de som säljare har. Företaget tjänar på en nytecknad försäkring under en lång 

                                                 
78 R. Smitt, L.Wiberg, B.Olwig, G. Riegnell, M.Sjöstrand, (2002) s.36 
79 Ibid 
80 J. Frank, P. Fredholm, N. Johansson, (2000)  s. 8 
81 R. Smitt, L.Wiberg, B.Olwig, G. Riegnell, M.Sjöstrand, (2002) s.36 
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period medan säljaren endast får en lite provision vid försäljningstillfället. Johannes 

däremot tycker att provisionen får honom till att prestera bättre, hans säljinstinkt drivs 

mer. Företaget måste ha en hög stabilitet för att ett belöningssystem ska fungera, därtill 

kan systemet lätt skapa konflikter och stress bland de anställda82. Pressen är den 

främsta faktor som kan uppstå vid provision berättar säljarna, de tillägger även att det är 

viktigt att få det negativa till något positivt. När det gäller storleken på provisions lön 

bör den vara på en rimlig nivå, en för hög provision kan göra att säljarna inte tar hand 

om de nuvarande kunderna medan en för liten provision kanske inte driver fram 

försäljningen hos individen. Tjänstepensionen som företaget erbjuder är ingen förmån 

som Länsförsäkring ger utan den tillfaller som en del av belöningen i 

vinstandelssystemet. Som vi tidigare tog upp i teoriavsnittet så kan företagen dela ut en 

resultatlön det år som det gått bra för företaget och en stor vinst uppkommit83. Går det 

väldigt bra för Länsförsäkringar något år får personalen ut lite av resultatet i ett 

vinstandelssystem, men pengarna läggs på personalens pensionssparande och fås inte ut 

som en extra lön. Tanken är att Länsförsäkringar vill ge sin personal en bättre pension, 

emellertid tilldelas inte en vinstandel ut varje år utan endast när det gått bra för 

företaget. 

 

5.2.2 Icke-finansiella belöningar 

Call-Up 

Känslan som uppkommer när det är någon som visar uppskattning eller ger beröm för 

en bra arbetsinsats är i form av en belöning84. Call-Up har tagit till sig det påståendet, 

de menar att det är viktigt att uppmuntra och ge beröm för de arbetsprestationer som 

deras säljare utför. Eftersom cheferna i företaget såsom VD: n och försäljningschefen 

har andra arbetsuppgifter att sköta än att coacha sina säljare har företaget anställt en 

försäljningscoach vars uppgift är att just coacha säljarna. Försäljningscoachen Henrik 

menar att hans arbetsuppgift är viktig, speciellt för de nyanställda säljarna. För de 

nyanställda kan det ta längre tid att komma in i själva arbetet, vilket kan leda till att de 

får tankar om att sluta arbeta bara för att det går dåligt i början. Det är viktigt att 

uppmuntra säljarna och få dem i andra tankar, ett jobb som telefonsäljare kan ibland ta 

tid att komma igång med, menar Henrik. När det gäller försäljningscoachen och 
                                                 
82 R. Smitt, L.Wiberg, B.Olwig, G. Riegnell, M.Sjöstrand, (2002) s.36 
83 Ibid 
84 A. Lindmark, T. Önnevik, (2006) s.161 
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säljledaren får de mest belöningar i form av ickefinansiella som beröm och 

uppmärksamhet från de högre cheferna. Vid vårat intervjutillfälle fick vi fram att de 

anställda med en högre befattning föredrar icke-finansiella belöningar framför 

finansiella.  

 

Länsförsäkringar 

Personerna vi intervjuade hos Länsförsäkringar berättar att de inte använder sig av icke-

finansiella belöningar i lika stor utsträckning som finansiella. Det finns forskningar som 

visar att pengar inte är någon garanti till att motivera sina anställda under en längre 

period, utan det är känslan av ett väl utfört arbete85. Detta anser även säljarna Patrik och 

Johannes, de vill utföra sina arbeten väl och på så vis få beröm av sin chef istället för att 

få mer i lön. Utförs arbetsuppgifterna mer än väl kan det på sikt handla om större 

ansvar eller befordran.  Känslan som uppkommer vid ett väl utfört arbete eller när det 

kommer uppskattning och beröm för sin prestation är en form av belöning och 

drivkraft86. För att uppnå detta försöker försäljningschefen Thomas föra nära dialoger 

med respektive säljare när det finns tid. De nära dialogerna som diskuteras är ett sätt till 

att skapa trivsamhet och en relation mellan chefen och den anställde.  

 

                                                 
85 B. Kaye, S. Jordan-Evens, (2006) s. 178 
86 A. Lindmark, T. Önnevik, (2006) s.161 
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6. Slutsats 

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för våra slutsatser som vi kommit fram till utifrån 

analysen vi presenterade i förgående avsnitt. Vi har för avsikt att i detta kapitel 

besvara våra ställda frågeställningar. I slutet av kapitlet kommer förslag till vidare 

forskning att presenteras. 

 
 
Vi har för avsikt att med denna uppsats undersöka relationen mellan motivation och 

belöning samt att se hur belöningssystem skapar en motivation hos de anställda. 

Uppsatsen avser att svara på följande frågeställningar: 

• Hur ser belöningssystemen ut? 

• Hur bidrar belöningssystemet till att motivationsnivån höjs hos dem 

anställda? 

 

6.1 Motivation 

Det som motiverar säljarna på företaget Call-Up är viljan till att uppnå en högre lön, det 

är främst de finansiella belöningarna som motiverar dem till att göra ett bra arbete. De 

flesta säljare som arbetar på Call-Up gör det främst för att tjäna ihop extra pengar, det 

gör att vi anser att lönen är det största motivationsfaktorn. Call-Up använder sig av 

provisions lön för att motivera sina anställda till att sälja fler enheter än vanligt, på så 

vis vill säljarna sälja mycket eftersom deras lön växer vid varje såld enhet. Vi anser att 

företaget Call-Up använder sig av helt rätt system, majoriteten av deras personal är ute 

efter en hög lön vilket gör att de vill sälja för att få ihop den eftersträvade lönen som 

leder till att de följer Call-Up’s mål. Den högre uppsatta personalen, cheferna och 

ledarna motiveras inte bara av att få en stor lön utan trivseln, engagemang och eget 

ansvar på företaget gör att de motiveras till viljan att utföra ett bra arbete. Vi tror att 

personalen på Call-Up motiveras av olika faktorer eftersom alla inte arbetar under 

samma förhållanden. Säljarna är där för ett tillfälligt arbete och den högre uppsatta 

personalen är där för att utvecklas och stanna i företaget, det gör att de anställda på 

Call-Up motiveras av olika element. 

 
På Länsförsäkringar motiveras hela personalen av liknande faktorer; trivseln, att nå sina 

egna mål och få beröm. Den fasta inkomsten har också en betydande faktor för att de 

ska känna sig motiverade i arbetet, utan lön hade nog ingen människa gått till ett arbete 
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för att arbeta flitigt. En fast inkomst är alltså en viktig faktor för att personalen ska 

känna sig motiverad, det är den som gör att vi kan leva det liv vi lever idag. Men det är 

inte den rätta faktorn för att personalen ska kunna göra det där lilla extra som 

Länsförsäkringar vill med deras belöningssystem. Vi anser därför att det inte är lönen 

som är den främsta faktorn till ett effektivt arbete för de anställda på Länsförsäkringar, 

det är den sociala gemenskapen, deras egna uppsatta mål och beröm från cheferna som 

gör att personalen motiveras till det där extra. 

 

6.2 Belöningssystem 
 
Ett genomtänkt och väl utformat belöningssystem är som vi skrivit tidigare viktigt för 

att attrahera kompetent personal. Det är viktigt att de anställda har möjlighet till att se 

sambandet mellan den egna insatsen och löneutfallet. Ett belöningssystem med tydliga 

belöningar är något vi bedömer bör föredras. Alla individer motiveras av olika objekt, 

därför är det viktigt att företagen utvecklar ett belöningssystem som omfattar olika 

former av belöning. Det är emellertid inte endast utformningen som är viktigt utan 

företagen måste få sina anställda att förstå och bli medvetna om varför de har 

belöningar. Vi ser att både Länsförsäkringar och Call-Up har ett utformat system som 

passar in på deras uppsatta mål. 

6.2.1 Finansiella belöningar 

Efter intervjuerna på företaget Call-Up kunde vi snabbt konstatera att det är den 

finansiella belöningen, den provisionsbaserade lönen som motiverar säljarna till viljan 

att prestera på jobbet. Säljarna på Call-Up är inte där för att utvecklas inom företaget 

utan de har tagit jobbet som säljare för att snabbt tjäna pengar och lättare komma och 

gå som de vill. De ser alltså inte arbetet som något framtida jobb utan som en tillfällig 

sysselsättning till att tjäna pengar. Vi tror att de valt detta arbete då de kanske kan vara i 

jakt på något annat arbete, har det som ett kortare jobb inför en längre resa eller som ett 

extra arbete vid sidan av studierna. Förmånerna som Call-Up använder sig av var inte 

något som säljarna ansåg sig bli extra motiverade till att uppnå. Vi däremot står positivt 

till dessa små vinster som företaget delar ut till den eller de personer som presterat bäst 

vid vissa tillfällen. Till exempel, om en biobiljett kommer att tilldelas den person som 

sålt mest enheter en viss dag, säger sig säljarna att dem inte motiveras till viljan att nå 

toppen för att få biljetten, utan att de bara blir glada om de skulle lyckas. Vi ser däremot 

lite skeptiskt till det som säljarna säger, vi tror att minst tre eller fyra av de säljare som 
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ligger på topp vid slutet av arbetets gång nog blir lite extra motiverade till viljan att 

sälja mer och nå biljetten, då dem ändå inte är långt ifrån vinsten. 

 

När det gäller Länsförsäkringar har de idag en lönesättning med både provisions- och 

fast lön, där den fasta lönen utgör den största delen medan den provisions baserade 

lönen endast utgör en liten del. Vi tycker att Länsförsäkringar har ett mycket bra 

lönesystem, likväl måste vi hålla med försäljningschefen om att personen måste tycka 

om att jobba med rörlig lön för att det ska fungera. Att den fasta lönen utgör den största 

delen av de anställdas lön gör att pressen till att sälja inte blir lika stor. Säljarna på 

Länsförsäkringar är nöjda med deras nuvarande lönesystem, vilket vi tycker att de 

absolut borde vara. Vi håller med säljarna i deras meningar om att det är smart att ha 

lönen uppdelad i två delar med den fasta lönen som den största delen för att sedan 

kunna påverka de sista procenten av lönen själva. I och med att den fasta lönen är 

tillräckligt stor till att kunna klara av de främsta kostnaderna får de sedan själva avgöra 

om de vill ha större lön, i sådant fall är det bara till att prestera mer. En av säljarna hade 

en önskan om att den rörliga lönen skulle höjas, men han ville samtidigt inte sänka den 

fasta, detta anser vi förståeligt då vi personligen aldrig skulle tacka nej till högre 

ersättning som leder till löneförhöjning. Länsförsäkringar erbjuder en hel del förmåner 

som personalen är nöjda med. Visserligen verkade inte säljarna så positiva till att 

vinstandelssystemet gick till pensionssparande men det är något vi kan förstå då dem är 

väldigt unga fortfarande, lite äldre personer skulle nog uppskatta pensionssparandet 

mer. Länsförsäkringar erbjuder även en motionspeng till sina anställda, det anser vi är 

en mycket bra investering åtminstone på företag där arbetsuppgifterna innebär mycket 

stillasittande, som på Länsförsäkringar. Något vi tycket Länsförsäkringar gjorde väldigt 

bra är även att dem är noga med att inte dela ut motionspengen i kontanta pengar utan i 

ett rabattkort som endast gäller på motionsföretaget den anställde väljer. 

 

Gratis kaffe är en förmån från företagets sida som är mycket uppskattad och finns i 

dagsläget på flera arbetsplatser, bland annat på Call-Up och Länsförsäkringar. Vi 

författare av denna uppsats har fått gratis kaffe på de arbetsplatser som vi hittills har 

arbetet hos, det är nästan så att vi börjar se det som en självklarhet som borde erbjudas 

på alla företag. Några av de anställda på de två företagen vi undersökt delar vår mening 

om att kaffet nu mera ses som en självklarhet, det gör att vi lätt kan glömma att kaffet 

är en förmån. Skulle vi sedan komma till en arbetsplats där kaffet kostar är det lätt att 
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tankar om att företaget är snålt kommer upp och det är först då vi inser vilken förmån 

det förra företaget hade. 

6.2.2 Icke-finansiella belöningar 

Befordran och mer ansvar vill de anställda med högre befattning i de båda företagen 

uppnå men även säljarna på Länsförsäkringar. Den icke-finansiella belöningen som vi 

såg tydligast i de två företagen vi undersökte var belöningen i form av beröm. 

Länsförsäkringar har till skillnad från Call-Up inte lagt lika stort fokus på de icke-

finansiella belöningarna. Call-Up har anställt en försäljningscoach där hans främsta 

arbetsuppgift är att gå runt bland säljarna till att uppmuntra och stödja dem medan det 

på Länsförsäkringar är en av försäljningschefen arbetsgifter. På Call-Up strävar de 

flesta säljare efter högre lön medan beröm och uppmuntran inte upplevs som väsentligt. 

Det kan tyckas att försäljningscoachen inte bedöms som behövlig, men vi anser att hans 

ord består av ett annats slags beröm. Försäljningscoachens lovord behövs för att 

säljarna ska kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter, inte bara det där lilla extra 

eftersom att jobbet som säljare kräver en positiv syn. 

 

Något vi tydligt och snabbt märkte på Länsförsäkringar var att säljarna värderar chefens 

beröm väldigt högt och att de ville ha mer positiva utlåtanden från sin chef. Varför 

säljarna i de olika företagen ser så annorlunda på belöningen beröm tror vi beror på att 

dem inte är på sitt arbete i samma syfte. På Länsförsäkringar är säljarna på arbetet för 

att utvecklas och för att det ser en framtid i företaget medan de på Call-Up är där för ett 

tillfälligt arbete.  I och med detta anser vi att de på Länsförsäkringar tycker att beröm är 

i hög grad viktigare för att kunna komma vidare och klättra uppåt i företaget. Något vi 

sedan kan förstå är att försäljningschefen eller någon av de andra cheferna inte alltid 

har tid att gå runt för att dela ut beröm ideligen men att de kanske stundvis borde kunna 

ta sig tid till att berömma sina säljare lite oftare. 

 
Med denna slutsats om motivation och belöningssystem kan vi enkelt se hur 

belöningssystemen ser ut, samt konstatera att respektive företags belöningssystem 

bidrar till att motivationsnivån höjs hos de anställda. Vi kan sammanfatta vad som 

bidar till att motivationsnivån höjs hos företagen. På Call-Up är det främst provisions 

lönen som är gör att motivationsnivån höjs bland säljarna, då majoriteten vill tjäna 

pengar och få så hög lön som möjligt. Det som är motivationshöjande för den högre 
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uppsatta personalen på Call-Up är trivseln och företagets framgångar. På 

Länsförsäkringar är det främst beröm från cheferna som höjer motivationsnivån bland 

säljarna medan det för cheferna är; den sociala gemenskapen, se att företaget ligger bra 

till i statistiken och att personalen trivs.  

 

I vår fråga om hur belöningssystem ser ut kan vi summera det på följande vis:   

Call-Up - Fast eller provisions lön och småvinster. 

Länsförsäkringar - Fast lön och en del provisions lön, förmånspaket och 

vinstandelssystem. 

 
 

6.3 Förslag till vidare studier 

Denna uppsats har riktats in på endast säljbranschen. Det skulle därmed vara riktigt 

intressant för att se vilka skillnader det finns på motivation och belöningssystem i olika 

branscher, exempelvis industribranschen och säljbranschen.  Förutom belöningar i form 

av finansiella och icke-finansiella, finns det även en till faktor som talar till att påverka 

de anställdas motivation, företagskultur. Men hur kan företagskulturen påverka de 

anställda, kan företagskulturen klassas som en motiverande faktor? 
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Intervjufrågor till högre befattning   Bilaga 1 
 
Introduktionsfrågor: 

Namn? 
Befattning? 
Berätta kort om företagets verksamhet 

- Hur många arbetar inom denna avdelning? (ex, säljavdelning) 
 
 
Allmänna frågor: 

Vad anser du om belöningsystemet i företag? 
- Hur bör man använda belöningssystem i företag? 

 
 
Preciserade frågor (belöningssystem): 

Hur skulle ni beskriva ert nuvarande belöningssystem? 
Har ni olika belöningssystem för olika nivåer/avdelningar i företaget? 
Vad är det som belönas? 
Varför har ni ett belöningssystem? /Vilken är anledningen till att ni använder er av 
systemet? 

- Vilken funktion fyller systemet i företaget? 
Kan de anställda påverka sin lön/belöning? 

- Har de anställda insyn i belöningssystemet (syftet)? 
Har ni andra belöningar än kontanter? Förmåner? Materiella eller immateriella? 
När delas de intjänade belöningarna ut?  (i samband med prestationen? speciella 
tidpunkter, ex vid jul?) 
Hur fungerar systemet vid extrema resultat? 

- Påverkas det om företaget har ett negativt resultat? 
Hur länge har ni haft ert nuvarande belöningssystem? 
Stödjer belöningssystemet företagets mål och strategi? 
Hur tycker ni att belöningssystemet uppfattas av personalen? 
Finns det både individuella och gruppbelöningar? 
Vilka fördelar ser ni med ert system att belöna de anställda? 
Vilka nackdelar ser ni med ert system att belöna de anställda? 
Hur bestäms vilka prestationer som ska belönas? 
– Vilka prestationer är det som uppmärksammas idag? 
 
 
Preciserade frågor (motivation): 

Vad betyder motivation för dig? 
Hur blir du motiverad? Vad motiverar dig? 

- Varför? 
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Intervjufrågor till ”anställda”  Bilaga 2 
 
Namn? 
Befattning? 
Hur länge har du varit anställd? 
Vad betyder motivation för dig? 

- Vad motiverar dig i ditt arbete? 
Vad har du för typ av lön (ej belopp)? 

- skulle du föredra en annan form av lönesättning? 
Känner du till belöningssystemet som berör dig? 

- Föredrar du belöningar i pengar eller annan form(beröm av chefen osv)? 
- Varför? 

Tänker du dagligen på belöningssystemet under arbetets gång? 
Baseras det på individuell eller grupp? 

- Positivt eller negativt? 
Får belöningssystemet dig att prestera bättre? 
 - På vilket sätt motiveras du? 
Hur tror du att din motivation skulle ändras om du belönas på ett annats sätt? 
Hur agerar företaget om man presterar dåligt? 

- Upplever du någon press att man ska prestera bra? 
Har ledningen informerat dig om varför de har ett belöningssystem? 
Är du nöjd med företagets befintliga belöningssystem? 

- Varför? 
 


