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Problem: Försäljningsservice i Bergslagen är beroende av sina försäkringsförmedlare för att 
kunna upprätthålla företagets försäljningsvolymer. För att få de anställda att arbeta mot 
verksamhetens uppsatta mål är det viktigt att rekrytera rätt personal men även att behålla 
nyckel personer i företaget. Belöningssystemet är en viktig del för att säkerställa detta. 
Belöningssystem innefattar bland annat belöningar som används för att styra medarbetarna 
mot att uppnå företagets syfte. Som ett ytterligare steg använder sig Försäljningsservice i 
Bergslagen av löneformerna prestationsbaserad lön och fast lön. För att motivera de anställda 
till att arbeta mer effektivt och öka sin försäljning, som gynnar det egna intresset, används den 
prestationsinriktade lönen. Utifrån detta valde vi att undersöka effekterna ut av 
belöningssystemet på försäljningskvantiteten samt prestationen och arbetstillfredsställelsen 
men även säljledarens påverkan på medarbetarnas försäljningsprestation. 
 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur försäkringsförmedlarnas försäljningsvolym, 
prestationer och arbetstillfredsställelse påverkas av Försäljningsservice i Bergslagens 
belöningssystem samt säljledare. 
  
Metod: En fallstudie har utförts med grund i informationsinsamling från personliga intervjuer 
samt enkäter. Intervjuerna gjordes med delägaren och försäljningschefen på 
Försäljningsservice i Bergslagen, Elin Gustin samt säljledaren på Försäljningsservice i 
Bergslagen, Linnea Héléne. Enkätundersökningen riktade sig mot samtliga medarbetare på 
Försäljningsservice i Bergslagen. 
 

Slutsats: De slutsatser vi kommit fram till är att den prestationsbaserade lönen påverkar 
medarbetarnas försäljning positivt på grund ut av att den ökar motivationen. Även 
belöningarna är motivationshöjande och leder till ökade arbetsprestationer. Säljledaren 
påverkar via sitt arbete direkt säljarnas prestationer.  
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Problem formulation: Försäljningsservice i Bergslagen is dependent on their sales staff in 
order to maintain the company's sales volumes. To get employees to work towards the 
business goals it is important to recruit the right staff but also to retain key employees. The 
reward system is an important part in ensuring this. Reward system includes rewards that are 
used to control the employees to achieve the main purpose of the company. As a further step 
Försäljningsservice i Bergslagen uses forms of wages such as performance-based salary and 
fixed salary. To motivate employees to work more efficiently and increase their sales, which 
favors their own interests, they use performance-based salary. Based on this, we chose to 
examine the effects of the reward system on sales quantity, performance and job satisfaction, 
but also if the sales coach influence employee sales performances. 
 
Purpose: The purpose of this essay is to study how the insurance intermediaries’ sales 
volume, performance and job satisfaction are affected by Försäljningsservice i Bergslagens 
reward system as well as the sales coach. 
 

Method: A case study has been performed with basis in gathering information from personal 
interviews and a survey. Interviews were conducted with the co-owner and sales manager in 
Försäljningsservice I Bergslagen, Elin Gustin and sales coach in Försäljningsservice i 
Bergslagen, Linnea Héléne. The survey was handed to all employees in Försäljningsservice i 
Bergslagen. 
 

Conclusion: We came to the conclusions that the performance-based salary affect employee 
sales volumes positively because it increases motivation. The rewards are also motivating and 
leads to increased job performance. The sales coach also influence directly, through her work, 
the sales staff performances.  
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras studiens ämne. Kapitlet inleds med en bakgrund till studien som 
sedan följs upp av en problemformulering. Efter problemformuleringen beskrivs uppsatsen 
syfte samt avgränsning och avslutas med en disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
För att ett företag ska vara konkurrenskraftigt behöver bolagen ha medarbetare som utnyttjar 
sin fulla kapacitet. Företagens vilja att vara konkurrenskraftigt bygger på personalens 
arbetsvilja och moral. Arbetsgivarens uppgift blir därför att stimulera samt motivera 
medarbetarna på arbetsplatsen så att de kan arbeta efter sin fulla potential. Detta har blivit 
något som växt fram under senare tid då konkurrensen har hårdnat i de flesta branscher. 
Personalens trivsel på arbetsplatsen är även det en viktig fråga som vuxit fram genom åren. 
För att personalen ska kunna arbeta mer effektivt är det viktigt att de känner positiva känslor i 
kombination med sitt arbete. (Eskildsen, Westlund, & Kristensen, 2004) 
 
Den inre tillfredställelsen, som personalen behöver känna för att kunna prestera effektivt, är 
ofta förknippade med resultatet av ett väl utfört arbete. I tjänsteföretag är ofta kundens 
uppskattning vad som genererar denna effekt. Kundens tillfredställelse är till viss mån en 
belöning men företagen använder belöningar i annan benämning för att styra organisationen 
mot ett visst mål. Belöningar kan vara både materiella eller immateriella och är bevis på 
uppskattning eller ett tecken på ett gott utfört arbete, som exempelvis förhöjd lön. Belöningar 
som redan ingår i anställningsavtalet ska dock inte ses som något utöver det vanliga, utan som 
förmåner enligt avtal. Rent pedagogiskt är alltså belöningar ett hjälpmedel som organisationen 
använder sig av för att styra sin verksamhet. Därför är belöningssystem nyttiga för företag och 
leder till positiva effekter för verksamheten. (Paul & Alm, 1991) 
 
Belöningssystem är något som har blivit mer populärt under senare år och det har medfört 
både positiva samt negativa förändringar på arbetsmarknaden. Några positiva förändringar är 
att medarbetare väljer att arbeta mer fokuserat för att nå sina belöningar samt strävar mot att 
få en högre lön. Men det kan även leda till negativa förändringar som stress och utbrändhet. 
Det är lockande att ett företag erbjuder belöningssystem så som bonusar för att attrahera samt 
bevara nyckelpersoner i företagen. Ett av de problem som kan uppstå vid belöningssystem är 
att det kan vara ett slöseri med pengar att dela ut belöningar då det kan vara svårt att mäta en 
arbetsinsats. (Morén , 2015; Stressforskingsinstitutet, 2015) 
 

1.2 Problemformuleringen 
Vi har genom förfrågning till Försäljningsservice i Bergslagen AB fått godkännande att 
studera skillnaden mellan proaktiva försäkringsförmedlare som jobbar på prestationsbaserad 
lön kontra förmedlare som enbart får fast lön. Vi kommer även att undersöka säljledarnas 
innebörd på förmedlarnas prestationer och om Försäljningsservice i Bergslagen är en attraktiv 
arbetsplats för befintlig personal. 
 
Vi har genom inledande kontakt med Försäljningsservice i Bergslagen AB förstått att 
företaget är beroende av sina försäkringsförmedlare för att kunna upprätthålla sina 
försäljningsvolymer. Försäljningsservice i Bergslagen AB jobbar direkt mot Länsförsäkringar 
Bergslagen och har till uppdrag att sälja deras privatförsäkringar.  
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Problemet som uppstår enligt Gustin (2015) är att förmedlare som jobbar under 
prestationsbaserad lön kan nå ett tillstånd där de anser sig nöjda med sin inkomst och helt 
enkelt väljer att placera sig i ett intervall gällande antalet försäljningar. De förmedlare som 
arbetar utan provision är enligt Gustin (2015)  inte beroende ut av antalet sälj vilket kan leda 
till mindre försäljning. Det kan likväl vara tvärtom då de ser en möjlighet att i ett senare skede 
kanske få arbeta under prestationsbaserad lön. Det leder oss in på frågan:  
 

Hur skiljer sig försäljningskvantiteten mellan förmedlare med avseende på de 
som arbetar under prestationsbaserad lön kontra de som arbetar under fast lön? 

 
Enligt Von Glinow (1985) är det viktigt att de anställda kan få belöningar som är av intresse 
för dem. Det är inte alltid belöningar som anses vara rätt sätt att nå effektivitet. Som tidigare 
nämnt krävs det att personalen kan få ta del av belöningar som de anser vara av värde för sig 
själva vilket då leder oss till nästa fråga: 
 

Hur påverkas försäkringsförmedlarnas prestation och arbetstillfredsställelse på 
Försäljningsservice i Bergslagen av företagets belöningssystem? 

 
Belöningar är en följd av prestationer, vilket kräver att man kan utföra sitt arbete på ett bra 
sätt. En säljcoach är enligt Onyemah (2015) en person som hjälper de anställda genom att 
motivera och arbeta nära de anställda. Säljcoachen utnyttjar specifika situationer för att i 
utbildningssyfte kunna gå igenom vad förmedlarna gör bra samt vad som behöver förbättras. 
Detta för att förmedlarna ska prestera bättre. Vad vi då funderar över är:  
 

Vilken betydelse har säljledaren för säljarnas försäljningsprestation? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur försäkringsförmedlarnas försäljningsvolym, 
prestationer och arbetstillfredsställelse påverkas av Försäljningsservice i Bergslagens 
belöningssystem samt säljledare. 
 

1.4 Disposition 
I kapitel två går vi igenom de teorier vi valt att använda i uppsatsen för att uppfylla studiens 
syfte. Kapitel tre innefattar valet av metoderna vi använt i studien samt varför vi använt dem. 
I kapitel fyra har vi sammanställt informationen från våra intervjuer och enkätundersökningen 
i både löpande text samt diagram och tabeller. Kapitel fyra omfattar empiridelen i uppsatsen. 
Kapitel fem behandlar analysdelen i uppsatsen och där kopplar vi samman teorin med empirin 
för att se om det överensstämmer och om det är något som skiljer de åt. I kapitel sex, som är 
slutsats avsnittet, tar vi upp våra egna åsikter angående vår forskning samt förslag till fortsatt 
forskning inom området.  
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen beskrivs teorier som hänför sig till uppsatsens syfte utifrån 
tidigare forskning. Kapitlet börjar med att beskriva löner, lönebildning och olika löneformer 
samt löneteorier för att sedan gå igenom belöningssystem, belöningar och förmåner samt 
behovsteorier. Kapitlet avslutas med teorier angående säljcoachers betydelser samt teorier 
anknutna till säljledare. 
 

2.1 Löner  
Företag anställer medarbetare för att tillföra mer kompetens eller arbetskraft till företaget och 
kostnaden för dessa tjänster kallas löner (Granqvist & Regnér, 2006). Arbetsgivaren ser även 
löner som en ersättning för genomfört arbete och ibland som en investering. Med investering 
menas utbetalning av löner när en anställd är under utbildning eller upplärning. Från en 
arbetstagarsynvinkel är lönen en förutsättning för att kunna försörja sig själv samt nå en viss 
levnadsstandard (Hans, 1996). 
 
Vid en hög efterfrågan på arbetskraft ökar lönekostnaderna medan vid ett ökat utbud av 
arbetskraft sjunker lönerna. Det är även fackföreningar och institutionella förhållanden så som 
minimilöner som påverkar lönekraven i Sverige. Utan dessa institutioner hade lönerna 
förmodligen varit lägre samt sysselsättningen högre på marknaden. Arbetsgivare och 
fackföreningar för kontinuerliga dialoger för att fastställa arbetstagarnas lönekrav. Dialogerna 
eller förhandlingarna mellan fackföreningarna och arbetsgivare ingår i en process där även 
företagens storlek, marknadsläget samt lagstiftningen är en del av processen. När båda parter 
kommit överens i enighet med lagstiftning blir resultatet av processen lönenivån som de 
anställda får. (Granqvist & Regnér, 2006) 
 
Löner påverkar människor när de väljer att ta olika beslut i sina liv. Det kan exempelvis 
handla om att börja studera ett visst ämne för att få chansen att arbeta i en bransch som de vet 
har en högre lön jämfört med andra arbeten. Får en person högre inkomst än tidigare ökar 
också levnadsstandarden, motivationen, arbetsinsatsen samt viljan att bidra till 
organisationens utveckling. Vid rekrytering och för att bibehålla nyckelpersoner i 
verksamheten har lönen en stor betydelse. Att ett företag har en god löneutveckling är därför 
viktigt för både arbetsgivaren samt arbetstagaren. (Granqvist & Regnér, 2006) 
 

2.1.1 Lönebildning 

Vilka löner som finns på arbetsmarknaden styrs ut av lönebildningsprocessen. Det som 
påverkar processen är förhållande mellan efterfrågan och utbudet men också förhandlingarna 
mellan olika parter (Granqvist & Regnér, 2006). Lönebildningen kan även definieras som hela 
den proceduren inom vilket lönerna diskuteras och sätts (Karlson, 2015). 
 
Det finns tre olika nivåer på lönebildning, central-, bransch- och lokal nivå. Lönebildning på 
central nivå går ut på att organisationer för arbetsgivare samt löntagare kommer fram till 
löner för samtliga anställda. När lönerna styrs av att fackförbund, som representerar 
arbetskraften i en bransch, och ställföreträdare för arbetsgivarna inom samma bransch håller 
förhandlingar pratar man om lönebildning på branschnivå. Vid lokal nivå av lönebildningen 
bestäms lönerna efter förhandlingar mellan de lokala fackföreningar och 
arbetsgivarledningen. Det kan även vara så att arbetsgivaren samt arbetstagaren själva 
kommer överens om en lön som passar båda parter. (Granqvist & Regnér, 2006) 
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Virtanen (2007) skriver i sin artikel om att det alltid kommer att finnas motstridigheter kring 
lönebildningssystemet i ett demokratiskt samhälle. ”Lönerna är marknadspriser som måste 
förmedla information om hur värdefulla olika arbetsinsatser och färdigheter är i produktionen 
och hur tillgängliga eller knappa olika kvalifikationer är bland arbetskraften.”  
 
Lönebildningsprocessen förklaras på både en makro- samt mikroekonomisk nivå.  
På den makroekonomiska nivån inkluderas länders ekonomier eller olika branscher. Det 
beskrivs också enligt Granqvist och Regnér (2006) olika frågeställningar som tas upp på 
makroekonomisk nivå, vilka är: 
 

• Vilka följder har utvecklingen av löner på ekonomiskt tillväxt? 
• Vilken betydelse har fackföreningarnas- samt arbetsgivares förhandlingsstyrka på 

utvecklingen av löner samt sysselsättningen? 
 

På mikroekonomisk nivå studeras det på verksamhets- eller individnivå. Några exempel på 
frågor som tas upp på mikroekonomisk nivå är enligt Granqvist och Regnér (2006): 
 

• Vilken påverkan har löner på den anställdas arbetsinsats? 
• Ger en högre lön en ökad produktivitet? 
• Varför är de lönevariationer mellan olika yrkesgrenar? 

 
De olika frågeställningarna skiljer sig från varandra och det är därför viktigt att man studerar 
båda forskningsmetoderna för att få en förståelse om hur lönerna bestäms i en ekonomi 
(Granqvist & Regnér, 2006). Granqvist (2007) redogör också i sin artikel att det är viktigt att 
lönebildningsprocessen ska studeras på båda makro- samt mikroekonomisk nivå, men hon 
menar att den mikroekonomiska nivån har blivit allt mer angelägen att studera på grund av 
decentralisering och individualisering på arbetsmarknaden. 
 
Att sätta rättvisa löner för sina medarbetare är inte alltid så enkelt. Vad en arbetsgivare tycker 
är en rättvis lön kan skilja sig från hur en anställd ser på sin lön. Det som är viktigt med 
lönebildning är att arbetsgivaren alltid strävar mot att sätta en så rättvis lön som möjligt 
utifrån medarbetarens produktivitet samt att denne uppfyller de kraven som arbetsgivaren 
sätter. (Pål, 2001) 
 

2.1.2 Centralisering och decentralisering 

Decentralisering innebär att centrala insatser på högre nivå så som Sveriges riksdag fördelar 
ansvar och makt till fler mindre insatser på en lägre nivå, som kommuner. Decentralisering är 
exempelvis en form ut av privatisering av statlig ägda företag och har på senare tid vuxit fram 
och blivit allt mer framkommande. Varför staten väljer att decentralisera vissa branscher så 
som skol- och hälsovårdssystemet är för att kunna effektivisera och få ett mer rättvist system. 
Samtidigt kan företag få ett mer vinstdrivande synsätt i dessa branscher. Olika kritiker till 
decentralisering menar på just att det vinstdrivande tänket kommer att påverka den sociala 
välfärden negativt. Andra ser decentralisering som ett verktyg för att effektivisera samt 
utveckla branscher som tidigare staten ägt via bland annat högre konkurrens. Företag väljer att 
decentralisera sina organisationer geografiskt, runt om i världen, på grund av globaliseringen 
för att bland annat komma närmare sina kunder. Om ett svenskt företag exempelvis har 
flertalet av sina kunder i Kina kan det vara smart att decentralisera sin organisation så att de 
geografiskt sätt kommer närmare sina kunder. (Regmi, Naidoo, Greer, & Pilkington, 2010) 
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Centralisering innebär exempelvis att staten tar på sig mer ansvar och makt, via styrande 
lagstiftning, från ett flertal mindre insatser för att de vill kontrollera vissa branscher i 
samhället. Tanken med centralisering är att staten ska ha kontroll och skydda viktiga insatser i 
samhället samt att hålla borta vinstdrivande företag från vissa områden. Sannolikheten att ett 
företag med ett vinstdrivande syfte hamnar i en dålig ekonomisk sits eller i konkurs är större 
än för staten. (Mazzaferro & Zanardi, 2008) 
 

2.2 Effektivitetslöneteorierna 
Arbetsgivare använder olika metoder för att bestämma vilka löner medarbetarna ska få. 
Effektivitetslöneteori handlar om sambanden mellan lönesamtalen och vilken lön den 
anställde får, baserat på hur produktiv den anställda varit. Om exempelvis en anställd är 
missnöjd eller inte känner sig uppskattad kan arbetsgivaren via lönesamtal ge en högre lön 
och genom det få medarbetaren att känna sig mer motiverad samt uppskattad (Lena & Håkan, 
2004).  
Arbetsgivare kan också välja att ge en anställd högre lön, högre än marknadslönen, på grund 
av att företaget vill öka den anställdas effektivitet (Granqvist & Regnér, 2006). 
 

2.3 Löneformer 
När lönen påverkas av insatser en individ gör för ett företag talar man om prestationsbaserad 
lön eller resultatlön. Den prestationsbaserade lönen är en löneform som riktar sig mot olika 
typer av rörliga löneaspekter som exempelvis provisioner, bonusar och vinstandelar. 
Löneformen används främst inom call center branschen samt försäljningsyrkena. Den 
prestationsbaserade lönen skiljer sig från den individuella lönen genom att den grundas på 
mätbara resultat. Syftet med löneformen är att motivera samt stimulera medarbetare till en 
högre produktivitet, följaktligen att belöna sina medarbetare efter deras arbetsinsatser. Syftet 
är alltså inte att medarbetarna ska slita ut sig själva utan att de håller en god kvantitet samt en 
god kvalité som arbetsgivaren sedan belönar de för via exempelvis provisioner, bonusar eller 
vinstandelar.  (Hans, 1996; Pål, 2001) 

Arbetsgivaren kan med hjälp av den prestationsbaserade lönen styra sina medarbetare mot att 
exempelvis sälja en specifik produkt eller öka försäljningsvolymer (Pål, 2001). För 
medarbetarna betyder det att de själva kan påverka sina löner samt att de får en större 
uppfattning om vad arbetsgivaren kräver av dem (Anders, 2000). Men enligt 
Stressforskingsinstitutet (2015) kan det leda till att medarbetarna känner högre press och att 
positiva känslor kan bytas ut mot stress och utbrändhet. Bristen av positiva känslor leder 
enligt Stressforskingsinstitutet (2015)  till en försämring av de anställdas kvalité i deras 
arbete. När kvalitén brister och de positiva känslorna på sikt avtar minskas prestationen 
mätbart samt att effektiviteten hos de anställda sjunker till en lägre nivå.   

Varför företag använder sig ut av prestationsbaserad lön som en löneform kan förklaras 
genom ett citat. ”Målsättningen med resultatlön är att skapa motivation hos alla som berörs, 
öka lagkänsla och samarbete och öka kunskapen om företagets resultat och dess orsaker. Det 
handlar ytterst om att vara bättre än konkurrenterna.” (Hans, 1996, s. 57). Företag vill genom 
löneformen bli mer konkurrenskraftiga och få mer effektiv samt lönsam personal gentemot 
fast tidlön, som innebär samma lön oavsett prestation.   

Fast lön, även kallad tidlön, är en löneform där arbetstagaren får lön via timersättning eller 
månadslön. Väljer arbetsgivaren att tillämpa en timlön för bolagets anställda, får de en 
ersättning efter varje arbetad timma. Är en månadslön överenskommen får arbetstagaren en 
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fast ersättning varje månad. Den fasta lönen kan kompletteras med högst en sex procentig 
rörlig del utan att den räknas som en prestationsbaserad lön. (Fredén & Mattsson, 2014) 
 
Företag väljer att använda fast lön för att de anställda ska känna en form ut av säkerhet 
rörande sin lön, vilken inte påverkas negativt av sämre prestationer, och att de varje månad får 
samma lönebelopp. För företag som vill att de anställda ska arbeta i grupper och ha en god 
gruppsammanhållning samt att fokusera på kundservice är fast lön en fördel att tillämpa. 
(Fredén & Mattsson, 2014) 
 
Skillnaden mellan fast lön och prestationsbaserad lön kan enligt Hans (1996) beskrivas utifrån 
ett exempel som utgår från ungdomar som har en idrottsdag på skolan. De ska passera en bana 
och kan välja om de ska promenera eller orientera. Målet (affärsidén) är att komma i mål så 
snabbt som möjligt. Exemplet beskriver att de som arbetar under fast lön väljer att promenera 
på grund av att de inte känner någon press att avverka sträckan så snabbt som möjligt. De som 
valde att orientera sig fram för att utmana sig själva samt att nå ett så högt totalresultat som 
möjligt arbetar under prestationsbaserad lön.   
 
Sammanfattningsvis har det genom senare år blivit allt mer vanligt att företag använder en 
kombination av fast lön och prestationsbaserad lön. En av anledningarna är för att de anställda 
ska få ut en del av sin lön i form av säkerhet (fast lön) samt att den andra delen av lönen ska 
vara beroende på medarbetarens arbetsinsats. Arbetarna får då en trygghet gällande lönen och 
kan genom sina prestationer få en högre lön (Fredén & Mattsson, 2014). Väljer företag att 
endast tillämpa fast lön kan medarbetarna bli bekväma i sina roller samt att de inte stimuleras 
för att göra det lilla extra (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Skulle företaget istället välja att 
tillämpa prestationsbaserad lön så skulle de kunna attrahera duktiga säljare och bevare de som 
exempelvis säljer flest produkter medan andra medarbetare inte känner att de räcker till. Att 
de inte räcker till kan ha med att de känner en oro över sina förtjänster samt att den 
prestationsbaserade lönen riktar sig mer mot kvantitet snarare än lönsamhet enligt (Fredén & 
Mattsson, 2014). 
 

2.4 Belöningssystem 
Bolag som vill drivas effektivt och planerar att ha en långsiktig överlevnad har blivit allt mer 
beroende ut av sina anställda och deras egenskaper. Kompetens, ansvar, motivation och 
värderingar är något Arvidsson (2008) nämner som viktiga egenskaper. Man kan ställa sig 
frågan angående hur medarbetarna blir inriktade till att jobba utifrån företagets målplanering 
och svaret på det enligt Arvidsson (2008) är att använda belöningssystem som styrmedel.  
 
Utifrån detta är det viktigt att belöningssystemet arbetar parallellt med företagets mål och 
strategier enligt Arvidsson (2008). Detta för att motivera ett visst slags beteende som i sig 
också ligger till grund för att nå förväntade resultat. Även om vissa organisationer inte anser 
sig ha ett belöningssystem menar Paul och Alm (1991) att alla organisationer på ett eller annat 
sätt har ett belöningssystem. Däremot kan det finnas skillnader i hur genomtänkt och 
systematiskt belöningssystemet är. 
 
För att få ett belöningssystem att fungera måste hela organisationen från chefer till 
medarbetare ta till sig av belönings- och motivationstänkandet, för att på så sätt göra det till en 
del av företagskulturen (Paul & Alm, 1991). Belöningssystem enligt Cäker (2013) är 
belöningar som tilldelats en person utifrån dennes prestation och vad det leder till för resultat. 
Arvidsson (2008) menar att belöningssystemet har till syfte att säkra effektiviteten i 
verksamheten genom att motivera de anställda på rätt sätt. Enligt Arvidsson (2008) görs det 
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genom att rekrytera, informera, behålla och motivera de anställda. Dessa fyra begrepp 
förklaras nedan. 
 
Rekrytera handlar om att få den anställda att vilja välja rätt organisation och vice versa för 
arbetsgivaren att ha rätt typ av arbetare. Beroende på typ av belöningssystem, företag som 
exempelvis belönar sina anställda beroende på individuella prestationer, leder det till att 
arbetstagare som är villiga att arbeta på detta sätt då lockas av det. (Arvidsson, 2008)  
 
Informera innebär att ur de anställdas synvinkel kunna utläsa vad som är viktigt för företaget. 
(Arvidsson, 2008) 
 
Behålla anställda är viktigt för många organisationer. Misslyckas de med att främja den 
anställdas engagemang kan det leda till negativa effekter inom organisationen så som dålig 
stämning och att personal säger upp sig. Därför är det viktigt att belöningssystemet formas på 
ett sätt som aktivt jobbar mot detta. (Arvidsson, 2008) 
 
Motivera innebär att den anställda jobbar mer effektivt mot att få en attraktiv belöning, vilket 
är en följd ut av belöningssystemet. (Arvidsson, 2008) 
 
Det finns en femte rubrik som tas upp av Cäker (2013) och kallas för ”rörlig 
kostnadsstruktur”. Den innebär att företag genom belöningssystemet belönar goda 
prestationer. Vad gäller belöningar i monetära mått härleds det som att när vinsten ökar så 
ökar även lönekostnader och tvärtom. Detta leder till minskad risk för ägarna då effekterna av 
ett dåligt resultat även minskar lönekostnaderna. (Cäker, 2013) 
 
Cäker (2013) menar att belöningssystem inte kan skapas, implementeras och lämnas 
obevakad utan måste kontinuerligt följas upp. Detta för att det inte går att förutse reaktionen 
av belöningssystemets implementerande eller ändringar i det. Är arbetsgivaren däremot 
bestämd och ordentlig vad gäller utformningen av belöningssystemet så leder det till att 
organisationen med större sannolikhet når sina förutspådda resultat. Arvidsson (2008) menar 
att förutom noggrannhet i belöningssystemets utformande så bör bolagen även ta till hänsyn 
att negativa effekter till följd av dålig planering kring belöningssystem kan skada mer än vad 
det gör nytta.  
 

2.5 Behovsteorier  
Arvidsson (2008) menar att det går att förklara beteendet hos en person utifrån individens 
behov i en viss situation. Man brukar tala om Mazlows behovsteori och Herzbergs 
arbetsmotivationsteori vilka förklaras mer utförligt nedan. 
 

2.5.1 Maslows Behovsteori 
Så väl Arvidsson (2008) som Jacobsen och Thorsvik (2014) förklarar att Maslows behovsteori 
bygger på fem grundbehov: 
 

• Fysiologiska Behov: Exempelvis mat och sömn. 

• Trygghetsbehov: Fysisk och emotionell trygghet. 

• Sociala behov: Exempelvis vänskap och gruppgemenskap. 

• Behov av erkännande: Status och prestige. 

• Självförverkligande: Förmågeutnyttjande för att nå sin högsta potential. 
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Jacobsen och Thorsvik (2014) förklarar vidare att Maslows behovsteori är uppbyggd som en 
hierarki (se figur 1) där behoven längts ner på pyramiden måste uppfyllas för att individen ska 
kunna nå nästa nivå. Har personen inte nått de högre nivåerna så påverkar de inte heller 
beteendet förrän individen lyckats mätta behoven på en lägre nivå.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

2.5.2 Herzbergs arbetsmotivationsteori 

Herzbergs arbetsmotivationsteori bygger på en vidare utveckling ut av Maslows teori och 
enligt Arvidsson (2008) klargör Herzberg skillnaden mellan hygien- och motivationsfaktorer. 
 
För att en individ inte ska misstrivas på sin arbetsplats så behöver vissa förhållanden vara 
uppfyllda, vilket menas med hygienfaktorerna. Exempel på dessa enligt Arvidsson (2008) är 
lön och arbetsmiljö. Motivationsfaktorerna menar Arvidsson (2008) vara villkor i 
arbetsuppgifterna. Individen kan endast känna sig motiverad för en uppgift när dessa villkor 
är uppfyllda.  
 
Arvidsson (2008) talar om yttre hygiensfaktorer och inre motivationsfaktorer samt att 
företaget parallellt behöver påverka de. Med inre motivationsfaktorerna menar Henry (2015) 
exempelvis eget ansvar, utvecklingsmöjligheter och betydelsefulla arbetsuppgifter, vilka ökar 
motivationen för att göra ett bra arbete. Enligt Henry (2015) är inre motivationsfaktorer 
sådana som individen inte får en direkt tillfredställelse av men som individen däremot känner 
sig missnöjd över när det går sämre. De yttre hygienfaktorerna menar Henry (2015) kan vara 
bra arbetstider och lön.  
 

2.6 Belöningar 
När människor talar om belöningar tänker de oftast på ordet lön men enligt Paul och Alm 
(1991) bör de istället räkna med alla positiva effekter som kommer till följd av att man gjort 
ett bra jobb. Inom tjänsteproducerande företag är ofta uppskattningen från kunden ett sådant 
tecken. Belöningar är enligt Paul och Alm (1991)  ett hjälpmedel för att styra organisationer. 
Som nämnts tidigare kan belöning vara uppskattning från en kund men enligt Paul och Alm 
(1991) nämns det att belöningar kan vara materiella och immateriella. Belöningarna bör dock 
avvika från vad som anses som standardersättning för det man räknar som standardprestation. 
Vad arbetstagare behöver ta till hänsyn är dock att belöningar kan skilja sig och att förmåner 
som ingår i ens anställning inte bör anses som belöning. Skillnaden kan vara att sjukvård och 
lunchkuponger ingår som förmån medan förhöjd lön är ett exempel på belöning. Som nämnt 
tidigare är belöningar ett sätt för verksamheten att styra och Paul & Alm (1991) nämner att 

Fysiologiska Behov 

Trygghetsbehov 

Sociala Behov 

Behov av erkännande 

Självförverkligan
de 

Figur 1. Maslows Behovstrappa 
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”Belöningar är ett pedagogiskt ledningsinstrument som skall användas av ledning och chefer 
för att främja verksamheten. Prestation som belönas skall på ett tydligt sätt vara till nytta för 
verksamheten” (s.20).  
 
Förmåner och belöningar delas upp samt kännetecknas enligt Paul och Alm (1991) på 
följande vis:  
 
Förmåner är:     

• Kända i förväg    
• Inte knutna till speciella arbetsprestationer  
• I allmänhet generella       
• Ofta avtalsbundna 

 
Belöningar är: 

• Inte bestämda eller kända i förväg 

• Inte kontinuerligt återkommande 

utan knutna till en viss arbetsprestation 

• De avser enskilda individer eller  

mindre grupp 

• De är inte avtalsbundna eller  

förhandlingsbara utan arbetsgivaren  

bestämmer vem/vilka som belöningen tillfaller 

 
I och med skatteregler som tillkom år 1991 bör man enligt Paul och Alm (1991) ha kunskap 
angående skillnaderna mellan förmåner och belöningar då konkurrenskraften i dessa minskar. 
Andra exempel på belöningar beskriver Paul och Alm (1991) som kundnöjdhet, bra 
arbetsmiljö och flexibilitet. 
 
Inom varuproducerande arbeten räknar företag oftast prestationer utifrån exempelvis 
ackordslöner. Inom tjänsteproducerande företag menar Paul och Alm (1991) att arbetsgivare 
bör ta till hänsyn individens emotionella resurser. Organisationer bör helt enkelt satsa på 
individen för att på så sätt stimulera denna till ökat engagemang för sitt arbete. (Paul & Alm, 
1991) 
 
Individuella belöningar är ett bra sätt för företagen att arbeta med menar Paul och Alm (1991) 
för att de anställda ska bli mer effektiva. Utifrån skatteverkets hemsida kan det utläsas att 
förmåner är en typ av ersättning som den anställda kan få förutom kontant ersättning och bör 
beskattas om inget annat sägs angående skattebefrielse för gällande förmån (Skatteverket, 
2015). Till följd av det så kan man se att detta är en påverkande faktor och att anställda som 
på vanligt sätt hade förmånen av exempelvis lunchförmån, fria resor och traktamente ser icke 
materiella belöningar som mer attraktiva (Paul & Alm, 1991). 
 

2.6.1 Yttre och inre belöningar 

Arvidsson (2008) förklarar väldigt övergripande att yttre belöningar är något som tas emot av 
någon annan medan inre belöningar uppstår hos individen till följd ut av exempelvis en väl 
utförd uppgift. Exempel på yttre belöningar enligt Arvidsson (2008) är lön, bonuslön, 
lönetillägg, kompetensutveckling och vinstdelning. I Jacobsen och Thorsvik (2014) säger man 
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på samma sätt som tidigare att yttre belöningar är ersättning i form av lön alternativt högre 
position i företaget medan inre belöningar är upplevelse av känslan vid ett väl utfört jobb.  
 

2.6.2 Belöningar med grund i finansiella och icke-finansiella mått 

Enligt Arvidsson (2008) är icke-finansiella mått mer ovanligt. Företag använder sig mer ut av 
finansiella mått så som räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital. Ofta 
utrycks de finansiella måtten i monetära termer enligt Per (2005) och vanligtvis hämtas dessa 
siffror från företagens redovisning. Icke-finansiella mått är helt enkelt information som inte 
kan hämtas från redovisningen. De finansiella måtten används som sagt mer frekvent även om 
kundnöjdhet och marknadsandel, som faller under kategorin icke-finansiella mått, börjar bli 
allt viktigare för företagen. Användning av enbart det finansiella måttet menar Arvidsson 
(2008) leder till att individer väljer bort långsiktiga prestationer för att helt enkelt belönas 
kortsiktigt. 
 

2.7 Individ eller grupprestationer 
Det som talas om är belöningar och om de ska baseras på individuella prestationer eller 
grupprestationer. Problemet med individuella prestationer är att det kan skada ett beteende 
som baseras på grupprestationer. Grupprestationer kan dock leda till minskad motivation för 
individen då den inte ser sin egen påverkan på gruppen. Ett annat problem som kan uppstå är 
att individen flyter på gruppens våg utan att själv har bidragit. (Arvidsson, 2008) 
 

2.8 Säljledare/Coach  
Enligt Forslund (2013) bör en bra ledare ha de egenskaper som en coach har just utifrån 
effektivitetsperspektivet. Coachen har bättre metoder vad gäller de anställda och deras 
måluppfyllelse jämfört mot hur de arbetade tidigare med direkta order och instruktioner.  
Man beskriver även i Forslund (2013) att majoriteten av forskarna är eniga när det kommer 
till att coaching är ett sätt att få andra att nå uppsatta mål.  
 
Onyemah (2015) beskriver i sin artikel de beteendepåverkande faktorerna anställda har till sin 
säljledare. Den större delen av artikeln bygger på att de anställda som har arbetat en längre tid 
på företaget och har mer kunskap inom sitt arbete inte behöver coachen till samma 
utsträckning som de med mindre erfarenhet. Anledningen är att man ser de förstnämnda som 
redan utbildade. Inte bara den mindre erfarenhetgraden kräver coaching, yngre anställda 
behöver det mer och anledningen till detta är för att säljledarna behöver öka självförtroendet 
för dessa. (Onyemah, 2015) 
 
Det Onyemah (2015) menar med erfarenhet är kunskap inom sitt arbete men även tidigare 
kunskaper så som universitet/högskoleutbildning. En viktig sak som bör tas till hänsyn enligt 
Onyemah (2015) och som nämns i artikeln är att det är svårt att hjälpa en person som inte vill 
ha hjälpen. Utifrån det bör vissa krav uppfyllas för att få en så effektiv coaching som möjligt. 
Dessa krav benämns som kommunikation och en säker miljö. Onyemah (2015) menar att det 
behövs en öppen kommunikation med sin coach eftersom att motsatsen till detta leder till 
minskade försäljningsvolymer. Sedan krävs även respekt mellan anställd och säljledare som i 
artikeln benämns för LMX (Leader-Member exchange theory). LMX är en teori som har sina 
grundstenar i respekt, öppen kommunikation och gemensamma mål. Ett gott samband mellan 
säljledaren och den anställda har enligt Onyemah (2015) visat positiva effekter på omsättning 
och lojalitet till företaget. 
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I en artikel skriven av Rich (2015) beskrivs sambandet mellan en tränare inom idrott och en 
säljledare då båda rollerna kräver till att utveckla sina ”anställda”. Vissa anses födas med 
förmågan att kunna sälja men i själva verket är träning och kontinuerlig uppmuntran från 
coachen det som resulterar i hög potential. Ett förklarande citat ur artikeln ”Just as an athlete 
must compete against opposing players to win games, salespeople compete against other 
companies' salespeople to win accounts” visar just sambandet mellan en tränare och en 
säljcoach. Med andra ord står säljledaren till stor del för framgången i ett företag då den 
indirekt påverkat säljarens försäljning som i sin tur mynnar ut i vinst för företaget. Genom 
effektivt arbete från säljledarens sida kan man påverka de anställdas självförtroende vilket är 
positivt då de blir mer självständiga i sitt arbete. Rich (2015) beskriver det som ett steg mot 
att de anställda som grupp strävar efter att nå mål som är högre än de förutsatta. Den anställda 
behöver få erkännande, någon form av uppskattning för sitt arbete men även känna att 
säljledare blir en sorts förebild. Anledningen till det är för att ju mer en säljcoach lever efter 
hur den lär desto mer kommer den anställda följa detta. En säljledare behöver vara konsekvent 
och inte motsägelsefull då även dåligt beteende överförs till säljarna (Rich, 2015). 
 
Som nämnt i tidigare teorier fordras en bra relation mellan anställd och säljledare, man 
behöver jobba med stöttande och uppmuntran för att forma en bra säljare enligt Mosca, 
Fazzari och Buzza (2015). Även förtroende är en viktig faktor eftersom att det leder till att de 
anställda vågar diskutera saker utanför ramarna för det väsentliga så som exempelvis pris för 
produkterna. För säljledaren innebär detta att den nu på ett individuellt plan kan forma sin 
säljare allt mer utifrån det han/hon beskådat. Det viktiga är att säljledaren inte ska agera som 
en domare, det vill säga korrigera eventuella fel, utan Mosca, Fazzari och Buzza (2015) 
förklarar det på så sätt att säljledaren måste jobba kombinerat med interaktion och 
observation. Detta leder till att säljledare kan gå på ett djupare plan vad gäller teknik och 
tankesätt för att på så sätt ge den anställda en bra grund. 
 
Ses coaching utifrån en grupp så nämns det att rätt sätt att arbeta med gruppen leder till ökad 
vinst för företaget. Det uppmanar dock till vaksamhet eftersom att det motsatta kan ha väldigt 
negativa effekter för företaget. Författaren nämner att det har bevisats att produktiviteten 
mångdubblats tack vare effektiv coachning, att man helt enkelt jobbat med uppmuntran, 
problemhantering och måluppsättning. (Mosca, Fazzari, & Buzza, 2015) 
 
För att nå högre produktivitet och för att få en hållbar företagsutveckling så gäller det att ha 
bra personal enligt Mosca, Fazzari och Buzza (2015). 
 

2.8.1 Path-Goal-Teorin 

Path-goal-teorin beskriver coachingen som ett sätt för säljledare att få personer att uppnå sina 
mål. För att nå de uppsatta målen behöver personalen något att sträva efter, med andra ord en 
belöning. Det som även beskrivs i Forslund (2013) är att säljledarens jobb inte kan vara 
upprepande utan måste anpassas utifrån varje individs kunskaper och egenskaper. Forslund 
(2013) nämner att det inom path-goal-teorin finns fyra olika områden som en säljledare 
behöver arbeta med: 
 

• Definiera målet samt tillvägagångssätt för att nå det. 
Här behöver man strukturera och klargöra personens roll. 

• Stödjande aktiviteter.  
Motivation, peppande och liknande moralhöjande aktiviteter. 

• Deltagande ledarskap.   
Involvering av personal i beslutsfattande. 
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• Prestationsinriktning.  
Förtroendeskapande genom att utmana personal. 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi diskutera vårt val av metod samt förklara varför vi valt denna 
arbetsmetod. 
 

3.1 Forskningsdesign 
Vi har kontaktat företaget Försäljningsservice i Bergslagen som säljer privata försäkringar. 
Säljarna på detta företag får, beroende på anställningsform, fast- eller prestationsbaserad lön. 
Företaget utgör för en fallstudie och det har genomförts en litteratursökning avrapporterad i 
föregående kapitel.  
 
Den kvalitativa undersökningsmetoden handlar enligt Holme och Solvang (1997) om att 
komma in på djupet av ett forskningsobjekt. Istället för att enbart skrapa på ytan bör 
exempelvis organisationer komma ner på ett djupare plan och förstå hur de fungerar.  
 
Vi har valt att arbeta med kvalitativa undersökningar i vår uppsats genom att samla in data via 
intervjuer. Intervjuerna utfördes med delägaren Elin Gustin samt säljledaren Linnea Héléne. 
Den kvalitativa undersökningen kommer att presenteras i form av löpande text i uppsatsen. Vi 
valde att utföra kvalitativa undersökningar i vår uppsats för att få väsentlig information som 
behövdes för att utföra studien samt för att få bredare förståelse för företagets verksamhet vad 
gäller belöningssystem, löner och medarbetare. 
 
Holme och Solvang (1997) menar att den kvantitativa metoden förklarar saker med siffror. 
Detta är dock missledande då informationen som kommer ur sådana undersökningar ofta kan 
feltolkas. Forskaren i fråga bör inte ha någon delaktighet i det som undersöks utan bör 
betrakta det studerade objektet från avstånd. När nödvändig information har samlats in ska 
Holme och Solvang (1997) även förstås att det som utläses enbart har en viss bredd. Det som 
ses idag behöver inte vara likadant som andra gånger det undersöks. 
 
Den kvantitativa undersökningen vi utförde var en enkätundersökning till medarbetarna på 
Försäljningsservice i Bergslagen AB. Resultatet av enkätundersökningen redogörs i form av 
löpande text samt diagram i nästkommande kapitel. Vi valde att använda oss av en 
enkätundersökning för att få en uppfattning ur de anställdas perspektiv.  
 
När en mer ingående undersökning görs av ett speciellt fenomen kallas det för en fallstudie. 
Man undersöker exempelvis en specifik grupp i en organisation (Brante, 2015). Vi valde att 
göra en fallstudie på grund av att vi ville fördjupa oss i företaget Försäljningsservice i 
Bergslagen AB. Tiden är begränsad för denna studie. Vi ansåg att vi inte skulle ha den tiden 
vi behövde om vi valde att jämföra ett annat bolag mot hur Försäljningsservice i Bergslagen 
AB. Företaget har sitt kontor i Västerås och vi kunde få information som var väsentlig för vår 
uppsats då vi har kontakter på företaget. Det var en viktig orsak varför vi valde att göra en 
fallstudie om Försäljningsservice i Bergslagen AB samt att vi visste att det arbetar med 
belöningssystem och har säljledare. 
 

3.2 Intervjuer  
Vad gäller intervjuer av ett kvalitativt slag förklarar Holme och Solvang (1997) att man bör 
undersöka situationen utifrån förutsättningen att den som undersöks inte påverkas av en själv. 
Personen bör helt enkelt känna sig som om det vore en helt vanlig dag på jobbet, den 
intervjuade personen bör tillåtas att styra samtalet. Under samtalstiden bör man dock försöka 
undvika att hamna utanför ramarna för ens eget intresse för att på så sätt få svar på det 
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väsentliga för sin undersökning. Denna metod för intervju är inte strukturerad på det sätt att 
stängda frågor ställs utan bör enligt Holme och Solvang (1997) tillåta personen i fråga styra 
samtalets utveckling. 
 
Vi har intervjuat en av delägarna, Elin Gustin, på Försäljningsservice i Bergslagen samt 
säljledaren, Linnea Héléne. Intervjuerna har skett enligt den kvalitativa metoden där vi tillät 
frågorna att vara öppna så att respondenterna kunde formulera sig fritt samt för att vi skulle få 
väsentlig information till studien. För att få väsentlig information och för att uppnå uppsatsens 
syfte, med tanke på tidsramen, ansåg författarna att en intervju med delägaren samt 
säljledaren skulle vara tillräcklig. Intervjufrågorna vi använde oss av i våra intervjuer med 
Elin Gustin och Linnea Héléne kan utläsas i appendix A samt B. 
 

3.3 Enkätundersökning 
En enkät bör enligt Holme och Solvang (1997) inte vara för omfattande eller obegriplig 
eftersom att detta leder till att personen som ska svara på enkäten med största sannolikhet inte 
kommer att lägga ner större tid vid svarandet. Samtidigt måste man enligt Holme och Solvang 
(1997) kunna motivera och få respondenterna att förstå viktighetsgraden av att svara på 
enkäten. Enkäten bör börja med enkla frågor för att sedan trappas upp i nivå ju längre in på 
enkäten man kommer, för att slutligen avslutas återigen med enkla frågor (Holme & Solvang, 
1997).  
 
Vi började med att söka fram relevanta frågor som tidigare blivit prövade/ testade och använts 
i liknande enkäter inom ämnet. Detta för att kunna utföra en enkätundersökning riktad mot 
personalen med hög validitet. Enkätfrågorna kan utläsas i appendix C. 
 
Webbsidan surveymonkey.com, en webbaserad sida som är riktad mot att skapa enkäter, 
användes till en början. Eftersom att denna hemsida inte tillåter mer än tio frågor valde vi att 
söka efter en annan hemsida. Efter sökningar på Google hittades hemsidan webbenkater.com, 
som var mer användbar då den tillät att ha ett obegränsat antal frågor. Vi skickade en 
direktlänk, https://www.webbenkater.com/s/5154a8e, till Elin Gustin som hjälpte oss med att 
skicka ut länken via företagets internmail till de anställda. 
 

3.4 Urval 
Urvalet bör enligt Holme och Solvang (1997) bygga på att man använder sig av rätt personer 
för att få en relevans i sin undersökning. ”Ett banalt exempel är att om vi ska undersöka 
arbetslösa människor ska vi inte intervjua personer som har arbete eller de som inte vill ha 
något” (Holme & Solvang, 1997, s. 101). 
 
För att uppsatsen skulle bli så tillförlitlig som möjligt valde vi att göra två intervjuer samt en 
enkätundersökning. Vi hade en diskussion med Elin Gustin angående enkätundersökningen. 
Diskussionen var gällande om enkäter kunde skickas ut till samtliga medarbetare eller om 
vissa inte hade godkännande att svara på enkäten. Eftersom Försäljningsservice i Bergslagen 
AB inte har inhyrda konsulter och inte heller många anställda fick vi tillstånd att skicka ut 
enkäter till alla försäkringsförmedlare på företaget varpå vi fick svar ut av samtliga 24 
tillfrågade.  
 
När intervjuerna utfördes med Elin Gustin samt Linnea Héléne frågade vi dem ifall det var 
något vi inte kunde ta med i uppsatsen då den kommer att offentliggöras. Svaret blev att de 
gärna ville få en sammanställning från intervjun samt intervjufrågorna så att de kunde gå 
igenom den information som de ansåg kunde skada bolaget eller om vi hade missförstått 
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något. Det var något vi respekterade och vi kom även fram till att vissa frågor redigerades då 
de inte ville att vi skulle ta med de i uppsatsen. Från intervjuerna samt enkätundersökningen 
fick vi väsentlig information som behövdes för att få ett djup i studien samt en större 
förståelse på hur Försäljningsservice i Bergslagen AB arbetar. 
 

3.5 Deduktiv och induktiv ansats 
Den deduktiva ansatsen förklaras på så sätt att den utgår från befintliga teorier för att utföra 
hypotestester genom att samla information. Den induktiva ansatsen beskrivs som att man 
utifrån insamlat material formar teorier. (Le Duc, 2015)  
 
Vi har arbetat med både ett deduktivt samt induktivt tillvägagångssätt i denna uppsats. Genom 
litteraturforskning samt vetenskapliga artiklar har relevanta teorier tagits fram som lägger 
grunden för den empiriska delen i studien.  
 

3.6 Primär data 
Primärdata är självproducerad information och sekundärdata är informationen som någon 
annan har tagit fram (Högskola, 2015).  
 
Vi har använt oss av både primärdata och tidigare forskning i vårt uppsatsskrivande för att nå 
syftet med studien. Primär- data fick vi från intervjuerna med Elin Gustin och Linnea Héléne 
samt enkätundersökningen som skickades ut till försäkringsförmedlarna på företaget. Tidigare 
forskning har samlats in från litteratur, vetenskapliga artiklar samt hemsidor på internet. 
Böckerna vi använt i studien har vi lånat från Mälardalens Högskolas bibliotek samt egna 
införskaffade litteraturer. Artiklarna har vi sökt fram via Mälardalens Högskolas databaser 
och vi har använt sökord som ”reward system, belöningssystem, belöningar”. Vidare har även 
Google Scholar använts för att få fram relevanta artiklar/uppsatser om belöningssystem.  
 

3.7 Validitet 
Validitet betyder enligt Holme och Solvang (1997) att man studerar det som är relevant för 
ämnet. Detta går att förklara genom ett citat ur Holme och Solvang (1997) ”Om det 
exempelvis är arbetslöshet som står i fokus för undersökningen, väljer man ut en grupp av 
arbetslösa som är olika med avseende på exempelvis ålder, yrke, boende, kön och civilstånd” 
(s.94).  
 
Vi har valt att använda oss av relevanta teorier inom ämnet samt nyckelpersoner i 
Försäljningsservice i Bergslagen AB för att få väsentlig förståelse samt information. En enkät 
har också tilldelats de anställda, vilka är varierade i omfattning gällande ovan nämnda 
faktorer så som exempelvis kön och ålder. För att enkätundersökningen skulle hålla en bra 
validitet valde vi att använda oss av redan testade frågor som använts i liknande 
enkätundersökningar. Frågorna hämtades ifrån https://sv.surveymonkey.com/mp/employee-
satisfaction-surveys/  
 

3.8 Reliabilitet 
Reliabilitet är enligt Holme och Solvang (1997) hur olika mätningar utförs samt om olika 
mätningar på liknande företeelser genererar likartade resultat.   
 
Vi har fått ut information gällande försäljningen uppdelat i antalet ordrar för säljare som 
arbetar under prestationsbaserad lön och de som arbetar under fast timlön. Detta har varit till 
nytta för oss då vi kan se skillnader och likheter på säljarnas prestationer och motivation. 
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3.9 Källkritik 
Källkritik handlar om att genom olika sätt kunna pröva en källa och bestämma om 
informationen i den är äkta. Källkritiken delas upp i olika delar vilka enligt 
Nationalencyklopedin (2015) är:   
 

• Tidskriteriet  

 Närhet i tid mellan händelse och dokumentation ut av den 
 

• Beroendekriteriet  

Källors påverkan av varandra, kräver att minst två oberoende källor intygar om samma 
situation.  
 

• Tendenskriteriet  

Bygger på att se om den som ”skapat källan” har en dold agenda bakom källan. 
 
De källor vi använt oss av anser vi uppfylla de ovannämnda kriterierna. Böcker samt artiklar 
inom ramen för denna studie anser vi vara pålitliga då de är skrivna av både forskare och 
experter inom området. Under arbetets gång har vi använts oss av olika källor vilka påvisar 
samma information för att öka pålitligheten i studien. Intervjuerna med Elin Gustin och 
Linnea Héléne anser vi också uppfylla väsentliga krav då de godkänts ut av respondenterna. 
Däremot anser vi dock att internet i vissa fall inte bör beaktas som en alltför tillförlitlig källa 
då det finns överflödigt med information som ibland kan vara felaktigt och vilseledande. Vi 
har dock sökt oss till vad vi anser är pålitliga sidor för att inte riskera trovärdigheten av 
studien. Vad gäller enkäten så anser vi även här att det kan finnas risk för osanning då 
respondenterna möjligen fyllt i den snabbt utan att ha lagt någon större tanke kring den. 
Däremot anser vi även att ärlighet föreligger då det ligger i deras intresse att vara hjälpande i 
den benämningen att ge sin bild av delvis belöningssystemets påverkan. 
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4. Empiri  
I detta kapitel behandlas den information som författarna tagit del av för att utföra studien. 
Informationen har tagits fram genom intervjuer samt enkätundersökning. Kapitlet inleds med 
en kort beskrivning om företaget för att sedan gå in på olika delar så som löner, löneformer, 
belöningssystem och säljcoachen.  
 

4.1 Försäljningsservice i Bergslagen 
Försäljningsservice i Bergslagen AB startade sin verksamhet 2011 och är ett franchisebolag 
till Länsförsäkringar AB. De arbetar med att proaktivt sälja privatförsäkringar uteslutande åt 
Länsförsäkringar Bergslagen AB, ett av Sveriges största försäkringsbolag. Den proaktiva 
försäljningen innebär att de anställda själva tar kontakt med kunden, via bland annat telefon, 
för att på så sätt sälja försäkringar. (Gustin, 2015)  
  
Idag har Försäljningsservice 28 anställda varav tre delägare, en säljledare, nio personer som är 
timanställda och jobbar på fast timlön samt femton heltidsanställda som får grundlön plus 
provision. (Gustin, 2015)  
 
Försäljningsservice i Bergslagen ägs av tre delägare vilka är Jörgen Briander som är VD, 
Sören Lindqvist och Elin Gustin. Gustin arbetar idag som försäljningschef och blev anställd 
på Försäljningsservice i Bergslagen år 2012. År 2013 befordrades Gustin till försäljningschef 
för att sedan bli delägare i januari 2015. Gustin arbetar med coachning för de anställda, 
introduktion för nyanställda, uppföljning av prestationer, försäljningsstatistik, administration, 
material, scheman samt säljer en del själv. Gustin arbetar även nära med säljledaren Linnea 
Héléne som har till uppgift att sköta den närmaste kontakten med försäkringsförmedlarna. 
Héléne arbetar mycket med coaching samt att tillhandahålla personalen med material och att 
utveckla deras säljkunskaper. (Gustin, 2015) 
 

4.2 Löner 
Enligt Gustin (2015) har lönen främst en påverkan på rekryteringen men även för att bibehålla 
de anställda som företaget anser ha betydande roll för verksamheten. Lönen har påverkat 
rekryteringsprocessen både positivt samt negativt enligt Gustin (2015). Den negativa sidan av 
lönefrågan är att företaget kan gå miste om personer som företaget anser möjligtvis kunnat 
tillföra god arbetskraft. Med detta menar Gustin (2015) att de personer som inte anser sig 
kunna arbeta under prestationsbaserad lön eller tycker att den fasta lönen inte motsvarar deras 
förväntningar, förloras. Den positiva aspekten gällande lönerna på Försäljningsservice i 
Bergslagen är att de har en god löneutveckling. För en ny medarbetare ska inte lönen vara den 
enda motivationsfaktorn enligt Gustin (2015). Det viktiga är att den nya medarbetaren ska lära 
sig arbetet via utbildningar och få erfarenheter inom försäljning för att sedan få en högre lön 
med en god löneutveckling. Gustin (2015) menar att det inte är realistiskt att sätta en högre 
lön på en ny medarbetare på grund av ovanstående faktorer men när de ser framsteg från 
medarbetaren så ökar lönen kontinuerligt med medarbetarens prestationer.  
 
Lönen har en påverkan på rekryteringen vid ett tidigt stadie och som ovan nämnt har lönen en 
positiv samt negativ del i rekryteringsprocessen. För att bibehålla nyckelpersoner i företaget 
har övergången från fast lön till prestationsbaserad lön en påverkan (Gustin, 2015). Enligt 
Gustin (2015) använder hon sig ibland av lönefrågan för att motivera samt bibehålla 
medarbetare. Ett exempel enligt Gustin (2015) kan vara att en medarbetare som arbetar under 
fast lön kan få chansen att arbeta under prestationsbaserad lön istället. Det har visat sig ha 
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positiv effekt bland de anställda då de får motivation att arbeta mer effektivt för att få en 
högre inkomst.  
 

4.2.1 Lönebildning 

Försäljningsservice i Bergslagen använder sig av lönebildning på lokal nivå. De sätter löner 
utifrån sina egna villkor och förutsättningar och påverkas på så sätt inte av något huvudkontor 
som bestämmer. Gustin (2015) anser att detta är det bästa alternativet samtidigt som hon 
menar att tydligheten är av stor vikt när det kommer till de anställda. Hon anser att ju 
tydligare företaget är med vilken lön säljaren har desto mer vet medarbetaren vad som krävs 
för att påverka och förbättra sin lön. Gustin (2015) menar att säljarna påverkas av lönen då de 
i grund och botten står för sin egen lön. Motivationsfaktorn som ligger i att få en ökad lön är 
vad som bidrar till en bättre arbetsinsats. Enligt Gustin (2015) så leder en högre lön 
automatiskt till högre produktivitet. Delvis på grund ut av att de anställda motiveras av högre 
lön men även för att säljare som fått känna på effekten av ett hårt arbete inte nöjer sig med att 
ligga under denna nivå. 
 

4.2.2 Löneformer 

Försäljningsservice i Bergslagen använder sig av både en prestationsbaserad lön med 
grundlön och enbart en fast timlön. Under intervjun med Elin Gustin förklarade hon hur 
företaget anpassar de två löneformerna.  
 
Prestationsbaserad lön 

Den prestationsbaserade lönen beräknas utifrån hur mycket av den totala försäljningen en 
förmedlare åstadkommit under året som betalats in varje månad. Detta innebär att när kunden 
betalat in sin försäkringspremie så är det även då som förmedlaren får sin provision. Ibland 
kan det ta upp till ett år innan kunden betalar in sin premie med anledning av att kundens 
försäkring inte börjat gälla än. Ett exempel är i det fall då förmedlaren säljer en försäkring 
idag men försäkringsperioden är från och med 1/2-2016, när kunden då betalar in sin premie i 
februari får även förmedlaren ta del av sin provision. Denna försäljning betalas ut procentuellt 
beroende på om de uppsatta målen uppnåtts eller inte. Provisionen är uppbyggd som en 
trappa. Om en säljare inte når det uppsatta målet så betalas endast fem procent ut i provision 
av den inbetalda försäljningen. Om den anställda däremot klarat av att nå det uppsatta målet 
så får denne en provision på åtta procent. Det högsta steget är att nå sin årliga budget som 
ligger på 1,500 000 kronor i försäljning. Detta medför en ökning av provisionen från åtta till 
tio procent. (Gustin, 2015) 
 
De anställda som arbetar under prestationsbaserad lön får 9000 kronor per månad i grundlön, 
till en början, exklusive provisionen. Den fasta lönen ökar succesivt efter hur länge en 
medarbetare har arbetat på företaget. (Gustin, 2015) 
 
Fast lön 

För nya anställda som ännu inte arbetar under prestationsbaserad lön tillämpas fast lön. Detta 
på grund av att de ännu inte är tillräckligt erfarna och inte har full kunskap och kontroll inom 
sitt arbetsområde. Gustin (2015) menar att den prestationsbaserade lönen kan få negativa 
effekter. Gustin (2015) menar exempelvis att om en ny förmedlare får arbeta under enbart 
prestationsbaserad lön och på grund av sin brist av erfarenhet inte kan sälja så kommer den 
inte heller att kunna få någon lön. Det kan vidare leda till att den anställda säger upp sig. 
Därför anser Gustin (2015) att fast lön är det bättre alternativet för att inte låta försäljningen 
påverka och stressa nya anställda utan att de kan känna en trygghet i att de kommer att få 
betalt även om de inte säljer. Däremot bör de som arbetar under fast lön inte ligga på latsidan 
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utan följden av utebliven försäljning under längre period leder till konsekvenser. Lönen som 
denna typ av anställda har ligger på 100 kronor per timme och inkluderar även mindre 
belöningar vid individuella prestationer (Gustin, 2015). 
 
Enligt Gustin (2015) är den prestationsbaserade lönen den mer attraktiva löneformen och hon 
har märkt av en tendens att de som arbetar under fast lön gärna vill arbeta sig upp till den 
prestationsbaserade löneformen. Det är även denna löneform som är dragningskraften för att 
rekrytera rätt personal menar Gustin (2015). 
 
Om vi lämnar intervjuerna och övergår till enkäten kan vi se i diagram 1 att de flesta av de 
anställda anser sig vara måttligt betalda för arbetet de utför, med viss restriktion för de som 
inte anser sig få betalt för sina utförda prestationer. Enkätundersökningen påvisade att alla 
som arbetar under prestationsbaserad lön anser sig vara måttligt eller väl betalda för sitt 
utförda arbete. De som arbetar under fast lön var de enda som ansåg sig vara underbetalda 
förutom fyra personer som ansåg sig åtminstone vara måttligt betalda. 
 

 
Diagram 1. Lön för arbetsprestation 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
 
Diagram 2 visar att de flesta motiveras av sin lön till att arbeta hårdare. Vi har även fått fram 
ur enkätundersökningen att alla som anser att det stämmer helt att lönen är 
motivationsdrivande arbetar under prestationsbaserad lön. De som inte anser att lönen får de 
att arbeta hårdare är de som arbetar under fast lön. Tre personer som arbetar under 
prestationsbaserad lön anser sig liksom som sex personer med fast lön att de enbart stämmer 
till viss del att lönen motiverar de till att jobba mer effektivt.  
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Diagram 2. Motivationsdriv utifrån lön 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
 
Som en ytterligare motivationsfaktor tillfrågades de anställda om de har möjligheter till 
befordran på sin arbetsplats. Som vi ser i diagram 3 så anser de flesta sig ha möjligheter till 
befordran. Däremot ansåg sig sex personer inte ha så många, alternativt, inga möjligheter alls 
till befordran på sin arbetsplats. 
 
 

 
Diagram 3. Befordran 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
 
Som diagram 4 visar kan vi se att arbetet på Försäljningsservice i Bergslagen ofta kan vara 
stressande. Tretton personer anser att det ofta är stressande. Av dessa tretton personer arbetar 
sex stycken under fast lön och resterande under prestationsbaserad lön. Ut av fyra personer 
som sällan känner sig stressade arbetar tre personer under fast lön.  
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Diagram 4. Stress på arbetsplatsen 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
 
Det vi även kunnat utläsa ur enkätundersökningens svar är att ingen av de nio personer som 
arbetar under fast lön arbetar fulltid, det vill säga 40 timmar per vecka eller mer. De enda som 
arbetar 40 timmar per vecka och mer är de anställda med prestationsbaserad lön med viss 
restriktion för en person som arbetar mindre än detta. För att få arbeta fulltid krävs att man 
fått en anställning som baserar sig på den prestationsbaserade lönen. Gemensamt för alla de 
anställda oavsett löneform är att alla anser sitt arbete vara meningsfullt. Som en följd ut av 
detta kan vi ur enkätundersökningen utläsa att alla tillfrågade anser att arbetsmiljön minst är 
måttligt bekväm, där majoriteten ansåg sig ha en väldigt bekväm arbetsmiljö. Denna fråga 
innehöll även ett tredje alternativ vilket var ”Inte alls bekväm”. Ingen ut av de tillfrågade 
ansåg arbetsmiljön vara det. 
 

 
Diagram 5. Bekväm arbetsmiljö 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
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Utifrån de 24 tillfrågade ansåg sig sex personer vara extremt nöjda och 15 personer vara 
väldigt nöjda med sitt arbete då de flesta även får fatta självständiga beslut. 
 

4.3 Effektivitetslöneteori 
Den individuella lönesättningen menar Gustin (2015) att företaget använder sig ut av. 
Företaget använder sig av ett uppföljningsliknande samtal som sker varje kvartal. Under dessa 
samtal diskuteras hur säljaren ska kunna öka sin försäljning och genom detta även sin lön. 
Kvartalssamtalet har enligt Gustin (2015) tillfört en ökad effektivitet då säljaren får ta del av 
hjälp med hur de ska gå till väga för att öka sin lön. Exempelvis genom att räkna ut 
snittvärden på antalet offerter och träffsäkerheten på dessa. Med andra ord hur många 
försäljningar det blir på de antal gånger man offererat till kunderna. Vidare hjälper de säljaren 
med att räkna ut hur många offerter per timme som behöver göras för att ligga i fas men även 
för att öka sin totala försäljning som slutligen påverkar lönen. 
 
Gustin (2015) menar att det både finns och inte finns individuell lönesättning. Ingångslönen 
för en nyanställd är individuell till en början mot förutsättningen att denne har påvisat god 
försäljningsstatistik från tidigare arbetsplatser. Däremot är inte detta anpassat för alla, för de 
utan erfarenhet sätts en standardlön och den lön man sedan kan övergå till kan vara 
individuell för vissa som det avtalats med. Generellt sett menar Gustin (2015) dock att 
lönebilden är samma för alla anställda. Där ut av ställningstagande till att det både finns och 
inte finns individuell lönesättning.  
 

4.4 Belöningssystem 
För att överhuvudtaget få den typ av personal som Försäljningsservice i Bergslagen 
efterfrågar menar Gustin (2015) att en massrekrytering utförs där ett urval ur de ansökande får 
ta del av information kring vilket typ av arbete det gäller. Redan här menar Gustin (2015) att 
man är tydliga med vad som krävs för att lyckas inom försäljning och som 
försäkringsförmedlare. De sökande får även ta del av företagets lönesättning för att på så sätt 
locka de som är intresserade av att arbeta under dessa förutsättningar. Detta för att redan tidigt 
få iväg de som inte anser sig klara av att arbeta på det sätt som företaget erbjuder.   
 
Nästa steg i rekryteringen är att det utförs snabbintervjuer för att på så sätt sålla bort de 
personer man inte tror kommer att klara av jobbet för att på så vis gå vidare med de personer 
som anses vara intressanta för Försäljningsservice i Bergslagen. Gustin (2015) poängterar 
dock att det fortfarande inte är ett ultimat sätt att rekrytera och menar att de behöver bli bättre 
i sin rekryteringsprocess. Anledningen till detta är för att det inte alltid är en självklarhet att de 
personer med bakgrund inom försäljning kan sälja produkterna som företaget tillhandahåller. 
Likväl kan en orutinerad person vara som Gustin (2015) nämner, en oslipad diamant. Enklaste 
sättet är enligt Gustin (2015) att låta alla på något sätt testa att arbeta på företaget men menar 
samtidigt att processen blir dyr och att personalomsättningen då blir väldigt hög.  
 
Enligt Gustin (2015) så använder sig Försäljningsservice i Bergslagen av belöningssystem. 
Hon menar att i och med att de arbetar med prestationsbaserad lön så är det en del av 
belöningssystemet. Den prestationsbaserade lönen är inte helt och hållet låst då det finns 
möjlighet till att öka denna precis som nämnt tidigare under punkten 4.2.2 Löneformer. Det 
hon även nämner är att man ofta anordnar tävlingar som kan vara spontana och dyka upp för 
dagen, tävlingar som löper på under en vecka samt tävlingar som sträcker sig en längre tid till 
säljarna. Exempel på typer av tävlingar är:  
 

• Dubbel dagslön för den med mest försäljning under en viss dag 
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• Utdelning av trisslotter vid försäljning 

• Extra utbetalning på lönen för den som sålt mest under veckan och månaden. 

 

Andra typer av tävlingar kan även inkludera vinster i form av exempelvis resor, luncher och 
gåvor (Gustin, 2015).  
 
Om vi återgår till enkätundersökningen kan vi utläsa att ut av de 24 tillfrågade ansåg 
majoriteten, 21 anställda, att de stämde att de fick ta del av de belöningar som fanns. Elva 
stycken av dessa personer ansåg att det till och med stämde bra. Resterande tre personer fick 
ta del ut av belöningarna ibland eller inte alls.   
 

 
Diagram 6. Ta del av belöningarna 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
 
De anställda som fått ta del av belöningarna anser sig vara nöjda över dem. Sex personer 
ansåg dock att belöningarna enbart till viss del gjorde de nöjda. Överlag ansåg ingen av de 
som fått ta del av belöningarna att de inte alls uppfyllde deras krav för nöjdhet då även 
”Stämmer inte alls” var ett alternativ i frågan. 
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Diagram 7. Belöningar och nöjdhet 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
 
Vid frågan kring om de anställda är införstådda vad gäller företagets belöningssystem så 
menar Gustin (2015) att de är väldigt tydliga med att ge den informationen för att på så sätt 
göra de anställda medvetna om vad som ingår inom ramarna för Försäljningsservice i 
Bergslagen. Samtidigt som personalen är medveten om vad som gäller så blir det enligt 
Gustin (2015) ett sätt att driva personalen mot att nå sina uppsatta mål. Gustin (2015) menar 
även att utifrån vad hon sett så arbetar personalen till hög grad mot att uppnå målen. Den 
motivation som ligger till grund för måluppfyllelsen är enligt Gustin (2015) 
belöningssystemet. Hon menar att det är huvudingrediensen som driver personalen till att nå 
mål men även att höja sin prestation. Samtidigt betonas vikten ut av lagkänsla och att gruppen 
är sammansatt. Även om en person kan generera bra försäljning så kan en person själv inte stå 
för hela företagets försäljning utan det utgörs av gruppen som helhet (Gustin, 2015). 
 
Vad gäller förmåner så nämner Gustin (2015) att de anställda som har en fast anställning 
erbjuds avtalspension, sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. För att som försäkringsförmedlare 
kunna nå en fast anställning menar Gustin (2015) att det kräver en sex månaders 
provanställning där det bevisas att förmedlaren är kapabel till att utföra de arbetsuppgifter och 
nå de mål som krävs. Detta menar Gustin (2015) är fullt möjligt och kan göras om 
medarbetaren är villig att lägga ner tid på att lära sig och utvecklas inom sitt arbete.  
 
Enligt svaren från enkätundersökningen kan vi se att majoriteten av de anställda är medvetna 
om sina förmåner på sin arbetsplats och samtidigt är nöjda med dessa förmåner till den grad 
de vet om vilka förmåner som finns.  
 

4.5 Säljledare/Coach 
I dagsläget arbetar Linnea Héléne som säljledare på Försäljningsservice i Bergslagen. Hon 
menar att hennes position har gett henne stor kunskap i att kunna utläsa brister hos sina 
förmedlare. Héléne (2015) menar att hon idag besitter rätt kunskaper för att kunna forma och 
hjälpa med de anställdas utveckling. Vid frågan angående om coaching är bättre att arbeta 
med jämfört med direkta order så menar Héléne (2015) att det helt och hållet beror på typen 
av arbete. Enligt Héléne (2015) är det bättre att arbeta mot coachning då hon anser att det 
skapar ett förtroende mellan sig själv och sina säljare. Genom att tro på och vilja hjälpa de 
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anställda att förbättra sig själva kan det öka deras motivation samt engagemang enligt Héléne 
(2015). 
 
Héléne (2015) anser att nya förmedlare behöver mer tid då de har mer att lära sig jämfört mot 
säljare som arbetat under en längre period. Hon anser inte att de med utbildning från högskola 
eller universitet på något sätt har en fördel utan arbetserfarenheten är vad som väger in. 
Héléne (2015) lägger mycket tid på att sitta med sina nya förmedlare på medlyssning för att få 
igång och hjälpa de om de fastnar i samtalen. Hon går även igenom samtalet efteråt för att 
reflektera över vad förmedlaren i fråga gjorde bra och mindre bra. Målet är att så fort som 
möjligt få dem självgående. Det Héléne (2015) menar är att personer med en tidigare 
bakgrund inom försäljningsbranschen inte behöver lika mycket tid för upplärning jämfört med 
andra som inte har någon tidigare erfarenhet. När det kommer till erfarna förmedlare ser 
Héléne (2015) mest till att allt runt omkring fungerar samt att det finns material att jobba med. 
Hon hjälper även till vid frågor och tillsammans med Gustin arbetar de med att utveckla 
säljarna så mycket som möjligt. 
 
Om vi lämnar intervjuerna och återgår till enkäten kan vi utläsa att mer än hälften ut av de 
tillfrågade tycker att de genom uppdragen från sin arbetsgivare har vuxit professionellt. Nio 
personer ansåg att det stämde ibland och resterande två personer att de aldrig utvecklats 
professionellt.   
 
 

 
Diagram 8. Professionellt växande 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
 
En del ut av utvecklingen menar Héléne (2015) är kommunikationen med sina säljare via 
exempelvis kvartalssamtalen och hur man genom dessa kan se över om något bör ändras och 
förbättras med säljarens försäljning. Hon nämner även att det är viktigt att de anställda vågar 
prata med henne om det skulle vara något som bekymrar de. Samtidigt menar Héléne (2015) 
att det på arbetsplatsen råder bra stämning och att hon utifrån sitt ledarperspektiv märker att 
kommunikationen inte enbart sker mellan ledning och anställd utan anställda sinsemellan. Det 
är enligt Héléne (2015) viktigt då de anställda kan uppmuntra och hjälpa varandra. 
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Ur de anställdas perspektiv kan vi utläsa att nästan alla anser sig ha en trygg relation med sina 
chefer eller säljledare. Endast två personer tyckte inte att relationen var så trygg. 
 

 
Diagram 9. Relationer 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
 
Att uppmuntra de anställda är något som Héléne (2015) anser vara bland det viktigaste i 
hennes arbete. Hon nämner att hon varje dag gör sitt bästa för att ge positiv feedback till de 
anställda. Är det däremot något negativt som behöver tas upp menar Héléne (2015) att det 
sker i enrum vare sig det gäller en eller flera personer. Dessa samtal bygger på säljarnas 
prestationer varpå de blir tillfrågade angående förväntningarna de har på sig från cheferna. 
Resultatet visade att de anställda ansåg dessa förväntningar vara åtminstone måttligt 
realistiska till väldigt realistiska. Under denna fråga fanns även alternativet ”Inte alls 
realistiska” som ingen valde som alternativ. 
 

 
Diagram 10. Förväntningar 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
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Även om förväntningarna från chefer inte ansågs som orealistiska så visar diagram 11 att 
många av de tillfrågade ansåg att deras arbete ändå var utmanande. Fem personer ansåg att 
arbetet var extremt utmanande och endast tre ansåg sig inte ha ett utmanande arbete.  
 

 
Diagram 11. Utmanande arbete 

Not: Enkät till Försäljningsservice i Bergslagens anställda 
 
Som ett ytterligare steg inom feedbacken så använder sig Héléne (2015) av kontinuerliga 
uppdateringar på försäljning och offererande genom veckomail. Héléne (2015) tar då upp 
veckans siffror och egna reflektioner kring hur hon anser att det gått samt förbättringspunkter 
att tänka på. Sedan anser Héléne (2015) att de är viktigt att säljarna känner sig sedda och 
uppskattade då detta i sig leder till ökad motivation. Héléne (2015) menar även att säljarna 
undermedvetet strävar efter bättre resultat då de vet att exempelvis Héléne och Gustin håller 
koll på siffrorna. 
 
Många säljare arbetar under prestationsbaserad lön varpå det enligt Héléne (2015) är viktigt 
att ha olika belöningar och tävlingar för att uppnå uppsatta mål. Även detta anser Héléne 
(2015) vara motivationshöjande samt att säljarna vågar sträva efter mer. Héléne (2015) 
förklarar även att företaget inte bara arbetar med individuella belöningar utan även att 
gruppen som helhet arbetar mot att nå ett uppsatt mål som då leder till en gruppbelöning som 
exempelvis kan vara en personalmiddag. Genom dessa olika tävlingar motiveras de anställda 
vilka i sin tur säljer bra. I kombination med kontinuerligt arbete med säljarna men även att 
bistå dem med bra material (kunder att ringa till) anser Héléne (2015) att hon och Gustin 
indirekt påverkat företagets vinst. 
 

4.6 Försäljningsstatistik 
Vi har i efterhand fått ta del av försäljningsstatistik för att visa effekten av den 
prestationsbaserade lönen samt den fasta lönen. Det vi kan utläsa ur tabell 1 är alla säljare som 
arbetar under prestationsbaserad lön och antalet försäljningar de har på privata försäkringar. 
Under rubriken ”Antal/mån” visas den försäljning var och en ut av dessa säljare haft under 
mars månad. Rubriken ”Antal/år” visar försäljningen sedan den 1/1-2015. Dessa rubriker 
gäller även för tabell 2 och de säljare som arbetar under fast lön.  
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Tabell 1. Försäljning av säljare med prestationsbaserad lön 

 
Not: (Gustin, 2015) & egen bearbetning 

 
Tabell 2. Försäljning av säljare med fast lön 

 
Not: (Gustin, 2015) & egen bearbetning 
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5. Analys 
I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen med empirin. 

 

5.1 Löner  
Lönen är enligt Granqvist och Regnér (2006) den kostnad som arbetsgivaren betalar för att 
tillföra arbetskraft till bolaget. För arbetstagaren förutsetts att denne får en lön för att kunna 
försörja sig själv. Enligt Granqvist och Regnér (2006)  har lönen en stor betydelse på 
människor när de ska ta olika beslut i sina liv. Det är även viktigt för arbetsgivaren att 
bibehålla en god löneutveckling för att på så sätt förenkla dessa val åt arbetstagarna samt för 
att behålla nyckelpersoner i företaget. Granqvist och Regnér (2006) menar även att lönen har 
en stor påverkan för att attrahera rätt personal samt att underlätta rekryteringsprocessen. 
 
Lönen påverkar de personer som söker en anställning på Försäljningsservice i Bergslagen. 
Enligt Gustin (2015) påverkas vissa personer negativt av att få reda på vilken typ av lön som 
erbjuds. Detta på grund av att det är osäkert om alla som söker en tjänst på företaget är 
medvetna om att de ska arbeta under prestationsbaserad lön, men även att den fasta lönen inte 
möter de förväntningar som den arbetssökande har. Den positiva delen av lönepåverkan är att 
de personer som är villiga att arbeta för en lägre lön till en början kommer efter utbildningar 
samt ökad erfarenhet inom försäljning få chansen att arbeta under prestationsbaserad lön. 
Eftersom att det förutsätter att man har tidigare kunskaper. Virtanen (2007) beskriver att 
”Lönerna är marknadspriser som måste förmedla information om hur värdefulla olika 
arbetsinsatser och färdigheter är i produktionen och hur tillgängliga eller knappa olika 
kvalifikationer är bland arbetskraften.” Försäljningsservice i Bergslagen ser nya medarbetare 
som investeringar för att i framtiden generera värdefulla arbetsinsatser för företaget. Skulle 
företaget ha en liknande eller samma lönesättning för samtliga anställda skulle det påvisa att 
företaget inte på samma vis uppskattar framsteg och utveckling. En anställd som har en högre 
försäljning och som har både mer erfarenhet samt kunskap inom området blir en mer värdefull 
medarbetare och har på så vis rätt till en högre lön (Gustin, 2015).  
 
Det finns en relation mellan teorin och verkligheten på Försäljningsservice i Bergslagen då 
båda menar att lönen leder till att personer tar olika beslut vad gäller anställningar. Vidare 
finns en relation som visar att företaget genom att informera om villkoren för anställningen 
kan attrahera rätt typ av personal. Dock kan vissa personer som anses vara attraktiva för 
företaget välja bort Försäljningsservice i Bergslagen som möjlig arbetsgivare. Teorin kring 
personers beslutstagande samt sättet att locka rätt personal visar att teorin stämmer överens 
med verkligheten.  
 

5.1.1 Lönebildning 

Enligt Granqvist och Regnér (2006) delar man upp lönebildning på tre olika nivåer, central-, 
bransch- och lokal nivå. Lönebildningen på Försäljningsservice i Bergslagen styrs utifrån 
lokal nivå på grund av att företaget bestämmer lönerna för de anställda utifrån sina egna 
villkor och förutsättningar samt med dialoger direkt med de anställda (Gustin, 2015). Enligt 
Gustin (2015) behöver företaget inte anpassa sig efter ett moderbolag och har inga direkta 
förhandlingar med fackföreningar gällande lönebildningen. När lönerna styrs på en lokal nivå 
kan lönerna bestämmas via antingen förhandlingar mellan de lokala fackföreningarna samt 
arbetsgivarledningen eller att arbetsgivaren och arbetstagaren själva kommer överens om en 
passande lön (Granqvist & Regnér, Lön, 2006).  
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Lönebildningsprocessen kan även förklaras på en makro- samt mikroekonomisk nivå enligt 
Granqvist och Regnér (2006). Den makroekonomiska nivån tar upp frågan om vilken 
betydelse fackföreningar och arbetsgivares förhandlingsstyrka har på utvecklingen av löner. 
Som tidigare nämnt bestämmer Försäljningsservice i Bergslagen själva med medarbetarna 
vilken lön som ska sättas. De behöver inte förhandla med fackföreningar förutsatt att de 
kommer överens med den anställda och båda parter är nöjda. På mikroekonomisk nivå 
behandlas frågor om vilken påverkan lönerna har på de anställdas arbetsinsats samt om en 
högre lön ger en ökad produktivitet. Enligt Gustin (2015) är tydligheten att förmedla vilken 
lön en medarbetare får samt hur den anställda ska arbeta för att kunna få en högre lön en 
viktig del i hennes arbete. Av de tillfrågade i enkätundersökningen kan det utläsas att mer än 
hälften av medarbetarna på Försäljningsservice i Bergslagen anser sig vara måttligt- eller 
väldigt bra betald för arbetet de utför. Fem medarbetare ansåg sig inte vara bra betalda eller 
extremt dåligt betalda jämfört med deras utförda arbete. Dessa fem personer arbetar under fast 
lön och får inte ta del av provisioner som ökar lönen.     
 
Det viktiga med lönebildningsprocessen är att arbetsgivaren strävar mot att sätta en rättvis lön 
utifrån medarbetarens produktivitet samt prestationer enligt Pål (2001). Enligt Gustin (2015) 
är motivationsfaktorn för medarbetarna på Försäljningsservice i Bergslagen att få en ökad lön. 
Det är motivationsfaktorn att få en högre lön som bidrar till bättre arbetsinsatser samt högre 
produktivitet menar Gustin (2015). När en anställd för en högre lön vill de inte få en sämre 
lön månaden efter. Därför försöker de anställda arbeta mer effektivt för att få en lön som 
tillfredsställer deras behov samt att utvecklas för att få en ännu högre lön enligt Gustin (2015).  
 

5.1.2 Löneformer 

Det har blivit allt mer framkommande att företag använder sig av en kombination av 
prestationsbaserad lön samt fast lön enligt Fredén och Mattsson (2014). Anledningen till detta 
är att arbetsgivare vill att de anställda ska få en del av sin lön, den fasta lönen, som en 
säkerhet varje månad samt att den prestationsbaserade lönen ska utgöra den andra delen av 
lönen. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) väljer företag att använda en kombination av de 
båda löneformerna för att medarbetarna inte ska bli för bekväma om det endast får fast lön. 
Den prestationsbaserade lönen är den löneformen som ska påverka medarbetarna att bli mer 
effektiva i sin försäljning då de gynnar dem. Enligt Gustin (2015) har Försäljningsservice i 
Bergslagen två olika löneformer, en kombination av prestationsbaserad lön med grundlön och 
endast fast lön.  
 
Enligt Hans (1996) och Pål (2001) riktar sig den prestationsbaserade lönen främst mot 
callcenter branschen samt försäljningsyrkena och syftar till att motivera samt stimulera 
medarbetarna till en högre produktivitet. Det är alltså medarbetarnas prestationer som 
bestämmer vilken lön som de kommer att tjäna. Gustin (2015) menar att de som arbetar under 
prestationsbaserad lön med en fast lön får en provision av den inbetalda försäljningen varje 
månad. Enligt Gustin (2015) finns det olika budgetar eller mål att nå för att få en högre 
provision. Hon menar även att den prestationsbaserade lönen är en motivationsfaktor för de 
anställda och som försäljningsstatistiken visar håller de medarbetare som får 
prestationsbaserade löner en högra kvantitet i sin försäljning.  
 
Enligt Fredén och Mattsson (2014) väljer företag att använda sig av fast lön till sina anställda 
för att de ska känna en form av säkerhet rörande sin lön samt att de inte ska påverkas negativt 
av sämre prestationer. Enligt Gustin (2015) bör den som arbetar under fast lön inte känna sig 
för avslappnad i sitt arbete då det kan påverka medarbetarens prestationer på ett negativt sätt. 
Stressforskingsinstitutet (2015) menar att prestationsbaserade löner kan leda till stress samt 
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försämrade arbetsprestationer som sedan kan leda till utbrändhet. Gustin (2015) antyder 
vikten av att nya medarbetare endast ska få en fast lön till en början för att de inte ska känna 
för hög press eller stress i sitt arbete som prestationsbaserade löner kan medföra. 
 
Ett samband finns mellan teorin och hur Försäljningsservice i Bergslagen arbetar på gällande 
löneformerna. Av de tillfrågade i enkätundersökningen svarade majoriteten att de motiveras 
av sin typ av lön för att arbeta hårdare. Löneformerna är optimerad för personer som vill 
utmana sig själva samt strävar mot att hela tiden förbättra sina egna förmågor av försäljning 
samt kunskaper inom försäkringsbranschen. Enligt Gustin (2015) är den prestationsbaserade 
lönen mer attraktiv och att de som arbetar under fast lön strävar efter att få arbeta under den 
löneformen. En ny medarbetar som arbetar under fast lön är inte nöjd med att sälja 
försäkringar utan att få en provision. Motivationsfaktorn ligger i att det finns möjligheter att 
utvecklas samt få chansen att få arbeta under en prestationsbaserad lön. Löneformerna som 
företaget erbjuder leder till att medarbetarna på arbetsplatsen gör sitt yttersta för att nå sina 
budgetar och på så sätt få högre provision som i slutändan påverkar lönen positivt. 
 
Utifrån empirin kan det utläsas att försäljningsstatistiken är högre för de som arbetar under en 
kombination av prestationsbaserad lön med grundlön. Det som dock inte kan kringgås är det 
faktum att de som enbart får en fast lön arbetar mindre än 40 timmar i veckan enligt 
enkätundersökningen. De som får prestationsbaserad lön arbetar 40 timmar eller mer per 
vecka. Utifrån detta ses den minskade kvantiteten på försäljningen som en av anledningarna 
till att försäljningen är lägre för de som arbetar under fast lön. En nyanställd kan även ha en 
lägre volym på försäljningen till följd av mindre erfarenhet och kunskap. 
 

5.2 Belöningssystem  
Belöningssystemet enligt Arvidsson (2008) är styrmedlet för att styra medarbetare till att 
arbeta utifrån företagets målplanering. Belöningssystem finns enligt Arvidsson (2008) i alla 
företagen med skillnader i hur genomtänkt och systematiskt det är. De tar även upp hur viktigt 
det är att belöningssystemet motiverar ett visst beteende som då leder till företagets mål. 
Enligt Paul och Alm (1991) krävs det att belöningssystemet genomsyras av hela 
organisationen, från chefer till medarbetare men även att som tidigare nämnt att 
belöningssystemet blir en del av företagskulturen. 
 
För att säkra effektiviteten i verksamheten nämner Cäker (2013) att det finns fyra moment 
som behöver tas till hänsyn vilka är rekrytera, informera, behålla och motivera. Rekrytering 
av rätt personal, informera de anställda om vad som är väsentligt för företaget, behålla 
anställda och engagera de samt att motivera de anställda till att jobba hårdare. 
 
Studien visar att Försäljningsservice i Bergslagen redan i ett tidigt skede försöker rekrytera de 
personer som anses kunna tillföra god arbetskraft till verksamheten. Även i detta skede menar 
Gustin (2015) att företaget informerar kring företagets löneform för att på så sätt få tag i de 
personer som vill arbeta under de givna förutsättningarna. Vidare har studien även visat att 
man inom organisationen sätter upp mål och förmedlar till medarbetarna vad som förutsätts 
att de klarar av vilket är en del av belöningssystemet. Detta för att göra företagets värderingar 
och målplanering till en del av medarbetarnas tankesätt och på så sätt få in denna mentalitet 
inom verksamheten.  
 
För att utveckla och behålla medarbetare har vi genom denna studie kunnat se att både Gustin 
men främst Héléne kontinuerligt arbetar interaktivt med de anställda försäkringsförmedlarna. 
Detta för att öka deras kunskap som i sin tur leder till ökad effektivitet och ökat engagemang. 
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För att motivera de anställda till att arbeta hårdare använder sig Försäljningsservice i 
Bergslagen av olika belöningar vilka behandlas nedan i kapitlet.  
 
Överlag tillämpar Försäljningsservice i Bergslagen den teoretiska aspekten ut av 
belöningssystem och flera likheter mellan teorin och verkligheten kan utläsas. Främst vad 
gäller de fyra momenten som krävs för att säkra effektiviteten i verksamheten. Utifrån 
enkätundersökningen kan det konstateras att medarbetarna förstår innebörden av företagets 
belöningssystem. Eftersom att Försäljningsservice i Bergslagen arbetar med både 
prestationsbaserad lön med grundlön och endast fast lön dyker det dock upp en kontradiktion 
vad gäller motivationen på grund ut av lönen. Enkätundersökningen påvisar att det enbart är 
förmedlare som arbetar under prestationsbaserad lön som motiveras av sin lön till att arbeta 
hårdare. De med fast lön anser dock att lönen enbart till viss del är motivationsdrivande 
samtidigt som vissa med fast lön inte alls anser lönen vara motivationsdrivande. Detta speglar 
dock inte hela belöningssystemets påverkan på de anställda då andra faktorer så som 
belöningar också påverkar säljarnas prestationer oavsett löneform.  
 

5.3 Belöningar 
Belöningar benämns enligt Paul och Alm (1991) som positiva effekter till följd ut av ett väl 
utfört arbete. Man nämner att inom tjänsteproducerande företag är kundnöjdhet en form av 
belöning. Det Paul och Alm (1991) också menar är att belöningar kan delas in i materiella och 
immateriella belöningar. Dessa bör dock inte anses som något inom ramen för vad som är 
standardersättning för en normal prestation. Likväl ska inte förmåner som ingår i 
anställningen anses som belöningar.  
 
Paul och Alm (1991) nämner att belöningar är ett sätt att styra organisationen, precis som 
Arvidsson (2008) menar att belöningssystemet är till för att styra mot företagets mål. Det som 
menas är att belöningar ska användas för att främja och gynna verksamheten.  
 
Enligt Arvidsson (2008) talas det om inre och yttre belöningar. Yttre belöningar är något som 
tilldelas en av någon annan, exempelvis bonuslön och lönetillägg. Inre belöningar uppstår till 
följd av ett väl utfört arbete, exempelvis en nöjd kund. Det talas även om är olika former av 
prestationer. Arvidsson (2008) nämner individ- och grupprestationer. Med det menas att vissa 
belöningar baserar på individuella prestationer och andra på grupprestationer. Däremot menar 
Arvidsson (2008) att dessa typer av belöningar kan ha negativ effekt, individuella prestationer 
kan skada beteenden som baseras på grupprestationer likväl som grupprestationer kan leda till 
minskad effektivitet hos en enskild individ.  
 
Försäljningsservice i Bergslagen använder sig av belöningar i form ut av tävlingar för att styra 
medarbetarna till att nå högre försäljning, för att på så sätt nå de mål organisationen satt upp. 
Utifrån studien får de flesta ta del av dessa belöningar vilket betyder att majoriteten av de 
anställda arbetar mot företagets mål. Förutom att de flesta får ta del ut av belöningarna så 
ansåg även medarbetarna att de är nöjda med vad som tillfaller dem. Enligt Gustin (2015) så 
har belöningarna en positiv effekt då hon, precis som studien visat, upptäckt att belöningarna 
överlag tillfredsställer de anställda. Belöningarna utför sitt ursprungliga syfte vilket enligt 
teorin är för att styra organisationen och främja verksamheten. Studien har visat att 
belöningarna ökar försäljningen och medför till att få medarbetarna att arbeta mot att nå 
uppsatta mål genom att få ta del ut av belöningar i olika former mot förmodan att de når 
målen. 
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5.4 Säljledare 
En bra ledare bör enligt Forslund (2013) utifrån effektivitetsperspektivet ha de egenskaper en 
coach har. Han menar även att forskare är eniga om att coachning får andra att uppnå uppsatta 
mål. Coachningen bygger enligt Onyemah (2015) på att erfarenhet och kunskap inom sitt 
arbete leder till minskad coachning. Det går dock inte att lära en person som inte vill bli 
upplärd enligt Onyemah (2015). Det är därför viktigt att ha en bra kommunikation med sin 
coach vilket teorin LMX bygger på.  
 
Rich (2015) beskriver sambandet mellan en tränare inom idrott och en coach där båda rollerna 
innefattar att utveckla utövaren/den anställde. Detta görs genom att uppskatta sin anställd men 
även att som coach forma sig själv till en förebild som de anställda ser upp till. Viktigt är dock 
att som coach vara konsekvent då det finns en risk för att dåligt beteende överförs till de 
anställda.  
 
För att klara av att nå mål menar Forslund (2013) att path-goal-teorin är ett sätt att få säljare 
att nå sina mål genom att arbeta med fyra olika områden vilka är att definiera målet, stödjande 
aktiviteter, deltagande ledarskap och prestationsinriktning.  
 
Enligt Héléne (2015) arbetar hon kontinuerligt mot att uppmuntra säljarna för att på så sätt 
öka deras självförtroende som i sin tur ska leda till ökade prestationer. Uppmuntran och 
feedback anser Héléne (2015) vara bland det viktigaste men menar även att negativa 
handlingar behöver åtgärdas. Precis som teorin nämner kring att skapa ett band baserat på 
förtroende mellan anställda och säljledare så använder sig Héléne av samma teknik. Héléne 
(2015) menar att genom att tro på och hjälpa säljarna så ökar deras motivation. 
Enkätundersökningen visar att majoriteten av de anställda har en trygg relation mellan sig 
själva och sin chef alternativt säljledare.  
 
Teorin nämner att olika kunskap- och erfarenhetsnivåer kräver olika former av coachning. 
Héléne (2015) menar att hon anser nya förmedlare behöva mer tid och interaktivt arbete 
jämfört mot de med mer erfarenhet. Héléne (2015) anser även att hon själv har den kunskap 
inom sitt arbetsområde som krävs för att kunna se vilka brister säljarna har för att på så sätt 
kunna bidra till deras utveckling.  
 
Teorierna som behandlats angående säljcoachen tillämpas av Försäljningsservice i 
Bergslagens säljcoach Linnea Héléne. Den största parallellen som kan dras är 
kommunikationen och uppmuntrandet. Precis som i teorin lägger Héléne stor vikt på att skapa 
ett starkt band mellan sig själv och sina säljare för att på så sätt utveckla de inom sitt arbete. 
Den andra likheten är att mängden av coaching skiljer sig för olika anställda där Héléne 
(2015) precis som i teorin menar att nya säljare behöver mer tid jämfört med de erfarna. 
Däremot uppstår en kontradiktion mellan teorin och verkligheten vad gäller tidigare 
erfarenhet inom högskole-och universitetsutbildning. Héléne (2015) anser inte att de med 
högskoleutbildning har någon större fördel inom Försäljningsservice i Bergslagen. Däremot 
finns ett samband för de medarbetare som har erfarenhet inom försäljning, precis som teorin 
nämner det, inte lika stort behov av coachingen. Effekten ut av Hélénes arbete speglas på 
enkätundersökningen som tilldelades de anställda och där de flesta ansåg att de utvecklats 
professionellt. 
 
Eftersom att organisationen har uppsatta mål och enligt Gustin (2015) informerar företaget de 
anställda om detta varpå vi ser likhet med path-goal-teorin. Denna teori innefattar att definiera 
målet vilket man genom kvartalsamtalen och kontinuerlig uppföljning strukturerar upp 
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tillvägagångsättet för att nå målen. Héléne (2015) nämner att hon varje dag försöker använda 
sig av moralhöjande aktiviteter för att uppmuntra personalen vilket även är en del av samma 
teori. Utifrån enkätundersökningen kan det utläsas att de anställda överlag anser sig få vara 
delaktiga i beslutsfattandet. Detta stämmer överens med teorin där det talas om det deltagande 
ledarskapet.  
 
Slutligen kan en parallell dras till två svar från enkätundersökningen där frågan ställdes kring 
hur utmanande arbete de anställda har samt den yrkesmässiga relationen med säljledaren. 
Även om de flesta ansåg sitt arbete vara väldigt utmanande så känner de ändå en trygg 
relation med sin säljledare. Detta betyder att Héléne lyckats skapa ett förtroende för sina 
anställda genom att utmana dem.  
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6. Slutsats 
I första kapitlet togs tre forskningsfrågor upp och i detta kapitel kommer vi att förklara de 
slutsatser som vi utifrån denna studie kommit fram till 
 
Hur skiljer sig försäljningskvantiteten mellan förmedlare med avseende på de som arbetar 

under prestationsbaserad lön kontra de som arbetar under fast lön? 

 
Utifrån försäljningsstatistiken kan det utläsas att de personer som arbetar under 
prestationsbaserad lön har en högre kvantitet i sin försäljning än de som arbetar under fast lön. 
Baserat på analysen beror detta på löneformen och motivationen som ligger bakom denna. Att 
de anställda själva kan styra sin lön utifrån sina egna prestationer leder till att de arbetar 
hårdare. Analysen visar vidare att ju mer tid som läggs ner på att lära sig och utvecklas inom 
sitt arbete desto bättre blir man. Enkätundersökningen visar att de som arbetar under fast lön 
arbetar färre timmar jämfört med de som arbetar under prestationsbaserad lön. Baserat på 
analysen kan detta vara en bidragande faktor till att försäljningskvantiteten skiljer sig. 
Däremot är skillnaden ut av väsentlig storlek vilket visar på att den prestationsbaserade 
löneformen genererar ökad motivation som i sin tur leder till högre kvantitet i försäljningen. 
Som svar på denna frågeställning menar vi, förutom vad försäljningsstatistiken påvisar, att 
försäljningskvantiteten skiljer sig på grund ut av erfarenhet, kunskap, löneform och viljan att 
tjäna mer pengar.   
 
Hur påverkas försäkringsförmedlarnas prestation och arbetstillfredsställelse på 

Försäljningsservice i Bergslagen av företagets belöningssystem? 

 

De försäkringsförmedlare som arbetar under prestationsbaserad lön har i enkätundersökningen 
svarat att de motiveras av sin löneform vilket påverkar deras arbetsprestation positivt. För de 
som arbetar under fast lön visar enkätundersökningen att några personer inte alls motiveras av 
sin löneform. Detta kan leda till oförändrade arbetsprestationer som vidare kan leda till 
försämrad arbetstillfredsställelse. Däremot får nästan alla ta del av de belöningar som tilldelas 
från företaget och de flesta är nöjda med belöningarna. Belöningarnas effekt på 
försäkringsförmedlarna, oavsett löneform, ökar arbetsprestationerna.  
 
Enligt enkätundersökningen är de flesta av försäkringsförmedlarna på Försäljningsservice i 
Bergslagen bekväma med arbetsmiljön i kombination med att de flesta anser sig ha en trygg 
relation med sin chef eller säljledare. Utifrån detta påverkas arbetstillfredsställelsen till 
organisationens fördel.  
 
Vilken betydelse har säljledaren för säljarnas försäljningsprestation? 

 
Héléne arbetar aktivt med att uppmuntra och utveckla sina säljare för att de ska bli mer 
effektiva och få bättre kunskaper inom sitt arbete. Enligt enkätundersökningen visar det också 
att de anställda utvecklats professionellt till följd ut av de uppdrag som de tilldelats från 
säljledaren. Analysen påvisar att detta är av betydande innebörd för säljarnas 
försäljningsprestationer. Vidare påvisar analysen att den trygghet som säljarna har gentemot 
sin säljledare är en bidragande faktor till deras personliga utveckling då det ger upphov till en 
mer öppen kommunikation. Enligt Gustin (2015) får de som arbetar under fast lön 
möjligheten att vid ett senare skede arbeta under prestationsbaserad lön mot förutsättningen 
att de har utvecklats och skaffat sig erfarenhet inom sitt arbete. Analysen visar att detta är en 
följd ut av Hélénes arbete med säljarna. Genom att träna upp de anställda för att så 
småningom tillåta de att vara självgående så kan de nå vad som krävs för att arbeta under 
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prestationsbaserad lön. Detta medför att de kan få en högre lön, genom att öka sin 
försäljningskvantitet, vilket analysen visar har att göra med Hélénes gedigna arbete med att 
utveckla sina säljare. Vidare visar analysen att säljledaren Linnea Héléne har stor betydelse 
både vad gäller de anställdas karriärmässiga utveckling men också på den enskildes 
försäljningsprestation.  
 

6.1 Fortsatt forskning 
Ett exempel på vidare fortsatt forskning skulle kunna vara att studera flera företag inom 
samma bransch, för att på så sätt kunna jämföra och hitta fördelar från de olika företagen. I 
dagsläget verkar det inte finnas ett bestämt tillvägagångssätt att arbeta på vad gäller 
belöningssystem. Företag specificerar belöningssystem utifrån sina egna förutsättningar. 
Därför skulle dessa fördelar kunna användas för att ta fram ett allmänt belöningssystem som 
tillämpas på företag inom försäkringsbranschen. Det skulle även vara intressant att studera 
mer djupgående kring andra löneformer som möjligtvis kan tillämpas på liknande företag men 
vilka denna uppsats inte behandlat. Möjligtvis finns det andra löneformer som går att 
kombinera för att öka säljares motivation på ett bättre sätt än vad uppmärksammat i denna 
studie. 
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Appendix A 
Intervju med Elin Gustin 

 

Allmänna frågor 
Berätta gärna om vad du arbetar med, vilken position har du och hur länge du vart anställd? 
Berätta gärna om Försäljningsservice i Bergslagen, organisationsstrukturen och antalet 
anställda. 
 
Lön 

1. Hur sätter ni löner?  
2. Vilka faktorer avgör lönen? 
3. Skulle ni kunna beskriva de olika löneformerna ni använder er ut av?  

Prestationsinriktad lön 
4. Hur beräknar ni denna? 
5. Vilka verktyg använder ni er av för att sätta lön? 
6. Har ni individuell lönesättning?  
7. Använder ni er av lönesamtal? 
8. Vad baserar ni en lönehöjning på under ett individuellt lönesamtal? 
9. Utifrån era senaste lönesamtal, har ni märkt av en ökad effektivitet hos den anställda? 
10. Anser ni er lönebildning vara på en central-, bransch- eller lokal nivå? 
11. Vilken påverkan har löner på era anställdas arbetsinsats? 
12. Anser ni att en högre lön ger en ökad produktivitet? 
13. Har ni stora variationsvidd mellan anställdas löner? 
14. Hur påverkas ni i er organisation ut av centralisering/decentralisering?  
15. Anser ni att era löneformer (ex resultatlön) hjälper er att styra era medarbetare? På 

vilket sätt? 
16. Har ni märkt av skillnader på era anställda utifrån de olika löneformerna de arbetar 

under?  

Belöningssystem 
17. Arbetar ni med belöningssystem?  
18. Vad gäller rekrytering, anser ni er ha rätt metoder för att få in rätt personer? 
19. Anser ni att era anställda är införstådda med ert belöningssystem? 
20. Till vilken grad anser ni att de anställda arbetar för att uppfylla målen? 
21. Anser ni att ert belöningssystem leder till motivation hos de anställda? 
22. Jobbar ni kontinuerligt med ert belöningssystem?  
23. Vilka materiella belöningar arbetar ni med? 
24. Förutom materiella belöningar anser ni er jobba på ett individuellt plan för att 

stimulera era anställda? 
25. Vilket väger tyngst för er, finansiella eller icke-finansiella mått?  
26. Arbetar ni mot grupprestationer? Har ni upplevt några problem med detta? 
27. Vilka förmåner kan de anställda ta del ut av? 

  



 
 

 
 

Appendix B 
Intervju med Linnea Héléne 

 
1. Anser du att det är bättre att jobba utifrån ett coachperspektiv jämfört mot direkta 

instruktioner? Förklara. 
2. Anser du att nya kontra erfarna förmedlare behöver mer/mindre tid för coachning? 
3. Utifrån fråga 2, anser du att de med högskole-/universitetsbakgrund behöver lika 

mycket utbildningstid som de utan? 
4. Har ni i dagsläget en öppen kommunikation med era förmedlare? 
5. Anser du att din påverkan indirekt kan vara en bidragande faktor till ökad vinst för 

Försäljningsservice i Bergslagen? 
6. Hur arbetar du med feedback till anställda? 
7. På vilket sätt anser du att rätt coaching i form av feedback, uppmuntran och 

individuellt arbete ökar kunskap och motivation hos förmedlarna? 
8. Vilka belöningar arbetar ni med? 
9. Definierar du mål och vägen för att nå målen? 
10. Använder du dig ut av motivation och andra moralhöjande aktiviteter? 
11. Tillåter du de anställda att vara med i beslutsfattandet? 
12. Utmanar du personalen för att på så sätt skapa förtroende för dom? 
13. Förklara gärna ditt arbete med nya förmedlare. 
14. Förklara gärna ditt arbete med erfarna förmedlare. 
15. Övrig information som du vill nämna. 

  



 
 

 
 

Appendix C 
Enkätfrågor 

1. Jag är  
Man/ Kvinna 
 

2. Ålder 
18-21 / 21-25 / 25-30 / 30-35 / 35- 
 

3. Hur meningsfullt tycker du att ditt arbete är? 
Inte alls meningsfullt / Måttligt meningsfullt / Mycket meningsfullt 
 

4. Hur utmanande är ditt jobb? 
Lite utmanande / Väldigt utmanande / Extremt utmanande 
 

5. Under en ordinarie arbetsvecka, hur ofta känner du dig stressad? 
Sällan / Ibland / Ofta 
 

6. Hur väl är du betald för det arbete du utför? 
Extremt dåligt betald / Inte bra betald / Måttligt betald / Väldigt bra betald 
 

7. Hur mycket bryr sig dina kollegor om dina åsikter angående arbetet? 
Lite / Måttligt / Mycket 
 

8. Hur realistiska är förväntningarna från din chef? 
Inte alls realistiska / Måttligt realistiska / Väldigt realistiska 
 

9. Hur ofta har de uppdrag du fått av din handledare hjälpt dig att växa professionellt? 
Aldrig / Ibland / Väldigt ofta 
 

10. Hur många möjligheter har du att bli befordrad där du arbetar? 
Inga möjligheter/ Få möjligheter/ Mer än få möjligheter/Många möjligheter 
 

11. Är du övervakad för mycket på jobbet? 
Stämmer inte alls / Ibland / Stämmer bra 
 

12. Jag är medveten om mina förmåner på min arbetsplats. 
Stämmer inte alls / Stämmer till viss del / Stämmer bra 
 

13. Är du nöjd med de förmåner som erbjuds på din arbetsplats? 
Nej / Ja, utifrån de förmåner jag känner till / Ja 
 

14. Jag får ofta ta del av olika belöningar på min arbetsplats. 
Stämmer inte alls / Ibland / Stämmer bra 
 

15. Min egna prestation avgör om jag får ta del av belöningen. 
Stämmer inte alls  / Ibland / Stämmer bra 
 

16. Jag är nöjd med de belöningar jag får ta del av. 
Stämmer inte alls / Till viss del / Stämmer bra 



 
 

 
 

 
17. Hur nöjd är du med ditt jobb? 

Inte alls nöjd / Måttligt nöjd / Väldigt nöjd / Extremt nöjd 
 

18. Hur stolt är du över din arbetsgivares varumärke? 
Inte alls stolt / Måttligt stolt / Väldigt stolt 
 

19. Tycker du om din arbetsgivare? 
Nej / Till viss del / Ja 
 

20. Hur bekväm är din arbetsmiljö? 
Inte alls bekväm / Måttligt bekväm / Väldigt bekväm 
 

21. Hur ofta tillåts du fatta självständiga beslut på din arbetsplats? 
Aldrig / Ibland / Väldigt ofta 
 

22. Hur trygg känns den yrkesmässiga relationen mellan dig och din chef eller säljledare? 
Inte alls trygg / Måttligt trygg / Väldigt trygg / Extremt trygg 
 

23. Hur stort stöd har du i ditt arbete av din chef eller förman? 
Inget stöd alls / Måttligt stort stöd / Väldigt stort stöd 
 

24. Arbetar du mer än 40 timmar i veckan? 
Nej, mindre än 40 timmar/vecka / Ungefär 40 timmar/vecka / Ja, mer än 40 timmar/vecka 
 
 

25. Jag arbetar under 
Fast lön / Enbart prestationsbaserad lön / Prestationsbaserad med grundlön 
 

26. Jag motiveras ut av min typ av lön till att jobba hårdare. 
Stämmer inte alls / Stämmer till viss del / Stämmer helt 


