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Förord	  
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Sammanfattning	  	  
För dagens företag är det av stor strategisk betydelse att ha ett välfungerande 
lönesystem för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Provisionslön är ett 
lönesystem som under senare år varit föremål för diskussioner om hur det påverkar 
medarbetares motivation. Det har bland annat visat sig att det kan medföra negativa 
konsekvenser på anställdas beteenden och motivation, vilket har lett till att 
organisationen samt dess varumärke har blivit lidande. I flera branscher har frågan 
ställts om användandet av provision verkligen är ett etiskt korrekt sätt att motivera sina 
anställda på. Försäkringsbranschen är en av de branscher som har fått hårdast kritik och 
just nu diskuteras det om användandet av verktyget ska förbjudas.  
 
 
Den teoretiska problemformuleringen: Vilka faktorer påverkar en anställds motivation 
på arbetet? 
 
Den praktiska problemformuleringen: Hur upplever försäkringsförsäljare i Norrland att 
provisionslön påverkar deras motivation?  
 
Syftet med den här studien är att beskriva, analysera och utvärdera försäkringsförsäljare 
i Norrland uppfattning om hur provisionslön påverkar deras arbetsmotivation. Med 
arbetsmotivation menar vi försäkringsförsäljares motivation att anstränga sig för att 
utföra arbetet effektivt och i linje med organisationens mål. Vi har först samlat på oss en 
teoretisk grund om olika faktorer som kan påverka anställdas motivation på 
arbetsplatsen, vilket svarar på vår första problemformulering. Den här teoridelen har 
därefter använts för att besvara på vår andra problemformulering genom att med hjälp 
av den beskriva, analysera och utvärdera våra respondenters uppfattning om hur 
provisionslönen påverkar deras arbetsmotivation. Studien har en deduktiv ansats då vår 
teoridel har legat som underlag för vår empiriska studie bland annat genom att vi har 
formulerat vår frågeguide utifrån våra teorier. Vidare har vi använt oss av en 
positivistisk vetenskapssyn och samlat in material genom kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer. Sammanlagt har vi genomfört tio intervjuer vid tre olika avdelningar som 
arbetar under olika lönesystem.  
 
Studien visar att det finns både positiva och negativa aspekter med användandet av 
provision. Den viktigaste fördelen med verktyget är att försäkringsförsäljarens 
motivation till att sälja fler försäkringar ökar. Vidare visar studien att rörlig lön 
uppskattas olika beroende på försäkringsförsäljarens livssituation samt att det krävs 
speciella egenskaper för att kunna hantera och leva med rörlig lön. En annan viktigt 
fördel med lönesystemet är försäkringsförsäljarnas frihet att på eget ansvar planera sina 
arbetsdagar. Hög rörlig lön innebär ofta att försäkringsförsäljaren själv kan välja mellan 
vilka tider individen ska arbeta. Den viktigaste nackdelen med rörlig lön är dock att de 
kan medföra stress och skapa en otrygghet som bland annat kan påverka kvalitén på 
övriga livet. Otryggheten skapas på grund av att försäkringsförsäljaren inte är 
garanterad en viss lön utan ofta måste prestera för att uppnå den önskade lönen. Vidare 
medför verktyget att försäkringsförsäljaren spenderar mindre tid med kunden under 
kundmötena samt att kunden får mindre information och mindre försäkringsalternativ 
redovisade. Studien visar även att rörlig lön kan vara ett hot mot samarbetet.  
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1.	  Inledning	  
För att få en grundläggande förståelse för vårt ämne kommer vi i det här kapitlet att 
presentera bakgrunden till vårt utvalda problem. Därefter kommer vi att fokusera 
problemet till studiens problemformuleringar och syfte. För att sedan avsluta kapitlet 
med studiens avgränsningar.  

 

1.1	  Problembakgrund 
I dagens konkurrenssamhälle är det väsentligt för företag att ha motiverade anställda. 
Konsten att motivera sina anställda har fått en växande betydelse då möjligheten att 
imitera idéer och koncept har blivit enklare. Det här betyder att de flesta företag inte kan 
behålla sin position på marknaden enbart genom konkurrensfördelar som kapital, 
teknologi eller erhållande av unika resurser. Andra faktorer, som anställdas motivation, 
får därmed större betydelse. (Kumar, 2011, s. 26) Det finns olika tekniker som ledare 
kan använda sig av för att förbättra motivationen och arbetsmoralen i ett företag. Lopez 
et al. (2006, s.381) betonar att det är viktigt att ta hänsyn till hur olika arbetssätt 
påverkar anställdas beteende och motivation. Detta på grund av att vissa 
motivationstekniker, till exempel belöning för prestation, även kan ha negativa 
konsekvenser på till exempel de anställda, service kvalitén och varumärket (Shepherd, 
1999, s. 79) Det kan också vara svårt att hitta en lösning som anpassas till flera personer 
samtidigt då varje individ motiveras av olika faktorer (Lopez, et al., 2006, s .382). 
Frågor som rör de anställdas motivation bearbetas inte tillräckligt i många företag och 
försök till att öka prestationen försummas därigenom. Ett vanligt sätt att inspirera 
anställda till förbättrade prestationer är idag genom lön, bonussystem och andra 
ekonomiska förmåner.  (Stajkovic & Luthans, 2001, s. 580). 
 
Att använda sig av ett provisionsbaserat lönesystem har både sina fördelar och 
nackdelar. Lönesystemet innebär att den anställde kan med sin egen arbetsinsats 
påverka sin lön. Till exempel en försäljare kan få en procentsats av priset på varje såld 
produkt, vilket innebär att säljaren kommer att tjäna på att anstränga sig för att sälja så 
många produkter som möjligt. (Lopez et al., 2006, s. 382) Det här är naturligtvis ett 
väldigt effektivt sätt att motivera den anställde om personen har pengar som den 
huvudsakliga motivationsfaktorn. Det har dock visat sig att lönesystemet kan medföra 
negativa konsekvenser på de anställdas trivsel och andra faktorer som kan påverka 
motivation. (Poujol & Tanner, 2010, s. 39-40) Idag är det viktigt för företag att vara 
kundorienterade. För en försäljare innebär ett kundorienterat fokus att hitta den servicen 
eller produkten som är bäst anpassad för kundens behov (Poujol & Tanner Jr, 2010, s. 
33). Det har dock visat sig att försäljare under pressade situationer, till exempel när 
belöning står på spel, kan välja att spendera mindre tid med kunden, vilket hotar en 
ordentlig utvärdering av deras egentliga behov. Istället fokuserar försäljaren då på att 
sälja den produkt som ger bäst personlig belöning. (Poujol & Tanner Jr, 2010, s. 40) Det 
här argumentet förstärks även av Ingram et al. (2007, s. 301) som påvisar oetiska 
aspekter i ett flertal av dagens försäljningsföretag. Till exempel, i en undersökning som 
har utförts tror 50 % av de tillfrågade försäljningscheferna att deras försäljare någon 
gång ljugit för kunden i syfte att få fler produkter sålda. Vidare anser 75 % av cheferna 
att strävan efter att uppnå mål får deras anställda att förlora fokus från kundens 
egentliga behov. (Ingram et al., 2007, s. 301)  
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Som vi tidigare har nämnt finns det redan en hel del forskning som visar hur 
provisionslön påverkar anställdas motivation. Provisionslön kan vara ett bra verktyg att 
öka prestationen på, men ett av de starkaste argumenten emot provision är stress. 
Provisionslön gör det möjligt för personer att sätta upp personliga mål och strävan att 
uppnå de här målen kan därmed skapa stress. (Lopez et al., 2006, s. 382) Vissa företag 
arbetar även med 100 % provision, vilket innebär att en person som inte uppnår resultat 
kan bli utan lön. Tanken på att lönen kan utebli helt är en stor stressfaktor för de flesta 
anställda. (Steel & MacDonnell, 2012, s. 22) Det kan även bildas konkurrens inom ett 
företag då fler anställda samtidigt arbetar med provisionslön. Istället för att hjälpa och 
samarbeta med varandra behåller försäljarna knep och erfarenheter för sig själva, vilket 
kan leda till att organisationens gemensamma resultat blir åsidosatt. Om tillvaron i ett 
företag är för tävlingsinriktat kan självklart även sammanhållningen och trivseln i ett 
företag blir lidande. Provision har därför enligt en del studier visat sig ha en effekt på 
personalomsättningen och att anställa ny personal kan vara en dyr kostnad för företag. 
(Fournier, et al., 2010, s. 7-8) 
 
Provision har varit ett omtalat ämne i både media och i forskningssammanhang. I flera 
branscher har frågan om användandet av verktyget verkligen är ett etiskt korrekt sätt att 
motivera sina anställda på. Även om kritiken har varit hård mot provision förekommer 
lönesystemet ofta i olika typer av säljverksamheter. (Tetzell, 2012; Lindblad, 2012) 
Försäkringsförmedlare är ett exempel på en grupp som det har diskuterats mycket om i 
tidningar under de senaste åren och just nu utreds det om ett förbud ska införas inom 
branschen (Eriksson, 2012). Det är försäkringsförmedlarens uppgift att informera 
kunden om olika försäkringsalternativ som bolagen erbjuder. Arbetar förmedlaren under 
provision innebär det att personen kommer att få ersättning av de försäkringsbolag som 
kunden väljer att teckna avtal med. Kritiken mot det arbetssättet är att förmedlaren kan 
tjäna stora summor pengar på avtal som egentligen inte är fördelaktiga för kunden. 
(Creutzer, 2012) Det är svårt för många individer att veta vilka försäkringar som är 
gynnsamma för just deras liv och situation. Dessutom är det många som saknar kunskap 
inom ämnet och vet därför inte om vilka olika alternativ som erbjuds på dagens 
marknad. Därför är det viktigt att rådgivningen är opartisk och den här objektiviteten 
kan hotas av provision. (Eriksson, 2012; Creutzer 2012) 
 
I dag har majoritet av de utomstående personer som förmedlar försäkringsbolags 
tjänster provision. Siffran är dock inte lika stor när det handlar om försäkringsbolagens 
försäljare som enbart förmedlar det enskilda bolagets tjänster, men har ändå en 
betydande roll för vissa företag. Exempelvis används provision fortfarande av stora 
företag som Folksam och Moderna försäkringar med flera. (Strandberg, 2011)  
 
 

1.2	  Problemformulering	   
Utifrån vår problembakgrund har vi formulerat våra problem på följande sätt; 
 
Teoretiska problemet: 
Vilka faktorer påverkar en anställds motivation på arbetet? 
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Praktiska problemet: 
Hur upplever försäkringsförsäljare i Norrland att provisionslön påverkar deras 
motivation?  

1.3	  Syfte 
Syftet med den här studien är därmed att beskriva, analysera och utvärdera 
försäkringsförsäljare i Norrland uppfattning om hur provisionslön påverkar deras 
arbetsmotivation. Med arbetsmotivation menar vi försäkringsförsäljares motivation att 
anstränga sig för att utföra arbetet effektivt samt i linje med organisationens mål. Vi vill 
därmed först samla på oss en teoretisk grund om olika faktorer som kan påverka 
anställdas motivation på arbetet, vilket kopplas till den teoretiska 
problemformuleringen. Teorin kommer därefter att användas för att besvara vår 
praktiska problemformulering genom att med hjälp av den beskriva, analysera och 
utvärdera våra respondenters uppfattning om hur provisionslönen påverkar deras 
arbetsmotivation. Den teoretiska problemformuleringen kommer därmed att besvaras i 
slutet av teorikapitlet i en modell där vi redovisar de faktorerna som kan ha en påverkan 
på arbetsmotivation.   
 
 

1.4	  Avgränsningar	  
Det är viktigt att skilja på försäkringsförmedlare och försäkringsförsäljare. Det som har 
varit mest omtalat i media är försäkringsförmedlarna som lägger fram och föreslår andra 
bolags försäkringsalternativ. Förmedlarna arbetar därmed inte för ett specifikt 
försäkringbolag utan får provision från de bolag som de förmedlar. Det är vanligt att 
provisionen skiljer sig mellan de olika bolagen. Det etiska dilemmat blir därför att 
förmedlarna kan försöka lura på kunder försäkringar från bolag som ger bättre 
provision. Vi kommer dock i vår studie att avgränsa oss till försäkringsförsäljare. 
Försäkringsförsäljaren har också en roll som förmedlare då de informerar och förslår 
kunden olika försäkringsalternativ, men enbart för ett bolags tjänster. Vi anser att 
dilemmat i det här fallet blir likartat då säljaren ändå kan lura på kunden försäkringar 
som inte är nödvändiga, men som ger bättre provision. Anledningen till varför vi väljer 
försäljare istället för förmedlare är på grund av att det ofta arbetar fler försäljare på ett 
försäkringsbolag. Försäkringsförmedlarna arbetar ofta i mindre bolag med ett fåtal 
anställda. Vidare har oftast försäkringsförsäljare en ledare över sig som ansvarar för 
deras motivation. Vi anser därmed att det blir lättare att diskutera frågor rörande 
motivation då det är en ledare som ska motivera ett större antal försäljare. Den andra 
anledningen till valet är på grund av att en jämförelse mellan försäljare med provision 
och de utan provision är möjlig. För som tidigare nämnt arbetar de flesta förmedlare 
med provision (Creutzer, 2012), vilket inte möjliggör en jämförelse. 
 
Begreppet motivation är väldigt brett, därför vill vi avgränsa oss och betona vilken 
motivation vi kommer att studera. Först och främst kommer vi att avgränsa den här 
uppsatsen till att endast betrakta motivation ur ett företagsperspektiv. Vi kommer även 
att undersöka motivation utifrån två aspekter. Den första valda aspekten är motivationen 
att anstränga sig för att sälja så många försäkringar som möjligt. Vi anser att den här 
aspekten är vanligast när motivation diskuteras, speciellt i företags perspektiv om 
anställda. Provisionslönen används även, som tidigare nämnt, för att motivera anställda 
att anstränga sig mer. Den andra valda aspekten är motivationen att arbeta efter 
organisationens mål. Det här valet är också baserat på provisionslönen då vi vill 
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undersöka om systemet kan vara en orsak till att organisationens mål och normer kan bli 
åsidosatt.   
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2.	  Teoretisk	  metod	  	  
I det här kapitlet kommer vi att presentera vår teoretiska metod. Vi kommer därmed att 
beröra ämnesval, förförståelse, metodval, kunskapssyn och verklighetssyn, 
angreppssätt, perspektiv, val av källor samt källkritik.  

 

2.1	  Ämnesval 
Under våra fyra år som studenter har vi inom olika kurser läst om lönesystemet 
provision och har därmed fått ett genuint intresse för ämnet. Vi anser dock att vi enbart 
har berört provision ytligt tidigare och vill därför genom det här arbetet få en djupare 
förståelse. En annan orsak till valet av ämne är på grund av att det har varit väl omtalat i 
media under den senaste tiden, speciellt inom försäkringsbranschen. Att studera 
försäkringsbranschen är också relevant på grund av kunders extra utsatta position. 
Bland annat saknar många kunder kunskap om försäkringsalternativ och kan därför lätt 
bli lurade att köpa mer eller onödiga försäkringar som de egentligen inte behöver.  
 
Vi har först och främst kommit i kontakt med ämnet när vi har läst momentet Sales 
Management i kursen Försäljning C. Under momentet hade vi flera gästföreläsare vars 
organisation hade lönesystemet provision. Gästföreläsarna hade en ledande position 
inom företagets försäljningsavdelning och vår uppfattning av föreläsningarna var att 
majoriteten av dem var väldigt positivt inställda gentemot provisionssystemet. Vi anser 
därför att det vore intressant att undersöka metoden från försäljarnas perspektiv 
eftersom vi från teorier vet att det också finns nackdelar med systemet.  
 
 

2.2	  Förförståelse 
Genom den uppväxt och de erfarenheter som en forskare har varit med om skapas en 
förförståelse för ämnen. Den här förförståelsen har påverkat utformningen av studien, 
vilket även har påverkat det slutgiltiga resultatet. (Johansson Lindfors, 1993, s. 25-26) 
Med tanke på det här har det varit viktigt för oss som författare att ta hänsyn och 
beskriva vår egen förförståelse innan utförandet av studien.  
 
Vi båda studerar vår åttonde och sista termin på civilekonomprogrammet med inriktning 
mot handel och logistik i Umeå. Programmet handel och logistik har inneburit att vi har 
studerat 22,5 hp försäljning, vilket har gett oss djupare kunskaper om metoder för att 
motivera försäljare. Därigenom har vi även berört för- och nackdelar med provision och 
vanliga branscher där systemet förekommer. Under det första året som 
civilekonomstudenter har vi läst en del om motivation och etik, vilket har gett oss en 
förförståelse som kommer att påverka det här arbetet. Den här förförståelsen har även 
förstärkts då vi under den sjunde terminen valde att inrikta oss mot management. Både 
försäljningskursen och managementinriktningen kan därför innebära att vi inför den här 
studien har haft åsikter och tankar om det valda problemet samt de begrepp som vi har 
använt oss av.  
 
En annan faktor till vår ökade förförståelse inom ämnet har varit våra tidigare 
arbetserfarenheter. Vi båda har genom åren haft chefer som på olika sätt har arbetat för 
att motivera oss. Vi har dock inte egna erfarenheter av provision som lönesystem, men 
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genom att arbeta under olika chefer har vi ändå påverkats av andra motivationstekniker. 
Genom det här har vi själva fått en uppfattning om motivationsfaktorer som är viktiga 
för oss. Därigenom har vi fått en bättre förståelse hur olika faktorer kan påverka 
arbetsprestationen, vilket givetvis har påverkat vår syn på motivation. Enligt oss är det 
också viktigt att belysa våra erfarenheter som kunder. Vi har båda till exempel upplevt 
hetsiga telefonförsäljare som har arbetat under provision, vilket självklart kan ha 
försämrat vår syn på metoden. Trots all den förförståelsen har vårt mål varit att vara så 
objektiva som möjligt under hela studien för att resultatet ska bli tillförlitligt för läsaren.  
 

 
2.3	  Metodval	  
Metodval är viktigt för en forskare att redogöra då det ger information om det tilltänkta 
sättet att inhämta data på (Johansson- Lindfors, 1993, s. 72). En forskare brukar 
antingen välja en kvantitativ eller kvalitativ metod. En kvantitativ metod går ut på att 
göra en undersökning vars data kan registreras relativt mekaniskt. De svar en forskare 
får ut genom metoden är ofta i siffror och mängd och frågorna bör därmed vara mätbara 
för att studien ska kunna använda en kvantitativ metod. (Hartman, 1998, s. 174). Ofta 
förekommer kvantitativa metoder i form av enkätundersökningar. Kritik mot den 
kvantitativa metoden är att det är svårt för forskaren att få en djupare förståelse av 
respondentens åsikter då metoden ofta innebär en struktur med olika numeriska 
mätskalor. Metoden passar därmed bättre vid ekonomiska eller demografiska 
förhållanden då svaren inte kan präglas av andra faktorer runt omkring. (Klausen, 2006, 
s. 173). Vi anser därför att en kvantitativ metod inte har varit lämplig i vårt fall då vi har 
undersökt provisionslöns påverkan på de anställdas beteende och motivation, vilket är 
svårt att mäta då det är subjektiva känslor som kan påverkas av faktorer som är svåra för 
oss att förutspå. 

En kvalitativ metod går ut på att skapa en förståelse om den livsvärld som det 
studerande objektet lever i. Metoden studerar därmed inte enskilda personers 
egenskaper utan en sådan forskningsmetod strävar istället för att förstå personens 
känslor i den kontext de befinner sig i. (Hartman, 1998, s. 239). Vidare är den 
kvalitativa metoden känd för att vara mer flexibel och djupsinnig än den kvantitativ. De 
kvalitativa studierna brukar till exempel främst genomföras i form av djupintervjuer där 
intervjupersonen har möjlighet att vara flexibel och förklara frågor noggrannare samt 
ställa följdfrågor vid behov. (Klausen, 2006, s. 174). Vi anser att en kvalitativ 
undersökning är det bästa sättet att svara på frågeställningen “Hur påverkar 
provisionslön motivationen och beteendet hos försäkringsförsäljare?” då det ger 
förutsättningar för att bättre förklara försäkringsförsäljarnas situation. 	  
 
 

2.4	  Kunskapssyn	  och	  verklighetssyn 
Kunskapssynen, även benämnt som epistemologi, behandlar vilket perspektiv studien 
har på kunskap och hur det erhålls (Kvale & Brinkman, 2009, s. 63). Valet av 
kunskapssyn i en uppsats utgår från vår uppfattning av den verklighet som ska studeras 
och hur den ska studeras. Huvudsakligen finns det två motpoler inom kunskapssynen, 
vilka är positivism och hermeneutik. (Johansson- Lindfors, 1993, s. 10) Hermeneutik 
definierar Hartman (1998, s. 95) som strävan att tolka olika samhälleliga företeelser 
som beteenden, symboler och texter. Bryman och Bell (2005, s. 442- 443) menar att 
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syftet med en hermeneutisk kunskapssyn är att förstå och tolka mänskliga beteenden. 
Enligt Johansson- Lindfors (1993, s.45) studeras ett ämne en aning subjektivt då en 
hermeneutisk vetenskapssyn används på grund av att författaren utgår från sin förståelse 
för ämnet. Motsatsen till hermeneutik är som vi tidigare nämnde positivism. I en 
positivistisk kunskapssyn ska forskaren skaffa kunskap genom vetenskapliga teorier. 
Dessa teorier ska bestå av faktorer som ofta är mätbara för forskaren så att relationer 
och mönster mellan faktorerna kan göras synliga och bekräfta teorin. (Hartman, 1998, s. 
95). Till skillnad från hermeneutik betonar en positivistisk kunskapssyn objektiviteten, 
det vill säga att vetenskapen är värderingsfri (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Vi har i den 
här studien använt oss av en positivistisk kunskapssyn främst för att vi har utgått från 
teori till empiri, vilket vi kommer att beskriva mer utförligt i stycket om angreppsätt. En 
annan anledning till att vi har använt oss av den positivistiska kunskapssynen är att vi 
vill sträva efter att vara så objektiva som möjligt i den här studien. Våra slutsatser har 
gjorts utifrån de mönster och relationer som vi har kunnat observera utifrån våra 
respondenters svar, vilket kan kopplas till den positivistiska kunskapssynen. I empirin 
har vi även varit försiktiga med att själv tolka svaren från respondenterna och istället 
använt oss av citat för att läsaren själv ska få en uppfattning av svaren, vilket även 
främjar studiens objektivitet. Vidare har vi inte i den här studien observerat 
respondenternas arbetsvardag utan den enda observationen som har gjorts är under 
intervjuerna för att tolka kroppsspråk och reaktioner.  
 
 
Verklighetssyn eller ontologi beskriver hur forskaren ser på företeelser inom naturen 
och hur dessa ska uppfattas (Bryman & Bell, 2005, s. 33). Inom verklighetssynen finns 
två synsätt objektivism och konstruktionism. Den här studien kommer i stora drag att 
återspegla en konstant verkligenhet, vilket gör att vi har en objektivistisk 
verklighetssyn. Vårt syfte med studien är att beskriva, analysera och utvärdera 
försäkringsförsäljare i Norrland uppfattning om hur provisionslön påverkar deras 
arbetsmotivation. Även om studien utförs i Norrland och hos utvalda försäkringsbolag 
är sannolikheten stor att andra som utför liknande undersökning i andra geografiska 
områden och andra bolag kommer att utvinna liknande resultat. Därmed anser vi att 
studien är mer objektivistisk än konstruktionistisk. Vi vill dock betona att syftet med 
studien inte är att kunna generalisera studiens resultat.  
 
 

2.5	  Angreppsätt	   
I metodologiska sammanhang brukar forskare antingen använda sig av ett induktivt eller 
deduktivt angreppssätt. Vilket av angreppssätten som bör användas beror på forskarens 
kunskapssyn och det valda forskningsproblemet. (Johansson- Lindfors, 1993, s. 54,55) 
Vi har i vår studie använt ett deduktivt angreppssätt. Det deduktiva angreppsättet 
innebär att forskaren går från teori till empiri (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56). 
Således är det forskarens uppgift att först bearbeta befintliga teorier och modeller för att 
sedan använda dessa till sina observationer. Det som observeras ska sedan testas mot de 
utvalda teorierna. (Hyde, 2000, s. 83) Det är vanligt att den positivistiska 
kunskapssynen ofta kopplas till det deduktiva angreppssättet (Johansson- Lindfors, 
1993, s. 55). Vi anser att det även är så i vårt fall då den deduktiva angreppssättet passar 
bäst till vår studie.  Syftet med vår studie har varit först att samla på oss teorier om vilka 
faktorer som kan påverka en anställds motivation. De här teorierna har sedan legat till 
grund när vi utformar våra frågor till respondenterna samt vid analyseringen av deras 
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svar. Det här innebär även att vi innan våra intervjuer har gjort klart för oss vad vi är ute 
efter.  
 
 
Den induktiva metoden utgår, i motsats till den deduktiva, från empirin till teori 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56). Syftet med den induktiva metoden är att forskaren 
helt teorineutralt ska börja med att observera den företeelsen som ska studeras (Hyde, 
2000, s. 83). Eftersom vi, som vi tidigare nämnt, anser att vi inte har varit teorineutrala 
hade det här varit fel angreppssätt för oss. Vi har istället velat vara så pålästa inom 
ämnet som möjligt innan intervjuerna och därefter testa och få en djupare förståelse av 
de teorier som har berörts. Vidare har vårt syfte varit att undersöka ifall teorin stämmer 
med de utvalda respondenternas uppfattning om det undersöka ämnet, vilket snarare hör 
till det deduktiva angreppssättet. 

 

2.6	  Perspektiv 
Vilket perspektiv studien har är beroende på vilken synvinkel ett problemområde blir 
belyst ifrån (Ahrne & Svensson 2011, s. 188). Syftet till varför en författare bör 
redovisa det valda perspektivet är för att göra läsaren medveten om vilken synvinkel 
som valts (Bjereld et al., 2002, s. 17). Vi anser att det bästa sättet att få fram kunskaper 
om hur provisionslön påverkar motivationen och beteendet på de anställda är att 
undersöka ämnet från försäkringsbolagens försäljares perspektiv. På det här sättet blir 
informationen enligt oss mer ärlig och tillförlitligt om den kommer från försäljarna 
själva. Dessutom upplever vi att de flesta studier som berört ämnet är analyserade från 
ett ledarperspektiv (se till exempel Küster & Canales, 2010; Poujol & Tanner Jr, 2010), 
varför vi finner det mer intressant att undersöka provision från försäljarnas perspektiv. 
 
 

2.7	  Val	  av	  källor	  och	  källkritik	  	  
I studien har vi varit noggranna med att välja ut källor så att de passar till 
ämnesområdet. Huvudsakligen har vi använt vetenskapliga artiklar, men även litteratur 
som vi anser vara relevant för att svara på vår problemformulering. För att hitta 
vetenskapliga artiklar har vi att främst använt oss av universitetsbibliotekets databaser 
som till exempel Business Source Premier (EBSCO) och Emerald Journals (Emerald). 
Flitigt använda sökord har bland annat varit “insurance” “Sales”, “comission”, “pay for 
performance”, “financial rewards”, “motivation”, och “behaviour”. De här orden har 
kombinerats på olika sätt och med andra utfyllnadsord som till exempel “effect” och 
“ethics”. Sedan har vi sållat ut de artiklar som vi anser vara mer intressanta och som 
kunnat bidra med information. En del av artiklarna har vi använt oss av när vi har 
studerat tidigare kurser och har därför innan vetat att de är relevanta i den här studien. 
Böcker som vi använt oss av har vi hittat genom Umeå universitets hemsida via 
sökfunktionen “Böcker i Album”. Vidare har vi även använt litteratur från tidigare 
kurser som vi anser vara relevant till vår studie. 
 
Vi har granskat källor utifrån fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet (Thurén, 2005, s. 13). Äkthet handlar om att källan skall vara det den 
utger sig för att vara (Thurén, 2005, s. 19). För att försäkra oss om att källorna har 
uppnått en god vetenskaplig standard har vi enbart sökt efter artiklar som blivit 
godkända enligt sakkunnighetsbedömnigen i peer reviewed-systemet. 
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Tidsambandskriteriet bedöms utifrån tiden då källan är publicerad och tiden då 
undersökningen äger rum. Nyare källor anses i det här kriteriet vara av större relevans 
(Thurén, 2005, s. 30). Johansson-Lindfors (1993, s. 89-90) menar dock att det kan vara 
bra att använda äldre källor i vissa fall på grund av att de kan ge en tydligare bild av 
teorin än vad nyare källor kan göra. Vi har även flera äldre källor på grund av de ger en 
tydligare bild av de faktorer som kan påverka arbetsmotivationen, vilket vi var ute efter. 
Det här kan bland annat ses i Maslows och Herzbergs teorier med flera.  
 
Oberoende är det tredje kriteriet och handlar om att källan som används inte ska vara 
påverkad av annan forskning (Thurén, 2005, s. 53).  Vi har varit noggranna med att 
enbart använda teorier som är skrivna och undersökta av författarna. När författaren har 
refererat till en annan forskare har vi gått tillbaka till originalkällan för att minimera 
risken för feltolkningar, i största möjliga mån. Sista kriteriet tendensfrihet betonar 
vikten av att den använda källan inte ska ha någon agenda för varför den har skrivits. 
Det är därmed viktigt att den använda källan har skrivits från ett objektivt tillstånd och 
inte medvetet blivit vinklad (Thurén, 2005, s. 66).  Vi har därför varit kritiska och inte 
tagit med källor som vi misstänker har skrivits utifrån en dold agenda. Det är dock 
viktigt att betona att det kan vara svårt att märka om artikeln är vinklad eller inte, men 
vi har haft detta i åtanke vid sökandet av artiklar. Det kan finnas en risk för att våra 
Internetkällor inte är objektiva. Vi har dock enbart använt dessa källor i 
problembakgrunden för att förtydliga vårt utvalda problem. De är därmed av mindre 
betydelse för studien resultat. Vi har dock använt medier som till exempel Sveriges 
Radio för att undvika dold agenda. Dessutom hävdar samtliga av de använda 
Internetkällorna samma information, vilket minimerar den sortens risk. Förutom 
vetenskapliga källor har vi i den här studien även genomfört intervjuer på egen hand för 
att samla in data. Vi kommer att beskriva hur de här intervjuerna kommer att gå till väga 
mer noggrant i kapitel 4 som berör den praktiska metoden.  
 
 

2.8	  Val	  av	  teorier 
Arbetsmotivation har legat som grund för vår teoretiska del. Vi anser att det är 
nödvändigt att beskriva några av de faktorer som kan påverka de anställdas motivation, 
för att få en förståelse för hur provisionslön förhåller sig till dessa. För att få en 
uppfattning om vilka faktorer som påverkar en anställdas motivation har vi valt att 
använda oss av klassiska teorier som Maslows behovshierarki, Herzbergs 
tvåfaktorsteori, Vrooms förväntningsteori samt Oldham och Hackmans 
arbetskaraktäristiska modell. Vi anser att de här teorierna är ytterst relevanta för att få 
fram olika faktorer som kan påverka motivationen hos anställda. Som komplement har 
vi förutom att hitta ursprungskällor på de här klassiska motivationsteorierna även använt 
oss av nyare forskning kring teorierna. Vi har även tagit med kritik mot teorierna som 
kan vara relevanta för vår studie. Vi har läst om och använt de klassiska 
motivationsteorierna tidigare i vår utbildning, vilket kan ha präglat vår syn på 
motivation. På det här sättet kan vår tidigare förförståelse påverkat vårt val av teorier, 
men de här teorierna är av hög relevans då mycket av den nya motivationsforskningen 
grundar sig på dessa teorier. De utvalda teorierna är vetenskapligt beprövade och har 
därför hög trovärdighet. Förutom de här klassiska teorierna har vi även använt oss av 
teorier inom Social identity theory (SIT). SIT kan hjälpa oss att få en bättre förståelse 
för hur identifiering med organisationen och andra medarbetare kan påverka 
arbetsförhållanden. Därmed kan vi se en koppling mellan Maslows behovssteg som 
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handlar om gemenskap och SIT. Vi vill dock betona att vi inte kommer att använda alla 
teorier inom SIT, utan enbart de som vi anser är relevant. Slutligen har vi använt oss av 
tidigare forskning om provisionslön och hur det påverkar motivationen. Vi anser att de 
utvalda teorierna är tillräckliga och adekvata för att besvara våra problemformuleringar 
och uppfylla vårt syfte.  
 
 

2.9	  Kort	  sammanfattning	  metodkapitel	  
För att svara på våra problemformuleringar och vårt syfte har vi därmed valt en 
deduktiv ansats då vår teoridel har legat som underlag för vår empiriska studie. Vidare 
har vi använt oss av en positivistisk vetenskapssyn och utfört kvalitativa intervjuer. Vi 
har genomfört studien från försäkringsförsäljarnas perspektiv. När vi har valt och 
granskat källor har vi utgått från de fyra kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. Vidare har vi i det här stycket redovisat vår tidigare förförståelse, varför 
vi valt ämnet samt val av teorier.  
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3.	  Teori	  	  
I det här kapitel kommer de teorier som ligger till grund för studien att presenteras. 
Syftet med det här teoristycket är att få en förståelse för vilka faktorer som kan påverkar 
de anställdas motivation. Vi inleder det här kapitlet med att beskriva vad motivation är 
bland annat genom en del av definitionen som används i nationalencyklopedin författad 
av Arne Öhman. Vi kommer sedan att diskutera olika teorier som behandlar motivation 
på olika sätt, bland annat från Maslow, Hertzberg och Vroom med flera. Detta i syfte 
till att få olika perspektiv inom ämnet för att sedan ha en bra teoretiskgrund som vi kan 
använda oss av vid utförandet av intervjuerna samt vid analysen av de svar som vi får 
in. I sista delen av kapitlet kommer vi att redovisa tidigare forskning om provisionslön 
och dess påverkan på motivationen som är av relevans för vår studie.  

 

3.1	  Arbetsmotivation 
Det finns ett antal olika definitioner på vad motivation egentligen är. Följande citerade 
stycke är en del av den definition som Öhman (2013) har författat: 
 
“Motivation, psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 
riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud 
taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi ska 
förstå det faktum att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av 
flexibla beteenden. Motivationskällan kan antingen förläggas inom personen eller 
organismen, som i instinkts- eller drivkraftsteorier, eller i yttervärlden, som i s.k. 
incentivteori.” 
 
En vanlig koppling till motivation är individers personliga behov. Bland andra betonar 
Maslow (1943) och Herzberg (1959), vikten av den här kopplingen och menar att det är 
individernas behov som påverkar deras beteende. Abrahamsson och Andersen (2000, s. 
141-142) argumenterar för att det är viktigt att skilja på personlighetsdrag och 
motivation. Motivation är en interaktion mellan situationen och individen. En individ 
upplever därmed olika nivåer av motivation beroende på tillfället och tidpunkten och 
räknas därmed inte som ett personlighetsdrag. (Abrahamsson och Andersen, 2000, s. 
141-142) Motivation har beskrivits genom exempel där individer väljer vissa aktiviteter 
före andra genom att sätta upp mål. De här målen motiverar och sporrar personen till att 
lyckas uppnå dem. När ämnet motivation studeras från ett företags perspektiv brukar det 
kallas för arbetsmotivation. Arbetsmotivation är viktigt då det har visat sig att 
motiverade anställda är mer villiga att arbeta hårdare och producerar därmed högre 
kvalitet. (Noltemeyer et al., 2012, s. 1862-1863)  
 
 

3.1.1	  Maslow	  -‐	  behovshierarkin 
För att lättare svara på frågan vad motivation är väljer vi att använda oss av Maslow 
behovshierarki. Maslows modell kommer att ge oss en bättre bild på varför människor 
prioriterar vissa behov över andra och vad som motiverar dem att uppfylla behoven. 
Den här modellen ger oss därmed en bra uppfattning på hur motivation kan kopplas till 
individers personliga behov, vilket gör den relevant för att svara på vår 
problemformulering.  
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En av tidernas största forskare inom motivation är Abraham Maslow som 1954 kom ut 
med behovshierarkin. Syftet med teorin är att beskriva hur individer väljer att prioritera 
sina mänskliga behov. För att det ska vara möjligt valde Maslow att dela in de här 
behoven hierarkiskt i fem kategorier format som en pyramid. Varje kategori har en viss 
prioritering och tanken med modellen är att en individ inte kan hoppa över någon av de 
undre kategorierna i hierarkin för att lyckas ta sig till den översta kategorin. Det här 
innebär att de högre kategoriernas behov inte är viktiga förrän de lägre behoven är 
uppfyllda. (Sahoo et al., 2011, s. 25) 
 
I den första kategorin finns de fysiologiska behoven, vilket omfattar basbehov som till 
exempel syre, vatten och mat. Behoven på den här nivån anses vara de starkaste då en 
individ prioriterar de fysiologiska behoven före de andra. (Maslow, 1987, s. 15-16) När 
behoven i den första kategorin är tillfredsställda fokuserar individen på nästa kategori 
som handlar om säkerhet och trygghet. För att inte känna ångest eller rädsla är individer 
i behov av stabilitet i vardagen. (Maslow, 1987, s. 18-19) Den tredje kategorin handlar 
om gemenskap och tillhörighet bland annat med andra människor, vänner och familj 
med mera. Nästa kategori betonar vikten i att få uppskattning som till exempel beröm 
och aktning från andra personer, vilket kan leda till bättre självförtroende och 
självrespekt med mera. (Maslow, 1987, s. 20-21) Den sista och femte kategorin handlar 
om självförverkligande, vilket uppmanar en individ att utnyttja alla sina resurser och 
potential som har blivit given till en för att göra det bästa av sig själv (Maslow, 1987, s. 
22). 
 
Enligt teorin motiveras individer av att ständigt försöka uppnå den högre kategorin i 
pyramiden. Bara för att en individ befinner sig inom en av de högre kategorierna är det 
ingen garanti att personen förblir där. Om personen inte skulle kunna tillfredsställa 
behov från en lägre kategori finns det en risk att individen förflyttas tillbaka till en lägre 
nivå igen. Maslow betonar dock att varje kategoris behov inte behöver vara helt 
uppfyllda för att en person ska bli förflyttad till nästa, vilket innebär att en person kan 
befinna sig inom flera kategorier samtidigt.  (Maslow, 1987, s. 17, 27-28) 
Behovshierarkin har även fått en hel del annan kritik. Det har bland annat varit svårt att 
vetenskapligt finna stöd för de behov som har valts ut till varje kategori samt ordningen 
på dem (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 261) Vi anser dock att den här kritiken inte 
kommer att vara ett hinder för utförandet av vår studie. 
 
Från en arbetares perspektiv är ett vanligt antagande att behov från de högre 
kategorierna, som till exempel anställdas självförtroende, självrespekt och 
självförverkligande, inte är tillräckligt tillfredsställda ännu. Det är därför många 
organisationer som fokuserar på att tillfredsställa de här behoven, vilket är en svårare 
utmaning än att uppfylla behoven i de lägre kategorierna.  Det är viktigt att betona att 
tillfredsställelse av de här behoven kommer att leda till att den anställde blir motiverad 
under en längre tid. Organisationer kan därmed i längden tjäna på att försöka 
tillfredsställa behov i de högre kategorierna. (Sahoo et al., 2011, s.25) 
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Tabell 1: Maslows behovshierarki (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 262) 

Maslows 
behovsnivå  

Motiverande 
organisatoriska 
förhållande  

Behovstillfredsställelse  

Fysiologiska behov Lön 
Arbetstidsbestämmelser  

Materiella nyttigheter 
Balans mellan arbete och 
fritid 

Trygghetsbehov Arbetsvillkor Fast anställning  
Trygg arbetsplats 

Sociala behov Arbetsgrupper 
Medarbetarorienterad 
ledning 

Samhörighet 

Behov av 
erkännande 

Respons på arbete 
Titel och position  

Status och prestige 

Behov av självför-
verkligande 

Utmanade uppgifter 
Möjlighet att vara 
kreativ och förbättra  

Personlig utveckling 
Befordran 
Glädjen i att prestera  

 
Det är viktigt att ta hänsyn till att Maslows behovshierarki ursprungligen inte är 
konstruerad från en arbetares perspektiv (Bloisi et al., 2003, s. 176), vilket vi måste 
anpassa oss till när vi använder modellen i vår studie. Delar av teorin är därmed inte 
relevant för att undersöka vilka faktorer som påverkar anställdas motivation. Vi 
kommer bland annat inte att behöva ta hänsyn till alla de behov som Maslow har 
inkluderat i modellen. Ett viktigt fysiologiskt behov från vår studies perspektiv kommer 
att vara rättigheten till lön. Vi anser därmed att behov som mat, vatten och sex inte är 
relevanta för att svara på våra problemformuleringar. Nästa kategori som handlar om 
säkerhet och trygghet kommer också att behandlas annorlunda i vår studie när vi 
diskuterar behov från en medarbetares perspektiv. Bland annat kommer kategorins 
behov att tillfredsställas genom att övertyga den anställde om en säker anställning i 
företaget. Kategorin om gemenskap och tillhörighet kommer i det här fallet mer beröra 
relationer med individer inom organisationen som till exempel kollegor. De två sista 
kategorierna kommer i vårt perspektiv behandlas på likartat sätt som Maslow 
konstruerade dem. För att ett företag ska tillfredsställa dessa är det viktigt att individen 
själv uppskattar sitt arbete, men även får beröm av andra inom organisationen. 
 
 

3.1.2	  Herzberg	   
Många forskare menar att Herzbergs tvåfaktorsteori är en vidareutveckling av Maslows 
behovshierarki. Sahoo et al. (2011, s. 26) påpekar att Maslows lägre behovskategorier 
kan kopplas till, som exempel, Herzbergs hygienfaktorer, vilket vi senare i det här 
teoristycket kommer att beskriva noggrannare. Detsamma gäller Maslows högre 
behovskategorier som efterliknar Hertzbergs motivationsfaktorer. (Sahoo et al., 2011, s. 
26) Vi anser att Hertzbergs tvåfaktorsteori är en bra komplettering till behovshierarkin, 
vilken är användbar i vår studie för få en utvecklad bild på inre och yttre 
motivationsfaktorer och deras påverkan på anställdas motivation. Eftersom Herzbergs 
modell redan är skriven från ett företagsperspektiv behöver vi inte anpassa den för att 
få den applicerbar till våra problemformuleringar. 
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Herzbergs tvåfaktorsteori är också en av de mer kända motivationsteorierna. 
Huvudtanken med teorin är att tillfredsställelse och otillfredsställelse inte ska anses vara 
motpoler till varandra. Istället berörs tillfredsställelse av andra faktorer och motpolen 
anses enligt Hertzberg därmed vara avsaknaden av tillfredsställelse. En ökad 
tillfredställelse innebär att individen blir mer motiverad. De faktorerna som berör 
tillfredställelsen kallar Hertzberg för motivationsfaktorer (inre faktorer). Exempel på 
motivationsfaktorer kan vara de inre känslor en individ får av att ha uppnått 
arbetsresultat, men även genom bekräftelse, beröm, utvecklingsmöjligheter och ansvar 
med mera. En ökning av de här faktorerna kan därmed få en individ känna sig mer 
tillfredsställd och motiverad, men en avsaknad av faktorer kan inte leda till 
otillfredsställelse. (Herzberg, 1968, s. 56-58) 
 
Teorin behandlar otillfredsställelse på samma sätt, det vill säga att motpolen är 
avsaknaden av otillfredsställelse. Herzberg kallar de faktorer som påverkar 
otillfredsställelsen som hygienfaktorer (yttre faktorer). Hygienfaktorer måste existera 
enligt Hertzberg för att individen inte ska känna sig otillfredsställd och omotiverad. Det 
kan till exempel vara faktorer som att tjäna pengar, den fysiska arbetsmiljön och 
anställningsvillkor. En avsaknad av någon av de här faktorerna kan därmed få en 
individ otillfredsställd, men faktorerna kan dock inte leda till ökad tillfredsställelse och 
motivation. (Herzberg, 1968, s. 56-58) 
 
Tabell 2: Herzbergs tvåfaktorsteori (Abrahmson & Andersen, 2000, s. 152). 

 Motivationsfaktorer  Hygienfaktorer 
Finns  Trivsel Icke vantrivsel 
Finns ej  Icke trivsel  Vantrivsel 
 
Med tanke på Herzbergs beskrivning av hygienfaktorer skulle provisionslön passa in till 
den kategorin. Det här skulle givetvis påverka utförandet av vår studie då lönesystemet 
enligt teorin inte skulle kunna öka motivationen hos anställda. Det finns dock forskare 
som Sachau (2007, s. 382) som hävdar att Herzbergs teori lätt kan misstolkas. Från ett 
empiriskt perspektiv är inte teorin helt hållbar, vilket han själv även belyste. Bland 
annat ansåg Herzberg att en del hygienfaktorer går att använda som motivator i vissa 
kontexter. Pengar kan till exempel användas får att öka motivationen om arbetet i sig 
uppfattas vara ostimulerande och inte går att få mer intressant. I de fallen måste 
företagen vara beredda på en dyr och stigande personalkostnad då de anställda kommer 
att begära mer av hygienfaktor ju längre tiden går. (Sachau, 2007, s. 381-382). I 
kontexter då individen inte känner någon avsaknad av hygienfaktorer ska personen 
enligt teorin befinna sig i ett neutralt stadium. Det här har dock Sachau (2007, s. 382) 
också kritiserat och menar att individen i det här stadiet ändå kommer känna sig nöjd, 
vilket är en positiv och inte en neutral känsla. En annan intressant teori är att lön till 
exempel också kan vara en motivationsfaktor ifall det representerar en symbol för god 
arbetsprestation. (Hyun & Oh, 2011, s. 103) Det här betonar även Jacobsen och 
Thorsvik (2008, s. 269) som menar att ekonomisk belöning kan vara ett erkännande att 
den anställde har gjort ett bra arbetsprestation både enligt sig själv och andra. De menar 
även att lön kan koppla en person till en social kategori och därmed ge individen status. 
(Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 269) 
 
Även om Herzbergs tvåfaktorsteori har fått en hel del kritik är den användbar till vår 
studie. Ovan valde vi enbart att välja kritik som vi anser vara relevant för vår studie. Det 
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är därmed viktigt att vi anpassar oss till den kritiken vid utförandet av studien. Till 
exempel, kritiken att högre lön kan ses som en motivationsfaktor genom att symbolisera 
bra arbetsprestation är givetvis någonting som vi behöver ta hänsyn till när vi svarar på 
vår andra problemformulering om hur provisionssystem kan påverka 
försäkringsförsäljares motivation.   
 
 

3.1.3	  Vroom	  -‐	  Förväntningsteorin	  (Expectancy	  theory) 
Förväntningsteorin av Victor Vroom (1964) är en annan motivationsteori som också är 
en av de mer erkända idag. Teorin är först och främst ett motivationsverktyg som 
används på arbetsplatser. (Nasri & Charfeddin, 2012, s. 170) Vroom har sin egen bild 
av vad motivation är och hur individer blir motiverade. Till skillnad från Maslows 
behovshierariki och Herzbergs tvåfaktorsteori betonar förväntningsteorin att individers 
behov inte är tillräckligt för att motivera personen. I den här teorin är det istället en 
persons förväntningar av att uppnå resultat som huvudsakligen bidrar med motivation 
och vilja.  (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 264). Vi anser därför att den här modellen är 
användbar i vår studie för att få ett annat perspektiv på motivation än Herzberg och 
Maslow. Den här teorin kommer att hjälpa oss att bättre förstå hur arbetsresultat och 
dess belöning kan motivera anställda, vilket vi anser är viktigt då vi ska undersöka 
provisionslönens påverkan på motivationen och beteende hos försäkringsförsäljare. 
Även den här teorin är som vi tidigare nämnde anpassad till arbetsplatser, vilket för oss 
innebär att vi inte behöver anpassa modellen för att göra den applicerbar till vår studie.  
 
Förväntningsteorins fokus ligger på att anställda blir mer motiverade när de förväntar 
sig att en ökad arbetsinsats leder till ett önskat mål eller en belöning som är av värde för 
personen. (Vroom, 1964, s. 193). Med hjälp av tre komponenter; förväntan, 
instrumentalitet och valens har han därmed konstruerat en matematiskformell i syfte att 
mäta nivån på motivationen;  
 
M=E x ∑(I x V) 
 
M står i det här fallet för motivation, E för expectancy (förväntan), I för instrumentality 
(instrumentalitet) och V för valance (valens). (Nasri & Charfeddin, 2012, s. 170-171) 
 

Förväntan	  (arbetsinsats	  -‐>	  arbetsresultat) 
Ordet förväntan i formeln beskriver en individs uppfattning om sannolikheten att en 
arbetsinsats leder till ett arbetsresultat. Därmed är det viktigt för motivationen att det 
finns en tydlig koppling mellan en viss arbetsinsats och ett arbetsresultat och att 
individen i fråga uppfattar den. Saknas den här uppfattningen eller kopplingen kommer 
individen därmed inte ha någon förväntan och troligtvis vara omotiverad att uppnå eller 
undvika ett visst arbetsresultat. (Vroom, 1964, s. 28-31)  
 

Instumentalitet	  (arbetsresultat	  -‐>bestraffning/belöning) 
Ordet instrumentalitet i formeln betonar en individs uppfattning om sannolikheten att ett 
arbetsresultat belönas eller bestraffas. Därmed är det även i det här fallet viktigt för 
motivationen att det finns en koppling mellan ett arbetsresultat samt en 
belöning/bestraffning och att individen i fråga uppfattar den. Om det inte finns någon 
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belöning/bestraffning eller om individen inte uppfattar den kommer personen ha en låg 
instumentalitet och därmed vara omotiverad att uppnå/undvika ett visst arbetsresultat. 
(Vroom, 1964, s. 19) 
 

Valens	  (bestraffning/belöning	  av	  väsentlighet) 
Ordet valens i formeln beskriver en individs uppfattning om att en belöning eller 
bestraffning är av väsentlighet för individen. Saknar belöningen eller bestraffningen 
väsentlighet är den av låg valens det vill säga omotiverade att försöka uppnå eller 
undvika (Vroom, 1964. s. 24-26) 
 
Figur 1: Vrooms förväntningsteori (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 264)  

 
 
En individ behöver dock inte prioritera de här tre komponenterna i turordningen. Det 
kan till exempel uppstå en situation där individen först kommer fram till att han/hon 
värdesätter belöningen (hög valens). Problemet kan dock uppstå efter då personen inser 
att han/hon inte kommer att klara av arbetsresultat (låg förväntan) och därmed bli 
omotiverad. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 265) Exemplet ovan, visar att det är viktigt 
för anställdas motivation att företag inte sätter upp för svåra mål som kan få individen 
att tvivla på sin egen kapacitet.  
 
Förväntningsteorin är bra att använda för att en alternativ syn på faktorer som kan 
påverka de anställdas arbetsmotivation. Vidare är det en bra modell för att förklara 
grundtankarna bakom provision som lönesystem. De företagen som använder sig av 
provision idag har förhoppningsvis tydligt förklarat kopplingen mellan arbetsprestation 
och belöningen som de anställda kan erhålla. Den här teorin får oss att fråga till vilken 
utsträckning pengar som belöning verkligen har på motivationen för de anställda.  
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3.1.4	  Job	  Characteristics	  Theory 
En anställds motivation kan även påverkas av hur olika arbetsuppgifter är upplagda. 
Hackman och Oldham (1980) utformade en av de mest kända teorierna inom ämnet, 
vilket de kallade för arbetskaraktäristiska modellen. Modellen är delad i fem olika 
karaktärsdrag i syfte till att förklara arbetsdesign och hur den påverkar anställdas 
motivation, prestation och tillfredsställelse (Hackman & Oldham, 1980, s. 81). Vi har 
tidigare använt teorier som visar hur behov, belöning och resultat kan påverka 
motivationen på en anställd. Syftet med arbetskaraktäristiska modellen blir därmed att 
undersöka hur motivationen kan påverkas av arbetsuppgiftens utformning, vilket ingen 
av de tidigare använda teorierna berör lika grundligt som den här modellen. Den här 
modellen kommer att bidra med ytterligare viktiga faktorer som kan påverka de 
anställdas arbetsmotivation.  
 
Det tre första karaktärsdragen ska enligt teorin få en individ att känna att arbetet är 
meningsfullt (Hackman & Oldham, 1980, s. 77). Det första karaktärsdraget är variation 
i förmågor och färdigheter som arbetsuppgiften kräver av den anställde. Det andra 
betonar vikten av uppgiftens identitet, det vill säga om den anställde kan bidra från 
början till slut och om den bidrar med en meningsfull helhet för individen. (Hackman & 
Oldham, 1980, s. 78) Vidare handlar det tredje karaktärsdraget om hur viktig uppgiften 
är för organisationen och människor utanför den (Hackman & Oldham, 1980, s. 79). Det 
fjärde karaktärsdraget handlar om autonomi, det vill säga hur arbetet ska läggas upp. 
För att känna personligt ansvar för resultatet kan det till exempel vara viktigt med frihet 
att planera aktiviteter själv samt ensamt lista ut hur problem ska lösas. (Hackman & 
Oldham, 1980, s. 79-80) Det femte och sista karaktärsdraget betonar vikten i att den 
anställde kan se resultat av sitt arbete. Att få feedback är en del av det här 
karaktärsdraget och det är därmed viktigt att få veta när individen har gjort bra samt 
dåligt i från sig. (Hackman & Oldham, 1980, s. 80)  
 
Hackman and Oldham (1980, s.82) menar att ju bättre de här karaktärsdragen är 
uppfyllda desto större motivationspotential har arbetsuppgiften. Om något av 
karaktärsdragen har dåliga värden påverkas individens tillfredsställelse negativt. Teorin 
betonar dock att den avgörande effekten till sist ändå påverkas av den anställdes 
egenskaper. De här egenskaperna har delats in i tre faktorer, vilket författarna kallar för 
moderatorer, och de är; individens kunskaper och färdigheter relevanta för uppgiften, 
individens behov av utveckling och växande samt individens uppfattning om 
arbetsförhållanden till exempel arbetstrygghet, belöningssystem, kollegor och ledning. 
(Hackman & Oldham, 1980, s. 82-87)  
 
Kritik mot arbetskarakteristiska modellen har bland annat varit att det är svårt att 
urskilja de fem olika karaktärsdragen i olika arbetsuppgifter. Det är även vanligt att 
anställda ser de olika arbetsuppgifterna från ett helhetsperspektiv istället för enskilda 
uppgifter. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 278-279) Vi anser framförallt att den här 
teorin är användbar vid undersökningen hur provisionslön påverkar motivationen. Bland 
annat kan det vara intressant att undersöka hur provisionslönen påverkar autonomin och 
hur det i sin tur påverkar motivationen. Ett antagande kan till exempel vara att 
lönesystemet innebär mer frihet för den anställde att påverka sitt eget arbetsschema 
eftersom individen arbetar mer under eget ansvar. Ett annat exempel berör det femte och 
sista karaktärsdraget då ett annat antagande kan vara att den slutliga lönen kan vara en 
bekräftelse att den anställde har gjort bra eller dåligt ifrån sig.  
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3.2	  Vad	  är	  belöningssystem 
Även om vi har berört belöningssystem i tidigare teoridelar är syftet med den här delen 
att få en bättre förståelse av ämnet och dess påverkan på motivation.  
 
Från ett företags perspektiv är det ofta ledningens och högre chefers ansvar att se till att 
anställda är motiverade. Syftet med att använda sig av olika belöningssystem är att öka 
individers motivation med någon form av belöning som till exempel pengar. Självklart 
kan inte allt handlande belönas, utan det är oftast när en individ utför någonting som 
uppskattas av företaget som personen blir belönad. Att använda sig av belöningssystem 
kan därmed användas som ett verktyg av företag för att få anställda att agera på ett 
önskvärt sätt. (Peltokorpi, 2011, s. 2507) Ett flertal undersökningar, både teoretiska och 
praktiska, betonar att olika belöningar påverkar individers motivation på olika sätt. 
Därmed kan en organisation använda olika belöningar anpassat efter olika specifika 
mål. (Chiang & Birtch, 2012, s. 541) Belöningssystem som har används på ett korrekt 
sätt har historiskt visat sig ha en positiv inverkan på företagets resultat genom att de 
anställda därmed har presterat på en högre nivå (Peltokorpi, 2011, s. 2507). Belöningar 
kan både ges till enskilda individer och grupper. En fördel med att belöna en hel grupp 
kan vara att främja samarbete inom gruppen. Nackdelen kan dock vara att individen 
förlorar incitament att prestera något utöver det vanliga. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 
270-271) Idag brukar belöningssystem kategoriseras i två grupper; finansiella och icke-
finansiella belöningar. (Chiang & Birtch, 2012, s. 54) 
 
Exempel på finansiella belöningar kan till exempel vara fast lön, rörlig lön och bonus i 
form av pengar (Chiang& Birtch, 2012, s. 541). Dessa belöningar räknas som 
hygienfaktorer i Herzbergs tvåfaktorsteori och tillhör de lägre kategorierna i Maslows 
behovshierarki (Sahoo et al., 2011, s. 26). Det är dock viktigt att komma ihåg att de 
flesta företagen i dag strävar efter att vinstmaximera, det vill säga att minska 
kostnaderna och öka intäkterna så mycket som möjligt. Därmed är det inte lönt att 
belöna allt för ofta samt ge för mycket i belöning (Chiang & Birtch, 2012, s. 541). 
Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 265) menar att det är viktigt att ledningen får de 
anställda att förstå sambandet mellan prestation och belöning för att det ska vara möjligt 
att förbättra deras prestationer med belöning. Finns inte den här kopplingen, till 
exempel om den anställde får högre lön utan att individen känner att han har förtjänat 
det, kommer det inte finnas någon instrumentell uppfattning om sambandet mellan 
prestation och belöning, vilket enligt Vrooms förväntningsteori är nödvändigt för att få 
den anställde mer motiverad till att uppnå liknande prestation igen (Vroom, 1964, s. 19).  
 
Motsatsen till finansiella belöningar är därmed icke-finansiella belöningar. I Hertzbergs 
förväntningsteori kategoriseras dessa belöningar in i motivationsfaktorerna. (Sahoo et 
al., 2011, s. 26) Ofta handlar det om att den anställde får uppskattning för någonting bra 
som individen har utfört antingen från en ledare eller en kollega. Vanliga former av 
icke-finansiella belöningar är till exempel berömmelse eller att beundran visas via 
kroppsspråk. (Stajkovic och Luthans, 2001, s. 582-583) De flesta människorna har 
behov av att vara uppskattade och studier har visat att stimulansen från dessa typer av 
belöning har resulterat till att anställda arbetar mer effektiv och målinriktat. En viktig 
fördel med dessa belöningar är att de inte har inverkan på företagets kostnader, men de 
kan dock ta upp tid och energi för en ledare. (Stajkovic och Luthans, 2001, s. 587) 
Befordran, ansvarsutvidgning samt rätten att utföra ytterligare arbetsuppgifter är andra 
exempel på icke-finansiella belöningar (Chiang & Birtch 2012, s. 541). 
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3.2.1	  Provisions	  påverkan	  på	  anställdas	  motivation 
Syftet med det här teoriavsnittet är att samla äldre studier och teorier om hur 
provisionslön har påverkat de anställdas motivation. Även om vi ska undersöka det här 
praktiskt i försäkringsbranschen anser vi att det ändå är bra att använda oss av 
information inom frågan som tidigare teorier kan bidra med. Vi kommer dock inte ta 
hänsyn till enbart försäkringsförsäljare i det här stycket utan kommer att använda 
teorier om provisions påverkan generellt och därmed även från andra branscher.  
 
Som vi tidigare har nämnt är syftet med provisionslön att öka de anställdas motivation 
genom att erbjuda möjligheten att påverka sin egen lön. En anställd som arbetar under 
systemet får en procentsats för varje såld enhet, vilket innebär att individen kommer 
tjäna på att sälja så många enheter som möjligt. (Lopez et al., 2006, s. 382) En del 
anställda anser att det är ett fördelaktigt sätt att arbeta på då den anställde har större 
frihet att planera sina arbetsdagar själv med eget ansvar. (Delvecchio & Vagner, 2011, 
s. 6) Systemet innebär även att individen kan sätta upp egna personliga försäljningsmål 
och en sådan möjlighet anser vissa är viktig för deras motivation. Provisionssystemet 
har från ett historiskt perspektiv hjälp många organisationer och flera väletablerade 
företag hade troligtvis inte varit på samma position som de är idag utan 
motivationstekniken (Jost & Elsbach, 2001, s. 194). Provisionslön har dock visat sig 
vara en stor stressfaktor då rädslan att inte uppnå mål eller sälja färre än väntat alltid 
finns där. För att minska den här stressfaktorn är det dock vanligt att företag väljer att 
införa system där delar av lönen är fast för att den anställde ska bli garanterad pengar i 
slutet av månaden. I vissa branscher är det dock vanligt att hela lönen är rörlig och att 
individer som inte uppnår resultat kan utebli helt från lön. (Steel & MacDonnell, 2012, 
s. 22) 
 
För ledare är det viktigt att ta hänsyn till att ett belöningssystem oftast inte passar för 
alla anställda. Individer blir motiverade av olika belöningar och på olika sätt. (Lopez et 
al., 2006, s. 382) Studier har bland annat visat att provisionslön kan motivera de 
anställda olika beroende på hur länge de har arbetat under det (Delvecchio & Vagner, 
2011, s. 6). Lopez (2006, s. 383) betonar också det här och menar att ledare bör ta 
hänsyn till hur länge den anställde har arbetat under tjänsten innan ett bestämt 
provisionssystem införs. Det är vanligare för yngre anställda att se provisionssystemets 
belöning som en bekräftelse på att individen har presterat bra och utvecklats i sin 
arbetsroll. För äldre och mer erfarna anställda under provisionslön brukar fördelarna 
med systemet anses vara den frihet den medför.  Det här innebär att provisionslönen inte 
bara används som ekonomisk motivator utan kan även vara bekräftelse på ett bra utfört 
arbete samt ett system som innebär större friheter för försäljaren. (Delvecchio & 
Vagner, 2011, s. 6) Andra forskare som till exempel Lopez et al. (2006, s. 382) menar i 
sina studier att provisionslön kan anses vara ett labilt system i fall den anställde är i ett 
tidigt stadium i sin karriär. Vidare betonar de att yngre personer oftast föredrar att ha 
fast lön och känner att rörlig lön är för riskabelt.   
 
Att motivera säljare med provision ifrågasätts mer idag än vad det gjorde förr, en av 
anledningarna till detta är de ökade krav som idag ställs på försäljare. Konkurrensen har 
ökat och kunder har idag ofta ett flertal distributörer att välja mellan. Kundens ökade 
valmöjligheter ställer högre krav på försäljarens säljaregenskaper. Högre krav ställs 
även på försäljaren att förmedla korrekt information.  Idag har vi till exempel möjlighet 
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att finna information om produkter och tjänster via internet och ett flertal andra 
informationskanaler, vilket gör att det blir svårare för försäljaren att vilseleda kunden. 
Provision anses fungera bättre för rutinmässig försäljning och inte för den komplexa 
uppgift som många försäljare står inför idag. (Pink, 2012, s. 77) Det här stödjer även 
Zoltners (et al., 2012, s. 183) då de hävdar att provisionslöner är ett bra sätt att motivera 
försäljare vid enkla uppgifter. Trots detta används provision frekvent för att motivera 
anställda att sälja mer komplexa produkter också (Zoltners et al., 2012, s. 183).  
 
En annan orsak till att provisionssystemet har blivit ifrågasatt mer idag än förr är att det 
är viktigare att erhålla relationer med kunder i dagens konkurrenssamhälle. Försäljaren 
måste till exempel lyssna bättre på kunder och utifrån dess intressen och behov försöka 
sälja den tjänsten eller produkten som är bäst anpassad till just den individen. Det här 
brukar kallas för kundorienterat beteende. (Shepherd, 1999, s .79) Det har dock visat sig 
att individuella tävlingar samt provision har haft en påverkan på försäljarnas 
kundorienterade beteende. Genom att fokusera mer på att sälja så mycket som möjligt, 
vilket provision och tävlingar kan medföra, blir kundernas egentliga behov ofta 
åsidosatta. (Poujol & Tanner, 2010, s. 39) Försäljaren får därigenom ett mer 
försäljningsorienterat beteende. I vissa branscher kan dock ett sådant beteende vara 
effektivt då till exempel kundrelationer inte är av stor vikt (Poujol & Tanner, 2010, s. 
33) 
 
Det finns även forskare som hävdar att en fast lön kan generera lika bra resultat för 
företaget som ett provisionsbaserat lönesystem gör. Framförallt om företaget vill 
kontrollera de anställdas agerande. Ett provisionsbaserat lönesystem innebär ofta att 
företagets kontroll över försäljarnas agerande minskar, då fokus hamnar på försäljarnas 
resultat istället.  Försäljarna sätter ofta sina egna mål framför organisationens vid ett 
provisionsbaserat system eftersom det inte lika lätt identifierar sig till organisationens 
mål om de har provisionslön. Det här innebär ofta att personliga målen är kortsiktiga 
vilket i ett längre perspektiv gör organisationen mindre effektiv. (Küster & Canales, 
2011, s. 281) Att försäljarna inte arbetar efter organisationens bästa betonas i Ho (et al., 
2009) forskning. Ho (et al., 2009, s. 193) har undersökt hur bilförsäljare påverkas av 
provisionslön och kommit fram till att de är motiverad att anstränga sig mer under 
lönesystem och ofta lyckas sälja fler antal bilar. Det visade sig dock att företagets totala 
finansiella resultat inte minskade om de anställda arbetade under en fast lön. Det här då 
försäljarna ansträngde sig mer i linje med företagens mål och lyckades sälja bilar med 
högre marginaler, vilket de anställda inte fokuserade på att sälja under provision. (Ho et 
al., 2009, s. 193)  
 
 

3.3	  Identifiering	  och	  gemenskap	  
Genom Maslows behovshierarki har vi fått en bättre förståelse om hur gemenskap kan 
vara ett viktigt behov för anställda. Vi vill dock få en utvecklad bild av den här 
gemenskapen och har därmed valt att använda oss av teorier från Social Identity theory. 
Med hjälp av teorier från Social Identity Theory kan vi få en bättre förståelse hur en 
anställds lojalitet och identifikation gentemot en organisation samt dess medlemmar kan 
påverka individens arbetsförhållanden.  
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SIT grundar sig i tanken om att sociala grupper existerar på grund av att dess 
medlemmar känner tillhörighet och koppling till den gruppen. Den här kopplingen kan 
till exempel vara baserad på personers nationalitet, politiska åsikter eller arbetsgrupp 
med mera. Att vara medlem i en ingrupp innebär således att personen är distinkt från 
andra utgrupper och därigenom bildar personen en uppfattning om ”vi” och ”de”. Det 
som särskiljer en grupp från andra grupper brukar i det här sammanhanget kallas för 
prototyper och kan till exempel vara känslor, attityder, beteenden och andra attribut 
inom gruppen. Utifrån SIT har The Social Categorization Theory utvecklats och innebär 
att en person istället för att representera sig själv som unik person kan använda en 
grupps prototyper för att definiera sig. (Hogg & Terry, 2001, s. 3) Den här sociala 
kategoriseringen kan vara ett effektivt verktyg om en person är osäker på hur andra och 
individen själv ska bete sig under en viss situation. Personen kan till exempel bete sig 
på ett sätt som gruppen förväntar sig att personen ska agera på, vilket brukar kallas för 
depersonalization. (Hogg & Terry, 2001, s. 5) Personer har självklart flera sociala 
grupper att identifiera sig med, vilket innebär att det är viktigt att personen väljer att 
identifiera sig med den grupp som passar bäst till den sociala situationen (Hogg & 
Terry, 2001, s.7).  
 
Tyler (2001, s. 154) beskriver att företag vanligtvis försöker att behålla anställda kvar 
inom organisationen och få dem att utföra sin roll så väl som möjligt genom att erbjuda 
någonting som personen i fråga eftertraktar som till exempel pengar. SIT bidrar dock 
med en alternativ syn på relationen mellan anställda och lojalitet mot organisationer. 
Teorin föreslår att organisationer bör försöka få anställda att identifiera sig med 
organisationen, vilket kan få individen att känna sig mer betydelsefull samt ökad 
självförtroende genom att avspeglas av organisationens prototyp och status. (Tyler, 
2001, s.1 54) Genom att få en anställd att identifiera sig med hela organisationen är 
chansen även stor att personens lojalitet gentemot organisationen ökar. Studier visar att 
en hög organisationslojalitet kan få en individ motiverad att ”göra det där lilla extra” för 
organisationen. (Ellemers, 2001, s. 110) Personen kan till exempel värdesätta att det går 
bra för organisationen så mycket att individen är villig att offra en del av sina egna 
intressen. (Ellemers, 2001, s. 103) Tyler (2001, s. 153-154, 156) betonar också det här i 
sin studie och menar att anställda som identifierar sig mer med organisationen är 
därmed mer villig att sträva efter organisationens mål. 
 
Jost och Elsbach (2001, s. 193) argumenterar att system som möjliggör högre bonusar, 
som till exempel betalning efter prestation, har en påverkan på hur anställda väljer att 
identifiera sig med organisationen. Det har till exempel visat sig att betalning efter 
prestation kan påverka hur anställda behandlar varandra inom organisationen. Detta på 
grund av att systemet brukar få personalen att välja ett mer individualistiskt och 
konkurrensinriktat arbetssätt hellre än att ha ett mer samarbetsvilligt beteende. (Jost & 
Elsbach, 2001, s. 194) Att anställda enbart fokuserar på sitt eget resultat är därmed inte 
ovanligt, speciellt när det enbart är de som presterar bäst som når bonusen.  Det här 
innebär dessutom att de anställda som inte uppnår den högre bonusen blir 
kommunicerade som underlägsna. Därmed kan belöning efter prestation även vara ett 
hot för anställdas självförtroende och psykiska hälsa om personer återupprepat blir 
utvärderad som en av de som inte uppnådde belöningen. Det kan även vara en faktor 
som gör det svårt att identifiera med organisationen. (Jost & Elsbach, 2001, s. 195) 
Belöning efter prestation kan dock vara ett bra system om det bidrar till hälsosam intern 
konkurrens bland de anställda (Jost och Elsbach, 2001, s. 194). Att det finns för- och 
nackdelar med belöning efter prestation är därmed ett faktum. Det här gör att det är 
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viktigt för företag att förstå hur strategin påverkar just deras anställda och sättet de 
identifierar sig på. (Jost och Elsbach, 2001, s. 194-195) Identifiering bland anställda har 
till exempel visat sig ha en stor påverkan på anställdas omsättningshastighet, 
utbrändhet, motivation och arbetstillfredsställelse. Det har till och med visat sig att vissa 
personer väljer att identifiera sig med organisationer bara för att tillfredsställa behov 
som tillhörighet, säkerhet samt vara en del av någonting större än en själv. (Pratt,  2001, 
s. 14) 
 
 

3.4	  Sammanfattning	  av	  teorikapitlet 
För att förtydliga vad vi kommer att ta med oss till kommande kapitel är syftet med den 
här delen att sammanfatta det här teorikapitlet. Maslows behovspyramid anser vi vara 
en bra teori att använda sig av för att beskriva varför människor prioriterar vissa behov 
över andra och vad som motiverar dem att uppfylla de här behoven. För att få en 
utvecklad bild av behovspyramiden och en bättre förståelse för inre och yttre 
motivationsfaktorer har vi i den här uppsatsen använt oss av Herzbergs tvåfaktorsteorin 
som komplement till Maslow. Herzberg anser att de inre faktorerna, det vill säga 
motivationsfaktorerna, motsvarar Maslows två sista behovskategorier och det är enbart 
de här som kan öka individens motivation. Vidare menar Herzberg att de yttre 
faktorerna, det vill säga hygienfaktorerna, kan kopplas till Maslows tre första 
behovskategorier och de kan egentligen inte påverka motivationen utan enbart leda till 
tillfredsställelse om de inte existerar. Vi kommer dock i viss mån ta med oss den kritik 
som modellerna har fått, bland annat att pengar kan vara en motivator i viss kontext. 
Vrooms förväntningsteori ger oss ett annat perspektiv på motivation då han ansåg att 
individers behov inte var tillräckligt för att motivera personen. Han menade istället att 
individens förväntningar att uppnå resultat och belöning också hade en stor inverkan på 
motivationen. För att en individ ska bli motiverad är det viktigt att en ökad arbetsinsats 
leder till ett önskat resultat eller en belöning som är av värde samt att personen i fråga 
uppfattar den här kopplingen. Slutligen kommer Hackman och Oldhams 
arbetskaraktäristiska modell att ge oss en inblick i hur arbetsdesignen kan påverka 
motivationen. Alla dessa klassiska motivationsteorierna kommer vi därmed att använda 
oss av vid både utformningen av frågor samt vid analysen av svaren.  
 
Vi har även i teorikapitlet genom olika teorier beskrivit vad belöningssystem är och hur 
det effektivt kan användas av företag. Vidare har vi använt oss av olika teorier om hur 
provision har påverkat de anställdas motivation. Därigenom har vi bland annat fått en 
uppfattning om att lönesystemet både kan ha positiv och negativ inverkan på anställdas 
motivation. Det vi kommer att ta med oss till kommande kapitel är dock att det inte går 
att dra några generella slutsatser om hur anställda i allmänhet påverkas av enbart 
provision då det är många olika faktorer som spelar in som till exempel ålder, bransch 
samt kulturella skillnader med mera. Vi anser därför att det blir intressant att undersöka 
hur just försäkringsförsäljare i Norrland upplever systemet. Vidare har vi även 
undersökt motivation samt provisionslönens påverkan från ett SIT perspektiv. Genom 
det perspektivet har vi fått en bättre förståelse hur identifiering kan vara fördelaktig för 
organisationen samt för de anställdas motivation.  
 
Utifrån de här teorierna har vi valt att använda oss av fyra olika teman för att svara på 
vår problemformulering. Dessa fyra teman har vi kallat för finansiella belöningar, icke-
finansiella belöningar, arbetsdesign och organisationskultur. För att lättare få en bättre 
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överblick av teorierna har vi valt att sammanfatta dessa i en modell. Modellen är 
utformad efter dessa fyra teman. Varje tema har en pil till motivationscirkeln i mitten 
eftersom de påverkar de anställdas motivation. Varje tema är uppdelat i två spalter. På 
den vänstra spalten visar vilka faktorer som kan påverkar anställdas motivation och den 
högra visar vilka teorier samt delar av teorierna som kan kopplas till faktorerna. Delarna 
av teorierna skrivs under namnet på teorin och är mer indragna för att det ska vara 
tydligt att skilja de båda åt.  
 
 
Figur 2 Teoretisk sammanställande modell  

 
 
 
Det första temat, finansiella belöningar, handlar om hur belöningar med ekonomisk 
karaktär kan påverka anställdas motivation. Det kan till exempel handla om helt fast 
eller helt rörlig eller en kombination av de båda. Som modellen visar, grundar sig temat 
i Maslows behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorsteori samt Vrooms förväntningsteori. I 
Maslows behovshierarki är det framförallt de två nedersta trappstegen som berörs. 
Vroom kommer att användas för att se kopplingen mellan arbetsprestation och belöning. 
Det här temat kan även ses som huvudsakligt tema då syftet med vår studie är att 
undersöka hur provisionslönen påverkar motivationen. 
 
Det andra temat, icke-finansiella belöningar, handlar om hur belöningar utan ekonomisk 
karaktär kan påverka anställdas motivation. Det kan till exempel handla om --- beröm, 
uppskattning, befordran, erkännande med mera. Som modellen visar, bygger temat 
huvudsakligen på delar från Maslows behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorsteori samt 
Vrooms förväntningsteori. Från Maslows behovshierarki har vi använt oss av de tre 
översta trappstegen i det här temat. Vidare har vi använt oss av Herzbergs teori om 
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motivationsfaktorer samt Vrooms förväntningsteori för att koppla belöning med 
arbetsprestation.  
 
Det tredje temat handlar om hur arbetsdesignen påverkar motivationen. Det kan till 
exempel handla variation i arbetsuppgifter, arbetsfrihet, upplevd nytta för kund och 
organisation, meningsfullhet för den anställde. Vi har huvudsakligen använt oss av 
Hackman och Oldhams arabetskaraktäristiska modell för det här temat.  
 
Det sista och fjärde temat handlar om hur organisationskulturen kan påverka de 
anställdas motivation. Det kan till exempel handla om hur väl den anställde upplever 
gemenskap, samarbete, identifiering med organisation. Det här temat grundar sig 
huvudsakligen i SIT, men även från Maslows behovshierarki.  
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4.	  Praktisk	  Metod	  
I det här kapitlet kommer vi att presentera vår praktiska metod. Vi kommer därmed att 
beröra urvalsprocessen, genomförande av intervjuer, hantering av data, access, och 
styrkor och svagheter. Syftet är att motivera och beskriva de tillvägagångssätt vi valt 
för att praktiskt genomföra den här studien 

 

4.1	  Val	  av	  urval	  
I den här studien har vi två potentiella respondentgrupper. Det ena alternativet är att 
utföra undersökningen mot försäkringsförmedlare och det andra mot 
försäkringsförsäljare. Som vi nämnde tidigare i stycket om avgränsningar, har vi valt att 
kontakta försäkringsförsäljare på grund av att de oftast arbetar åt större bolag med ett 
större antal medarbetare. Med flera medarbetare under samma lönesystem anser vi att 
det är lättare för oss att få fler åsikter om ett och samma lönesystem. Vi har även valt att 
enbart utföra intervjuer hos väl etablerade försäkringsbolag. Detta då vi anser att det är 
viktigare för väl etablerade företag att ta ett större socialt ansvar då det är fler personer 
som drabbas av deras handlingar. De är även mer kritiskt granskade av olika typer av 
medier, vilket innebär en större risk att oetiska handlingar får konsekvenser. Dessutom 
tror vi att de här företagen har liknande syn på kunder och relationen gentemot dem. 
Vidare av praktiska skäl har vi valt att enbart intervjua försäkringsförsäljare i närheten 
av Norrland. På det här sättet har vi kunnat vara bättre anpassningsbara för intervjutider 
då vi smidigare och snabbare kan transportera oss dit. Vårt mål har även varit att finna 
försäkringsförsäljare som både arbetar med och utan provision för att få en bättre 
förståelse hur provisionslönen påverkar försäkringsförsäljares motivation och beteende. 
Genom att undersöka provisionslön på det här sättet har vi gjort det möjligt med en 
jämförelse, vilket vi anser ger oss en ärligare bild av hur provisionslönen kan påverka 
både positivt och negativt.  
 
Med hjälp av vår förförståelse och utifrån de här kriterierna har vi fått ut fem potentiella 
försäkringsbolag. Vi har valt att ringa försäljningschefer hos de här olika bolagen för att 
öka möjligheten till intervjuer med deras försäljare. Vi anser till exempel att det är 
lättare att få ett godkännande att utföra intervjuerna från cheferna samt att det är svårare 
att få kontaktuppgifter till enskilda försäljare.  Dessutom minskade vi antalet 
kontaktpersoner då vi enbart behöver kontakta chefen för avdelningen. Varje samtal har 
inletts med att vi har presenterat oss och syftet med vår uppsats. Vi har valt att intervjua 
tio personer i den här undersökningen. Detta på grund av att det kan vara svårt att få en 
bra överblick samtidigt som författaren ska finna detaljer som förenar eller skiljer om 
antalet av respondenterna är för många. Ett fåtal väl utförda intervjuer är mer 
betydelsefulla än ett flertal mindre väl utförda. (Trost, 2005, s. 123) Med detta i tanken 
har vi som mål att satsa på att utföra de här tio intervjuerna med ytterst noggrannhet och 
planering.  
 
Eftersom vår urvalsprocess har en del kriterier som ska uppfyllas innebär att den inte 
blev helt slumpmässig. Det här innebär att vi har använt oss av ett icke-
sannolikhetsurval. (Johansson Lindfors, 1993, s. 95) Bryman och Bell (2005, s. 125) 
menar att det här urvalet inte följer sannolikhetsprincipen och där av fått sitt namn. Vi 
har valt att använda det här tillvägagångsättet för att kunna säkerställa att vi enbart 
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intervjuade personer av relevans för vår undersökning. Johansson Lindfors (1993, s. 95) 
betonar dock att ett slumpmässigt urval bidrar med en mer generell uppfattning av det 
som studeras. Vi har dock i syfte att få en djupare förståelse snarare än att generalisera 
hur provisionslönen påverkar alla försäljare inom branschen, vilket vi även har nämnt 
tidigare när vi argumenterat vårt val av den kvalitativa undersökningen. Det 
resonemanget stärks av Newman och Kreuger (2003, s. 209) som betonar att det är 
bättre att välja ett fåtal personer som besitter kunskap inom ämnet när den kvalitativa 
undersökningen ska genomföras. Vidare menar de att författarna därmed kan få in mer 
relevant och djupgående information om det ämne som undersöks. Med tanke på det här 
har vi enbart valt ut respondenter som vi anser kan bidra med information till vår 
undersökning genom till exempel egna erfarenheter. 

 

 
4.1.1	  Urvalsprocessen	  
Utifrån de fem möjliga företagen fick vi på en gång kontakt med tre försäljningschefer. 
Vi presenterade oss och vår studie för att sedan fråga hur deras nuvarande lönesystem 
ser ut. De tre olika avdelningarna arbetade under olika lönesystem. Den ena avdelningen 
arbetade helt med fast lön, den andra med stor andel provision och den tredje med en 
mindre provisions del, vilket uppfyllde våra kriterier. Seden frågade vi om möjligheten 
att utföra intervjuer med deras anställda. Vi förklarade de etiska ställningstaganden som 
vi kommer att anpassa oss efter gentemot varje respondent, vilket vi kommer i stycket 
Etik vid utförande av intervjuer att beskriva mer noggrant. Samtliga av de tre 
försäljningscheferna accepterade vår studie och vårt etiska ställningstagande samt 
lovade att de skulle diskutera frågan med deras försäljare. Ungefär en vecka senare hade 
vi fått vi besked från cheferna om tider då försäljare kunde medverka. Som vi tidigare 
har nämnt ville vi intervju tio respondenter till en början, vilket gjorde att vi tackade nej 
till några av intervjuerna.  
 
 

4.1.2	  Kritik	  mot	  repondenterna	  
Den här studien kommer att bygga på respondenternas åsikter om det utvalda 
problemet, vilket innebär att det är väsentligt att kritiskt granska våra utvalda 
respondenter. Jacobsen (2002, s.359) redogör fyra kriterier för att bedöma 
respondenternas förutsättningar på, vilka är närhet, kunskap, vilja och kontexten. 
Kriteriet närhet betonar vikten i att respondenten bidrar med egna erfarenheter av det 
som avses studeras. Kunskap betyder att den utvalda respondenten ska ha kunskaper om 
ämnet som studeras. Vilja innebär att respondenten har givit en ärlig bild av det som 
studeras och att hela sanningen framhålls. Det sista kriteriet kontexten betyder att 
platsen där intervjun äger rum inte ska vara ett hinder för respondenten att svara ärligt 
på frågorna. (Jacobsen, 2002, s.359) 
 
Vi anser att samtliga av våra respondenter har uppfyllt de här kriterierna. 
Respondenterna har exempelvis enbart refererat med egna erfarenheter och personliga 
åsikter om det som vi ämnar studera. Samtliga respondenter har, som vi tidigare har 
nämnt, uppfyllt våra urvals kriterier och har haft kunskap och uppfattningar om ämnet, i 
det här fallet provision och andra lönesystem. Vidare anser vi att samtliga respondenter 
har varit ärliga och givit oss självkritiska svar, vilket har givit oss grund till att anse att 
kriteriet vilja också är uppnått. Vi som författare kan dock inte till 100 % vara säkra på 



  

 27 

att det är hela sanningen som framhålls i svaren vi fått. Provision kan vara ett känsligt 
ämne att prata om, speciellt nu när det diskuteras om att införa ett provisionsförbud 
inom branschen. Vi anser dock att en forskare inte kan undgå från att ställa kvalitativa 
frågor angående ämnen, som till exempel provision, bara för att det kan vara känsligt 
och hota delar av ärligheten. Vi har exempelvis istället försökt att främja ärligheten 
genom att bevara samtliga respondenter anonyma samt det företag som de arbetar åt. 
För att få en bättre och ärligare bild av provision har vi även intervjuat de med fast lön. 
Vidare anser vi att kriteriet om kontexten har blivit uppfyllt då respondenten själv fick 
välja intervjuplats. Vi upplevde inte heller att respondenten kände sig ängslig över att 
någon annan skulle höra de svaren han gav till oss.  
 

4.2	  Etik	  vid	  utförande	  av	  intervjuer	   
Bryman och Bell (2005, s. 557) betonar fem viktiga etiska regler som en forskare bör ha 
i åtanke gentemot respondenten, vilket vi i den här studien har anpassat oss till. De här 
fem kallar de för informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitets- och 
anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Informationskravet 
handlar om att respondenten alltid ska informeras om studien syfte och vilka moment 
som ingår i studien. Samtyckekravet handlar om att respondenten alltid ska lämna 
samtycke om att delta. Respondenten ska därmed känna att deltagandet av intervjun är 
frivillig och att han inte behöver känna sig tvingad att svara på någon fråga. 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att personliga uppgifter om 
respondenten inte ska kunna ses av andra. Nyttjandekravet betonar att den information 
som respondenten ger ska enbart användas till studien. Falska förespeglingar behandlar 
respondentens rätt att enbart få ärlig information och inte bli vilseledd på något sätt 
under intervjun. (Bryman & Bell, 2005, s. 557) 
 
Förutom de här reglerna har vi även informerat respondenten om att rapporten kommer 
att läggas upp som offentlig handling, vilket innebär att vem som helst kan ta del av 
den. Vi har dessutom innan varje intervju erbjudit respondenten att skicka ett exemplar 
till deras mail när studien är färdigställd.  
 
 

4.3	  Utformning	  av	  intervjuer	   
Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att skilja på semistrukterade och 
ostrukturerade intervjuer. Vi har i den här studien valt att använda oss av den 
semistrukturerade intervjun, vilket innebär att respondenten blir utfrågad utifrån ett 
antal teman som forskaren har tagit fram. Genom att använda teman har ändå 
respondenten en stor frihet att välja hur frågan ska besvaras, det vill säga respondenten 
leds inte in på specifika områden på samma sätt som en strukturerad intervju skulle få 
dem att göra. (Bryman & Bell, 2005, s. 363) Vi har därför med hjälp av våra teorier 
skapat en intervjuguide. Syftet med den här intervjuguiden är att använda den som stöd 
under intervjuerna (Trost 2005, s. 50). Vid utformningen av intervjuguiden har vi därför 
tagit fram olika teman som ska behandlas av respondenten. Varje tema har inletts med 
en bredare fråga i syfte till att inte leda respondentens svar i någon riktning utan att 
personen fritt ska kunna komma in på det han tycker är essentiellt. De här bredare 
frågorna har kompletterats med följdfrågor för att stödja samtalen under intervjuerna. 
Trost (2005, s. 76) skulle kategorisera de här frågorna som mer direkta frågor och deras 
syfte är att styra in respondentens svar mot frågeställningen. Syftet med Intervjuguiden 
har inte varit att följa frågorna i någon speciell ordning utan frågorna ska anpassas efter 
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diskussionen. Genom att använda den semistrukturerade intervjun har vi även möjlighet 
att ställa icke förutbestämda frågor under intervjuerna som egentligen inte finns med i 
guiden, men som kan vara relevant att fråga under diskussionen med respondenten. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 363)  
 
Johansson Lindfors (1993, s. 120) betonar att syftet med en öppen intervju är att 
respondenten blir styrd så lite som möjligt. Fördelen med en sådan intervju, som kan 
kännetecknas mer som ett utredande samtal, är att respondenten får större frihet att på 
sitt sätt beskriva sin bild av ett fenomen. (Johansson Lindfors, 1993, s. 120) När vi har 
utformat vår intervjuguide har vi haft det här i åtanke och försökt att konstruera frågor 
som får respondenten att på ett ärligt sätt svara på det han tycker är relevant inom 
ämnet. Målet vi har strävat efter är alltså inte bara att få ytlig information om fenomenet 
utan vi vill att svaren verkligen ger oss en inblick i hur det är att vara 
försäkringsförsäljare och arbeta under olika belöningssystem. Vi har dock enbart försökt 
ställa frågor som får respondenten att hålla sig till studiens frågeställning.  
 
Förutom det här har vi även följt Bryman och Bells (2005, s. 369) råd vid utformningen 
av intervjuguide, vilka är; 
 
 

• Intervjuguidens teman bör ha en tilltänkt struktur även om ordningsföljden kan 
variera. 

• Frågorna bör anpassas till studien frågeställning 
• Anpassa ordvalet efter respondenten. Frågorna måste vara förståeliga.  
• Ställ inte ledande frågor 
• Fråga om bakgrundsfakta eftersom svaren bör sättas i kontext 

 

4.4	  Genomförandet	  av	  intervjuerna	  
I början av varje intervju har vi varit noga med att informera om det etiska ansvar vi har 
gentemot varje respondent, vilka är beskrivna i stycket som heter etik vid utförande av 
intervjuer. Vi har därefter kort valt att berätta intervjuns uppbyggnad, bland annat vilka 
teman vi har valt att beröra samt hur vi har valt att ställa bredare frågor som en 
introduktion till varje tema för att respondenten ska få större frihet att svara på det som 
han tycker är väsentligt. Vi har valt att inte skicka ut några frågor i förväg eller göra en 
mer utförlig beskrivning på grund av att vi vill att respondenternas svar ska vara 
spontana och ärliga. Dessutom har vi varit väldigt vaksamma med hur frågorna har 
blivit ställda, då vi inte vill få respondenten att känna sig tvingad till att svara på 
någonting som personen inte vill. Märker vi att respondenten inte har förstått frågan 
eller om han av någon annan orsak inte kan svara på den har vi först valt att 
omformulera den eller lämnat frågan obesvarad. Det är viktigt att tänka på vilken miljö 
som används vid utförandet av intervjuer. Miljön bör bland annat vara avskild från 
andra åhörare samt vara en plats där de medverkande kan känna sig ostörda. Dessutom 
är det viktigt att miljön inte får respondenten att känna sig i underläge. (Trost, 2005, s. 
44) Vi har med tanke på detta bett om en miljö som anpassas till de här kriterierna, men 
att respondenten själv ska få välja en miljö som personen själv föredrar. Under 
intervjuerna har båda författarna medverkat, vilket kan få respondenten att känna sig i 
underläge (Trost, 2005, s. 46). För att undvika det här i viss mån har vi valt att inta olika 
roller, där en av oss kommer att leda intervjun och ställa frågorna medan den andra 
observerar och antecknar det som sker. Bryman och Bell (2005, s. 374) betonar att 
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kvalitativa intervjuer bör spelas in på band. Anledningen till detta är att intervjuaren bör 
vara uppmärksam på allt som sägs och hur det sägs. Att föra anteckningar kan därmed 
vara ett hot och distrahera intervjuaren från det respondenten förmedlar. Vidare betonar 
de även vikten i att informera och fråga respondenten om tillåtelse att spela in intervjun. 
(Bryman och Bell, 2005, s. 374) I början av varje intervju har vi därför bett om deras 
samtycke att använda oss av hjälpmedlet. Som vi tidigare har nämnt, är intervjuguidens 
syfte att leda och vara ett stöd under intervjuerna. För att inte glömma något tema har 
därmed den observerade personens huvuduppgift varit att se till att allt behandlas. 
Glöms något har personen därmed i uppgift att ingripa och ställa ytterligare följdfrågor 
vid behov.  
 
 
 

4.5	  Transkribering 
Som vi tidigare har nämnt, har vi spelat in varje intervju för att informationen i ett 
senare skede ska transkriberas. Fördelarna med att spela in och transkribera är många, 
bland annat är det lättare att utföra en noggrannare analys av respondentens svar då 
författarna har möjlighet att gå igenom det som sagts flera gånger. Det inspelade 
materialet kan även granskas och användas av offentligheten vid till exempel vidare 
forskning, otydligheter eller för att bemöta anklagelser. (Bryman & Bell, 2005, s. 374) 
För att återskapa den information vi får från varje intervju har vi transkriberat ordagrant 
det som sägs med relevans till studiens syfte. Ord som “ehh” och “uhm” har dock 
undvikits, även de pauser och skratt som vi inte tycker är relevanta. Det här 
överensstämmer med Bryman och Bell (2005, s. 377) som menar att det inte är lönt att 
transkribera material som författaren kan vara säker på inte kommer att tillföra 
någonting till studien. De övriga anteckningarna över kroppsspråk som vi har observerat 
har också inkluderas i transkriberingen. Bryman och Bell (2005, s. 375) betonar dock att 
transkriberingsprocessen är väldigt tidskrävande och att en författare bör räkna med att 
en timmes intervju tar cirka sex timmar att transkribera. Med tanke på det här, har vi 
planerat att transkriberingen tar en veckas arbetstid. Transkriberingen av intervjuerna 
har vi delat upp för att effektivisera processen. Vid behov har vi hjälpt varandra att tyda 
och reflektera över kontexten, inkluderat respondentens kroppsspråk eftersom vi båda 
har varit närvarande under intervjuerna.  
 
 

4.6	  Empiri	  och	  analysframställning	  
För att få en bra helhetsuppfattning av vad varje respondent har sagt har vi valt att läsa 
igenom det transkriberade materialet noggrant tillsammans. På grund av den 
semistrukturerade intervjumetoden har vi varit tvungna att sortera materialet utefter våra 
valda teman. Varje tema har därefter struktureras utifrån vad vi anser är relevant. För att 
välja ut det som är relevant har vi försökt att identifiera samband, orsaker och meningar 
från hur respondenterna uppfattar det undersökta problemet. Inom varje tema har vi 
förklarande texter där vi beskriver respondenternas åsikter väldigt ytligt. För att läsaren 
ska få en bättre bild av vad den förklarande texten beskriver har vi därefter valt att fylla 
på med citat från respondenterna. Vi har valt att använda många citat hellre än 
förklarande text på grund av att vi vill minimera riskerna för feltolkning från vår sida. 
Med mycket citat istället för förklarande text främjar vi även vårt val av den 
positivistiska vetenskapssynen och bevarar objektiviteten i studien. Vi vill att läsaren 
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själv ska kunna tolka och bedöma det respondenterna har sagt. Varje respondent har 
kodats efter bokstäver för att främja deras anonymitet. Analysen har strukturerats på 
samma sätt som empirin, det vill säga efter teman. Vi vill dock att analysen inte ska bli 
en upprepning av empirin och har därför varit försiktiga med att använda för många 
citat och försökt att gå djupare in i varje område. Vidare har vi i analysen även 
applicerat teoridelen i empirin, vilket automatiskt har gjort att det här kapitlet har gått 
ner djupare i ämnet.  
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5.	  Empiri	  	  
Syftet med empiridelen är att redovisa relevant information som vi har fått utifrån våra 
intervjuer. För att välja ut det som är relevant kommer vi att försöka att identifiera 
samband, orsaker och meningar från respondenternas uppfattning av det undersökta 
problemet. Kapitlet kommer att delas upp efter våra fyra teman samt en inledande text 
om våra respondenters bakgrund.  

 

5.1	  Reflektioner	  av	  de	  genomförda	  intervjuerna	   
Eftersom vi i ett tidigt stadium planerade intervjudatumen med hjälp av 
försäljningscheferna ägde alla intervjuer rum under samma vecka, vilket var väldigt 
smidigt och gjorde hela insamlingsprocessen effektivare. Intervjutiderna med olika 
respondenterna varierade mellan 25 och 50 minuter, men genomsnittliga intervjutiden 
varade runt 30 minuter. I vår uppfattning förstod respondenterna vårt etiska ansvar 
gentemot dem och vi upplevde att det verkligen uppskattades. Ingen respondent hade 
några bekymmer med att vi spelade in intervjun utan gick villigt med på det. Eftersom 
vi inte hade några tidigare erfarenheter av att utföra intervjuer använde vi den första 
intervjun som pilotintervju. Vi ansåg att det inte skulle spela någon roll ifall den 
intervjun skulle gå dåligt då vi inte hade någon brist på att få tag i respondenter som 
uppnådde våra urvalskriterier.  Respondenten ansåg att vi hade lagt upp intervjun på ett 
bra sätt och frågorna var lättförståeliga. Personligen anser vi även att utformningen av 
intervjuguiden fungerade väldigt bra under hela datainsamlingen och vi var därmed inte 
tvungna att utföra några förändringar under hela intervjuprocessens gång. De breda 
frågorna gav respondenten möjligheten att välja riktning själv, vilket gjorde att svaren vi 
fick var mer utvecklade. Samtidigt täckte de här svaren in mycket av de följdfrågor som 
vi annars tänkte ställa. Vidare fick vi sällan uppfattningen om att frågorna upplevdes 
som pressande eller svåra att förstå. Vid ett tillfälle ville respondenten ha ytterligare 
betänketid för att svara på en fråga och bad oss återkomma med frågan senare i 
intervjun, vilket vi självklart gick med på. Vi anser att samtliga respondenter var väldigt 
öppna och samarbetsvilliga, vilket enligt Bryman och Bell (2005, s. 375) inte är konstigt 
i fall personen i fråga har accepterat att bli intervjuad. Efter de tio planerade 
intervjuerna gjorde vi en sammanställning av all information och bedömde att den 
information som vi fått var tillräcklig. Vi ansåg att ytterligare en intervju inte skulle 
tillföra mer till undersökningen och bestämde oss att inte utföra fler intervjuer.  
 
 

5.2	  Introduktion	  och	  bakgrund	  av	  respondenter	  
Eftersom vi har valt att behandla alla respondenterna anonymt kommer vi att kort 
presentera den information som vi tycker är relevant om försäkringsförsäljarnas 
bakgrund. Detta i syfte att respektera de etiska riktlinjer som vi förutbestämt. Vi anser 
dock att en kort beskrivning av varje respondent är relevant för att hjälpa läsaren och för 
att sedan stärka argumentationer i de senare delarna av arbetet. För att främja 
anonymiteten ytterligare har vi i bakgrundsinformationen valt att använda oss av 
åldersspann och tidsspann. Åldersspannen säger hur gamla försäkringsförsäljarna är och 
har delats upp enligt följande 20-25 år, 25-30 år, 30-45 år och slutligen äldre än 45. 
Tidsspannen representerar hur länge de har arbetat inom den nuvarande positionen, 
vilket vi har delat upp enligt följande max 2 års erfarenhet, 2-5 års erfarenhet och 
slutligen mer än 5 års erfarenhet. Eftersom vi vill se vilken påverkan lönesystemet har 
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på motivationen har vi valt att även belysa vilka tidigare lönesystem de har arbetat 
under. Vi har även valt att inte inkludera vilket bolag försäkringsförsäljarna arbetar då 
vi anser att det skulle kunna hota anonymiteten. Vi kommer även att referera 
respondenterna till försäkringsförsäljare A, B, C etc.  
 
 
Försäkringsförsäljare A: Äldre än 45 år, mer än 5 år på positionen, fast lön, tidigare 
erfarenheter av provision. 
 
 
Försäkringsförsäljare B: 20- 25 år, max 2 år på positionen, fast lön, tidigare erfarenheter 
av provision. 
 
 
Försäkringsförsäljare C: 25-30 år, 2-5 år på position, fast lön, tidigare erfarenheter av 
provision 
 
 
Försäkringsförsäljare D: 15-30 år, 2-5 år på positionen, stor andel provisionslön, 
tidigare erfarenheter av fast lön. 
 
 
Försäkringsförsäljare E: 30-45 år, mer än 5 år på positionen, stor andel provisionslön, 
tidigare erfarenheter av olika lönesystem bland annat av 100 % rörlig lön samt fast lön 
 
 
Försäkringsförsäljare F: äldre än 45 år, mer än 5 år på positionen, stor andel 
provisionslön, tidigare erfarenheter av olika lönesystem bland annat av 100 % rörlig lön 
samt fast lön. 
 
 
Försäkringsförsäljare G: äldre än 45 år, mer än 5 år på positionen, liten andel 
provisionslön, tidigare erfarenheter av olika lönesystem. 
 
 
Försäkringsförsäljare H: 20-25 år, max 2 år, liten andel provision, tidigare erfarenheter 
av olika lönesystem. 
 
 
Försäkringsförsäljare I: äldre än 45 år, mer än 5 år på positionen, liten andel provision. 
 
 
Försäkringsförsäljare J: 25-30 år, 2-5 år på positionen, liten andel provision, tidigare 
erfarenheter av stor rörlig lön 
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5.3	  Finansiella	  belöningar	   
När respondenterna jämförde fast lön och rörlig lön ansåg de att provisionsdelen kan 
vara en motivator till att göra det där lilla extra. Genom att ha en del rörlig lön menade 
de att försäkringsförsäljaren verkligen tar till vara på arbetstiden på bästa sätt. Ett 
vanligt exempel var att försäkringsförsäljaren inte tar några extra fikaraster eller sitter 
av tiden på annat sätt än att arbeta. Vidare var en annan vanligt beskrivning att den 
rörliga delen gör oftast att försäljaren är mer produktiv och lägger ner mer energi på att 
ta kontakt samt få affären avslutad med fler kunder gentemot vad fast lön skulle få dem 
att göra. Därmed var också en vanlig uppfattning att anställda skulle bli alldeles för lata 
utan en viss del rörlig lön och menar att provision är ett måste inom branschen. Det här 
uttryckte försäljare D, E och G på ett bra sätt:. 
 
Försäkringsförsäljare D: Jag tror att fast lön skulle locka fler folk som inte är gjorda för 
jobbet. Dem som drar fötterna efter sig. Det är jag ganska säker på, eller det är jag 
övertygad om. Jag har ju jobbat som företagare i åtta år då vet man ju att man får lika 
mycket i lön oavsett vad man gör då finns det ju ingen anledning till att göra det där 
lilla extra. 
 
Försäkringsförsäljare E: Att den större delen av lönen är rörlig påverkar min motivation 
mycket. För då ser du att det faktiskt ger mer att göra fler försäljningar. Till skillnad 
från att ha en fast lön och bara sitta av tiden så att säga.  
 
Försäkringsförsäljare G: Och man kan väl säga så att det finns enbart fast lön. Då 
skulle nog försäljningen minska rätt ordentligt för då bryr man sig inte, så lite 
motiverande blir det för mig i alla fall. 
 
De här resonemangen stärktes även av de som har fast lön. Försäkringsförsäljare B som 
har arbetat under båda lönesystemen svarade på frågan hur provisionslön skulle påverka 
hans motivation på följande sätt: 
 
“Självklart så är det ju pengarna. Man jobbar ju för att få pengarna och så är det ju. 
Motivationen att jobba jättehårt är väl kanske inte så hög med fast lön. Man sliter inte 
ut sig.” 
 
Vidare beskrev försäkringsförsäljare C att nackdelen med fast lön på följande sätt: 
 
 
“Nackdelen med fast lön är väl det att man lätt blir väldigt bekväm” 
 
De flesta som föredrog provision menade därmed att den rörliga lönen bidrar med en 
tydligare koppling mellan arbetsprestation och lön. Samtidigt menade dock de med fast 
lön att de också har möjlighet att påverka deras lön med den arbetsprestation som de 
uppnår, men då under lönesamtalen. Vidare beskrev de att det positiva med fast lön är 
att försäljaren kan förhandla för mer lön med andra parametrar än försäljningssiffror. 
Försäkringsförsäljare A och C förklarade koppling mellan arbetsprestation och fast lön 
på följande sätt:  
 
Nuvarande lönesystemet är efter prestation. Vi mäts ju varje månad utifrån vad vi 
säljer, hur många samtal vi tagit emot och hur många försäkringar vi har förmedlat på 
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dem samtalen. Sen finns det även andra parametrar till exempel hur vi arbetar med 
ansvar och vad vi har för sidouppdrag. Vi har alltid fast lön, men --- sen är ju den 
förhandlingsbar. VI har ju lönesamtal varje år, så utifrån min prestation under det 
gånga året pratar vi lön. 
 
Försäkringsförsäljare C: Man kan ju påverka den fasta lönen lite också. Desto bättre du 
gör under året desto roligare är det att gå in på ett lönesamtal, såklart. 
 
Vidare ansåg försäkringsförsäljare C att det bästa lönesystemet vore att ha fast lön, men 
att lönesamtalen sker mer frekvent och att lönen kan variera mer för en tydligare 
koppling till arbetsprestationen. När vi ställde frågan om det optimala lönesystemet 
anpassat efter den personens motivation fick vi svaret: 
 
Ungefär som jag jobbar idag. Med fast lön skulle jag tycka, kanske med större 
möjlighet att förändra den fasta lönen. Kanske tätare mellan lönesamtal och att de då 
har möjlighet att sänka min lön, men att de även har framförallt rätt att ge mig mer än 
bara 800 kr i löneökning i månaden resten av året. 
 
De flesta av respondenterna betonade även att provisionslönen uppskattas olika 
beroende på hur gammal försäljaren är och hur livssituation ser ut. Det här beskrevs 
bland annat av försäkringsförsäljare A och I som förklarade det på följande sätt:  
 
Det beror även vart man är i livet. Det kan till exempel vara en jädra bra katapult med 
provision också i en tidig period i sitt yrkesliv.  Jag är absolut inte emot provision, men 
för egen del skulle jag inte vilja jobba på det sättet idag. Men jag kanske hade kunnat 
tänka mig det om jag var 25.   
 
Provision driver inte mig lika mycket som det gjorde förr, men det är en personlig åsikt. 
Men det blir ju med åldern att man tycker att man blir liksom inte behöver tänka på den 
delen utan man prioriterar jobbet i sig.  
 
En del av respondenterna betonade att de yngre kollegorna kan se mer positivt på rörlig 
lön eftersom deras livssituation oftast ser annorlunda ut.  De menade bland annat att 
äldre försäkringsförsäljare har ofta en hel familj som de måste hjälpa till att försörja, 
medan de yngre inte har haft lika stor möjlighet att bilda en sådan familj och ett sådant 
ansvar. Försäkringsförsäljare G beskrev det på följande sätt: 
 
Är man yngre, alltså jag har många yngre kollegor som håller på med bara 
telemarketing. De bor hemma, de har inga kostnader då är det väl skit samma. Är jag 
borta eller jag har ingen lön en månad, ja men mamma lagar mat till mig i alla fall och 
hyran är betald. Då är det väl inga problem.  
 
Samtliga försäkringsförsäljare menade även att provision kan vara en faktor som 
påverkar stressnivån negativt. Fast lön sågs därmed som positivt då försäljaren är säker 
på vilken inkomst hen kommer att få i slutet av månaden, vilket skapar en ekonomisk 
trygghet. De menade därmed att provision kan orsaka instabilitet i vardagen. Det här 
beskrevs bland annat av försäkringsförsäljare A, B samt G som menade att det kan vara 
svårt att planera inkomster och utgifter med hög rörlig lön. 
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Försäkringsförsäljare A: Jag har ju faktiskt jobbat under provisionslön, som jag nämnde 
tidigare när jag var ombud. Då fick man ju betalt för varje såld försäkring.  Jag 
upplevde en ganska hög stress. Jag vill jobba med de andra parametrarna i stället, men 
inte ha det här; en månad sälja oerhört mycket villor medan den andra månaden kanske 
gått lite sämre av olika anledningar sjukdom, semestrar och så vidare. Jag vill kunna 
planera min ekonomi. 
 
Försäkringsförsäljare B: Man behöver ju inte vara orolig när man sitter på jobbet i 
mitten av månaden när det har gått jättedåligt och man nu vet i tusan om jag kommer 
ha råd att betala hyran den här månaden och mat och allt sånt där. Nu vet man ju att 
man kommer få dem pengarna och det kommer att räcka.   
 
Försäkringsförsäljare G: Alltså, skulle jag jobba bara med provision och jag veta att 
den första i månaden har jag exakt 0 spänn i lön, då skulle jag ha panik. Skulle jag 
dessutom vara sjuk första veckan skulle det bli riktigt illa, för då har man inte riktigt 
den sjuklön som man kanske vill ha. Sen är man då van att kanske få en viss summa 
varje månad helt plötsligt blir det kanske någonting annat. Ja, räkningarna finns väl 
ändå. Det här för mig som är lite äldre skapar mycket trygghet.  
 
Vidare exemplifierade några av respondenterna att även kvalitén i övriga livet påverkas 
av rörlig lön. Till exempel, att stressnivån kan i värsta fall även följa med försäljaren 
utanför arbetstid. Det här beskrev bland annat försäkringsförsäljare C då hen förklarade 
hur kvalitén på livet har förändrats när hen gick från hög provision till fast lön.  
 
Jag menar, det är betydligt lugnare på dagarna. Jag menar, jag sitter inte stressar 
hemma och hoppar för att få gå till jobbet. Inte för att det var jättestressigt på jobbet, 
men det var just det här att behöva gå hit för att tjäna mer pengar. Jag ska göra detta 
och detta den här jakten på alltihopa. Man får mer kvalité i övriga livet. 
 
Även samtliga av de som arbetar med hög provisionslön beskrev att det är hög 
stressnivå på arbetsplatsen idag. Vidare menade de att det krävs personer med speciella 
egenskaper för att vara uthållig och klara pressen. Bland annat exemplifierade två av 
dem att det är viktigt att känna sig själv som person under de här omständigheterna och 
en försäljare måste balansera arbetsbelastningen på ett bra sätt och kunna inse när 
belastningen blir för stor.  Det här beskrivs av Försäkringsförsäljare D och E på följande 
sätt. 
 
Försäkringsförsäljare E: Stressnivån är oerhört hög. Den rörliga lönen hör ju till 
stressen kanske, så att många slutar.  Men det här, du ska tåla stress oerhört bra. Och 
sen vet jag inte om det är meningen att man ska tåla så mycket stress som vi gör ibland. 
Men det gäller ju faktiskt själv att tänka efter att nu loggar jag ur och stänger av 
telefonen och går hem efter halva fredagen och tar helg. Man måste själv inse det, det 
kan vara det svåraste ibland.  
 
Försäkringsförsäljare D: Är du utbränd här, då kommer du ju inte tillbaka. Det är 
risken. Det är ju väldigt hög arbetsbelastning. Så man måste ju kunna skita i vissa 
grejer också. Man måste sålla lite. Det går att jobba ihjäl sig om man vill. 
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De beskrev även att det kan vara svårt för nya oerfarna anställda att vänja sig vid de 
påfrestningar som den rörliga lönen medför. Bland annat kan det ta långt tid att lära sig 
planera sina dagar och balansera sin arbetsbelastning. Det här beskrev bland annat 
försäkringsförsäljare E som menar att det är viktigt för en försäljare i den här branschen 
att lära sig att leva med rörlig lön och hen har varit med i många fall då kollegor inte har 
klarat av tempot.  
 
Det finns oerhört stora nackdelar om du inte har lärt dig leva med rörlig lön. Jag har ju 
som sagt gjort det här i 20 år och har haft oerhört många arbetskollegor. Det är inte 
många som har klarat av de här på grund av att det har varit rörlig lön och att du inte 
vet vad du har för pengar nästa månad egentligen. Men det har som sagt i slutändan att 
göra med din egen prestation. Som ett tag när man hade 100 % rörlig lön, hade jag 
jättebra månadslön en månad. Då såg jag till att spara en slant till nästa månad, om det 
gick sämre då så att säga. Så man hela tiden hade en buffert. 
 
 

5.4	  Icke-‐finansiella	  belöningar	   
Samtliga av de tillfrågade försäkringsförsäljarna menade att den viktigaste icke 
finansiella belöningen är att få beröm och uppskattning på arbetsplatsen. De beskrev att 
alla anställda vill bli sedda, speciellt om personen har lyckats uppnå högre prestationer 
än det vanliga. Det här uttryckte bland annat försäkringsförsäljare H på följande sätt: 
 
Det är klart det är viktigt med bekräftelse att man gör ett bra jobb, att man är duktig 
och att man får höra det men sen behöver det inte handla om pengar heller bara utan 
det är att, ja men att man blir sedd av chefen och så där. Det tror jag är viktigt.  
 
Majoriteten av de tillfrågade försäkringsförsäljare ansåg att det var viktigare för en chef 
vars anställda arbetar under fast lön att ge den här uppskattningen personligen. Det här 
grundade de i tanken att den rörliga lönen är ett tydligt bevis på en anställds 
arbetsprestation. Därmed krävs inte samma bekräftelse från chefens sida, utan lönen och 
försäljningssiffrorna kan vara en tillräckligt bra indikator. Försäkringsförsäljare I 
beskriver det här på följande sätt:  
 
Det krävs väldigt mycket av en chef om man då inte har rörlig lön. För då måste ju 
chefen bygga upp det här och verkligen ta sig tid för var och en. Kunna gå runt och 
lämna synpunkter på olika sätt och vis. Mycket är på chefen då. 
 
Majoriteten betonade dock att det inte betyder att cheferna som arbetar på avdelningar 
med hög rörlig lön är sämre på att ge ut den uppskattningen personligen heller. 
Försäkringsförsäljare C som har erfarenheter av både hög rörlig lön samt fast lön 
menade att han kände sig mer uppskattad under tiden då han arbetade med rörlig lön:  
 
Det är väl kanske mer på ett provision baserat jobb ändå. För enligt ett provision 
baserat jobb då tjänar oftast dina chefer också någon typ av provision. Och där av är 
de också noggrannare med att ge ut den här bekräftelsen.  
 
Vidare efter intervjuerna har vi fått uppfattningen om att samtliga avdelningar som 
arbetar med provision väljer att visa försäljares försäljningsresultat offentligt inom 
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avdelningen, vilket några av försäljarna som vi pratade med uppskattade. De menade att 
på det här sättet kunde andra se deras arbetsprestation, vilket i sig kunde leda till mer 
stolthet. Samtidigt ansåg de att syftet med listorna är att skapa medvetenhet hos de som 
ligger lågt ner på listan för att få dem att prestera bättre. Det här är 
försäkringsförsäljares C egna erfarenheter på hur en duktig anställd kan bli bekräftad 
som arbetar under rörlig lön: 
 
På ett provisionsbaserat ska ju. Då är det nästan uppbyggt så att de som säljer dåligt, 
alltså de som inte är de bästa medarbetarna, ska också få känna att de inte är det. Som 
till exempel många försäljningsföretag sätter upp sådana här tavlor där man kan se den 
här har sålt mest och den här har sålt minst. Det gör man aldrig på ett ställe där man 
får månadslön. Men det är för att dem höjer upp en så otroligt mycket om man är en 
bra säljare för att motivera dem andra.  
 
Samtliga av de försäkringsförsäljare som arbetar under rörlig lön bekräftade det här som 
försäkringsförsäljare C beskrev och menar att de också visar upp försäljningsresultat 
offentligt inom avdelningen idag.  
 
Samtliga av de försäkringsförsäljare som arbetar under rörlig lön idag betonade att de 
inte är i stort behov av bekräftelse av chefen. Försäkringsförsäljare G beskrev det på 
följande sätt: 
 
Ja för mig spelar det ingen större teater. Utan jag vet. Jag har ganska bra pejl på vad 
jag gör i alla fall. Jag vet att säljer jag si och så mycket på en dag det är bra jag 
behöver inte ha någon som kommer och säger fan vad bra du gjorde. Mig kvittar det.  
 
Dock har samtliga respondenter även de med rörlig lön påpekat att det är viktigt för dem 
att få uppskattning från kunder och att de känner att de gör dem en tjänst. Bland annat 
påpekar försäkringsförsäljare F och D det här:  
 
 
Försäkringsförsäljare F: Vissa kunder hjälper man ju med grejer som man egentligen 
inte tjänar några pengar på att göra. Men det är ju ändå en tillfredställelse att kunna 
hjälpa någon människa oavsett vad det är.  
 
Försäkringsförsäljare D: Kunderna, det är viktigt att de är glada och nöjda.  Till 
exempel som min svärfar han skickade hit hela polishuset, det är nog den största 
uppskattningen som man kan få. 
 
 

5.5	  Organisationskultur 
Samtliga av de tillfrågade försäkringsförsäljarna anser att det är viktigt att kunna 
identifiera sig med den organisation som de arbetar för deras egen motivation. Skulle de 
inte kunna identifiera sig skulle de ha svårt att utföra sina arbetsuppgifter för 
organisationens bästa. Försäkringsförsäljare J, H och G svarar på frågan om det är 
viktigt för deras motivation att kunna identifiera sig med organisationen på följande 
sätt: 
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Försäkringsförsäljare J: Ja, alltså jag är stolt över att jobba på ett så pass stort företag 
tycker jag. Jag tycker även att vi sysslar med bra grejor. Jag skulle kanske inte känna 
mig lika stolt om jag försökte sälja såpa liksom på nå litet telemarketing företag eller 
så. Jag tycker att det vore ju synd om man liksom skämdes för det arbete man har. 
 
Försäkringsförsäljare H: Ja det är jätteviktigt det tycker jag. Att man är stolt över där 
man jobbar och att man står bakom företaget som man säger och deras värderingar, 
det tycker jag också är skitviktigt   
 
Försäkringsförsäljare G: Jag har en övertygelse när jag pratar med folk. Dem tror på 
vad jag säger och jag vet att jag säljer bra grejer. Skulle bolaget sälja någonting annat 
och typ nu ska ni lura folk så mycket som möjligt, då skulle jag aldrig vara kvar. Det 
funkar inte för mig. 
 
Vi fick dock svar från respondenter som ansåg att de vanligtvis undvek att berätta för 
folk utanför arbetsplatsen att de arbetade inom branschen men hade problem med att 
säga vilket företag samt att de var försäljare: 
 
Försäkringsförsäljare E: Så att jag brukar tala om att jag jobbar i försäkringsbranschen 
men nämner aldrig vilket företag jag jobbar åt.  
 
Försäkringsförsäljare D: Alltså jag gillar inte ordet sälj för då tänker man på en person 
som säljer på grejer på folk som de inte behöver.  
 
Samtliga av de tillfrågade respondenterna med fast lön anser att samarbetet skulle bli 
lidande om rörlig lön infördes på avdelningen. Idag anser alla tre att samarbetet fungerar 
väldigt bra. Olika anställda är bra inom olika områden och uppstår bekymmer idag finns 
det ingen tvekan om att ta hjälp från andra anställda. Försäkringsförsäljare C beskriver 
hur rörlig lön kan påverka samarbetet på följande sätt: 
 
Man bli mer egoistisk med provisionslön. Man vill inte ta tid från sitt egna arbete för att 
hjälpa någon annan. Har man en månadslön så gör det inget om hjälper medarbetare. 
Det kan ta timmar att sitta och gå igenom allt, så att det blir rätt. För man vet att man 
strävar mot samma mål. Bolagets bästa och för hela arbetsgruppens bästa. Annars så 
strävar man ju i princip bara för sig själv. Och det kommer vi tillbaka till i det jag sa 
tidigare. Man blir mer egoistisk, man ser bara kortsiktigt. 
 
Försäljare A erkänner att hen personligen skulle vara mer egoistisk under rörlig lön:  
 
Nej, ärligt talat, nej. Därför då går min tid och det är ju någonting att jag tror att jag 
skulle bli mer fyrkantig i mitt tänk. Till exempel; Okej, här har vi en kollega som 
behöver hjälp att översätta en text och formulera svaret. Och jag ser att det är kö på 
telefonen och jag vet att jag får mer i lön ju fler jag säljer. Då försjuttons gubbar skulle 
jag nog vara lite mer kortfattad då.  
 
Samtliga av de tillfrågade med rörlig lön menar att det här yrket inte kräver samarbete 
på samma sätt som många andra yrken. Försäljarna arbetar mer självständigt med sina 
egna kunder. Försäkringsförsäljare J beskriver situationen på följande sätt:  
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Vi har inget särskilt egentligen samarbete. De är ju inte sådant jobb riktigt, det är ju 
ganska individuellt liksom i och med att du sitter i telefon så är det ju sällan man, ja 
men går till andra och sådär då. 
 
Även försäkringsförsäljare H som kan räknas in inom spannet noll till två år på 
positionen var förvånad över hur lite samarbete det var inom avdelningen: 
 
Jag trodde att det var mer samarbete innan jag började här. Men det är väldigt mycket 
ensamt arbete. Vi har uppsatta mål som vi ska nå gemensamt. Men dem når vi ju inte 
genom att samarbeta med varandra så där direkt.  
 
För att främja samarbetet har dock företag med provision valt att implementera 
gynnsamma förutsättningar för medarbetarna att hjälpa varandra mer. 
Försäkringsförsäljare D beskriver till exempel ett system som de använder sig av: 
 
Vi har ett sånt system också att då jag rekommenderar en kund till han då får jag trettio 
procent utav affären om det blir affär. Så att jag kan ju sitta hela dagarna och skicka ut 
kunder till folk om jag vill. 
 
Samtidigt beskriver vissa av försäkringsförsäljarna om hur tävlingsinriktat det är inom 
avdelningarna idag. Några av dem ser försäljningssiffrorna som en individuell tävling, 
vilket beskrivs bland annat av försäkringsförsäljare D:  
 
Men den listan säger ju i princip vem som tjänar mest, men listan är som en tävling. 
Den går från januari till december. Men såklart, man vill ju helst vara högt upp på den 
där annars kanske man ska söka vidare till någon annan tjänst.  
 
Samtliga av de tillfrågade respondenterna betonar att gemenskapen inom avdelningen är 
viktigt för dem, bland annat då de spenderar stora delar av sin tid på arbetsplatsen. 
Arbetskollegorna beskriver även att det är väldigt viktigt vilka arbetskollegor de arbetar 
med och att jobbet även ska vara en social plats där möjligheten att integrera med andra 
individer finns. Samtliga av de tillfrågade anser att gemenskapen är väldigt bra på den 
avdelningen som de arbetar på. Det här beskriver bland annat försäkringsförsäljare E på 
följde sätt. 
 
Ja det är oerhört viktigt framförallt gemenskap. Själva yrket som sådant är ganska 
självständigt i och med att du sitter själv med dina kunder. Men du måste ändå kunna 
komma överens på en arbetsplats. Och i den här korridoren här så har vi dem som har 
liknade jobb, bara lite olika inriktningar. Det går ju inte att vi har någon osämja här så 
skulle det inte vara nå trevligt att jobba överhuvudtaget.  
 
 

5.5	  Arbetsdesign	   
Frihet under eget ansvar, är en gemensam uppfattning som samtliga respondenter delar 
när de skulle beskriva vad de ansåg var bra med rörlig lön. De flesta menade att frihet 
under eget ansvar innebär att försäljaren kan i större utsträckning påverka hur 
arbetsdagen kommer se ut. För att nå upp till en bra summa pengar i slutet av månaden 
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måste försäljaren ha lyckats sälja ett antal försäkringar, men när han arbetar och lyckas 
komma till avslut är upp till försäljaren.  
 
Försäkringsförsäljare A med fast lön beskriver friheten under eget ansvar på följande 
sätt: Det är ju någonting som man kanske kunde säga mer positivt med rörlig lön. Att 
man kan styra sin tid mer. Att man vet med sig om att kunderna är hemma på kvällarna 
och att jag kanske hellre skulle kunna tänka mig att jobba en kväll istället för att komma 
in en måndag morgon jämt 08.00. Det är ju en positiv aspekt i provisionslön. För så 
gjorde ju jag i tre månaders tid innan jag började med fast lön här. Då kunde jag jobba 
kvällarna istället och under dem tiderna.  
 
Försäkringsförsäljare D med hög rörlig lön beskriver hur hans arbetsdagar kan se ut på 
följande sätt: Då får man betalt för det man gör. Så om jag går hem idag ja då påverkas 
min lön om jag inte har gjort affärer. Så om jag åker till golfbanan och gör miljonaffär 
då har jag ju jobbat. Så jag kan ju till exempel åka till Spanien och sitta där med min 
gudfar och till exempel placera hans pengar, så det är ju väldigt flexibelt. Och som det 
är idag, jag far ju till gymmet när det här är klart och sen är jag där i en och en halv 
timme och sen åker jag och sätter mig på altan hemma om det inte är något katastrofalt 
dåligt väder. Och sen har jag ju med mig datorn som är i kopplad så den kan jag ju ta 
med mig överallt. 
 
Samtliga som arbetade med hög rörlig lön ansåg att frihet under ansvar var en väsentlig 
del för deras motivation. Det här beskrivs bland annat av försäkringsförsäljare F: 
 
Ja vi har ju oreglerade arbetstider så att för oss. Det är egentligen frihet under ansvar. 
Visst jag kan fara hem och sitta där om det är OS, men då får jag ingen rörlig lön 
heller. Så du måste hela tiden se till att du har fyllt din almanacka och att du har dina 
kunder. Jag trivs ju med att ha det så så att säga. Jag behöver inte följa några tider, jag 
tror jag skulle ha jättesvårt att ha fasta arbetstider. Då skulle jag nog säga upp mig. 
 
Att inte ha ett rutinmässigt arbete är väsentligt för samtliga försäkringsförsäljares 
motivation. Vidare menar alla respondenter oavsett lönesystem att deras arbete inte är 
rutinmässigt, utan varje kundmöte är unik. Det kan dock skilja sig olika mycket mellan 
mötena. Det här beskrivs bland annat av försäkringsförsäljare G:   
 
Det är därför jag sitter där jag gör. För grejen är det att när någon ringer till oss. När 
jag lyfter på telefonlur, jag har inte en jävla aning om vad som kommer. Det kan vara 
någon som har sålt en bil och ska plocka bort en försäkring, det kan vara någon som 
köpt en bil. Det kan vara någon med en betalning som inte funkar, det kan vara någon 
vars hund har dött och måste kopplas vidare. Det finns ett sånt ohyggligt spektrum av 
ärenden som kan komma, det är det som jag tycker är kul. Jag hatar rutinmässigt 
arbete. Vill du ta död på mig sätt mig vid ett löpandeband. 
 
En del av respondenterna menar dock att provisionslönen kan få försäljaren att välja ett 
mer rutinmässigt arbetssätt. Vissa försäkringar menar de är lättare att teckna än andra 
och anses därmed kunna utföras effektivare och mer rutinmässigt, vilket i slutändan kan 
generera mer pengar. Försäkringsförsäljare C som har arbetat med både hög rörlig lön 
och fast berättar:  
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Men i slutändan jobbar jag på en provisionsbaserad lön hade jag faktiskt tyckt om att 
jobba med skotrar, för det är lättare pengar att försäkra en skoter på 3 minuter än att 
sitta med komplicerade ärenden och sen sluta med att jag har en produkt för 900 kr som 
jag har jobbat 6 timmar för.  Det kan man dra in också. Så att jag väldigt nöjd med att 
kunna jobba som jag gör idag. Man kan ta på sig mycket ansvar om man vill.  
 
Ett flertal av de tillfrågade försäkringsförsäljarna menar att det både finns negativa och 
positiva aspekter med att arbeta under rörlig lön då det kommer till kundmötet. Det 
positiva menar samtliga försäljare med fast lön är att försäljningsprocessen blir kortare 
och mer effektiviserad med hög rörlig lön. Detta kan få kunden att känna sig mer säker 
på sitt val då alla alternativ inte redovisas till exempel. Samtidigt innebär en kortare 
process med kunden att deras egentliga behov kan bli åsidosatta. Det här beskrivs bland 
annat av försäkringsförsäljare A; 
 
Alltså, som rådgivare gäller det ju att hjälpa kunden och liksom få kunden att komma 
till ett val. Man måste kunna styra kunden lite utifrån kundens önskemål alltså 
bakgrund, situation och hela den biten för att komma till ett slutmål, ett avslut helt 
enkelt. Den processen kan nog bli lite kortare om jag jobbar med provision tänker jag 
helt spontant. Samtidigt kan det också vara en bra faktor för att samtalet eller besöket 
får ju inte ta för lång tid att det blir en massa lull lull, så att kunden inte riktigt blir 
medveten om vad behovet är någonstans. Utan det kan hända att det tar för lång tid, så 
att man stjälper kunden. Till exempel, nu blev det så här många valmöjligheter jag vet 
inte ens vad jag ska välja.  
 
Försäkringsförsäljare B, som arbetar med fast lön men har tidigare erfarenheter av rörlig 
lön, ser också positiva och negativa aspekter med rörlig lön när det gäller kundmötet. 
Hen menar bland annat att försäljaren kanske tar längre tid på sig med varje kund om 
personen arbetar med fast lön. Samtidigt anser hen dock att försäljaren under rörlig lön 
är mer noggrann med vilken information som skickas och är dessutom mer angelägen 
om att avsluta affären med kunden. Med fast lön är det mer upp till kunden att ta 
kontakt för att få affären avslutad.  
 
Man kanske är lite ärligare och tar lite längre tid på sig med fast lön. Däremot kan man 
ju bli lite latare. Det är ju inte så viktigt om den där kunden återkommer och jag skickar 
med allmänna papper. Det räcker åt den där kunden. Vet du att du skulle få den här 
affären så innebär det 2000 kronor i lön till mig. Ja, då verkligen vill du ha en tid 
inbokad kvart över två på fredag. Du skickar jättenoga underlag till kunden och ringer 
han inte så ringer du gärna om en halvtimme, pratar in meddelande på telefonen och 
lite sådära mer. Man själv driver på för att få affären i land medan om man har fast lön 
är det mer kunden som får driva på lite grann för att få affären färdigt.  
 
Många av respondenterna började diskutera fula knep i samband med rörlig lön. En del 
av dem anser att de tror att det var vanligare med fula knep när försäkringsförmedlaren 
arbetar under provision. Vidare menar de även att kunderna kan vara känsligare då 
medvetandet av den rörliga lönen existerar. Det här beskriver bland annat 
försäkringsförsäljare E som idag arbetar under hög provisionslön: 
 
Du måste hela tiden kunna se dig själv i spegeln dagen efter. Och kan du det, så tror jag 
inte det är så stort problem mellan rörlig och fast lön. Men är det så att du inte klarar 
av att se dig själv i spegeln och säljer saker som du kanske får mer betalt för men som 
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inte riktigt är det den här kunden skulle haft. Där finns en risk kontra den fasta lönen. 
Där tror jag faktiskt generellt att det är mindre risk för fel, mindre fel produkter. Så är 
det. 
 
Försäkringsförsäljare C beskriver att han tror att kunder litar mer på en försäljare som 
arbetar under fast lön på följande sätt.  
 
Hade vi haft provisionslön och kunderna vet om det, blir det helt plötsligt mer 
misstänksamma. Det vet jag att dem blir, säger man att man har fast lön och jobbar 
som, man är ju faktiskt där för att hjälpa kunden. Då litar dem på dig på ett helt annat 
sätt. 
 
En del av respondenterna menar dock att det inte går att vara långvarig i branschen med 
användandet av fula knep. De här beskriver försäkringsförsäljare D på följande sätt:  
 
Det går ju att bli helt blind och bara köra dåliga rådgivningar. Det går ju att blåsa 
kunden, men då är man ju inte långvarig i branschen. Det är ju som min kollega han 
har ju varit här i sjutton år och har man gjort dåliga rådgivningar då är man ju inte 
kvar så länge. 
 
Flera av respondenterna påpekar även att ärlighet varar längre. Till exempel, när vi 
diskuterade frågan med försäkringsförsäljare B fick vi beskrivningen: 
 
Man brukar ju tjäna på att vara ärlig om man tar upp problem också för då kan ju 
kunden känna att den här killen verkar man ju kunna lita på.  
 
 

5.6	  Sammanfattning	  av	  empiri	  med	  hjälp	  av	  modell	  	  
För att lättare kunna sammanfatta den här empiridelen har vi valt att göra en modell. 
Modellen är designad utifrån våra fyra teman. Varje tema är uppdelat i två spalter. Den 
vänstra spalten är en sammanfattning av respondenternas svar hur rörlig lön påverkar 
motivationen och den högra visar den fasta lönens påverkan.  
 
Inom temat finansiella belöningar, visar modellen att rörlig lön oftast får de anställda att 
anstränga sig mer och göra det där lilla “extra”. Med fast lön är risken den motsatta att 
den anställde lätt kan bli för bekväm. Rörlig lön medför tydligare koppling mellan 
arbetsprestation och belöning än vad fast lön gör. Nackdelarna med rörlig lön är dock 
att de kan bidra med stress och skapa en otrygghet som bland annat kan påverka 
kvalitén på livet. Vidare har det visat sig att rörlig lön uppskattas olika beroende på 
försäkringsförsäljarens livssituation. Det krävs även speciella egenskaper för att kunna 
hantera och leva med rörlig lön.  
 
 
Inom temat icke-finansiella belöningar betonar modellen att försäkringsförsäljare under 
både rörlig och fast lön uppskattar beröm. De med rörlig lön menar dock att det inte är 
viktigt för deras motivation. Vidare är det viktigare för chefen att ge beröm till 
försäkringsförsäljarna som arbetar under fast lön än de med rörlig lön. Feedback från 
kund är viktigt för både försäkringsförsäljare under rörlig som fast lön.  
 
Inom temat organisationskultur kan vi se att de med fast lön oftare samarbetar med 
varandra än de med rörlig lön. Vidare har rörlig lön ansetts vara ett hot mot samarbetet. 
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De avdelningarna med rörlig lön har ofta system i syfte att främja samarbetet.  Modellen 
visar även att de med fast lön ofta kan identifiera sig bättre med den organisationen som 
de arbetar för än de med rörlig lön. Vidare har vi inte sett några tecken på att 
gemenskapen drabbas av provisionslönen.  
 
Inom sista och fjärde temat arbetsdesign belyser modellen att de med rörlig lön kan 
planera deras arbetsdagar bättre än de med fast lön. Rörlig lön kan även påverka den 
anställdes arbetssätt och få individen att arbeta mer rutinmässigt. Vidare är det vanligt 
att de med rörlig lön spenderar mindre tid med kunden än de med fast lön. De med fast 
lön är mer noggranna med att redovisa alla försäkringsalternativ, vilket kan leda till att 
kunden lättare blir förvirrad. Till skillnad från detta redovisar de med rörlig lön oftast 
enbart de alternativ de tror att kunden vill teckna och är mer angelägna om att driva på 
kunden till köp. Arbetar försäljaren under fast lön är det mer upp till kunden att ta 
kontakt för att försäkringar ska bli tecknade. Slutligen visar modellen att det är en större 
risk att försäkringsförsäljare använder fula knep för att få försäkringar sålda när de 
arbetar under rörlig lön.  
 
 
 
Figur 3: Sammanfattning av empiri 
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6.	  Analys	  
I det här kapitlet kommer vi att applicera det empiriska materialet med vår teoridel. Vi 
kommer att diskutera likheter och skillnader bland respondenters åsikter samt 
analysera och utvärdera dessa med teorin. Kapitlet kommer att struktureras efter våra 
teman där vi inleder med finansiella belöningar för att sedan analysera icke-finansiella 
belöningar, organisations kultur samt arbetsdesign. För att påminna läsaren om våra 
teorier har vi även inlett det här kapitlet med vår sammanfattade modell av teorin; 

 
Figur 2: Teoretisk sammanställande modell 
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de här tre komponenterna. Det här innebär att de är medvetna om att en högre 
arbetsprestation leder till ett högre arbetsresultat. Vidare är det medvetna om att högre 
arbetsresultat leder till belöning, vilket vid rörlig lön därmed är pengar. Belöningen är 
då också av hög valens för individerna då de bland annat eftersträvar pengar. Den här 
kopplingen ser dock inte respondenterna lika tydligt med fast lön kan vi konstatera 
utifrån empirin. Då samtliga menar att det är svårare att påverka sin egen lön i samma 
utsträckning då det oftast sker under lönesamtal som vanligtvis äger rum en gång per år. 
Därmed har de samma lön en lyckad försäljningsmånad som en sämre månad. 
Provisionen anses därmed vara mer motiverande på grund av att du kan påverka lönen 
mer frekvent. Det finns dock positiva aspekter med fast lön menar 
försäkringsförsäljarna. Ett exempel kan vara att under löneförhandlingarna kan andra 
parametrar förutom försäljningssiffror räknas med. Det kan till exempel handla om att 
försäljaren har tagit personligt ansvar över något eller främjar avdelningen samarbete. 
Problemet med att räkna med andra parametrar i lönen är dock subjektiviteten, det vill 
säga det en person tycker är väsentligt behöver inte vara det för den andra. Ett bra 
exempel är försäkringsförsäljare A beskrivning av provisionens tydliga koppling och 
jämför med fast lön på följande sätt. “Det är ju tydligare med provision. “För att det är 
ju så mätbart. Vad innebär eget ansvar, vad innebär initiativtagande det kan ju vara så 
subjektivt hur man tolkar sådana saker. Jag kan ju tycka en sak och min chef kan ju 
tycka en annan sak. Men har du svart på vitt att du har sålt sjuttiofem villaförsäkringar 
då kan man inte tycka så mycket annat.”  
 
En stor fördel med fast lön, vilket empirin har belyst, är den säkerhet som den medför. 
Med fast lön är de anställda garanterade en viss summa pengar i slutet av månaden och 
är därmed inte beroende av sin arbetsprestation i samma utsträckning som de arbetande 
under provisionslön är. Samtliga av de försäkringsförsäljare som arbetar under hög 
rörlig lön menade att om de inte presterade uteblir stora delar av lönen. De beskrev till 
exempel hur flera av deras tidigare kollegor hade problem med den här osäkerheten, 
vilket gjorde att osäkerheten och stressen blev för hög och de tvingades byta arbete. Det 
här uttrycks på följande sätt av Försäkringsförsäljare E “Rörlig lön är en morot. Kan du 
hantera det så är det jäkligt bra, annars är det förödande för många, så många klara 
inte det här och slutar.” Därmed anser de att tryggheten har en väsentlig del i vissa 
anställdas motivation, vilket kan kopplas till Maslows behovshierarki. Eftersom vi, som 
vi har belyst i teoridelen, använder Maslows modell från ett företagsperspektiv anser vi 
att lön tillhör det första trappsteget, vilket berör de fysiologiska behoven. Som vi har 
belyst i teoridelen anser Maslows teori att de här behoven är starkast eftersom individer 
prioriterar dem före andra (Maslow, 1987, s. 15-16). Den här tryggheten anser vi även 
kan kopplas till Herzbergs tvåfaktorsteori. Enligt Herzberg räknas lön och stabilt 
anställningsvillkor som hygienfaktorer och om individen upplever saknad av 
hygienfaktorer känner hen otillfredsställelse (Herzberg, 1968, s. 56). Från empirin har vi 
fått uppfattningen om att rörlig lön kan upplevas som ett ostabilt anställningsvillkor för 
många personer bland annat på grund av att om du inte lyckas sälja som planerat får du 
inte den förväntade inkomsten. Med fast lön skulle anställningsvillkoret se annorlunda 
ut då den anställde är garanterad en fast inkomst i slutet av månaden. Den här rädslan 
som respondenterna har beskrivit, det vill säga att inte få tillräcklig lön på grund av det 
anställningsvillkor som rörlig lön medför, anser vi kan kopplas med Herzbergs teori om 
att avsaknaden av hygienfaktorer leder till otillfredsställelse. Respondenterna menar att 
det kräver speciella egenskaper för att arbeta med provisionslön. Försäkringsförsäljare E 
beskrev det på följande vis: “Stressnivån är oerhört hög. Den rörliga lönen hör ju till 
stressen kanske, så att många slutar.  Men det här, du ska tåla stress oerhört bra. Och 
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sen vet jag inte om det är meningen att man ska tåla så mycket stress som vi gör 
ibland.” 
 
 
Tidigare forskning betonar att anställda upplever belöningssystem olika beroende på 
personens ålder (Lopez et al., 2006, s. 382). Flaherty och Pappas (2002, s. 141) betonar 
att anställda i ett tidigt stadium ofta upplever provisionslönen som ett ostabilt system 
och ofta föredrar fast lön. Majoriteten av de respondenter som vi har intervjuat ansåg 
dock att provision var ett bättre lönesystem i tidigare ålder och karriär. Det här på grund 
av att de anser att yngre personer inte behöver planera sin budget på samma sätt som 
äldre. Äldre har till exempel ofta en familj som de behöver hjälpa till att försörja och är 
därmed beroende av tryggheten att få en fast lön. Därför menar majoriteten av 
respondenterna att yngre kan riskera mer. Försäkringsförsäljare E påpekar dock att 
försäkringsförsäljaren måste lära sig att leva med provisionslön, vilket han beskriver på 
följande sätt: Det finns oerhört stora nackdelar om du inte har lärt dig leva med rörlig 
lön. ...Som ett tag när man hade 100 % rörlig lön, hade jag jättebra månadslön en 
månad. Då såg jag till att spara en slant till nästa månad, om det gick sämre då så att 
säga. Så man hela tiden hade en buffert. 
 
 

6.2	  Icke-‐finansiella	  belöningar 
Förutom pengar som motivator, anser majoriteten respondenter att den viktigaste icke-
finansiella belöningen är uppskattning och beröm. Att få feedback för sitt arbete är 
ytterst viktigt för samtliga. Respondenterna tycker om att höra när de har presterat något 
utöver det vanliga, samtidigt som de vill få konstruktiv kritik. Det här kan vi koppla till 
Maslows fjärde trappsteg i behovshierarki som handlar om uppskattning och beröm. 
Maslow betonar att individers behov i det här trappsteget är att få uppskattning som till 
exempel beröm och aktning från andra personer, vilket i sin tur kan leda till bättre 
självförtroende och självrespekt med mera (Maslow, 1987, s. 20-21). Vi kan även 
koppla respondenternas svar till Herzbergs tvåfaktorsteori. Herzberg anser att beröm 
och uppskattning tillhör motivationfaktorer, vilket om individer upplever leder till ökad 
tillfredställelse (Herzberg, 1968, s. 56-58). Vi har dock märkt utav svaren att 
uppskattning och beröm från andra personer är av mindre vikt för de 
försäkringsförsäljare som arbetar under rörlig lön. En del av respondenterna menar att 
lönen i sig kan vara motiverande då den symboliserar bra arbetsprestationer. På det här 
sättet kan en ökad provisions del av lönen från en anställds perspektiv uppfattas som 
beröm. Det här resonemanget av respondenterna stämmer väl överens med Delvecchio 
och Vagner (2011, s. 6) teori om att provisionslön inte bara är en ekonomisk motivator 
utan lönen kan även symbolisera ett bra utfört arbete. En annan anledning till att 
respondenterna under rörlig lön inte ansåg att beröm och uppskattning var lika 
väsentligt kan återigen kopplas till Maslows behovshierarki. Maslows behovskategorier 
är hierarkiskt rangordnade och tanken med modellen är att en individ inte kan hoppa 
över en kategori förrän den lägre kategorins behov är uppfyllda (Sahoo et al., 2011, s. 
25). Arbetar försäkringsförsäljaren under provision kan individen uppleva en osäkerhet 
till den kommande lönen, vilket gör att den osäkerheten prioriteras före övre kategorier, 
därmed inklusive uppskattning och beröm. 
 
 
På grund av att provisionslönen kan vara en bekräftelse på god arbetsprestation har 
försäkringsförsäljare C, E och I betonat att det ligger större ansvar på chefen när 
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avdelningen arbetar under fast lön. Försäkringsförsäljare I beskrev: “Det krävs väldigt 
mycket av en chef om man då inte har rörlig lön. För då måste ju chefen bygga upp det 
här och verkligen ta sig tid för var och en”. Sahoo et al. (2011, s. 25) betonar dock att 
det är svårt för företag att tillfredsställa de två översta kategorierna i Maslows 
behovshierarkin. Det är dock viktigt att betona att tillfredställelse av de behoven kan 
leda till att den anställde blir motiverad under en längre tid. Företag kan därmed i 
längden tjäna på att försöka tillfredsställa behov i de högre kategorierna. (Sahoo et al., 
2011, s. 25) Att använda listor när anställda arbetar inom rörlig lön menar även Jost och 
Elsbach (2001, s. 195) är vanligt idag. Det här har vi även belyst i empirin då hälften av 
respondenterna menar att det är vanligt för företag som arbetar med provision att visa 
försäljningssiffror offentligt inom företaget. Respondenterna menade att syftet är att öka 
motivationen hos de anställda genom att få de anställda att vilja sträva efter att befinna 
sig högt upp på listan. Vidare beskriver de även att listorna gör att goda eller förbättrade 
försäljningssiffror framhävs, vilket gynnar möjligheten till uppskattning och 
berömmelse inom företaget. Bland annat har andra personer förutom chefen möjlighet 
att se försäljningssiffrorna, vilket ökar chansen till att försäkringsförsäljare ger 
uppskattning och berömmelse åt varandra. Det här innebär att pressen på chefen att ge 
beröm minskar och sprids ut på medarbetarna. Hackman och Oldham (1980, s. 80) 
betonar dock vikten i att en anställd även får feedback från utomstående utanför 
organisationen. Det kan till exempel handla om att kunden ger feedback på vad som var 
bra och dåligt under kundmöte (Hackman och Oldham, 1980, s. 80). Det här har vi även 
belyst i vår empiri del då flera av respondenterna beskriver hur viktig feedbacken från 
kunden är.  
 
 

6.3	  Organisationskultur	   
I empirin har vi belyst att samtliga respondenter anser att det är viktigt för sin egen 
motivation att kunna identifiera sig med den organisation som de arbetar för, vilket kan 
kopplas Social Identity Theory. Tyler (2001, s. 153-154, 156) menar bland annat i sin 
studie att anställda som identifierar sig mer med organisationen är därmed mer villiga 
att sträva efter organisationens mål. Det här betonade även försäkringsförsäljare C som 
beskrev vikten i att arbeta med en bra arbetsgivare på följande sätt: “Ja, men är det en 
bra arbetsgivare man har då blir man också motiverad att ge något tillbaka.” Företag 
vill få anställda att identifiera sig med organisationen bland annat för att få de anställda 
att sträva mor organisationens mål (Tyler, 2001, s.154). Ett provisionsbaserat 
lönesystem kan dock vara ett hot för anställdas identifiering med organisationen. 
Provisionen kan till exempel få den anställda att sätta sina egna mål före organisationen 
(Küster & Canales 2011, s. 281). Det här betonar också försäkringsförsäljare C: “Jobbar 
man bara för en högre lön, så jobbar man bara för sig själv.” De offentliga 
Försäljningslistorna, som vi har belyst i empirin, är återkommande bland företag som 
arbetar med provision kan också vara ett hot för anställdas identifiering. Genom de här 
listorna är risken stor att anställda lättare blir placera som vinnare och förlorare, vilket 
kan göra att det bildas små grupperingar samt att de som säljer sämre kan ha svårare att 
se sig själva som en del av organisationen (Jost och Elsbach 2001, s. 195). 
Försäkringsförsäljare D och E som arbetar under en stor andel rörlig lön är de enda som 
har visat tveksamheter vid identifieringen med organisationen: “Så att jag brukar tala 
om att jag jobbar i försäkringsbranschen men nämner aldrig vilket företag jag jobbar 
åt.”  
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En anledning till varför individer väljer att identifiera sig med organisationer kan vara 
för att tillfredsställa behov som tillhörighet och till exempel vara en del av någonting 
större än de själva (Pratt 2001, s. 14). Det här har vi även märkt i respondenternas svar. 
Ett exempel är försäkringsförsäljare F som beskrev att identifieringen med 
organisationen var väldigt viktig och stolt gav oss förklaringen: Det kommer ju fram 
folk till mig. Man kan gå på puben en kväll eller på golfbanan eller på innebandyn och 
säger att jag skulle vilja ha en försäkring. Tyler (2001, s. 154) betonar att 
organisationer bör försöka få anställda att identifiera sig med organisationen, vilket kan 
få individen att känna sig mer betydelsefull samt ökad självförtroende genom att 
avspeglas av organisationens prototyp och status. Det här kan till exempel kopplas till 
försäkringsförsäljare J och H som beskrev sin stolthet att vara en del av företagen som 
de arbetade för. Bland annat ansåg de att företagen tog ett etiskt ansvar och hade andra 
förmåner som de kunde vara stolta över. Majoriteten av respondenterna ansåg att de 
stolt kunde säga att de arbetade för organisationen på fritiden och för folk utanför 
arbetet.  
 
Som vi har belyst i empirin medger samtliga respondenter att samarbetet fungerar bra 
när det behövs. Skillnaden är dock att det är mer samarbete under avdelningarna som 
arbetar under fast lön. Samtliga respondenter som arbetar under fast lön har beskrivit att 
olika anställda är bra inom olika områden. De menade att om det uppstod problem för 
en anställd är det vanligt att individen därmed går till den anställde som besitter på den 
kunskapen för att få hjälp. Till skillnad från de respondenterna har vi märkt på samtliga 
under rörlig lön att de delar åsikten om att branschen inte är i behov av samarbete. De 
menar att varje försäkringsförsäljare sköter sitt med sina egna kunder. Vidare, som vi 
har belyst i empirin, har samtliga av de tillfrågade respondenterna med fast lön betonat 
att samarbetet skulle bli lidande om rörlig lön infördes på avdelningen. De har även 
erkänt att de personligen skulle bli mer egoistiska och mindre samarbetsvilliga under 
rörlig lön. Det här kan kopplas till det Jost och Elsbach, (2001, s. 194) beskriver om att 
provision kan bilda konkurrens inom ett företag då fler anställda samtidigt arbetar under 
lönesystemet. Istället för att hjälpa och samarbeta med varandra tänker anställda under 
provision mer på sina egna mål, vilket kan leda till att organisationens gemensamma 
resultat blir åsidosatt (Fournier, et al., 2010, s. 7-8). Som vi har belyst flera gånger 
tidigare används försäljningslistorna för att motivera de anställda. Bland annat kan det 
skapa en tävling mellan försäljarna där konkurrensen får de anställda att bli mer 
motiverade. Nackdelen är dock att det kan skapa förutsättningar för ett mer egoistiskt 
agerande. Vissa respondenter med rörlig lön har dock förklarat att en del åtgärder har 
genomförts för att främja samarbetet. Ett exempel är försäkringsförsäljare D som 
förklarade att varje försäkringsförsäljare som delegerar en kund till en annan 
försäkringsförsäljare som är bättre lämpad åt kundens behov får en viss procentsats av 
provisionen.  
 
Utifrån empirin kan vi konstatera att gemenskapen är viktig för motivationen. Samtliga 
respondenter har belyst att dem har en bra gemenskap på arbetsplatsen. I fall 
gemenskapen på arbetsplatsen inte skulle vara tillfredställande menar flera av dem att de 
inte skulle arbeta kvar på arbetsplatsen. Det här då de anser att dem spenderar väldigt 
mycket tid på sin arbetsplats, vilket då ställer högre krav på en socialt trevlig plats där 
möjligheten att interagera med andra finns.  Det här kan kopplas till Maslows 
behovshierarkins tredje trappsteg som betonar anställdes behov av att känna gemenskap 
och tillhörighet (Maslow, 1987, s. 20-21).  Viktigt att notera är att Maslows modell inte 
är skriven från ett företagsperspektiv. Gemenskapen handlar därmed inte enbart om 
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arbetslivet, men för oss som ändå skriver från företagsperspektivet handlar 
gemenskapen om relationer inom arbetsplatsen.  
 
 

6.4	  Arbetsdesign 
En viktigt positiv aspekt med rörlig lön som vi har betonat i empirin är den frihet som 
den kan erbjuda anställda. Friheten i det här fallet handlar främst om arbetstider då 
anställda i större utsträckning får bestämma när de ska arbeta. Det är dock viktigt att 
betona att det är anställdas eget ansvar att se till att de har sålt tillräckligt i slutet av 
månaden. Den slutliga lönen bestäms utifrån hur mycket försäljaren har sålt, men när 
försäljningen sker är upp till honom. Det här kopplar vi med Hackman och Oldhams 
arbetskaraktäristiska modell, vilken vi har belyst i teoridelen. Hackman och Oldham 
menar att anställdas motivation kan påverkas av autonomi. Autonomin beskriver de i 
modellens fjärde karaktärsdrag och handlar om hur arbetet läggs upp. Det kan till 
exempel vara viktigt för anställda med frihet att planera aktiviteter själv samt ensamt 
lista ut hur problem ska lösas. (Hackman & Oldham, 1980 s. 79-80) Samtliga 
försäkringsförsäljare som arbetade med hög rörlig lön ansåg att den här friheten var 
väldigt essentiell för deras motivation och en respondent menade till och med att hen 
skulle säga upp sig ifall autonomin skulle försvinna. Samtliga utom en av 
respondenterna ansåg att den här friheten var fördelaktig. Försäkringsförsäljare C såg 
dock annorlunda på autonomin och menade att den skulle få hen att arbeta för mycket. 
Eftersom hen har tidigare erfarenheter av hög rörlig lön visste han att drivet efter mer 
pengar skulle få honom att arbeta alldeles för mycket. Nu anser han att han får mer 
kvalité i övriga livet och frestelsen av pengar är inte lika överhängande med fast lön. 
Vidare ansåg respondenterna med fast lön att de hade möjlighet att planera deras 
arbetsdag inom dem bestämda arbetstiderna, vilket de tyckte var viktigt för deras 
motivation.  
 
 
Hackman och Oldham (1980, s. 78) betonar i sin modell även att det kan vara viktigt för 
motivationen att behöva använda en variation av förmågor och färdigheter i sin 
arbetsroll. Det här kan vi även konstatera att samtliga respondenter ansåg då de belysta 
att det var viktigt att ha en arbetsroll som inte innebar rutinmässigt arbete.  Som vi har 
belyst i empirin anser majoriteten av försäkringsförsäljarna att deras arbete krävde att de 
använder sig av varierande färdigheter och förmågor. Bland annat betonade de att varje 
kundmöte var unikt. Det kan till exempel handla om att kombinera olika försäkringar åt 
kund på bästa sätt eller det faktum att köparnas livssituation ser annorlunda ut, vilket 
innebär att varje kundmöte är unikt och kräver därigenom olika färdigheter från 
försäljarens sida. Försäkringsförsäljare C som har arbetat med både rörlig och fast lön 
menar dock att en rörlig lön kan medföra att den anställde frivilligt väljer ett mer 
rutinmässigt arbetssätt på grund av det genererar mer pengar för kortare kundmöten. 
Vidare menade hen att fast lön har fått honom att ta mer ansvar, vilket han tycker är 
bättre då det ger honom en mer motiverande utmaning. Det här kan kopplas till Ho’s et 
al. (1993, s. 193) undersökning inom bilbranschen då försäljaren under provision hellre 
gav sig på att försöka sälja de lättsålda bilarna. Vi menar att det här scenariot kan liknas 
med att en försäkringsförsäljare enbart väljer att sälja enkla försäkringar som går på 
kortare tid samt rutin. Att ha fast lön kan därmed vara positivt då försäkringsförsäljarna 
kan våga ta mer ansvar och försöka sälja fler svåra försäkringar, vilket kan ses som en 
stimulerande utmaning.  
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Utifrån respondenternas svar kan vi dra slutsatsen att rörlig lön kan påverka kundmötet 
både positivt och negativt. Samtliga med fast lön har betonat att om den anställde 
arbetar under rörlig lön blir kundmötena oftast kortare. Det här på grund av att 
försäljaren har en tendens att enbart redovisa lösningar som han tror kan vara av intresse 
för kunden. På det sättet utesluts alternativ som kan göra kunden förvirrad, vilket då kan 
ses som positivt. Nackdelen är dock att alternativ har uteslutits som egentligen hade 
kunnat passat kunden bättre. Det här kan i viss mån kopplas till Poujol och Tanners 
(2010, s. 39) studie som visar att provision har en tendens att få försäljares att fokusera 
mer på att sälja och undersöker därmed kundens egentliga behov slarvigare. 
Försäkringsförsäljare A, B och C betonar dock att försäljaren under provision är mer 
mån om att affären avslutas. Försäkringsförsäljare C “du skickar jättenoga underlag till 
kunden och ringer han inte så ringer du gärna om en halvtimme, pratar in meddelande 
på telefonen och lite sådära mer. Man själv driver på för att få affären i land medan om 
man har fast lön är det mer kunden som får driva på lite grann för att få affären 
färdigt.”. Vidare menar samtliga av de tillfrågade respondenterna att risken är större att 
anställda under rörlig lön använder fula knep för att få försäkringar sålda. Detta kan till 
exempel handla om att underhålla med information. De betonar dock att det inte går att 
vara långvarig i branschen ifall sådana knep används. Vissa av respondenterna har även 
betonat att kunder lätt blir misstänksam ifall informationen är för positiv vinklad och att 
försäljaren kan tjäna på att vara ärlig mot kunden och därmed även betona nackdelar 
med försäkringar. Försäkringsförsäljare F beskriver även att kunder är misstänksamma 
mot försäkringsbranschen och därmed mot den information som de får från 
försäkringsförsäljarna. Vidare menar respondenten att det förekommer kunder som 
frågar om vilket lönesystem de arbetar under vid kundmötet. Försäkringsförsäljare C 
anser att kunderna verkar lita mer på försäljare under fast lön mer än rörlig.   
 
 

6.5	  Sammanfattning	  och	  modell 
Vi har valt att sammanfatta den här analysdelen i en modell. Det här gör vi i syfte för att 
läsaren lättare ska få en helhetsbild över de faktorer som påverkas av fast och rörlig lön.  
Modellen har samma design som empirimodellen och är därmed uppbyggd utifrån våra 
fyra teman. Varje tema är uppdelat i två spalter. Den vänstra spalten är en 
sammanfattning av respondenternas svar hur rörlig lön påverkar motivationen och den 
högra visar den fasta lönens påverkan. Det som skiljer modellen från empirimodellen är 
att vi har valt att markera de påverkande faktorerna med antingen ett plus- eller ett 
minustecken. Plustecknet symboliserar därmed det som vi anser är en positiv aspekt 
samtidigt som de använda minustecknen symboliserar negativa aspekter.  
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Figur 4: Sammanfattning av analys 
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7.	  Diskussion	  och	  slutsatser	  
Vår första problemformulering gick ut på att undersöka vilka faktorer som påverkar en 
anställds motivation och har varit en teoretisk frågeställning i den här studien. Utifrån 
den här frågeställningen har vi konstruerat frågor i syfte till att svara på vår andra mer 
empiriska problemformulering som lyder ”Hur upplever försäkringsförsäljare i 
Norrland att provisionslön påverkar deras motivation?”. I det här stycket avser vi att 
diskutera och dra slutsatser utifrån den information vi har fått när vi har besvarat de 
här två frågeställningarna. 

 
När det gäller provision är det ingen tvekan om att det är ett bra lönesystem för att få 
personalen att ta i och utföra det där lilla extra på arbetsplatsen. Den främsta 
anledningen till det här anser vi är kopplingen mellan belöningen och 
arbetsprestationen. Den här kopplingen är inte alls lika tydlig under fast lön som rörlig 
lön. Under fast lön är den anställde medveten om vilken lön han kommer att få i slutet 
av månaden oavsett om han presterar bra eller dåligt, vilket gör att kopplingen är vag. 
Det är dock viktigt att betona att den anställde under fast lön inte kan prestera för dåligt 
heller då han givetvis kan bli betraktad som olämplig anställd och förlora sitt arbete på 
grund av det. Däremot är rörlig lön mer mätbart utifrån försäljningssiffrorna då en högre 
försäljning resulterar i högre lön. Vi anser därmed att risken är större för 
försäkringsförsäljare under fast lön att bli bekvämare och inte utnyttjar hela sin 
arbetspotential. Många försäkringsförsäljare kan dock anse att de bidrar till 
organisationen på annat sätt förutom att sälja. Det kan till exempel handla om 
försäkringsförsäljaren är duktig på att lära ut och hjälpa andra anställda eller att 
personen tar mer ansvar över något. De här aspekterna får ofta de med rörlig lön inte 
betalt för, men en anställd under fast lön kan använda dessa som argument under 
lönesamtalen för en högre fast lön. Vidare ifall en anställd under fast lön har visat goda 
försäljningssiffror under året är det givetvis en god orsak till att få löneökning. På det 
sättet existerar kopplingen mellan arbetsprestation och belöningen även under fast lön, 
men den är som vi tidigare har nämnt inte lika tydlig.  
 
En positiv aspekt med fast lön är dock den trygghet som den medför hos de anställda. 
Genom att ha sin fasta lön varje månad kan den anställde planera sina inkomster och 
utgifter bättre. Personen behöver inte oroa sig för sin arbetsprestation i samma 
utsträckning för att täcka alla kostnader som behövs betalas. Det finns en risk för 
anställda som arbetar under rörlig lön att de inte känner den här tryggheten. Prestation 
är ett måste och tanken av detta kan lätt skapa stress hos de anställda. Vi anser att det är 
viktigt att betona att individer motiveras av olika faktorer. Det kan vara väldigt svårt att 
hitta ett lönesystem som anpassas åt en stor grupp av anställda. Det krävs till exempel 
speciella egenskaper för att kunna hantera hög rörlig lön. Bland annat måste 
försäkringsförsäljaren lära sig att leva med det. Det här innebär att individen utanför 
arbetsplatsen måste kunna planera sin privatekonomi. Har försäljningen gått ovanligt 
bra under en månad kan det vara nödvändigt att istället för att spendera extra mycket av 
dem pengarna lägga undan som en buffert för att minimera riskerna av om försäljningen 
skulle gå sämre framöver. En annan aspekt är att den anställde måste kunna sätta upp 
rimliga försäljningsmål, vilket är viktigt för sin egen stress. Vi anser att åldern inte är en 
garanti för att individen ska uppskatta fast eller rörlig lön. Däremot anser vi att 
livssituationen och individens egenskaper är avgörande faktorer. Majoriteten av 
respondenterna ansåg att yngre var bättre lämpade för rörlig lön på grund av de oftast 
inte har hunnit skaffa en familj ännu och har därmed inte lika mycket att riskera. Vi har 
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dock i teorin betonat att yngre anställda under rörlig lön anser att det är ett alldeles för 
riskabelt lönesystem i en tidig arbetskarriär.  Vi anser att ett exempel kan vara att de 
yngre försäljarna inte har den ekonomiska tryggheten som de äldre har hunnit bygga 
upp och kan anse att rörlig lön är osäkert. Vidare har dock yngre individer oftast inte 
lika stora utgifter som äldre, vilket kan vara en faktor som minimerar risken med att ha 
en rörlig lön. Med tanke på detta kan vi dock konstatera att åldern inte är någon garanti 
för hur den anställde skall uppfatta rörlig lön. Det mesta har med livssituationen att 
göra. Till exempel är det troligt att en ensamstående mamma som måste försörja hela 
familjen fördra en fast lön. Då hon kan planera ekonomin på ett bättre sätt och uppskatta 
tryggheten. Det är dock ingen garanti att en anställd med familj skulle föredra fast lön. 
Det här på grund av att fler individer kan bidra till hela familjens inkomst.  
 
Utifrån vår undersökning har vi fått fram att de som arbetar under rörlig lön inte känner 
samma behov av uppskattning som dem med fast lön. En orsak till detta kan vara, som 
vi belyste i analysen, den osäkerheten som rörlig lön kan få anställda att känna. Vi anser 
att teorin om att behovet av trygghet prioriteras före behovet av uppskattning kan vara 
en rimlig förklaring till detta. Vi tror att om individer inte känner sig trygg med sin lön 
prioriterar personen den finansiella belöningen över allt annat, därmed även 
uppskattning för arbetsprestation. En annan anledning till detta kan vara att de med 
rörlig lön får omedvetet uppskattning genom den slutliga lönen som provisionen 
medför. Det här innebär att får individen mycket i lön tyder det på att personen har 
utfört en bra arbetsprestation, vilket lönen då symboliserar. Vilket vi har belyst i tidigare 
delar är det även vanligt att använda försäljningslistor offentligt inom avdelningen när 
anställda arbetar under rörlig lön. Det kan givetvis främja uppskattningen då andra 
medarbetare ser andras försäljningsresultat och kan därmed lättare också ge beröm. Vi 
anser att det här är positivt, speciellt då svenskar ofta håller inne med sådan information 
då de inte vill verka skrytsamma. Genom listorna tror därför vi att det oftare 
förekommer komplimanger mellan medarbetarna. På grund av de här faktorerna anser vi 
att beröm från chefen inte är lika viktig då de anställda arbetar under rörlig lön. Förutom 
att främja uppskattningen inom avdelningen kan syftet med försäljningssiffrorna vara 
att skapa en intern konkurrens bland de anställda för att höja deras motivation. Det här 
på grund av att de anställda vill vara högt upp på listorna, om dessa existerar i 
avdelningen. Vi ser dock risker med att ha dessa försäljningslistor då vi anser att det kan 
skapa ohälsosam intern konkurrens. Att befinna sig lågt ner på listan kan till exempel 
vara skadligt för självförtroendet och skapa mer stress för individen. 
 
En annan viktigt faktor är att listorna kan hota samarbetet inom avdelningen och att 
stämningen blir alldeles för tävlingsinriktad. Som vi har nämnt tidigare, har vi även sett 
den här tendensen i respondenternas svar. De med fast lön anser att samarbetet är 
väldigt viktigt och att medarbetarna inom avdelningen idag samarbetar väldigt ofta med 
varandra. Till skillnad från detta ansåg majoriteten av de med rörlig lön att samarbete 
inte behövdes inom försäkringsbranschen då varje försäljare arbetar mer individuellt. Vi 
anser dock att det skulle vara bra med samarbete, speciellt då det finns många olika 
sorters försäkringar. Det kan vara svårt för en person att vara kunnig inom alla områden. 
Vi tror därmed att det oftast är så och att individer är bättre inom vissa specifika 
områden. Därför anser vi att samarbete egentligen är nödvändig i den här branschen 
också.  
 
 
Det är viktigt att kunna identifiera sig med den organisationen som individen arbetar 
för. Det här tror vi speciellt är viktigt då den anställde arbetar som försäljare. För att de 
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flesta försäkringsförsäljare ska vara motiverade till att sälja så många försäkringar som 
möjligt anser vi att det är viktigt för försäljaren att själv anse att det är bra och etiskt 
korrekta försäkringar som företaget erbjuder till kunder. Det är även viktigt att få 
anställda att identifiera sig med hela organisationen för att de ska sträva efter 
organisationens mål och arbeta för organisationens bästa. Vi ser dock 
försäljningslistorna som ett hot för identifieringen. Genom att använda listorna blir 
anställda lätt bli kategoriserade som vinnare eller förlorare. Att vara en “förlorare” kan 
göra att den anställde inte känner sig uppskattad och inte en del av organisationen. 
Dessutom kan listorna skapa en tävlingsmiljö, vilket kan få försäljare att fokusera mer 
på sina egna mål än på organisationens bästa.  
 
Vi kan även konstatera att en annan essentiell fördel med att arbeta under hög andel 
rörlig lön är den frihet den medför för den anställde. Genom hög andel rörlig lön arbetar 
försäkringsförsäljaren mer under eget ansvar. Individen är mer fri att bestämma när och 
var han ska arbeta. Det enda han behöver tänka på är att sälja tillräckligt mycket för att 
klara sig och täcka alla sina utgifter. Efter den genomförda studien kan vi konstatera att 
den här autonomin är viktigt för många försäkringsförsäljare. Bland annat då en del av 
respondenterna har betonat att de skulle byta arbete ifall autonomin försvann. Det är 
viktigt att arbetet inte blir för rutinmässigt för försäkringsförsäljarna vi anser dock att 
rörlig lön medför ett mer rutinmässigt arbete. Detta på grund av att försäljaren under 
provision väljer att sälja försäkringar som är lättare att sälja och bidrar med mer pengar 
på kortare tid och mindre ansträngning. Arbetar försäljaren dock under fast lön har 
personen oftare en tendens att på eget initiativ ta mer ansvar. Vi kan därmed konstatera 
att rörlig lön kan ses som ett hot mot motivationen då försäljaren inte vågar ta nya 
utmaningar som egentligen kan vara stimulerande.  
 
Slutligen kan vi även se att kundmötet ofta påverkas av rörlig lön. Bland annat finns det 
en risk att kunden inte blir lika bra informerad då försäljaren arbetar med provision. Ett 
vanligt scenario, enligt respondenterna, är att färre försäkringsalternativ ges ut. I det här 
fallet enbart de alternativen som försäkringsförsäljaren tror kunden skulle uppskatta. Vi 
anser att det här sättet att arbeta på är riskabelt då risken är större att kundens egentliga 
behov inte blir uppfyllt. Med fast lön redovisar försäljaren ofta alla alternativ och 
kunden har större möjlighet att själv påverka sin försäkring. Nackdelen är dock att 
kunden kan bli förvirrad om alla alternativ skulle redovisas, men den nackdelen anser vi 
är bättre än att information uteslutits som kan vara relevant för kunden. Hög rörlig lön 
medför även en större risk att försäljaren använder sig av fula knep för att lyckas sälja 
försäkringen. Vi kan dock inte i den här studien redovisa hur vanligt det är med fula 
knep, men vi kan konstatera utifrån respondenternas svar samt teorier att risken är större 
att det förekommer när försäkringsförsäljare arbetar under rörlig lön.  
 
För att läsaren lättare ska få en uppfattning av våra slutsatser har vi valt att punka upp 
dem i en rad på följande sätt: 
  

• Rörlig lön gör att de anställda anstränger sig mer för att sälja. 
• Fast lön innebär att de anställda upplever att de får betalt för sidouppdrag. 
• Rörlig lön kan hota tryggheten av vilken lön den anställde kommer att erhålla. 
• Rörlig lön kan medföra stress och påverka kvalitén på övriga livet  
• Åldern är av mindre betydelse om de föredrar fast eller rörlig lön, 

livssituationen är av större betydelse. 
• Under fast lön blir beröm av större betydelse. 
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• Med rörlig lön kan försäljningslistor samt lönen i sig hjälpa till att främja 
beröm inom avdelningen under provisionslön. 

• Rörlig lön kan hota identifieringen med organisationen 
• Anställda med fast lön är mer motiverade att samarbeta än de med rörlig lön.  
• Med en stor andel rörlig lön har de anställda mer möjlighet att planera vilka 

tider de ska arbeta. 
• Fast lön främjar mer till ansvarstagande än rörlig lön 
• Kundmöten effektivare under rörlig lön 
• Kunden får mer information under fast lön. 
• Risken till oetiskt beteende hos de anställda ökar med rörlig lön. 

 
 

7.1	  Forskningens	  bidrag	  
Utifrån studiens resultat har vi bidragit med djupare förståelse hur försäkringsförsäljare 
i Norrland upplever att ett provisionsbaserat lönesystem påverkar deras motivation till 
att anstränga sig för att utföra arbetet effektivt samt i linje med organisationens mål. 
Som vi har nämnt tidigare, har många studier gjorts hur försäljare i olika branscher 
påverkas av olika belöningssystem inklusive under provision. Vi kan genom den här 
studien konstatera att försäkringsförsäljare i Norrland i många aspekter påverkas på 
liknande sätt som tidigare forskning inom andra branscher har visat på. Men på grund 
av att försäljning av försäkringar skiljer sig mycket från annan försäljning så kan vi 
även se många tydliga skillnader också, till exempel visar vår studie på att med fast lön 
blir beröm av större betydelse. Vi kan också genom studiens resultat se att 
försäkringsförsäljare har anledningar till att prioritera vissa motivationsfaktorer framför 
andra. Provisionslönen kan därmed ha en annan betydelse och påverkan inom 
försäkringsbranschen som till exempel att fast lön främjar ansvarstagande.  
 
Vi anser att vår studie först och främst kan hjälpa chefer för försäkringsförsäljare och 
försäkringsbolag. Den här studien kan bidra med en djupare förståelse för hur 
provisionslön påverkar från försäkringsförsäljarnas perspektiv. Vi anser även att vår 
studie kan hjälpa andra försäkringsförsäljare samt individer som funderar på att arbeta 
inom branschen.  
 
Chefer och bolag får utifrån den här studien en bra inblick i hur medarbetarna upplever 
de olika lönesystemen framför allt provision. Vi har fått fram fördelar och nackdelar 
med att arbeta under olika lönesystem som kan vara av värde för motivationsansvariga 
inom branschen. Det är sedan upp till cheferna att hitta en lösning som minimerar de 
nackdelar som är väsentliga för just deras företags mål. Därmed kan den här 
informationen förhoppningsvis leda till förbättrade lösningar som främjar 
försäkringsförsäljares motivation samt även företagens resultat.  
 
Den här studien kan även hjälpa andra försäkringsförsäljare samt individer som funderar 
på att arbeta inom branschen. Studien ger en bra inblick i hur det kan vara att arbeta 
inom olika lönesystem, vilket vi tror kan få försäkringsförsäljare att ifrågasätta vad de 
motiveras av egentligen. Det har vi till exempel märkt under intervjuerna då vissa 
respondenter under diskussionen med oss har visat sin uppskattning då vi har lyft fram 
aspekter som de tidigare inte har tänkt på. Vidare anser vi även att de fördelar och 
nackdelar studien har kommit fram till kan hjälpa försäkringsförsäljare att lära sig 
hantera olika lönesystem, få en bättre förståelse hur sitt agerande kan påverka företaget 
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samt sin egen motivation. 
  

7.2	  Praktiska	  rekommendationer	  
Utifrån våra slutsatser har vi kommit fram till en del rekommendationer för individer 
som arbetar inom branschen bör tänka på. Innan en försäkringsförsäljare väljer att 
arbeta under provision bör individen ta ställning till hur stresstålig personen är då vår 
studie visar att provision kan påverka stressnivån samt innebära en försämrad livskvalité 
för försäkringsförsäljaren även utanför arbetet. Samtidigt bidrar en stor andel rörlig lön 
till en större arbetsfrihet när det gäller planering och uppläggning av arbetsdagen, vilket 
kan vara en stor fördel då det kan vara viktigt för motivationen. Om individen vill ha 
större möjlighet att samarbeta med andra bör personen välja en avdelning som arbetar 
under fast lön. Det är svårare för försäkringsförsäljare som arbetar under rörlig lön att få 
mer i lön för sidouppdrag som personen tar på sig. Känner en person att han eller hon 
vill bidra på annat sätt förutom genom försäljningssiffror är chansen högre att han blir 
belönad för detta ifall individen arbetar under fast lön. Kopplingen mellan 
arbetsprestation och belöning är dock tydligare genom rörlig lön, det är därmed 
individens val vad som ska prioriteras.  
 
Vi har även rekommendationer till chefer för försäkringsförsäljare samt ledningen för 
ett sådant bolag. Vår studie visar att samarbetet blir lidande med högre rörlig lön, vill 
företaget främja samarbetet bör försäkringsförsäljarna arbeta under fast lön. Vidare 
visar våra slutsatser att det är lättare att identifiera sig med bolaget ifall ett fast 
lönesystem används. Då lönen kan symbolisera arbetsprestationen under rörlig lön vill 
vi därmed rekommendera bolag med fast lön att arbeta mycket med annan typ av 
beröm. Det finns även en risk att arbetet blir mer rutinmässigt under rörlig lön då 
försäkringsförsäljare enbart tar på sig uppdrag som går snabbt att sälja och därmed 
genererar mer lön. En fast lön skulle istället bidra till att fler personer även är villiga att 
ta på sig svårare uppdrag som kan ta längre tid. Kunden blir bättre informerad under fast 
lön tar det längre tid för försäkringsförsäljaren att komma till avslut. Mer information 
kan dock få kunden att känna större tillit gentemot bolaget. En sista rekommendation till 
bolagen är att risken för ett oetiskt agerande är större under rörlig lön, vilket i längden 
kan vara skadligt för varumärket. 
 

7.3	  Framtida	  forskning	  
Vi anser att vår studie har bidragit med en god grund för eventuell vidare forskning. 
Vilket vi har belyst har mycket av tidigare forskning om provisionslönens påverkan på 
anställdas motivation studeras inom andra branscher. Vi har enbart hittat få tidigare 
studier inom just försäkringsbranschen och de som vi har hittat har inte blivit studerade 
från ett medarbetarperspektiv. Med tanke på det här valde vi att göra undersökningen 
utifrån försäkringsförsäljarnas syn på provision. Under vår studie har vi dock 
uppmärksammat andra aspekter som vidare forskning kan undersöka.  
 
Först och främst anser vi att det skulle vara intressant med en undersökning från 
kundernas perspektiv för att få en bättre uppfattning om hur kundmötena påverkas av 
rörlig och fast lön. Detta med tanke på att vår studie enbart utgår från 
försäkringsförsäljarnas perspektiv där de själv lyfter fram risker med lönesystemen. 
Därför vore det intressant och få en uppfattning om kundens åsikt. Ett annat 
komplement till medarbetarnas perspektiv skulle kunna vara att utföra studien från 
chefernas perspektiv. Det här då vi bland annat har funnit åsikter om att de olika 
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lönesystemen ställer olika krav på cheferna. Eftersom vi enbart ytligt har berört de 
etiska aspekterna i den här studien vore det även intressant att enbart studera 
provisionens påverkan inom branschen från ett etiskt perspektiv. Ett exempel vore att 
undersöka ifall provisionslönen är ett hållbart lönesystem enbart från ett etiskt 
perspektiv där företagens lönsamhet åsidosätts.  
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8.	  Sanningskriterier	   
För att kunna skapa en uppfattning om kvalitén i en kvalitativ undersökning bör 
författaren använda sig av andra kriterier än den kvantitativa. De här kriterierna är 
trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005, s. 306) 
 
Trovärdigheten består av fyra delkriterier. Det första delkriteriet i en kvalitativ 
undersökning är tillförlitlighet som kan motsvaras med den kvantitativa 
undersökningens intern validitet. Tillförlitligheten handlar om forskarnas ansvar 
gentemot respondenterna och att de regler som finns följs. Forskaren ska ge möjlighet 
för respondenten att bekräfta att verkligheten som studeras har uppfattats på ett korrekt 
sätt. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) Vi har inte utfört en ordentlig respondentvalidering 
grundligt enligt reglerna, men vi anser ändå att vår studie är tillförlitlig. Detta då vi har 
varit noggranna med få respondentens tillstånd till att spela in och transkribera allt som 
sägs under intervjuerna. Vi har även frågat samtliga respondenter ifall de vill godkänna 
materialet efter transkriberingen och innan vi använder det vidare i studien. Vidare har 
vi beskrivit hur intervjuerna har transkriberats samt hur vi sedan har använt materialet i 
empiri och analyskapitlet. På grund av dessa handlingar anser vi ändå att studien har 
uppnått tillräcklig tillförlitlighet. 
 
Det andra del kriteriet i trovärdigheten är överförbarhet. Överförbarheten är den 
kvantitativa undersökningens motsvarighet till extern validitet. Det här kriteriet betonar 
vikten i att studiens resultat ska kunna vara överförbar i en annan kontext. (Bryman & 
Bell, 2005, s. 307) Vi anser att vår studie uppfyller kraven och kan överföras till andra 
kontexter. Som vi tidigare har nämnt, har vi varit noggranna med att låta varje 
respondent vara anonym. Vi har dock valt att använda en kort bakgrundsbeskrivning av 
varje respondent. Där har vi bland annat beskrivit hur det nuvarande lönesystemet som 
de arbetar under ser ut. På det här sättet anser vi att andra företag som använder sig av 
liknande lönesystem kan använda studiens material för att se hur liknande medarbetare 
upplever att systemet påverkar deras motivation. Med tanke på att vi har intervjuat 
respondenter med flera olika typer av lönesystem anser vi att vår studie är överförbar till 
ett stort antal företag. 
 
Pålitlighet är det tredje delkriteriet i trovärdigheten och kan jämföras med den 
kvantitativa undersökningens reliabilitet. Detta kriterium betonar att all material ska 
finnas till hands ifall någon skulle vilja granska pålitligheten och kvalitén i studien. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307) Precis som vi har beskrivit i källkritiken har all den 
information som vi har använt oss av granskas av båda författarna. Detta i syfte att 
minimera risken av misstolkningar. Vidare har vi enbart använt oss av sökfunktioner via 
universitet för att hitta artiklar. Vi anser att detta har främjat reliabiliteten då fler 
personer har tillgång till databasen och lättare kan hitta de artiklarna som vi har använt 
oss av. I kapitlet praktisk metod har vi även beskrivit hur vi har gått till väga under de 
olika faserna under studiens gång på ett noggrant sätt. Detta anser vi möjliggör för andra 
att kritiskt granska vårt tillvägagångssätt.  
 
Sista och fjärde kriteriet är möjligheten att kunna styrka och konfirmera. Detta kriterium 
betonar vikten av att studien har utförts utan att forskaren medvetet har från påverkat 
studiens utfall utifrån sin subjektivitet. (Bryman & Bell, 2005, s. 307-308) Som vi har 
beskrivit i metodavsnittet innebär en deduktiv ansats att studien påverkas en aning av 
författarens förförståelse. Vi har bland annat konstruerat frågor och utfört intervjuerna 
utifrån vårt teorikapitel, men förutom det här har vi strävat efter att vara så objektiva 
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som möjligt. Vi har bland annat i empiriavsnittet använt många citat istället för 
förklarande text för att läsaren själv ska kunna tolka respondentens svar. 
 
Äktheten består av fem olika delkriterier. Det första delkriteriet handlat om att forskaren 
ska ge en rättvis bild av de åsikter som förmedlas från den grupp som studeras. (Bryman 
& Bell, 2005, s.309). Som vi tidigare har nämnt, har vi i den här studien använt oss av 
ett stort antal citat. Syftet med citaten är att läsarna själva ska kunna tolka det 
respondenterna har sagt hellre än att vi med förklarande texter försöker beskriva det. 
Genom att använda citat ger vi en mer rättvis bild av vad respondenterna egentligen har 
sagt. Vi har valt att intervjua försäkringsförsäljare från olika försäkringsbolag, åldrar 
och erfarenheter för att få olika perspektiv på vårt undersökta problem. Vi anser att vi 
har valt tillräcklig med respondenter då vi har uppfattningen om att ytterligare en 
respondent inte skulle bidra med ytterligare information. Det andra delkriteriet är 
ontologisk autenticitet och betonar vikten i att undersökningen ska hjälpa 
respondenterna att få en förståelse för den social situation och miljö som de lever i. Det 
tredje delkriteriet pedagogisk autenticitet, vilket beskriver i vilken grad studien har 
utbildat respondenterna om hur andra kan uppleva miljön. (Bryman & Bell, 2005, s. 
309). Vi anser att vi har uppfyllt båda dessa kriterier då respondenterna genom vår 
studie kan få bättre uppfattning om hur andra medarbetare under samma lönesystem ser 
på provision som motivator. Dessutom kan de även få en större förståelse hur andra 
försäkringsförsäljare under andra lönesystem ser på provision som motivator. Som vi 
tidigare har nämnt, har vi även under intervjuerna fått uppfattningen om att 
respondenterna har fått ökad förståelse för sin egna sociala situation genom 
diskussionen och de frågor vi har ställt under intervjuerna som är baserade utifrån vårt 
teoretiska kapitel. Katalytisk och taktisk autenticitet, är det fjärde och femte delkriteriet 
som ställer frågor om studien kan medföra att respondenterna kan förändra deras 
situation. Vi anser att vår studie bidrar med information om fördelar och nackdelar med 
de olika lönesystemen. Genom att läsa vår studie kan respondenten försöka förändra sin 
situation till exempel genom att minimera nackdelarna och förstärka fördelarna. Det är 
dock upp till respondenterna själva att se till att deras arbetssituation förändras.  
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Bilaga	  1	  
Syftet med den här intervjun är att undersöka hur du uppfattar provisionslön samt 
motivation som försäkringsförsäljare. Undersökningen kommer att vara anonym. Vi 
kommer varken att nämna organisationens eller ditt namn i rapporten. Om du vill ha 
tillgång till uppsatsen när den är färdigställd, så ordnar vi det.  
 
 
Vi har byggt upp den här intervjuguiden i 5 teman; Bakgrund, Finansiella belöningar, 
Icke finansiella belöningar, Gemenskap/samarbete samt Arbetsdesign. 
 
 
Vi kommer först att ställa en bred fråga som introduktion för varje tema. De här 
frågorna kan uppfattas lite luddiga och väldigt breda. Men det är bara för att vi inte vill 
påverka svaren genom att leda in dig till en specifik inriktning. Känner vi dock att vi 
inte har berört vissa ämnen så kommer vi ställa följdfrågor.  
 
 
Har du några frågor? 
 
 
Tema 1 : Bakgrund 
- Ålder? 
- Kan du beskriva din yrkesmässiga bakgrund?  
(Vad har du får utbildning? Tidigare arbeten? Hur länge har du arbetat på din 
nuvarande position?) 
 
 
Tema 2: Finansiella belöningar   
 
 
Berätta hur ditt nuvarande lönesystem ser ut och hur det motiverar dig till att 
utföra ditt arbete?  
 
- Hur ser det lönesystem som du arbetar under ut idag? Hur mycket är 
provisionsbaserat? Några andra bonusar? Tidigare lönesystem?  
 
- Hur upplever du att ditt nuvarande lönesystem motiverar dig att utföra ditt arbete? 
(för- och nackdelar) 
 
- Finns det en tydlig koppling mellan arbetsprestation och den här typen av belöning? 
 
- Om du skulle konstruera ett eget lönesystem bara för dig, hur skulle det se ut? 
(Fokuserat på din egen motivation att utföra din arbetsuppgift så bra som möjligt?) (Vill 
du ha en rörlig del? i så fall hur stor del rörlig/fast?) 
 
 
Tema 3: Icke-finansiella belöningar 
 
Vad är Icke-finansiella belöningar för dig? 
(Icke-finansiella belöningar = Belöning som du kan få som inte är i form av pengar 
-beröm, uppskattning, erkännande, befordran ) 
 
Berätta hur icke-finansiella belöningar motiverar dig till att utföra ditt arbete?  



  

 

 
- Hur upplever du bekräftelse genom uppskattning och berömmelse på arbetsplatsen? 
Vem ger den? hur ofta? Är det viktigt för dig? varför?  
 
- Finns det en tydlig koppling mellan arbetsprestation och den här typen av belöning? 
 
- Hur upplever du att ett lönesystem kan påverka dem här typerna av belöningar? 
Skillnaden på fast samt rörlig lön?  
 
Tema 4: Organisationskultur 
- Hur uppfattar du gemenskapen och samarbetet inom avdelningen idag?  
 
- Känner du att du kan identifiera dig med organisationen? Hur? (Känna tillhörighet) 
(Medarbetare & varumärke) (Under arbetet & På fritiden) Är det viktigt för dig? 
Varför?  
 
- Hur upplever du att ditt nuvarande lönesystem kan påverka din motivation till ett 
hjälpsamt beteende mot andra medarbetare? tror du det skulle vara någon skillnad med 
rörlig lön (provision)/fast lön 
 
- Känner du att du kan lita och fråga om råd samt tips från dina medarbetare? tror du det 
skulle vara någon skillnad med rörliglön (provision) /fast lön?  
 
Tema 5: Arbetsdesign  
Hur upplever du att den nuvarande arbetsdesignen som du arbetar under 
påverkar din motivation? 
(Arbetsdesign = Utformningen på arbetsuppgiften) 
 
- Behöver du varierande förmågor och färdigheter för att utföra dina arbetsuppgifter?  
 
- Hur viktig anser du att din arbetsuppgift är för organisationen och personer utanför 
den? 
 
- Har du möjlighet att planera dina arbetsuppgifter själv anser du att den här friheten är 
viktig? (Planera dina dagar, lösa problem som uppstår själv, kundkontakten) 
 
- Kan du se resultat av ditt arbete?  
 
- Hur upplever du stress på din arbetsplats och hur påverkar den din prestation? 
(Personlig stress) Är provisionslön en orsakande faktor till den här stressen? 
 
- Är arbetsdesignen viktig för din motivation? 
 
Övrigt 
- Anser du att provisionslön är ett hållbart lönesystem inom branschen i framtiden? 
Varför/Varför inte? 
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