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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idén till denna fallstudie av finansrådgivningsföretag, telefonförsäljningsföretag och 

marknadsundersökningsföretag kommer av de skillnader som finns i lönesättningssystemen 

mellan dessa branscher. Medan företag i de två förstnämnda branscherna tillämpar 

provisionsbaserade löner för sina anställda tenderar marknadsundersökningsföretagen oftare 

att betala fasta löner. Detta trots att arbetssysslorna är påfallande lika, det är samma krav som 

ställs på arbetarna för anställning och det till stora delar är samma demografiska grupp av 

människor som arbetar med det, nämligen extraarbetande studenter. Problemet är intressant då 

det kan ge information om hur lönesättningen fungerar i de aktuella branscherna. Med mer 

information om lönesättningen ökar möjligheten att effektivisera densamma, och därmed i 

bästa fall öka nyttan för samtliga iblandade genom högre vinst för företagen och högre löner 

för arbetarna. 

   För att kunna analysera problemet ur ett teoretiskt perspektiv valdes två modeller och ett 

antal olika begrepp med anknytning till spelteori ut. Grunderna de valdes ut på var främst hur 

bra gällande förutsättningar och antaganden stämmer överens med de som gäller för 

företagen. Målet med teoridelen var att finna modeller och begrepp som var relevanta för 

fallstudien och som kunde hjälpa till i analysen av problemet. Efter att teorierna beskrivits 

kommer de slutsatser de leder till att summeras.

   Empirin består av intervjuer med olika företag i de aktuella branscherna. Frågor har 

formulerats för att ge så mycket data som möjligt om problemet, men också för att få värden 

på de parametrar som används i modellerna. Allt för att ge så bra förutsättningar som möjligt 

att analysera problemet utifrån empiri och teori. Styrkor och svagheter med datan kommer att 

iakttas för att slutsatserna som analysen senare leder fram till ska bli så rättvisande som 

möjligt. 

   Analysdelen är till en början uppdelad mellan de två delarna, analys av teorin och analys av 

empirin. Anledningen till det är att det finns ett värde i att var för sig gå igenom resultat och 

slutsatser då korrelationen mellan delarna inte är perfekt. Efter det kommer delarna att ställas 

mot varandra och en slutlig analys genomföras. I den kommer de delar av studien som 

bedömts vara mest relevanta och passande för att analysera problemet belysas och summeras. 

Resultatet av detta kommer att redovisas i det avslutande avsnittet, slutsatsen.
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1.2 Syfte 

Studien har som syfte att förklara var de befintliga skillnaderna i lönesättningssystem mellan 

telefonförsäljningsföretag, finansrådgivningsföretag och marknadsundersökningsföretag 

härstammar ifrån. Det kommer att utredas om det finns en teoretisk förklaring till fenomenet, 

eller om problemets lösning ligger i branschernas olika förutsättningar. Ett lyckat resultat av 

studien kan ge bättre möjlighet för företagen att effektivisera lönesättningen och få mer 

pareto-effektiva lönenivåer, där en eller flera av parterna åtnjuter högre nytta utan att någon 

annan får det sämre. Den frågeställning som studien primärt ämnar att besvara kan formuleras 

på följande vis:

”Varför skiljer sig lönesystemen för företag inom telefonförsäljnings-, finansrådgivnings- och 

marknadsundersökningsbranschen?”

1.3 Metod 

Det första steget efter att ämne för uppsatsen bestämts var att finna lämplig mikroekonomisk 

teori som skulle kunna hjälpa till att analysera problemet. Kriterier som avgjorde vilka 

modeller och begrepp som var användbara var hur väl förutsättningar och antaganden 

överensstämde med fallstudiens, samt vilka resultat modellerna gav. 

   För att samla nödvändig information om situationen för företagen och arbetarna i de 

aktuella branscherna sattes ett frågeformulär samman. Frågorna i detta rörde huvudsakligen 

lönesättningssystemen i företagen, men även andra saker som kan anses relevanta för att få en 

deskriptiv bild över problemet. Ett par frågor syftar även till att ge värden på parametrar från 

teorierna. Detta skickades sedan ut till kontaktade företag.

   När all data var insamlad och sammanställd började arbetet med analysen. Först bearbetades 

teorin och empirin var för sig och separata slutsatser drogs av de två avsnitten. Värdet i detta 

är att styrkor och svagheter i de båda delarna enkelt kan genomgås var för sig. Därefter 

påbörjades den del av analysen som omfattar studien som helhet, och vars resultat syftar till 

att uppnå målet med studien och besvara frågeställningen i största möjliga utsträckning. 

Resultaten av denna del summeras sedan i den avslutande slutsatsen. 
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1.4 Disposition 

Efter en inledning där uppsatsens bakgrund, syfte och tillvägagångssätt presenteras i grova 

drag följer en ingående genomgång av teorin. Detta för att tidigt ge läsaren en förståelse för 

vilka mikroekonomiska modeller och begrepp som använts. Varje del av teoriavsnittet 

avslutas med en sammanfattning av de slutsatser som kan dras av de aktuella modellerna, 

samt vilken inverkan de kan komma att ha på analysen av fallstudien. Därpå följer 

empiriavsnittet där den data som insamlats redovisas. De bitar som är relevanta för teorierna 

och slutsatser genomgås speciellt grundligt för att ge bästa möjliga förutsättningar för det 

påföljande analysavsnittet. Denna är till en början uppdelad i analys av teori och analys av 

empiri, men sammanstrålar sedan i en gemensam analys som behandlar studien i helhet. 

Naturligt nog sammanfattar slutsatsen de resultat och slutsatser analysen uppnått innan 

källförteckning och appendix avslutar hela uppsatsen. 
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2 Teori

2.1 Principal-agent teorin

Principal-agent teorin som kommer att behandlas är hämtad ifrån Laffont och Martimorts ”the 

Theory of Incentives” från 20021. Den är uppdelad i fall med fullständig och ofullständig 

information vilket syftar till principalens möjlighet att iaktta agentens ansträngning. Denna 

skillnad i förutsättningar leder till olika slutsatser vilket motiverar uppdelningen. Båda delar 

är relevanta i analysen av problemet i fallstudien, om än i olika hög grad. Teorin bygger på 

situationen med en principal och en agent, där principalen belönar agenten för att utföra ett 

arbete vilket leder till att en vara eller tjänst säljs eller produceras. I fallet motsvarar företaget 

principalen, arbetaren agenten och försäljningen och de bokade mötena samt de genomförda 

intervjuerna det som produceras.

2.1.1 Ofullständig information

Scenariot i de fall med ofullständig information, där principalen inte kan iaktta en riskneutral 

agents ansträngning utan endast produktionens utfall, inleds med att principalen utformar ett 

kontrakt och sedan fattar ett beslut om detta kontrakt ska erbjudas agenten eller inte. Därefter 

tar agenten ställning till om kontraktet ska accepteras eller avböjas. Om valet faller på det 

förstnämnda kommer agenten sedan fatta ett beslut, baserat på huvudsakligen ersättningsnivån 

som kontraktet erbjuder, om en ansträngning ska utföras. Agentens val i detta stadium 

inverkar sedan på utfallet av produktionen. Detta mäts i avkastning för principalen vilken 

betecknas med S, medan själva vinsten betecknas V. Efter att produktionsprocessen är 

avklarad kommer både principalen och agenten att kunna iaktta utfallet, och därefter kommer 

lönen att betalas ut. Denna lön varierar med produktionsutfallet och kommer i sin tur att spela 

roll för agentens framtida val i de fall där spelet kommer att upprepas. En grundligare 

förklaring steg för steg följer efter tidslinjen över händelseförloppet:

1Laffont, Jean-Jacques & Martimort, David, “The theory of incentives” kap 4, Princeton University Press 2002
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   För att förenkla modellen är produktionsutfallet (q) satt till en av två möjliga nivåer, högt (

q ) eller lågt ( q ). Principalen, som alltså inte kan avgöra om agenten utför en ansträngning i 

arbetet eller inte, kommer att basera den utbetalda ersättningen på produktionsnivån som är en 

stokastisk variabel. Eftersom produktionsnivån kan anta två olika nivåer kommer ersättningen 

också logiskt nog vara ett av två alternativ. Dessa är hög lön ( t ) och låg lön ( t ) och 

utbetalas vid högt produktionsutfall respektive lågt produktionsutfall. För att vidare förenkla 

modellen är även agentens ansträngning, betecknad med e, indelad i två nivåer. Antingen 

väljer agenten att anstränga sig (e = 1) och som följd få en nyttominskning med ψ , eller så 

väljer agenten att inte anstränga sig (e = 0) och inte få någon minskning av nytta alls. Viktigt 

att notera är att lönen som utbetalas till agenten inte är baserad på agentens ansträngning utan 

på produktionens utfall, samt att dessa två parametrar inte nödvändigtvis är direkt korrelerade 

med varandra. Variabeln π  introduceras därför för att beteckna med vilken sannolikhet en 

viss ansträngningsnivå av agenten leder till ett visst produktionsutfall.

   Laffont och Martimort använder termen incitamentsgrundande kontrakt (incentive feasible 

contracts), vilken är väldigt betydande för det första steget av modellen. Sådana kontrakt 

karaktäriseras av att de erbjudna lönenivåerna försäkrar att agenten både accepterar avtalet 

och anstränger sig i arbetet. Logiskt nog är det därför också två villkor som ska uppfyllas, 

nämligen deltagandevillkoret (the participation constraint) och incitamentsvillkoret (the 

incentive constraint). Det första syftar till att agenten genom en lön som överstiger hans 

alternativkostnad ska lockas till att acceptera ett kontrakt. Incitamentsvillkoret uppfyllnad 

försäkrar att agenten efter att ha accepterat kontraktet verkligen anstränger sig i sitt arbete 

istället för att bara lata sig. Hela processen kan beskrivas på följande vis:

   Principalen utformar ett kontrakt som tros vara incitamentsgrundande. Detta erbjuds till 

agenten och det är dags för honom att ta ställning, först till om kontraktet ska accepteras och 

sedan om ansträngning ska utföras. Variabeln  betecknar sannolikheten för högt 
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sig eller inte
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slutförs, resultat 
iakttas
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produktionsutfall. 1-  blir därmed sannolikheten för lågt produktionsutfall. 1 står för 

sannolikheten för högt produktionsutfall när agenten anstränger sig och 0 för motsvarande 

när agenten inte anstränger sig. Som tidigare nämnt kommer agenten att acceptera kontraktet 

om det uppfyller deltagande villkoret. Antaget att agentens alternativkostnad är noll kan detta 

definieras på följande vis: 

0)()1()( 11 ≥−−+ ψππ tutu

Första termen betecknar sannolikheten för högt produktionsutfall om agenten anstränger sig 

multiplicerat med nyttan (u) av hög lön. Detta adderas med sannolikheten att 

produktionsutfallet blir lågt om agenten anstränger sig multiplicerat med nyttan av låg lön. 

Sedan dras den nyttominskning som ansträngningen innebär av. Summan av dessa termer, 

som är den förväntade nettonyttan för agenten, ska vara icke-negativ för att det inte ska ge 

agenten negativ förväntad nytta att acceptera kontraktet om han beslutar sig för att anstränga 

sig. I och med antagandet om att alternativkostnaden för agenten är noll är detta restriktionen 

som ska uppfyllas för att kontraktet ska accepteras och valmöjligheten att anstränga sig 

övervägas. Men för att en rationell agent garanterat ska välja att anstränga sig måste det inte 

bara ge icke-negativ nytta, det måste även ge högre förväntad nytta än alternativet att 

acceptera kontraktet och inte anstränga sig. Det är det tidigare nämnda incitamentsvillkoret 

som åsyftas, och det kan definieras med hjälp av följande uppställning:

)()1()()()1()( 0011 tutututu ππψππ −+≥−−+

Vänsterledet betecknar än en gång agentens nettonytta av att acceptera kontraktet och 

anstränga sig. Högerledet betecknar nu den förväntade nyttan för agenten av att acceptera 

kontraktet men att välja att inte anstränga sig. När detta villkor är uppfyllt är det rationellt för 

agenten att välja att anstränga sig. Kontrakt som uppfyller (1.1) och (1.2) är 

incitamentsgrundande.

   Det är utav mängden incitamentsgrundande kontrakt som principalen kommer att välja när 

hon har beslutat att försöka anställa en agent. Funktion för principalens förtjänst kommer 

därmed att se ut på följande vis:

))()(1())(( 111 tqStqSV −−+−= ππ
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V står som tidigare nämnt för principalens förtjänst. V1 blir därmed principalens förväntade 

förtjänst när agenten accepterar kontraktet och utför en ansträngning och V0 motsvarande när 

agenten accepterar men inte anstränger sig. )(qS  är den intäkt som ett visst 

produktionsutfall leder till för principalen, )(qS  står för högt utfall och )(qS  för lågt 

utfall. I första termen av högra ledet av uttrycket subtraheras principalens nytta av högt 

produktionsutfall med den höga lön som då utbetalas till agenten, för att sedan multipliceras 

med sannolikheten för högt produktionsutfall. Andra termen är motsvarande för lågt 

produktionsutfall och låg lön. 

   Denna del av principal-agent teorin, där principalen inte har möjlighet till 

produktivitetsmätning, leder alltså fram till slutsatsen att ett företag gör ett val och en arbetare 

två i varje anställningssituation. Företaget utformar ett kontrakt och avgör sedan om det ska 

erbjudas arbetaren eller inte. Kontraktet innefattar två olika löner, vilken som slutligen 

utbetalas styrs av produktionsutfallet. Arbetaren avgör därefter om kontraktet ska accepteras 

eller inte och, om ja, om ansträngning ska utföras. Avgörande faktorer är lönenivåerna, 

alternativkostnaden av att arbeta, nyttominskningen av att arbeta och sannolikheterna att 

produktionsutfallet blir högt respektive lågt ifall arbetaren anstränger sig eller inte. Företagets 

förväntade förtjänst beror på de nyss nämnda sannolikheterna och lönenivåerna samt 

inkomsterna som de olika produktionsutfallen genererar.

2.1.2 Fullständig information 

Lite annan vändning tar resonemanget i teorin när det istället antas att både principalen och 

agenten har fullständig information. Då kan principalen avgöra huruvida agenten ansträngt sig 

eller inte efter att ha accepterat kontraktet. Detta kan ses som att principalen har möjlighet till 

att mäta agentens produktivitet vilket förekommer i många företag i verkligheten, till exempel 

genom att studera försäljningssiffror. En viktig detalj när dessa fall studeras är om principalen 

kan bevisa och bestraffa agenten ifall han inte har ansträngt sig. I denna teori kan principalen 

göra detta, vilket inverkar på förutsättningarna när de två spelarna ska bestämma strategier. 

Om agenten skulle välja att inte anstränga sig kan principalen välja att bestraffa agenten, till 

exempel genom att inte betala ut någon lön alls även om produktionsutfallet är högt. Därmed 

försvinner alternativet att acceptera kontraktet och inte anstränga sig för en rationell agent. 
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Detta påverkar även principalens beteende då hon inte behöver ta hänsyn till en av agentens 

möjliga strategier och ”locka med extra lön” för att agenten ska få incitament att anstränga 

sig. Istället gäller följande uppställning som principalens problem:

{ } ))(1()(max 11
),(

tStS
tt

−−+− ππ

Det gäller alltså att sätta den höga och den låga ersättningsnivån på ett sätt som gör att 

principalens möjliga förtjänster (intäkter av produktionen subtraherat med utgivna 

ersättningar) multiplicerat med sannolikheten för ett visst utfall blir så höga som möjligt. Med 

andra ord gäller det att erbjuda minsta möjliga lön som agenten är villig att arbeta och 

anstränga sig för. På vägen för att finna de för principalen optimala lönerna, betecknade med 
*

t  och *t för den höga respektive låga lönen, använder teorin sig av första ordningens 

villkor (FOV). Agentens deltagande villkor ingår i ekvationerna och får beteckningen µ :

0*)(11 =+− tuµππ

0*)()1()1( 11 =′−+−− tuπµπ

*
t  och *t  kallas i teorin även första bästa ersättningarna (first-best transfers). För att få 

fram relationen mellan dessa görs följande härledningar:

*)(

1

*)(1

1

tutu
=⇒= µ

π
πµ

*)(

1

*)()1(

1

1

1

tutu
=⇒

′−
−

= µ
π

πµ

Slutsatsen är alltså att *
t  = *t , vilket betyder att principalen endast kommer att erbjuda 

agenten en lön, oberoende av uppnådd produktionsnivå. Detta är logiskt då en rationell agent 

som tidigare nämnts inte har valmöjligheten att inte anstränga sig, utan alltid kommer att 

anstränga sig givet att kontraktet accepteras. Den för principalen optimala nivån på denna lön 

betecknas *t  och beror enbart på agentens krav på lön för att acceptera kontraktet. Antaget 

noll i alternativkostnad kommer kontraktet att accepteras om värdet på *t  är minst lika högt 

som det monetära värdet på den nyttominskning som ansträngningen betyder för agenten. *t  
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kommer därför tangera den sistnämnda, som betecknas med )h(ψ . Principalens 

vinstfunktion är densamma som i fallet med ofullständig information, men kan skrivas på ett 

enklare sätt eftersom man vet att agenten kommer att anstränga sig. Märk även att )h(ψ  

ersätter *t  i följande uttryck eftersom de som precis nämnt kommer att tangera varandra:

)()1( 111 ψππ hSSV −−+=

Ifall principalen skulle välja att inte erbjuda agenten ett kontrakt skulle hennes vinstfunktion 

se ut på samma vis som om agenten accepterade ett kontrakt helt utan lön, inte anstränger sig 

men heller inte blir bestraffad på något sätt:

SSV )1( 000 ππ −+=

Skillnaden mellan V1 och V0 är logiskt nog avgörande för om ett kontrakt ska erbjudas eller 

inte. Är V1 lika stor eller större än V0 erbjuds ett kontrakt där ansträngning uppmuntras. I 

annat fall görs det inte det.

   Vid en jämförelse av de två olika situationerna, fullständig och ofullständig information, kan 

ett par intressanta saker noteras. Till att börja med förenklas principalens problem avsevärt när 

hon har fullständig information då en av agentens strategier försvinner. Detta visas tydligast 

genom att det endast finns en optimal lönenivå i dessa fall. Den allra mest intressant slutsatsen 

som kan dras ifrån en jämförelse är dock att anledningen till de skiljda resonemangen i 

teoridelarna är möjligheten till produktivitetsmätning. Eftersom företag med ofullständig 

information inte direkt kan mäta agenters produktivitet måste de ha varierande lönenivåer för 

att motivera till ansträngning. Företag med fullständig information och därmed möjlighet till 

produktivitetsmätning behöver inte göra det och kan istället erbjuda fasta löner. 
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2.2 Shapiro & Stiglitz - Effektiva löner

Denna teori från 19842 introducerar en modell anpassad till en situation med en firma och en 

arbetare, där firman erbjuder arbetaren en bestämd lön för att producera en vara eller en tjänst. 

Lönen i fråga betalas ut i förskott, innan själva produktionen. Arbetaren har först 

valmöjligheten att acceptera erbjudandet och ta jobbet eller att inte göra det. Ifall han 

accepterar är nästa steg för honom att välja mellan att anstränga sig för att uppfylla 

arbetsuppgifterna eller att lata sig och inte utföra någon ansträngning alls. Arbetarens val 

påverkar produktionens utfall som sedan iakttas av både arbetaren själv och firman. Firman 

har dock ingen möjlighet att direkt övervaka om arbetaren anstränger sig eller inte. Inte heller 

kan hon på något sätt genom produktivitetsmätning bevisa och straffa en arbetare för att 

avkastningen på hans arbete inte har varit tillfredsställande. Detta gör att modellen är ett fall 

av ofullständig information. Till skillnad från principal-agent teorin i föregående avsnitt ger 

Shapiro och Stiglitz teori firman endast möjlighet att erbjuda en lönenivå oberoende av 

produktionsutfall. Detta innebär att arbetaren i ett icke-upprepat fall inte har något incitament 

att försöka uppfylla några av sina arbetsuppgifter. Därför kommer han aldrig att anstränga sig 

för att uppfylla arbetsuppgifterna så länge ansträngning innebär en nyttominskning. Med 

vetskap om detta kommer firman heller aldrig att erbjuda arbetaren någon lön. Detta ger en 

jämviktssituation som inte är speciellt intressant att studera. Istället kommer resterande del av 

detta avsnitt att inrikta sig på de upprepade fallen med flera perioder. 

   Betydelsen av effektiv lönesättning är att varje krona som firman betalar ut i lön ska ge så 

hög avkastning som möjligt i form av produktionsutfall, givet förutsättningarna. För att uppnå 

detta föreslår Shapiro och Stiglitz att den lön som ska erbjudas till arbetaren ska vara hög i 

förhållande till en marknadsekonomisk jämviktslön. Detta innebär att arbetarens incitament 

för att ha kvar jobbet till nästa period är större än om lönen är låg, och är därför mer sannolik 

att anstränga sig. Dessutom innebär högre löner lägre efterfrågan på arbetskraft på 

arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till högre arbetslöshet. Med högre arbetslöshet tar det 

längre tid för arbetslösa arbetare att finna nya jobb vilket ytterliggare styrker de kontrakterade 

arbetarnas incitament för att inte lata sig utan istället försöka behålla sina jobb. Tidslinjen för 

processen ser ut så här:

2 Gibbons R, ”A Primer in Game Theory” kap 2, Prentice Hall 1992
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Detta scenario upprepas sedan ett bestämt eller obestämt antal gånger. Som tidigare nämnt 

betalas lönen ut i förhand. Detta beror på det som tidigare nämnts angående antagandet om att 

firman inte kan bestraffa eller betala ut en lägre lön till arbetaren på grund av ett lågt 

produktionsutfall. Förutom avsaknad av relevant lagstiftning beror detta till stor del på att 

produktivitetsmätningen inte är exakt. Bland annat för att kvalitet på det producerade 

inkluderas i modellen, vilket kan vara svårt att mäta. 

   Firman, som agerar först, antas vara nyttomaximerande. Det kontrakt som erbjuds arbetaren 

har därför till syfte att för minsta möjliga lön ge incitament för arbetaren att acceptera det och 

att anstränga sig, antaget att det ger högre avkastning än att inte erbjuda något kontrakt alls. 

Arbetaren har som sagt två beslut att fatta efter ett kontraktserbjudande. Till att börja med 

väger han den erbjudna lönen mot alternativkostnaden av att arbeta. Om den förstnämnda är 

högre kommer han att acceptera kontraktet och åta sig arbetsuppgifterna. Därefter följer valet 

om huruvida han ska anstränga sig för att uppfylla arbetsuppgifterna eller inte. Detta är ett 

mer komplext problem för arbetaren då fler än de nyss nämnda faktorerna spelar in, såsom 

risken för att bli upptäckt om han latar sig. 

   Eftersom spelet är upprepat spelar även parternas avkastningar för nästkommande perioder 

in. Firman måste erbjuda arbetaren extra ersättning för att försäkra sig om att han anstränger 

sig och därmed kunna tjäna så mycket som möjligt även i framtiden. Denna extra ersättning 

kommer att diskuteras mer senare. Även arbetarens val av strategi påverkas av spelets 

upprepning. Ju mer han har att vinna på att bli erbjuden hög lön i nästkommande perioder, 

desto större incitament har han att anstränga sig. Detta för att inte riskera att bli påkommen 

med att lata sig och inte bli erbjuden hög lön igen. Med de antaganden och förutsättningar 

som angivits kommer strategierna för de båda spelarna formas efter följande scenario:

Firman kommer att sträva efter att finna en lön som är högre än arbetarens 

alternativkostnad och dessutom tillräckligt hög för att precis ge incitament till 
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ansträngning, givet att det är det mest lönsamma. När detta är gjort kommer ett 

kontrakt med lönen bli erbjudet till arbetaren.

Om lönen är tillräckligt hög kommer arbetaren i sin tur att acceptera kontraktet och 

anstränga sig i sitt arbete för att försäkra sig om att samma lön kommer att erbjudas 

även i nästkommande period. 

När spelet hamnar i denna situation kan det sägas vara i en Nash-jämvikt, då ingen av 

spelarna har incitament att ändra strategi om inte den andra spelaren gör det. Teorin 

introducerar sedan begreppet trigger-strategi i modellen. En trigger-strategi är en strategi hos 

en spelare som utlöser en permanent förändring av en annan spelares val av strategi. Från 

firmans sida är ett exempel på en sådan att erbjuda en lön som är högre än arbetarens 

alternativkostnad men lägre än den optimala lönen. Arbetaren kommer i detta fall att 

acceptera kontraktet, men kommer aldrig mer att anstränga sig i sitt arbete. Detta är i sin tur 

en trigger-strategi för arbetaren, då det utlöser en permanent förändring av firmans val av 

strategi. Firman kommer nämligen aldrig mer erbjuda ett kontrakt med positiv lön ifall den 

kommer på arbetaren med att i någon period acceptera ett kontrakt men inte anstränga sig. 

   De parametrar som spelar in i de första två stegen är värdet för firman av 

produktionsutfallet, betecknad y, agentens alternativkostnad, betecknad w0, värdet av den 

minskning av nytta som arbetarens ansträngning ger honom, betecknad e, samt sannolikheten 

att produktionsutfallet blir högt även ifall arbetaren latar sig, som betecknas med p. Teorin 

antar att produktionsufallet alltid blir högt om arbetaren anstränger sig. Om arbetaren latar sig 

och produktionsutfallet inte blir högt, vilket inträffar med sannolikheten 1-p, blir 

produktionsutfallet noll. Det antas även att en arbetare som accepterar ett kontrakt och 

anstränger sig är det mest samhällsekonomiskt effektiva. Dessutom är det enligt teorin bättre 

att arbetaren avböjer och arbetar för sig själv med lönen 0w , är så kallat självanställd, än att 

han accepterar kontraktet men latar sig. Detta skrivs på följande vis:

00 >>>− pywey

Samhällsnyttan av högt produktionsutfall när arbetaren accepterar och anstränger sig 

subtraherat med värdet av nyttominskningen av ansträngning överstiger densamma av 
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arbetarens lön för självanställning. Denna ger i sin tur högre samhällsnytta än sannolikheten 

att produktionsutfallet blir högt multiplicerat med just högt produktionsutfall.

   Firmans första mål i första spelet är som sagt att identifiera den optimala lönenivån, 

betecknad w*, som gör att arbetaren accepterar kontraktet, ger incitament för arbetaren att 

anstränga sig och dessutom ger högsta möjliga förtjänst av produktionen. I efterföljande spel 

kommer firmans strategi vara att fortsätta erbjuda den optimala lönen, *ww = , ifall 

resultatet av tidigare spel varit att arbetaren accepterat kontraktet och produktionsutfallet alltid 

har varit högt. Skulle det någon gång i tidigare spel ha varit lågt innebär det att arbetaren har 

latat sig. Firman kommer då inte erbjuda något kontrakt, vilket motsvarar ett 

kontraktserbjudande med noll i lön, 0=w . Arbetarens strategi är att acceptera kontraktet 

ifall den erbjudna lönen är högre än hans alternativkostnad, 0ww ≥ , och anstränga sig ifall 

lönen är tillräckligt hög för att motiverar till det, *ww = . Skulle dock det erbjudna 

kontraktet avvika ifrån den optimala lönenivån, *ww ≠ , kommer arbetaren att acceptera 

ifall lönen är högre än alternativkostnaden, men aldrig anstränga sig för att uppfylla 

arbetsuppgifterna. När båda parters strategier är optimala givet den andra partens strategi 

befinner sig spelet i Nash-jämvikt. 

   Spelarna kommer även få ta hänsyn till nuvärdet av framtida avkastningar när strategier 

väljs. Givet att tidigare perioder har resulterat i ansträngning samt högt produktionsutfall 

kommer värdet av arbetarens framtida avkastningar se ut så här, givet att firman erbjuder 

*w :

ee Vewv δ+−= )*(

ev , som är nuvärdet av arbetarens framtida avkastningar givet att arbetaren anstränger sig, är 

lika med den erbjudna lönen *w  subtraherat med värdet av nyttominskningen av att 

anstränga sig, adderat med kommande perioders avkastningar multiplicerat med en 

diskonteringsfaktor. Denna faktor motsvarar den nyttominskning som det innebär att pengarna 
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är en framtida inkomst istället för att de finns att tillgå vid den aktuella tidpunkten. 

Föregående uppställning kan även skrivas på följande vis:

)1/()*( δ−−= ewve

   Skulle arbetaren istället välja att lata sig kommer produktionsutfallet bli högt med 

sannolikheten p och lågt med sannolikheten 1-p. Vid högt produktionsutfall kommer firman 

precis som när arbetaren ansträngt sig att även i nästa period erbjuda *w . Skulle däremot 

produktionsutfallet bli lågt kommer firman inte att erbjuda arbetaren någon lön i någon av de 

efterföljande perioderna. Detta motsvarar att firman erbjuder ett kontrakt utan lön, vilket 

betecknas w = 0. Istället kommer arbetaren få vara självanställd med inkomsten 0w . Värdet 

av arbetarens avkastningar då den latar sig ser ut så här:









−
−++=

δ
δ

1
)1(* 0w

ppvwv ss

vs står för värdet av arbetarens avkastningar då den latar sig. Första termen, *w , är den lön 

som erbjuds i första perioden och som arbetaren kommer att acceptera antaget att den är högre 

än alternativkostanden. Andra termen inleds av den diskonteringsfaktor som förklarats 

tidigare i detta avsnitt. Denna multipliceras med summan av sannolikheten att avkastningen 

blir hög multiplicerat med vs och sannolikheten att produktionsutfallet inte blir högt 

multiplicerat med det framtida värdet för arbetaren av att ha inkomsten 0w . Detta kan 

skrivas om till följande3:

[ ] )1)(1/()1(*)1( 0 δδδδ −−−+−= pwpwvs

Med uppställningarna för arbetarens värde av att anstränga sig respektive lata sig kan en 

jämförelse göras i syfte att få reda på vid vilken lönenivå det är optimalt för arbetaren att 

anstränga sig. Nyckeln är att värdet för arbetaren av att anstränga sig ska vara lika stort eller 

3 Bevis återfinnes i appendix 1
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större än av att lata sig, se vv ≥ . Detta kan härledas till följande4:

e
p

ewe
p

we
p

p
ww 





−
−++=





−
−++=

−
−+≥

)1(

1

)1(

1
1

)1(

1
* 000 δ

δ
δ

δ
δ

δ

Som synes måste firman erbjuda mer än arbetarens alternativkostnad och kompensation för 

ansträngning, ew +0 , för att ge arbetaren tillräckligt med incitament för att acceptera 

kontraktet och anstränga sig. Den extra del som måste erbjudas, )1(/)1( pe −− δδ , är ett 

slags lönepremium som ska täcka upp arbetarens vilja att chansa att produktionsutfallet blir 

högt även fast han latar sig. Den optimala lönen är alltså lika stor eller större än arbetarens 

alternativkostnad av att acceptera kontraktet adderat med nyttominskningen för arbetaren av 

att anstränga sig och lönepremien. 

   Från den sista uppställningen kan ett par slutsatser dras. Ifall p är nära 1, det vill säga om 

produktionsutfallet oftast är högt även om arbetaren latar sig, måste lönepremien vara hög för 

att motivera arbetaren att anstränga sig. Detta är fullkompligt logiskt, då risken för att bli 

påkommen med att lata sig och att inte bli erbjuden kontrakt i nästa period är låg. Om fallet 

istället är det omvända, att p är lika med 0, så är lönepremien låga δδ /)1( −e . Lönepremien 

måste nu inte kompensera lika mycket för nyttominskningen av ansträngning, eftersom 

arbetaren med säkerhet kommer att bli påkommen med att lata sig då produktionsutfallet med 

säkerhet är noll. 

   Firmans val av strategi står därmed mellan två alternativ. Antingen erbjuder den arbetaren 

den optimala lönen *w  för att uppmuntra till att kontraktet accepteras och att ansträngning 

utförs. Dessutom hotar den arbetaren med att inte erbjuda något kontrakt i kommande 

perioder ifall produktionsutfallet någonsin blir lågt och arbetaren då blir påkommen med att 

lata sig. Alternativt erbjuder firman arbetaren inget kontrakt alls, 0=w , och erhåller noll i 

avkastningen i varje period medan arbetaren får 0w . Det avgörande för vilket av alternativen 

som firman väljer är om den förväntade avkastningen av att erbjuda den optimala lönen är 

icke-negativ, 0* ≥−wy . Eftersom detta antogs redan i början av avsnittet kan det fastslås att 

hög lön och ansträngning, som teorier kallar det utfall i en period av spelet där firman 

erbjuder arbetaren *w  och arbetaren accepterar och sedan anstränger sig, är en Nash-

4 Bevis återfinnes i appendix 2
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jämvikt. 

   Sammanfattningsvis kan sägas att en del betydande saker skiljer sig mellan Shapiro och 

Stiglitz teori och den tidigare nämnda principal-agent teorin, främst vad gäller antaganden om 

förutsättningarna i spelen. Dock är där speciellt en sak som intressant nog står i fokus i båda 

fallen, nämligen principalens möjlighet att mäta agentens arbetsinsats. Här inverkar den i 

form av p, sannolikheten att produktionsutfallet blir högt om arbetaren latar sig. Om p = 0 är 

produktionsutfallet alltid högt om agenten anstränger sig och alltid lågt om han inte gör det. 

Även om det inte sker genom direkt övervakning kan alltså principalen med full säkerhet 

mäta agentens produktivitet. Denna är därför relaterad till lönepremiens storlek, och vidare till 

hela den erbjudna lönen. 
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3 Empiri 
Den empiriska delen av denna studie är grundad på intervjuer av två olika typer av företag, 

marknadsundersökningsföretag och försäljningsföretag. I den senare gruppen inräknas 

förutom renodlade telefonförsäljningsföretag även företag som arbetar med finansrådgivning 

och som tar kontakt med nya kunder genom telefonsamtal. Anledningen till det är att den 

utvalda teorins antaganden och förutsättningar stämmer överens med både 

telefonförsäljningsföretag och finansrådgivningsföretag, samt att själva sysselsättningarna 

påminner om varandra då även de som ringer för finansrådgivningsföretagen ”säljer in” sin 

affärsidé. 

   Intervjuerna har utförts via epost-korrespondens med ett undantag, där samma frågor på 

företagets kontaktpersons begäran istället ställdes och besvarades via telefon. För att 

underlätta jämförelsen mellan de två grupperna och undvika onödig bias på grund av 

skillnader i exempelvis formuleringar har de frågeformulär som skickats ut varit i stort sett 

identiska. Enda skillnaden har varit benämningen på de anställda i företagen, 

marknadsundersökare för marknadsundersökningsföretagen, telefonförsäljare i 

telefonförsäljningsföretagen och bokare i rådgivningsföretagen. Frågorna har utformats för att 

ge information om de bitar som ingår i modellerna i de två utvalda teorierna. Målet har varit 

att kunna klargöra vilka eventuella skillnader som finns i lönesättningssystemen för de två 

grupperna, och att kunna passa in dessa system i de olika teorierna. Därifrån kan sedan 

företagens tillvägagångssätt angående lönesättningen diskuteras ur både ett teoretiskt och ett 

analytiskt perspektiv. Innan analysen ska det dock noteras att antalet observationer har varit 

begränsat. Dessutom kan känslighet för att lämna ut viss information samt omedveten 

vinkling av svar för att få företagen att framstå på ett bra sätt kan ge snevridning av resultat.

3.1 Resultat

3.1.1 Försäljningsföretag

Av företagen ifrån gruppen telefonförsäljnings-/finansrådgivningsföretag som deltagit i 

studien har en klar majoritet valt att erbjuda sina anställda försäljare/kundbokare en 

kombination av fast lön och provision. Lönen stiger sedan efter individuella förhandlingar i 

tre av fem företag, medan de två andra har fasta lönestegringsscheman. De tre företag som 
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valt att uppge information om löner betalar i genomsnitt ca 110kr/h, vilket kan antas vara 

konkurrenskraftigt i jämförelse med de flesta andra extrajobb som universitetsstuderande 

vanligtvis sysselsätter sig med. Fyra av de fem företagen har både heltids- och deltidsanställda 

försäljare eller kundbokare medan ett företag endast har deltidsanställda. I samtliga företag 

arbetar de deltidsanställda runt 10h per vecka. Inget av företagen kräver yrkeserfarenhet eller 

någon speciell utbildning förutom den som ges internt. Däremot anses det meriterande i ett av 

fallen om de anställda har eller genomför en juridisk eller ekonomisk utbildning på akademisk 

nivå. Tre av företagen uppger att de anställda stannar i genomsnitt strax under ett år på sina 

jobb, medan de två andra har kvar sina anställda i tre eller fyra månader. Sammanräknat för 

samtliga företag i denna grupp är den genomsnittliga anställningstiden för deltidsanställda 

strax under åtta månader. Tre av företagen följer upp de anställdas prestationer endast genom 

att studera resultat medan de två andra även har viss form av övervakning. Den genomgående 

vanligaste metoden för uppföljning är personlig coachning. Vad gäller karriärmöjligheterna 

för de anställda uppges de vara goda i samtliga företag. Ett resultat som är föga förvånande 

och som måste betraktas som vinklat. Vidare avancemang inom företagen är det vanligaste, 

men även överrekrytering till kundföretag är förekommande. 

3.1.2 Marknadsundersökningsföretag

Av marknadsundersökningsföretagen var det bara ett som betalade sina anställda undersökare 

en del fast lön och en del provision, de andra fyra erbjöd enbart fast lön. Även fast 

lönestegringsschema är vanligast bland företagen i denna grupp. Tre av de fem tillfrågade 

tillämpar sådana, medan ett företag har individuella löneförhandlingar och det femte tillämpar 

en kombination av de två. De genomsnittliga timlönerna i de fyra företag som velat lämna 

uppgifter om det ligger mellan 75 och 100kr. Genomsnittet bland företagen ligger på strax 

under 85kr/timme. Vad gäller kompetens efterfrågar inget av företagen något specifikt, 

förutom gymnasieexamen. Fyra av företagen har endast deltidsanställda 

marknadsundersökare, det femte har både deltids- och heltidsanställda. Hos tre av dem är 

samtliga timanställda. I de två övriga företagen finns både timanställda och tillsvidare 

anställda. Den genomsnittliga arbetsveckan för de timanställda är mellan 10 och 15timmar 

lång i de olika företagen, sammanräknat för samtliga företag hamnar genomsnittet strax under 

12timmar. Samtliga företag uppger att de kontrollerar sina anställdas produktivitet och 

arbetsprestationer. Medlyssning förekommer i två av företagen och statistik över antal 

intervjuer per tidsenhet och antal minuter i samtal förs i två. Noggrann uppföljning sker 
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rutinmässigt eller vid behov i samtliga företag för att säkra kvaliteten på intervjuerna. Alla 

fem företag uppger att det finns möjligheter att ta sig vidare till mer ansvarsfyllda tjänster i 

företaget, såsom till exempel intervjuledare. Men även om företagen ställt upp i 

undersökningen anonymt är det rimligt att viss vana att framställa företaget på ett bra sätt 

existerar, och det går inte att lägga för stor tyngd vid just det sista resultatet. 

3.1.3 Jämförelse

Ibland företagen i fallstudien är en klar tendens att telefonförsäljningsföretagen och 

finansrådgivningsföretagen oftare betalar löner till försäljare och kundbokare helt eller delvis i 

form av provision av försäljning eller antal bokningar, medan 

marknadsundersökningsföretagen nästan uteslutande ger fasta löner. Ett tydligt samband finns 

mellan företag som betalar provision och ger utrymme för individuella löneförhandlingar, i 

motsats till fasta lönestegringsscheman som är vanligare bland företag som enbart ger fasta 

löner. Generellt passar telefonförsäljnings-och finansrådgivningsföretag bättre in i den första 

kategorin och marknadsundersökare i den andra. De genomsnittliga timlönerna för 

deltidsanställda är något högre hos 

telefonförsäljarna och finansrådgivarna, 

110kr jämfört med 85kr för 

marknadsundersökare. Arbetsveckan är 

däremot generellt lite längre för 

marknadsundersökarna. Dock framgår det 

inte från resultaten av empirin hur stor del av 

arbetstiden som sker på kvällar och helger. 
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   Av de fem marknadsundersökningsföretagen har fyra endast deltidsanställda och ett har 

både deltids- och heltidsanställda. I den 

andra gruppen är fördelningen den omvända. 

Dessutom är fördelningen av fast anställda 

och tillsvidare anställda gentemot 

timanställda jämnare där än hos 

marknadsundersökarna där timanställningar 

är klart dominerande. Marknadsundersökarna 

stannar överlag lite längre i sina tjänster. Den 

genomsnittliga anställningstiden för 

deltidsanställda är ca åtta månader i 

telefonförsäljningsföretagen och strax under 

tio månader i marknadsundersökningsföretagen. Att de genomsnittliga anställningslängderna 

är så pass korta styrker att det är stora delar studenter som har de aktuella anställningarna, då 

de kan anses vara högst mobila på arbetsmarknaden. Möjligheterna för en fortsatt karriär 

inom den egna organisationen eller hos kundföretag beskrivs som goda av samtliga företag i 

båda grupperna. Viss skillnad finns vad gäller produktivitetsmätning för de två grupperna. För 

telefonförsäljningsföretagen kontrolleras främst resultat i form av antal bokningar och sålda 

produkter, vilka följs upp främst vid behov genom coachning. I 

marknadsundersökningsföretagen är kontrollerna mer aktiva och mer inriktade på 

arbetsprestationerna än på resultaten. Där sker noggrannare kontroll och uppföljning i form av 

medlyssning av telefonintervjuer och statistik över aktivitet och utvärderingar av 

arbetsinsatserna. 
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4 Analys

4.1 Analys av empirin 

I jämförelsen av empirin kunde vissa tydliga skillnader mellan de två grupperna iakttas. 

Marknadsundersökningsföretagen erbjuder i de flesta fall fasta löner som är något lägre än 

genomsnittet av de provisionsbaserade löner som försäljningsföretagen betalar, och det är 

vanligare att lönestegringen sker enligt fasta scheman. Dock stannar marknadsundersökarna 

lite längre än försäljarna och kundbokarna på sina jobb, och deras arbetsinsatser kontrolleras 

noggrannare. Sammantaget tyder detta på att de som arbetar för försäljningsföretagen är mer 

resultatdrivna i sitt arbete än de som är anställda i marknadsundersökningsföretagen. Att 

provisionen ger dem ekonomiska incitament att prestera väl pekar på det, samtidigt som 

övervakning och uppföljning av arbetsinsatser enligt företagen fokuserar på 

försäljningssiffrorna. ”Lyxen” med att kunna döma arbetsinsatser efter resultat har inte 

marknadsundersökningsföretagen i lika hög grad. Anledningen till det är att de har en 

kvalitetsaspekt på det som de anställda producerar. De telefonintervjuer som 

marknadsundersökarna gör kan vara slarvigt utförda genom att svar har stressats fram eller 

frågor formulerats felaktigt eller till och med hoppats över. Medan 100kr i försäljning är, 

antaget att allt annat är lika (ceteris paribus), alltid dubbelt så bra som 50kr, är två 

genomförda intervjuer inte nödvändigtvis dubbelt så bra som en. 

   Dessutom betyder det att produktivitetsmätningen är betydligt lättare i försäljningsföretagen 

än i marknadsundersökningsföretagen. De anställda försäljarna och bokarnas prestationer kan 

enkelt bedömas utifrån försäljningsvolym där en som säljer för ett visst belopp per arbetad 

timme kan antas vara dubbelt så produktiv som en som säljer för hälften så mycket. Däremot 

kan inte en som utför ett visst antal intervjuer per arbetad timme antas vara dubbelt så 

produktiv som en som utför hälften så många, då en av dem kan ha utfört sina intervjuer mer 

eller mindre noggrant och intervjuerna därmed håller högre respektive lägre kvalitet. Dessa 

två faktorer är den troliga orsaken till att de sistnämnda tvingas ha en aktivare kontroll av de 

anställdas arbetsinsatser i form av exempelvis medlyssning och att de erbjuder fasta löner. 

Dessa företags metoder för att motivera de anställda ligger närmare piskan i den klassiska 

teorin ”piskan och moroten”, medan försäljningsföretagen istället använder sig av morötter. 

Redan här kan en liknelse med de två teorierna iakttas. Där principal-agent teorin i fallet med 

ofullständig information använder sig av morötter i form av extra lön för att ge incitament till 
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ansträngning fokuserar Shapiro och Stiglitz teori på piskan som övervakning och hot om 

avsked innebär.

   Ett par månader skilde i genomsnittlig anställningslängd, vilket ger en antydning om 

tillfredsställelsen med sin arbetssituation, mellan de två grupperna till 

marknadsundersökningsföretagens favör. Denna skillnad är precis som urvalet för litet för att 

kunna dra några större slutsatser ifrån, men det är intressant att det i vart fall inte är kortare 

trots att genomsnittslönerna är lägre. Speciellt eftersom båda gruppernas företag uppger att 

rekryteringskraven på yrkeserfarenhet och utbildning är så gott som obefintliga och att 

karriärmöjligheterna för arbetarna överlag uppges vara goda. Istället kan antagligen 

marknadsundersökarnas tillfredsställelse delvis förklaras med tryggheten som en fast lön 

innebär. En annan faktor som kan spela in är mindre press på de anställda på grund av en inte 

lika påtagligt resultatinriktad miljö.

4.2 Analys utifrån teorierna

I principal-agent teorin som presenterades i teori-avsnittet har företaget möjlighet att styra 

lönen efter de anställdas resultat, även om det bara tillämpas i fallen med ofullständig 

information. Företagens problem i teorin ligger i att finna de lägsta lönerna som får arbetarna 

att acceptera kontrakten och att dessutom anstränga sig, vilket är fallet för båda grupperna av 

företag. Arbetarnas perspektiv i teorierna grundar sig i att finna en strategi för de två val som 

de ställs inför, huruvida kontrakten ska accepteras och om ansträngning ska utföras. Ifall de 

accepterar kontrakten men latar sig finns en sannolikhet att de blir påkomna och får den lägre 

lönen av de två som anges i kontraktet. De anställda i försäljningsföretagen måste väga in 

sannolikheten att få en låg lön ifall de väljer att inte anstränga sig då deras lön är 

provisionsbaserad. Detta gäller inte marknadsundersökarna då deras löner i de allra flesta fall 

är fasta och förutbestämda i deras kontrakt. Skulle de bli påkomna med att lata sig dras istället 

kontraktserbjudandet in till nästa period och de får i kommande perioder nöja sig med 

alternativkostnaden av att arbeta som inkomst. Denna aspekt tyder på att 

marknadsundersökningsföretagen passar in på förutsättningarna i Shapiro och Stiglitz teori 

medan försäljningsföretagens lönemässiga valmöjligheter stämmer bättre överens med 

principal-agent teorin. 

   Vad gäller övervakningsaspekten är nyckeln hur mycket information företagen får. Om de 

ägnar sig åt medlyssning och/eller har supervisors som vistas på arbetsplatsen får de en mer 
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rättvisande bild över de anställdas verkliga arbetsinsatser än om de enbart ser till resultaten. 

Empirin visade att detta var betydligt vanligare hos marknadsundersökningsföretagen, vilket 

är logiskt med tanke på kvalitetsaspekten. I och med den är dessutom resultaten svårare att 

mäta. En korrekt genomförd intervju kan mycket väl vara bättre än två intervjuer där den 

anställda hoppar över frågor eller på annat sätt genomför en intervju slarvigt. I ett försök att 

anpassa situationen för marknadsundersökningsföretagen och deras anställda till Shapiro och 

Stiglitz teori görs ett par antaganden. Det första är att om en anställd anstränger sig i sitt 

arbete blir han garanterat erbjuden kontrakt även i nästa period. Om han inte gör det är 

sannolikheten att företaget inte är nöjt med den anställdas prestation och inte erbjuder något 

kontrakt i nästa period p. Densamma som den sannolikhet med vilken produktionsutfallet är 

lågt när arbetaren latar sig i teorin. Antagandena i teorin om att det är mer 

samhällsekonomiskt effektivt att arbetaren accepterar ett kontrakt och anstränger sig än att 

han inte accepterar kontraktet, vilket i sin tur är bättre än att han accepterar kontraktet och 

latar sig kan inte påvisas med hjälp av teorin men förefaller rimliga. Även biten om trigger-

strategier är logisk och kan antas stämma överens med verkligheten. Ett företag kommer 

aldrig mer erbjuda kontrakt till en arbetare som latat sig, och en arbetare kan rimligen antas 

aldrig mer söka anställning eller arbeta för ett företag som tidigare erbjudit för låg lön. 

   I telefonförsäljningsbranschen ses övervakningsfrågan på ett annat sätt främst av två 

anledningar. Den första har med påvisningen av resultat att göra, och skiljer sig ifrån 

marknadsundersökningsbranschen på grund av den kvalitetsaspekt som tidigare diskuterats. 

Här är det enklare att utvärdera arbetsprestationer då företagen helt kan se till hur mycket de 

anställda säljer för och hur mycket pengar de drar in åt företaget. Den andra anledningen är att 

lönerna, som oftare är provisionsbaserade, i högre grad beror på de anställdas prestationer och 

därmed minskar eller helt tar bort incitamenten för att lata sig. Precis som med de varierande 

lönerna finns här en likhet med principal-agent teorin som i denna studies teori-avsnitt är 

uppdelad i två delar, fall med fullständig respektive ofullständig information. De förstnämnda 

kan jämföras med fall där företaget har perfekt information om sina anställdas prestationer 

genom perfekt övervakning medan företagen i de med ofullständig information endast har 

information om resultaten av de anställdas prestationer. Då empirin visade på liten eller 

obefintlig övervakning av de anställda samt tydlig resultatorientering hos samtliga företag 

passar de klart bättre i den senare kategorin. Om man å andra sidan ser ett direkt förhållande 

mellan de anställdas insatser och försäljningssiffrorna är försäljningsföretagen fall av 

principaler med fullständig information. Eftersom slumpfaktorn för försäljningsresultat 
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bedöms vara lite för stor i det senare resonemangen kommer den vidare analysen i studien 

följa det första, och försäljningsföretagen kommer vidare antas ha ofullständig information. 

4.3 Jämförelse av grupperna utifrån teori

Som framgått av tidigare avsnitt passar Shapiro och Stiglitz teori för att analysera situationen 

för marknadsundersökningsföretagen och deras anställda, medan 

telefonförsäljningsbranschens lönesystem beskrivs bäst med den beskrivna principal-agent 

teorin. Det som skiljer de två grupperna åt i förutsättningar är främst kvalitetsaspekten på 

produkten, samt möjligheten till produktivitetsmätning. Att marknadsundersökarna kan ha 

varierande kvalitet på sin produkt i form av slarvigt utförda intervjuer förändrar 

förutsättningarna för både lönesättning och övervakning. Det leder till att 

marknadsundersökningsföretagen måste ta hänsyn till intervjuernas kvalitet, medan 

försäljningsföretagen enkelt kan mäta och bedöma sina anställdas produktivitet.

    För att minska de anställdas incitament att ta genvägar till bättre resultat erbjuder 

marknadsundersökningsföretagen generellt sett bara fasta löner, och för att förhindra att de 

anställda latar sig på arbetstid övervakar de arbetarnas arbetsprestationer i högre grad än 

telefonförsäljningsföretagen, båda saker i enighet med Shapiro och Stiglitz teori. 

Försäljningsföretagen befinner sig i en bekvämare situation i och med att de på ett bättre sätt 

kan bedöma arbetarnas prestationer utifrån produktionsutfallet, det vill säga 

försäljningssiffrorna. Denna möjlighet till produktivitetsmätning gör att de med hjälp av 

provisionsbaserade löner kan minska eller helt få bort arbetarnas incitament att lata sig. Med 

en direkt relation mellan arbetsprestation och lön försvinner även behovet av att övervaka de 

anställda när de utför sina arbetsuppgifter. Detta stämmer bra in i principal-agent teorins fall 

med fullständig information, där principalen har perfekt information om agentens prestation, 

vilket i försäljarna och bokarnas fall alltså motsvarar försäljningssiffror respektive antal 

bokningar. Att empirin visar att försäljningsföretagen i högre grad än 

marknadsundersökningsföretagen använder helt eller delvis provisionsbaserad lön pekar på att 

de är mer benägna att uppmuntra sina anställda att anstränga sig. 

Marknadsundersökningsföretagen ”hotar” istället dem med konsekvensen att de inte blir 

erbjudna fortsatt anställning ifall de latar sig. 
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5 Slutsats

Studiens frågeställning, ” Hur skiljer sig lönesättningssytemen åt mellan 

marknadsundersökningsföretag och försäljningsföretag på grund av kvalitets-och 

produktivitetsmätningsmässiga skillnader ur ett spelteoretiskt perspektiv?” har inbjudit till ett 

försök att matcha de två olika typerna av företag med olika teorier, och att utifrån dessa kunna 

förstå, analysera och förklara skillnader i lönesättningssystemen. Genomgående under 

studiens gång, från teoridelen vidare till empirin och slutligen analysen, har två trender kunnat 

skönjas. Marknadsundersökningsföretagen använder sig generellt av icke-prestationsbaserade 

lönesättningssystem och tillämpar olika typer av övervakning av sina anställdas arbetsinsatser. 

Det sätt de ger arbetarna incitament att anstränga sig i sitt arbete liknar alltså mer piskan än 

moroten. Försäljningsföretagen å sin sida använder genomgående väldigt lite övervakning av 

arbetsinsatser. Det som uppmanar de anställda till ansträngning är istället provisionsbaserade 

löner som ger högre lön för bättre resultat. Detta förhållande kan förklaras av två faktorer, 

skillnader i kvalitetsaspekter samt till möjligheten av produktivitetsmätning. Den förstnämnda 

beror att det försäljningsföretagens anställda producerar, försäljningssiffror, inte kan variera i 

kvalitet. 100kr i försäljning är alltid lika bra. Däremot kan det marknadsundersökarna 

levererar till sina företag mycket väl vara av varierande kvalitet. En intervju är inte 

nödvändigtvis lika noggrant genomförd som en annan och därmed inte heller lika värdefull då 

den riskerar snedvrida resultatet för hela undersökningen. Detta leder vidare till den andra 

faktorn, produktivitetsmätningen. Frånvaron av kvalitetsaspekten i försäljningsföretagen 

öppnar för dem att enkelt bedöma sina anställdas resultat och produktivitet och därmed kunna 

ge sina anställda incitament till goda arbetsinsatser genom prestationsbaserade löner. 

Marknadsundersökarna har däremot en risk i att alltför starkt uppmuntra till goda resultat då 

det kan locka anställda till att ta genvägar, såsom låtsade eller påskyndade intervjuer. Istället 

lämpar sig övervakning av arbetsinsatser i form av exempelvis medlyssning bättre som 

incitatmentsbringande åtgärd, något som snarast kan liknas vid en piska. Empirin styrker detta 

förhållande starkt, då försäljningsföretagen i betydligt större utsträckning använder sig av 

provisionsbaserade löner och marknadsundersökningsföretagen i högre grad tillämpar 

övervakning av arbetsinsatser. 
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   Att de två gruppernas förutsättningar och empirin pekar på detta gör att de faller bra in i de 

två teorierna som analyseras. I principal-agent teorin ges principalen, företagen, möjlighet att 

variera den i kontraktet erbjudna lönen efter produktionsutfallet. Lönenivån kommer att styras 

av arbetarnas alternativkostnader och kommer att med så liten marginal som möjligt ge 

incitament för accepterande av kontrakt och ansträngning. I Shapiro och Stiglitz teori kommer 

istället en jämvikt där företaget erbjuder en lön som är tillräckligt hög för att precis få 

arbetarna att acceptera kontrakten, anstränga sig och acceptera även i nästa period 

eftersträvas. Risken för att bli upptäckt om arbetarna inte anstränger är en viktig parameter i 

jämviktsekvationen, som alltså ökar då övervakningen av arbetsinsatser är mer noggranna.

   Svaret på frågeställningen blir därmed att marknadsundersökningsföretagen på grund av att 

de måste ta hänsyn till kvalitetsaspekten och därmed har sämre möjlighet till effektiv 

produktivitetsmätning i stor utsträckning erbjuder fasta löner. Deras situation passar bra att 

analyseras utifrån Shapiro och Stiglitz modell. Försäljningsföretagen å sin sida behöver inte 

bekymra sig om varierande kvalitet på det deras arbetare producerar. Därmed kan de med 

fördel erbjuda provisionsbaserade löner och deras fall analyseras utifrån principal-agent 

teorin. 
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Appendix 3 – Frågor till telefomförsäljningsföretag

1. Bygger lönesättningssystemet för era telefonförsäljare på fast lön, provision eller en 

kombination?

2. Om fast, vad är startlönen? Stiger lönen med antal arbetade timmar eller finns det 

möjlighet för individuella löneförhandlingar?

3. Om provision, vad är den genomsnittliga timlönen för era telefonförsäljare? Inom 

vilket spann ligger timlönerna normalt?

4. Om en kombination av fast lön och provision, hur stora är andelarna? Hur hög är en 

genomsnittlig timlön?

5. Vilka kriterier gällande utbildning och branscherfarenhet har ni vid rekrytering av 

telefonförsäljare?

6. Är era telefonförsäljare fast- eller timanställda?

7. Är era telefonförsäljare heltids- eller deltidsanställda?

8. Om deltidsanställda, hur många timmar per vecka arbetar era telefonförsäljare i 

genomsnitt?

9. Angående personalomsättning, hur lång är anställningstiden för era telefonförsäljare i 

genomsnitt?

10. Mäts era telefonförsäljares produktivitet? Om ja, på vilket sätt och hur följs det upp?

11. Vilka möjligheter finns det att avancera inom företaget för era telefonförsäljare?
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6 Källförteckning

Intervjuer med fem marknadsundersökningsföretag och fem försäljningsföretag. I nio av 

fallen av intervjuerna utförts genom ett utskickat frågeformulär. I det sista har samma frågor 

ställts via telefon.
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