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FÖRORD 
 
Tio veckor går fort och nu är vi äntligen klara med vår magisteruppsats som även är det sista vi 

gör innan vi tar våran magisterexamen inom ekonomi och går ut i arbetslivet. Det har varit 

mycket intressant att arbeta med denna uppsats och vi tar med oss många lärdomar från detta 

arbete.  
Vi vill här rikta ett tack till vår handledare Tobias Svanström som genom hela arbetets gång varit 

engagerad och kommit med goda råd som har hjälpt och väglett oss mycket. Han har varit till 

stor hjälp för oss.  

Sist men absolut inte minst så vill vi tacka de respondenter som har varit snälla att tagit tid och 

ställt upp på intervjuer för att hjälpa oss. Utan dessa personer hade det inte varit möjligt för oss 

att slutföra denna studie och dessa personer har verkligen varit guld värda.  

 

Umeå, Januari 2009 

Emelie Edlund och Fredrik Nordling 
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Sammanfattning 

Alla har någon gång i sitt liv fått belöning för något de har gjort bra, det kan vara allt ifrån att få 

en klapp på axeln till att få bra betyg i skolan och ofta så går prestation och belöning hand i hand. 

Belöningssystem används överallt i olika former, medvetet eller omedvetet och det kan vara ett 

sådant system som hjälper företagen framåt och eftersom personalen är en viktig resurs i ett 

företag så är det viktigt att förtaget även vårdar de anställda. Belöning och motivation hör ihop 

eftersom personalen blir mer motiverade av att bli belönade på något sätt. I dagens 

säljorganisationer är det vanligt att belöningssystem förekommer eftersom säljarna inom 

organisationen måste vara motiverade för att prestera. På grund av detta så mynnar det ut till vår 

problemformulering:  

 Hur uppfattas ett belöningssystem som motivationsfaktor av företagsledaren till den 

övriga personalen? 

Samt,  

  Hur kan ett sådant system påverka den övriga personalen? 

 

I den teoretiska metoden beskriver vi vilket tillvägagångssätt vi haft för att samla in materialet 

till den teoretiska referensramen. Vi har använt oss av en hermeneutisk kunskapssyn och ett 

deduktivt tillvägagångssätt samt beskrivit hur vi har samlat in de sekundärkällor vi valt använda 

och gett kritik på dessa. 

Den teoretiska referensramen består av olika delavsnitt som behandlar belöningssystem, 

motivationsteorier, drivkrafter samt ett avsnitt om kritiken som finns mot belöningssystem.  

I den praktiska metoden beskriver vi vilken metod vi använt för att samla in information till 

kapitel fem, empirikapitlet. Vi har genomfört sex kvalitativa intervjuer på tre olika företag. På 

varje företag har vi intervjuat en företagsledare samt en säljare. Empirikapitlet har sedan 

analyserats med hjälp av teorikapitlet.  

Slutsatser vi har kommit fram till är att alla företagsledare anser att det är viktigt att använda sig 

av något belöningssystem samt att det även är en motivationsfaktor hos de anställda. En ökning 

av belöningen kan komma att påverka en säljares prestation i sitt säljande. 
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1. Inledning 
 

Här i studiens första kapitel så tänker vi introducera läsaren till en början med en 

problembakgrund. Detta för att ge läsaren en liten förståelse till varför vi valt att utforma 

problemformuleringen som vi gjort, som presenteras efteråt. Detta mynnar sedan ut till ett syfte, 

avgränsningar och begränsningar för vår studie. I slutet på detta kapitel så finns det en 

disposition, samt begreppsförklaringar för läsaren att ta del av.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

Alla individer har någon gång genom sin livstid fått en belöning av något slag för något denne 

har gjort eller för något denne kommer att göra. Vi har ofta en tendens till att vilja göra något bra 

för att nå upp till en belöning eller någon annan utfästelse genom att prestera. Ofta så går 

prestation och belöning hand i hand med varandra. Sambandet mellan dessa är vi vana vid ända 

från barnsben och är så än idag. Till exempel så är eleverna i skolan vana vid att få bra betyg vid 

en bra prestation och det är något som håller i sig även i yrkeslivet. Vi vill bli belönade på något 

sätt om vi presterar väl för då känner vi oss nöjda men det är viktigt att komma ihåg att en 

belöning kan vara både monetär och icke monetär. 

 

Belöningssystem är idag ett omtalat ämne och det är oftast personalen i ett företag som för 

företaget framåt. Personalen är även en viktig faktor till framgång eftersom det kan vara svårt för 

någon att göra allt själv. Personalen är en viktig resurs och det är även betydelsefullt för företaget 

att vårda sin personal så att de känner att de trivs och behövs.  

Read menar att kompetensen en människa besitter, inte reflekteras av hur en människa beter sig 

eller på det sätt den arbetar. Han menar att det kan bero på att en människa inte vill göra sitt 

yttersta ifall denne känner att den inte får den belöning som denne förväntas uppnå. Det behöver 

inte nödvändigtvis vara belöningen i sig som är det bästa men Read menar att fokusen på en 

arbetares motivation kan komma att ändras.
1
   

Det är känt sedan tidigare inom forskningen att personalen kan bli mer motiverad genom att veta 

om att de kan bli belönade och att de monetära belöningarna är av stor vikt för att kunna 

tillfredställa en människas behov. Den tidigare forskningen har även visat på att personalen blir 

mer motiverade då de kan följa sin egen utveckling genom någon slags återkoppling eftersom 

deras beteende oftast styrs av det som mäts.
2
 Det är tydligt visat att personalen på ett företag 

anser att ett belöningssystem är av stor vikt för att öka motivationen. Trots att den fasta lönen är 

en motivation i sig så blir en belöning en extra motivationskälla för personalen.   

                                                           
1
 Read Daniel. Monetary incentives, what are they good for?, Journal of Economic Methodology, vol 12, no 2, 2005 

2
 Samuelson, L, Controllerhandboken (Stockholm: Industrilitteratur AB, 2001) s. 137 
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Den belöningen som ges är olika från företag till företag och det finns en hel del olika 

belöningssystem som används och ofta är de utformade på olika sätt också. ”Ska man tro på 

studierna så finns det ett positivt samband mellan storleken på bonusen och hur bra företaget 

sköts.”
3
 Det sa Clas Bergström, som är professor på Handelshögskolan i Stockholm, i en artikel i 

Dagens Nyheter. 

Om ett företag lyckas förankra det belöningssystem de vill arbeta med bland sina medarbetare så 

kommer det leda till att alla blir mer engagerade i företagets lönsamhet och utveckling. Det är 

därför viktigt att alla företag som väljer att använda sig av belöningssystem skräddarsyr det för 

just sitt företag.
4
  

Den arbetsprestation en säljare gör kommer att hänga samman med den tillfredsställelse denne 

känner i sitt arbete. Därför är det viktigt att varje säljares behov stimuleras på arbetsplatsen för 

att denne ska bli motiverad till att prestera.
5
 Det är viktigt att kunna behålla, attrahera samt 

motivera goda säljare i en säljorganisation och i att kunna göra det på ett effektivt sätt så spelar 

lönesystemet en stor roll. Något som visat sig vara populärt bland säljare är att de känner att de 

har regelbundna inkomster, att de får belöningar för de prestationer de gör i sitt arbete och att 

systemet är uppbyggt på ett sätt som är rättvist för dem. Dock så har det visat sig att 

företagsledningens önskan om lönesystem, för säljare, inte ser likadant ut. Företagsledningen vill 

kunna styra och ha god kontroll över säljarnas arbete samtidigt som de också vill se ett 

godtagbart förhållande mellan intäkter och kostnader i företaget.
6
 På grund av detta så anser vi 

att det mynnar ut till den problemformulering vi valt nedan. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Vår problembakgrund leder då oss till den frågeställning vi valt, nämligen; 

 

 Hur uppfattas ett belöningssystem till den övriga personalen som motivationsfaktor av 

företagsledaren? 

Samt,  

  Hur kan ett sådant system upplevas av den övriga personalen? 

 

 

                                                           
3
 DN – ekonomi, 2006-10-31 

4
 Smitt, R Wiberg, L mfl, Belöningssystem – nyckeln till framgång (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2002), s. 82-

83 
5
 Laurelli, R, Leda säljarbetet (Liber, 1990), s. 125 

6
 Ibid., s. 134 
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1.3 Syfte 
 

Syftet vi har med vår studie är att ta reda på vilken syn företagsledare har på belöningssystem till 

de övriga anställa på företaget och om det är någon skillnad om företagsledaren är ägare i 

företaget eller inte. Syftet är också att titta på hur företagsledaren tror att deras belöningssystem 

påverkar den övriga personalen, alltså säljarna, och om det gör någon skillnad. En viktig faktor 

att även titta på är ifall ett sådant system skulle öka motivationen hos de övriga anställda och på 

vilket sätt i så fall.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Då vi gör denna undersökning så är det viktigt att få tag på företag som använder sig av 

belöningssystem och därför föll vårt val av företag på företag inom bilbranschen. Eftersom vi 

båda känner till den typen av bransch lite granna så vet vi även att det oftast är vanligt att de 

använder sig av någon form av belöningssystem, vi både hoppas och tror att de sitter inne på 

värdefull information. Vi ville också hålla oss till att intervjua företagsledare inom en och samma 

bransch eftersom vi anser att uppsatsen får en ytterligare tyngd genom att göra detta. Det blir 

även lättare för oss att kunna göra jämförelser om företagen är aktiva inom samma bransch, sen 

att båda författarna har ett visst litet intresse för bilar kan ha en liten del i valet att göra också.   

 

Vi har också valt att avgränsa vår uppsats till att inte gå in för djupt på de olika varianterna av 

belöningar som finns utan endast ta upp det vi anser vara relevant, alltså att lägga tyngden istället 

på själva belöningssystemet och inte de enskilda belöningarna. Det valet har vi gjort eftersom det 

inte finns någon tid till att gå in på exakt allt, det skulle bli för stort och för omfattande att utföra 

på så kort tid. Avgränsningen gäller även till att endast beröra vad företagsledaren anser om 

belöningssystem till främst säljpersonalen och därmed ser vi inte till de belöningar som annan 

personal inom företaget får.  

 

En annan avgränsning vi har valt att är att vi endast undersöker företag som är belägna i 

Umeåregionen. Detta har vi valt på grund av tillgängligheten och lättsamheten. Vi anser att det är 

lätt att komma i kontakt med företag som ligger i Umeå eftersom vi själva är bosatt där. Det blir 

även mycket lättare för oss att åka ut till företagen för att hålla en intervju.  

 

1.6 Disposition 
 

Det första kapitlet i studien inleder läsarna till valet av problem via en problembakgrund som 

mynnar ut i en problemformulering, syfte, avgränsningar och avslutas genom att ge läsaren 

definitioner på vissa återkommande begrepp. Kapitel nummer två som är den teoretiska metoden 

beskriver för läsaren hur vi har gått tillväga för att samla in information som vi använt till teorin 

som är det tredje kapitlet. I det tredje kapitlet får läsaren en genomgång av den teori som vi anser 
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är av vikt för vår studie. Nästkommande kapitel, nummer fyra, beskriver vår praktiska metod, 

alltså hur vi har kommit fram till den empiri som presenteras i kapitel fem som är det kapitel som 

kommer närmast i följd. I empirin så finner läsaren en redogörelse för de intervjuer vi gjort och 

vad vi har fått för information från våra respondenter. Efter detta så kan läsaren ta del av en 

sammanbindning av teorin och empirin i ett analyserande avsnitt. Vår studie avslutas sedan med 

ett kapitel om slutsatser samt om de sanningskriterier vi anser gälla för hela den studie vi gjort. 

Vi försöker även följa en röd tråd genom uppsatsen så att den ska bli så lättläst som möjligt 

genom att hålla oss till några få delområden.      

 

1.7 Definitioner 
 

Företagsledare – Genom hela uppsatsen så har vi valt att kalla företagsledaren synonymt med 

ekonomiansvarige och vice verkställande direktör. 

 

De övriga anställda – De är de personer som arbetar som säljare. Det är viktigt att komma ihåg 

att även företagsledaren är en anställd men denna inkluderas inte i uppsatsen som anställd. 

 

Belöningssystem – Är uppbyggt av olika belöningar och de kan vara av skiftande slag. Det är ett 

system för att lättare öka motivationen hos personalen samt öka effektiviteten hos företaget.
7
 

 

Belöning - Pengar eller utmärkelse som utdelas som ersättning vanl. som tecken på uppskattning 

av prestation.
8
 

 

 

 

                                                           
7
 Svensson, A & Wilhelmson, L, Belöningssystem (1988), s. 9-10 

8
 Nationalencyklopedin, www.ne.se  

http://www.ne.se/
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2. Teoretisk metod 
 

Vårt vetenskapliga tillvägagångssätt för att kunna utföra denna studie är presenterad nedan. 

Där presenterar vi även vilken metod vi använder oss av för att kunna utforma vår teoretiska 

referensram. I slutet av detta avsnitt så behandlar vi källkritiken på den sekundärdata vi har 

samlat in.  

2.1 Ämnesval  
 

Redan vid starten av uppsatsen så visste vi ungefär vilket område vi ville skriva vår 

magisteruppsats om. Vi började med att diskutera om vi skulle göra en fördjupning inom 

området bonus till VD, vilket en av författarna gjorde en kartläggning inom på sin 

kandidatuppsats.  Vi finner det intressant att undersöka belöningssystem och dess inverkan på 

motivationen då belöningssystem är ett omtalat och aktuellt ämne idag. Det skulle även vara 

intressant att titta på hur vida det är bra eller dåligt för företagets ekonomiska utveckling, 

framförallt resultatet. Efter att vi tittat lite närmare på ämnet så kom vi fram till att det blev 

alldeles för svårt att titta på för att vi skulle kunna komma fram till något vettigt. Detta skulle 

bidra till att valet av ämne blir allt för omfattade och tidskrävande för en magisteruppsats som 

endast omfattar knappt 10 veckors arbete. Vi väljer därför att vinkla vårt ämnesval mot att göra 

en undersökning om företagsledaren och arbetarnas syn på belöningssystem. Vi vill framförallt 

titta på ifall företagsledaren anser att belöningssystem behövs användas till den övriga 

personalen och varför det används idag. När vi nu ska ut i arbetslivet efter denna termin blir det 

extra spännande att titta lite närmare på synen på belöningssystem utifrån två olika grupper och 

det är framförallt ett aktuellt ämne. Att vårt val av ämne skulle vara aktuellt var ett krav från vår 

sida eftersom det blir mer intressant och givande att arbeta med. Det var framförallt för att vi 

ville få ut något vettigt och lära oss något av vår magisteruppsats och även att det var intressant 

att undersöka något som är ”på tapeten” idag. Vi anser att vårt val av ämne uppfyller dessa 

kriterier vi själva satt upp och därför är vi mycket nöjda med vårt ämnesval.   

 

2.2 Förförståelse 
 

Studien vi kommer att göra kommer att påverkas av vår egna förförståelse. Den kommer att färga 

vår undersökning och även våra tolkningar. Därför anser vi att det är viktigt att redan i början av 

denna uppsats klargöra för oss själva och läsarna vilken förförståelse vi besitter och vilken effekt 

vi tror den kan ha på vår studie. Istället för att bortse från de värderingar och erfarenheter vi har 

samlat på oss genom livets gång, så tänker vi istället redogöra för dem i det här avsnittet Vi anser 

att det är av stor vikt att redogöra detta just eftersom det kan komma att ha en påverkan på 

studiens utgång. Vi hoppas även genom att redogöra för detta att vi minimerar risken för detta 

eller åtminstone göra läsaren av studien uppmärksam om problemet. 
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De två typerna av förförståelse vi tänker gå igenom i det här avsnittet är den teoretiska samt den 

allmänna förförståelsen. Den tredje delen av förförståelsen är kunskapssynen men den tänker vi 

behandla i ett eget avsnitt. Förstahandsförståelsen är den så kallade allmänna förförståelsen och 

den bygger på personliga lärdomar som kommer bland annat från vår uppväxt och 

andrahandsförståelsen är den kunskapen vi inhämtat från till exempel läroböcker, föreläsningar 

samt andra studier
9
. Den förförståelse vi har är väldigt stor och därför tänker vi försöka begränsa 

den genom att endast beakta det vi tror har relevans för den här studien och det tänker vi göra här 

nedan. Vi anser att det skulle ta för mycket plats och inte ha någon relevans att redogöra för all 

vår förförståelse vi samlat på oss genom livets gång. Därför anser vi det rimligt att vi endast 

redogör för det som vi tror kan påverka och ha relevans för vår studie.  

Den teoretiska förförståelse vi författare besitter inom det ämne vi valt att skriva om, är till viss 

del kurser vi läst på Civilekonomprogrammet men även så har en av författarna skrivit sin 

kandidatuppsats som till viss del behandlar vårt valda ämne. Vi har valt att ta upp dessa delar 

som vår teoretiska förförståelse eftersom vi tror att detta kan komma att påverka studien och det 

är viktigt att läsaren tar i beaktning. En av författarna har på grund av sin tidigare uppsats en del 

förkunskaper om det ämne vi har valt att skriva om, det anser vi dock inte som någon nackdel. Vi 

anser snarare att det hjälpt oss på vägen i vårt arbete på grund av att det alltid är bra att ha en viss 

förkunskap om det ämne som ska undersökas. Vi har haft lätt att hitta bra och relevant 

information på grund av detta också och det har sparat oss viss tid eftersom vi har vetat vilka 

teorier som är bra att använda för att undersöka ett sådant problem som vi har. Vi har inte behövt 

ta reda på vilka teorier som är bra att använda inom detta område eftersom det redan finns många 

tidigare studier om just belöningssystem och detta har varit till stor hjälp. 

Den praktiska förförståelse vi har inom detta ämne är begränsad. En av författarna har tidigare 

arbetat under ett slags belöningssystem på ett tidigare arbete och har därifrån samlat på sig en 

viss kunskap om hur det kan gå till i praktiken. Det arbetet var ett säljarjobb i en elektronikaffär 

och utifrån vilken produkt som såldes, när den såldes och hur mycket de sålde, så kunde 

arbetarna uppnå en bonus eller få någon slags provision. Detta är något som författaren som 

arbetade med detta är positivt inställd till eftersom det blev en bidragande del för att försöka sälja 

så mycket som möjligt för att själv kunna tjäna på det. Det har gett en av oss en viss förståelse 

om hur det går till och även hur det kan påverka en arbetares motivation och tillfredsställelse på 

arbetsplatsen. Vi ser även detta som en fördel eftersom på så sätt så har vi en större förståelse för 

säljarna och det är lättare för oss att veta hur de menar i vissa situationer. Utifrån detta så anser vi 

att vi har en liten del praktisk förförståelse inom ämnet och det är viktigt att läsaren har i åtanke 

och vet om.  

                                                           
9
 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993),  s. 76 
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Det är svårt att veta exakt hur vår förförståelse kommer att påverka utformningen av vår studie 

men vi är dock medvetna om att det kommer att kunna påverka oss under arbetets gång på olika 

sätt, vi vet än inte vilka bara. Eftersom vi är medvetna om vår tidigare förförståelse inom ämnet 

så hoppas vi även på att vår medvetenhet om detta kommer att minimera risken för att det 

kommer att påverka oss i allt för stor utsträckning i studien. Vi hoppas och tror att vår tidigare 

förförståelse för ämnet kommer att hjälpa oss i studiens gång men eftersom det är svårt för oss 

författare att förutspå i hur stor grad vi kommer att påverkas av vår förförståelse så lämnar vi det 

öppet, för läsaren att själv avgöra.  

2.3 Kunskapssyn 
 

Uppfattningen en forskare har om vetenskap och verklighet kallas i det vetenskapliga 

sammanhanget för kunskapssyn. Det gäller att uppfatta den verklighet som en forskare ska 

studera och sedan veta hur den verkligheten ska studeras. Det är viktigt att tidigt i arbetets gång 

klargöra vilken kunskapssyn en författare besitter.
10

 Ibland kan det vara svårt att avgöra vilken 

kunskapssyn som ska användas och hur den vetskapen vi har sedan innan kan påverka 

verklighetsuppfattningen. Huvudsyftet med hermeneutik är att försöka tolka och förstå det som 

undersöks och det är för det mesta hermeneutiken som ligger till grund för den kvalitativa 

metoden också
11

. På grund av att vi i vår studie ska försöka tolka och även förstå det problem vi 

valt att ta upp så bör det föra oss till att ha en hermeneutisk kunskapssyn
12

. Detta är även något vi 

anser oss ha till vardags också då vi som individer tolkar och tar till oss det som händer i vår 

omgivning, på grund av detta så känns den hermeneutiska kunskapssynen inte heller helt 

främmande för oss att använda. Vårt mål i uppsatsen är att få en inblick, kunna tolka och 

samtidigt förstå företagsledarens syn på belöningssystem och även användningen av detta i 

företaget till den övriga personalen. Eftersom detta bland annat är vårt mål så anser vi att det 

leder till att vi har en hermeneutisk kunskapssyn. Vi tänker gå tillväga på ett kvalitativt sätt vilket 

vi kommer att redogöra för senare i uppsatsen men även detta tillvägagångssätt styrker oss i att vi 

har en hermeneutisk kunskapssyn i vår studie.  

 

Hermeneutiken går ut på att tolka och genom att göra det så går det att ge betydelser för olika 

saker. Det är viktigt i denna kunskapssyn att verkligheten förstås i sitt sammanhang och att de 

olika delarna som finns i verkligheten inte bryts ner. Det finns även problem med hermeneutiken 

                                                           
10

 Johansson Lindfors, M-B, Att utveckla kunskap – Om metodiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993),  s. 10-11 
11

 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: Studentlitteratur, 1999), 

s.42 
12

 Widerberg, K, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund:Studentlitteratur, 2002), s. 26  
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och ett av dessa är att veta vilket värde kunskapen som produceras har och det är främst eftersom 

den inte går att generalisera.
13

 

Alla individer kommer att tolka och uppfatta samma saker på olika sätt. Detta kan bero på att vi 

har med oss olika erfarenheter i ”bagaget” och de erfarenheterna kommer att påverkas av de val 

vi väljer att göra nu och i framtiden. Eftersom våra tidigare livserfarenheter och lärdomar kan ha 

en inverkan på resultatet av vår studie så tycker vi att den kunskapssyn som passar vår studie 

bäst är den hermeneutiska eftersom det är den vi anser leva med till största del också. 

Verkligheten har hela tiden inslag av subjektivitet och det är svårt att vara helt objektiv i sin egna 

och andras verklighet. Därför vill vi påpeka för läsarna av vår studie att de slutsatser som vi 

kommer att dra i vår undersökning kan komma att speglas av våra egna värderingar. På grund av 

detta så kommer våra slutsatser ha inslag av subjektivitet och inte vara helt objektiva och det är 

vi själva medvetna om också. På grund av vår medvetenhet så önskar vi att minska 

subjektiviteten eftersom det lätt kan leda till att slutsatserna i studien blir personligt färgade av 

oss. En annan konsekvens som kan uppkomma på grund av inslag av subjektivitet är att 

slutsatserna eventuellt kan få en osaklig bild.  

 

2.4 Perspektiv 
 

Vi har valt att utgå ifrån företagsledarens perspektiv. Utifrån vår frågeställning så anser vi att det 

blir företagsledarens perspektiv som är mest rimligt att ha som utgångspunkt för att stämma in på 

studiens problem och syfte.  För att undersöka belöningssystem så finns det tre olika 

huvudperspektiv att utgå ifrån. Det är företagsledaren, ägarens och arbetarens perspektiv. Vi har 

valt att inte behandla de två sistnämnda eftersom det inte skulle stämma in på vår ställda 

problemformulering och för att det inte är det vi är intresserade av att undersöka. Detta på grund 

av att vi i vårt kommande arbetsliv i nuläget inte kommer att vara varken företagsledare eller 

ägare i det företag vi kommer att arbeta på. Vi kommer själva att vara ”den övriga personalen” 

och det är så vi motiverar intresset i det vi undersöker, att undersöka hur företagsledaren ser på 

att belöna den övriga personalen (alltså vi i framtiden). Eftersom det oftast är företagsledaren 

som bestämmer till hur stor del ett belöningssystem ska användas så väljer vi att vinkla vår 

uppsats bara mot dem. Vi kommer dock att använda arbetarna till att bekräfta och kontrollera hur 

väl det stämmer överens med företagsledarens syn på belöningssystem inom de aktuella 

företagen. Det är dock viktigt att som läsare ha i åtanke att vår studie inte utgår ifrån arbetarnas 

perspektiv utan att de endast används som bekräftningskälla. 

 

Det är viktigt för en forskare att förtydliga och klargöra vilket perspektiv denne kommer att 

arbeta utifrån i sin studie eftersom att valet av perspektiv kommer att påverka studiens 

utformning och även dess utgång. Olika roller ser olika problem och lösningar och det gäller 

                                                           
13

 Johansson Lindfors, M-B, Att utveckla kunskap – Om metodiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 44-46 
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även vid belöningssystem. Vidare är det viktigt att följa det valda perspektivet genom hela 

studien och att inte frångå det. För en forskare är det är lätt att närma sig ett perspektiv som 

forskaren står närmre, vilket för oss hade varit perspektivet utifrån arbetarnas synvinkel.
14

 Vi är 

medvetna om detta och kommer att tänka en extra gång på detta så vi inte omedvetet kommer in i 

ett annat perspektiv. Vi tycker dock att det känns mer intressant och aktuellt för oss att göra 

studien utifrån företagsledarens perspektiv på grund av vår argumentation ovan och det är därför 

det aktuella perspektivvalet för vår studie. Ett annat argument för att vi har valt att se problemet 

ur företagsledarens perspektiv och hur han ser på att belöna de övriga anställda inom sitt företag 

är för att det finns så många tidigare studier där det undersökts om belöning/bonus till VD. 

 

2.5 Angreppssätt 
 

Vi använder oss av ett deduktivt angreppssätt där vi utgår från redan befintlig teori för att sedan 

bygga vår studie utifrån denna. Det är en genväg för en forskare till att få fram ny information. 

Teorin används sedan som en grund för att få tyngd i undersökningen. Vi kommer sedan använda 

våra kvalitativa data, empirin, som vi tagit fram med hjälp av intervjuer att bekräfta teorin.
15

 Det 

blir en prövning av de teoretiska hypoteserna som finns inom ämnesområdet. Detta kan vidare 

bidra till att teorierna kan komma att behöva revideras.
16

 

 

Motsatsen till det deduktiva angreppssättet är det induktiva angreppssättet där man tar sin ansats 

i empirin för att sedan gå vidare, inte för att testa teorierna utan för att upptäcka och skapa dem. 

Det induktiva förhållningssättet är en mycket svår och tidskrävande process.
17

 Vi har valt att inte 

använda oss av det induktiva förhållningssättet eftersom det skulle vara omöjligt för oss att skapa 

ny teori på den korta tiden vi ägnar oss åt att göra denna studie. Det finns så mycket och bra 

information och tidigare studier idag att ta del av idag, så vi ser ingen anledning till att välja att 

inte ta hjälp av detta. Ett annat argument för att vi har valt det deduktiva angreppssättet är för att 

det lämpar sig bäst till en kvalitativ ansats där vi försöker tolka och förstå ett problem och vill 

jämföra detta med den teori som redan finns på grund av lättsamheten. Vi kommer som sagt 

senare i studien att utforma våra intervjufrågor efter den teori som redan då finns i vår studie och 

vi anser att det skulle vara svårt för oss att kunna skapa en hypotes och sedan bygga teori utifrån 

denna. På grund av detta så har vi valt att det induktiva förhållningssättet inte lämpar sig i vår 

undersökning eftersom denna kommer ta ansats i teorin. 

 

 

 

                                                           
14

 Eliasson, R, Forskningsetik och perspektivval. (Lund: Studentlitteratur, 1995) s. 28-29     
15

 Johannessen, A & Tufte, P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber AB, 2003) s. 35 
16

 Bryman, A & Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s. 23 
17

 Johansson Lindfors, M-B, Att utveckla kunskap – Om metodiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 58 
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2.6 Metodval 
 

Den kvalitativa forskningen är oftast mer inriktad på ord än den kvantitativa forskningen
18

 och 

den avser därför ofta till att redogöra för olika karaktärsdrag och egenskaper hos det forskaren 

vill försöka undersöka i en studie.
19

 På grund av detta så har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod i den undersökning vi kommer att göra. Vi hoppas och tror att det är detta 

metodval som kommer ta fram den betydelsefullaste informationen som vi behöver för att kunna 

genomföra studien på det sätt vi har tänkt utföra den på. Vi anser att den kvalitativa metoden är 

den bästa metoden för oss att använda utifrån vårt valda problem. Vi vill undersöka utifrån 

företagsledarens synvinkel, hur denne ser på problemet och samtidigt så vill vi även titta på hur 

den övriga personalen ser på belöningssystem och om det stämmer överens. Då tror vi att det är 

bäst att använda oss av en kvalitativ metod för att få ut så mycket detaljerad information som 

möjligt, något som vi tror att den kvantitativa metoden skulle ha svårt att ge oss. Vi tror även att 

en kvalitativ metod ska ge oss en större förståelse om hur synen på belöningssystem är. Vi har 

valt att använda oss av två olika typer av respondenter, det vill säga företagsledaren och 

arbetaren och det vi vill försöka uppnå genom det är att få ett ännu mera djup i vår studie genom 

att se om det dem säger överrensstämmer med varandra. 

 

Genom att vi valt att använda oss av en kvalitativ metod så kommer vi i vår studie att använda 

oss av intervjuer. Det vi hoppas på är att intervjuerna kommer att ge oss den information vi 

behöver för att förstå hur synen på belöningssystem är och vilka effekter det kan få. Intervjuerna 

tror vi kommer att ge oss huvudsaklig och väsentlig information och vi hoppas även att 

intervjuerna kommer att medföra att vi får en större medvetenhet om ämnet.  

Den kvantitativa metoden kännetecknas av att den har liten flexibilitet, ofta genom frågeformulär 

och risken med detta är att forskarna bara får svar på det den själv anser är viktigt och relevant. 

En annan risk med detta är att det är lätt att forskaren missar viktig information.
20

 Ifall vi skulle 

använda oss av en kvantitativ metod tror vi att det hade varit svårt att få den information av 

respondenterna som vi behöver för att genomföra denna undersökning. En kvantitativ 

forskningsmetod skulle inte kunna ge oss det djup vi hoppas att få genom en kvalitativ metod. 

Eftersom en kvantitativ metod endast skulle ge oss svar på det vi frågar om och inget annat så 

tror vi att denna metod inte skulle kunna tillgodose vårt behov av information. Det är på grund av 

att vi endast skulle få information om väldigt mycket men den informationen kommer att sakna 

det djup som vi söker att få.  

Eftersom vi anser att den kvantitativa metoden inte kan ge oss det vi vill ha så anser vi att den 

bästa metoden för oss att använda i vår studie är den kvalitativa forskningsmetoden och på grund 

av detta så är valet av metod självklart. Det finns även en hel del tidigare forskningar som tar 

                                                           
18

 Bryman, A & Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s. 297 
19

 Widerberg, K. Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002) s. 15 
20

 Johannessen, A & Tufte, P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber AB, 2003) s. 71 
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ansats i en kvantitativ metod så därför känns det mer intressant att använda sig av en kvalitativ 

metod. 

 

2.7 Sekundära källor  
 

Vi anser att det är viktigt att beskriva för läsaren hur vi har gått tillväga för att samla in de 

sekundära källorna som vi har använt oss av för att bygga vår teoretiska referensram. Vi tänker 

i detta avsnitt därför beskriva litteraturinsamlingen och även den källkritik vi anser att läsaren 

av studien bör vara medvetna om.  

 

2.7.1 Insamling av litteratur  
 

Vi tycker att det är relevant att ge läsaren en inblick i hur vi har gått tillväga för att samla in den 

information som vi har använt oss av. I det område vi har valt att studera så finns det en hel del 

information som vi har kunnat ta del av och haft stor användning av. För att kunna samla in den 

informationen av både vetenskapliga artiklar och litteratur, så har vi använt oss av några av de 

databaser och artikelsök som Umeå Universitet har att erbjuda. Vi har även, för att lätt komma åt 

och hitta relevant information tittat på tidigare skriva uppsatser samt olika artiklar men vi har 

även använt oss av litteratur som vi känt till sen tidigare.  

 

För att kunna söka fram väsentlig litteratur till vår studie så har vi till stor del använt oss av 

Umeå Universitetsbiblioteks sökfunktion som heter Album. Här har vi framförallt hittat litteratur 

som passat bra till de två metodavsnitten men även en del litteratur återfanns också som kunde 

bidra till goda teorier till vårt teoriavsnitt. För att finna den litteratur vi behövde så använde vi 

oss av olika sökord. Dessa sökord var: vetenskaplig metod, vetenskapliga uppsatser, kvalitativ 

metod, belöning, belöningssystem, motivationsteorier och rewards. En del litteratur har vi även 

känt till sedan innan så den har vi inte behövt söka efter. 

De artiklar vi har använt oss av i vår studie är främst artiklar som vi har hittat genom att använda 

Business source premier och det är en databas där det går att finna vetenskapliga artiklar. För att 

få lite hjälp att få fram sökord och framförallt för att kunna avgränsa sökandet lite så tog vi hjälp 

av en funktion som finns på Business source premier som heter Thesaurus. Vi använde oss av 

olika sökordskombinationer och dessa är: Bonus system, rewards, reward system, stewardship, 

agency theory och incentives. Vi har även i vårt sökande använt oss även av en annan databas 

som heter Emerald för att hitta bra artiklar att använda och även där använde vi 

sökordskombinationerna som vi angett ovan. Vi har varit noga med att sett till att artiklarna vi 

sökt efter varit vetenskapliga och för att säkerställa detta så har vi klickat i en knapp som kallas 

”Peer Reviewed”. Den knappen säkerställer att alla artiklar som kommer upp som sökträffar är 

vetenskapliga. De vetenskapliga artiklarna har använts för att kunna utforma vår teoretiska 

referensram tillsammans med annan litteratur.  
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2.7.2 Källkritik 
 

Ursprunget till vår kunskap kallas källa och den kan vara skriftlig eller bestå av intervjusvar, 

uttalanden i presskonferenser, information i böcker, tidningar. Källan kan även vara materiell 

som till exempel byggnader, fotspår eller fingeravtryck. Kunskapskällor är det vi bygger vår 

kunskap på och det är källkritikens uppgift att granska de källor som används och bedöma dess 

trovärdighet. Källkritik är något som är viktigt för alla människor eftersom vi nästan dagligen 

stöter på tillfällen där vi måste avgöra vad som är sant eller sannolikt.
21

 Det är viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt när sekundärdata utnyttjas. Det är viktigt eftersom de källor som används 

kan vara vinklade, opartiska, ofullständiga eller så kan de innehålla tveksamma urval.
22

  

Källkritiken kan vara mycket enkel att bedöma och Thurén beskriver i sin bok fyra olika kriterier 

som ska vara uppfyllda. Dessa kriterier är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

Nedan beskrivs vad som menas med äkthet men med tidssamband menas att källan ska vara 

aktuell och desto längre tid det gått, desto större skäl finns det till att betvivla en källa. Då en 

källa är oberoende så står den för sig själv och det är inget referat från någon annan källa. Om det 

inte finns misstänksamheter om att källan är påverkad av någons personliga, politiska eller 

ekonomiska intressen så finnes källan ha tendensfrihet.
23

  

Källan är förfalskad då den utger sig för att vara något den inte är, annars är den äkta. Ibland kan 

det som författare vara svårt att veta vad som är falsk och vad som är äkta. Något som kan vara 

viktigt att vara medveten om, är att det även inom vetenskapen är vanligt med förfalskningar. 

Därför är det viktigt att alltid kritiskt ifrågasätta alla källors äkthet innan dessa används i en 

studie eller något annat.
24

 Vi har försökt i vår studie att använda oss av olika vetenskapliga 

artiklar till den teoretiska referensramen eftersom vi anser att de är relativt pålitliga. De personer 

som har skrivit dessa artiklar är forskare som är experter på sitt område och de skriver artiklarna 

för att få dem publicerade i något högaktat magasin. För att dessa författare ska kunna få sin 

artikel publicerad så genomgår artikeln olika faser av granskningar för att i största möjliga mån 

undvika förfalskningar av något slag. Trots dessa granskningar så är vi medvetna om att det kan 

finnas förfalskningar och att det aldrig går att vara säker på att källan är helt äkta. Med detta i 

åtanke så har vi läst de vetenskapliga artiklarna med ett ”kritiskt öga”. Vi har trots detta valt att 

använda vetenskapliga artiklar och det kan motiveras genom att vi har valt att lita på de forskare 

som skrivit artiklarna eftersom vi tror att sannolikheten till förfalskning av artiklarna är liten. 

Något som vi även bör göra läsarna av denna studie uppmärksam om är att alla artiklar vi använt 

oss av är skrivna på engelska. Även fast vi anser oss ha relativt goda kunskaper i engelska så 

finns alltid en risk att det kan förekomma vissa missar vid översättningen. Det är något vi är 

medvetna om och det är även något vi tycker att läsaren ska ha i åtanke eftersom det skulle 
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kunna strida mot äkthetskravet. I vår teoretiska referensram har vi även använt oss av en del 

litteratur och den anser vi också vara äkta. Vi finner inget som kan bevisa motsatsen till att 

författarna till litteraturen skulle göra förfalskningar eftersom vi antar att författarna är experter 

inom det område de skrivit litteraturen.  

För att försöka uppfylla tidssambandet så har vi försökt att använda oss av aktuella källor som 

inte är allt för gamla eller uråldriga. Det kan förekomma några äldre källor i studien, både i 

metodavsnittet samt i den teoretiska referensramen. Dessa har vi tagit med eftersom vi ansett 

dem vara viktiga i vår studie. Vi är väl medvetna om att det går att rikta kritik mot dessa källor 

på grund av tidssambandet eftersom de kan anses som ”äldre” källor. Vad som är äldre källor 

och vad som ska anses som mer aktuella källor är individuellt och vi anser inte dessa källor som 

allt för gamla för att strida mot tidssambandet och därför så blir inte studien mindre trovärdig 

heller. 

För att uppfylla kravet om att källan ska vara oberoende så har vi försökt att inte använda någon 

källa som har varit refererad till någon annan utan alltid försöka gå till ursprungskällan Detta kan 

vara ganska svårt då vi även använder oss av en del litteratur. Författarna som har skrivit 

litteraturen har många gånger i sin tur refererat till andra källor som har varit mycket svårt för 

oss att följa upp. På grund av detta så kan det finnas ställen i uppsatsen där vi har refererat till en 

källa som inte är ursprungskällan och det har vi gjort eftersom vi ansett det vara mycket svårt att 

upptäcka vad som varit ursprungskällan. Eftersom vi har varit tvungna att göra så, så är vi även 

medvetna om att detta strider mot oberoendekravet men många gånger har ursprungskällan och 

den källa vi velat referera till sagt samma sak. Därför anser vi att det inte är nödvändigt att 

misstro dessa källor och inte heller tro att det är mindre trovärdiga. 

Det svåraste att avgöra är om en källa uppfyller tendensfrihetskravet. Vi har haft det i åtanke då 

vi läst de olika källorna vi använt men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är svårt att 

veta vad författaren har för personliga preferenser. Dock så har vi inte misstänkt att någon av 

våra källor skulle ha varit påverkade eller gett en falsk bild på grund av författarens personliga 

åsikter. Vi har heller ingen anledning till att tro att de skulle vilja förvränga verklighetsbilden och 

därför har vi svårt att tro att det skulle påverka vår studie märkbart. Vi har därför antagit att de 

källor vi valt att använda uppfyller kravet om tendensfrihet.  

 

Vi är nöjda med de källor vi använder i uppsatsen eftersom vi anser att de uppfyller dessa krav 

någorlunda och har gett oss den information vi behöver för att kunna genomföra denna studie. 

Våra teorier bygger till stor del på vetenskapliga artiklar och vi har försökt att i så stor mån det 

går använda oss av detta också. Dock har det skapat en del problem på vissa ställen men det är 

inget vi anser påverkar vår studie negativt eftersom vi har nått upp till de teorier vi sökt efter 

ändå.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen börjar vi med att inleda läsaren med en del som behandlar 

belöningssystem för att sedan gå över till och presentera motivationsteorier i den nästkommande 

delen. Därefter så presenterar vi ett avsnitt om de drivkrafter som kan finnas för att sedan 

avsluta detta kapitel med ett avsnitt där kritiken mot belöningssystem presenteras. Denna 

disposition ser vi som en bra turordning. Man får först en inblick i belöningssystem som ligger 

som grunden för motivation och drivkraft i vår studie och sist vill vi belysa kritiken som finns till 

belöningssystem.   

 

3.1 Belöningssystem  
 

Belöningar kan vara i princip vad som helst och vara av skiftande slag. En belöning kan vara allt 

ifrån en klapp på axeln från chefen, löneförhöjning, en blomma eller någon slags utbildning. 

Svensson och Wilhelmsson menar att det i alla organisationer finns något slags belöningssystem 

och att det inte behöver vara ett medvetet system. Belöningssystemet kan lika gärna vara 

omedvetet som medvetet, systematiskt som osystematisk, genomtänkt eller ogenomtänkt och ofta 

så växer ett belöningssystem fram systematiskt inom en organisation. Om belöningssystem 

används på rätt sätt så är det lättare att öka motivationen hos de anställda och även öka 

effektiviteten hos organisationen.
25

  

 

Det finns en ekonomisk definition av belöningssystem och den innefattar alla de olika belöningar 

en anställd kan få inom företaget. Några exempel på dessa är; fri arbetstid inom företaget, lön, 

bonus, karriärvägar inom företaget och olika sorters förmåner. Enligt Samuelson så är det inte 

bara de monetära belöningar som motiverar de anställda utan det är även de immateriella 

belöningarna.
26

 Det är de ekonomiska belöningarna någon får då denne gjort något utöver av vad 

som förväntas av personen.
27

    

 

3.1.1 Varför använda belöningssystem? 
 

För att kunna säkerställa effektiviteten i en organisation så behövs det att arbetarna är motiverade 

och det är det som är syftet med belöningssystem, att motivera. Det är även viktigt att individen 

arbetar i linje med företagets mål.
28

 Belöningar kan även få en individ att prestera mer och skapa 

motivation och trivsel. Det kan även vara ett bra sätt att behålla viktiga personer i organisationen 
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och belöningen kan även få den anställde att känna sig som viktig och behövd. Ifall effektivitet i 

organisationen blir belönad så kommer det med största sannolikhet hända igen.
29

 

 

Bau och Dowling skriver även dem i sin artikel att företag som väljer att belöna sina medarbetare 

har personal som presterar bättre än företag som inte använder sig av något belöningssystem. De 

menar även att ett belöningssystem skulle kunna få fler personer att bli intresserade av att arbeta 

hos företaget och framförallt att det leder till att de har medarbetare som vill stanna inom 

företaget.
30

  

Det kan vara svårt att veta vad som ska belönas i ett företag men Samuelson menar att det finns 

en grundregel. Denna regel är att ifall ett visst beteende på arbetsplatsen bör stimuleras på grund 

av att det gör gott för företaget så är det även det mått på prestationer av det beteendet belöningar 

ska baseras på. Det kan även vara känsligt att forska inom och det är framförallt eftersom 

företagen kan tycka att det är känsligt att lämna ut uppgifter på grund av konkurrensskäl.
31

 För 

att veta vad som ska belönas och vad som inte ska belönas så måste det finnas något att jämföra 

med. Vissa företag väljer att sätta upp resultatmål för företaget som helhet, avdelningsvis eller 

för en enskild anställd. För att exemplifiera detta så är försäljare ett bra exempel. Där är det lätt 

att sätta upp ett resultatmål i enlighet med försäljningssumman. Det är viktigt för en människa att 

de får beröm och uppskattning när den gjort något som är bra och det spelar inte någon större roll 

ifrån vilken berömmet eller uppskattningen kommer ifrån. En annan viktig sak är att de anställda 

är medvetna om vilka förväntningar som finns på dem så att de kan prestera efter 

förväntningarna som ställs på dem.
32

   

 

3.1.2 Valet av belöningssystem 
 

Det är viktigt att ett företag väljer det belöningssystem som har en utgångspunkt från företagets 

utmärkande situation. Dessa utmärkande situationer kan vara olika från företag till företag och 

exempel på detta kan vara om ett företag vill motivera, rekrytera eller behålla kompetent 

personal inom företaget. Som sagts innan så finns det inget optimalt belöningssystem utan kan 

nästan vara vad som helst. Det finns dock vissa saker ett företag bör tänka på innan de väljer 

vilket belöningssystem de tänker använda sig av. Något som kan vara av värde att titta på är hur 

se skattemässiga aspekterna blir vid valet av ett visst belöningssystem och även om 

medarbetarnas motivation behöver ökas.
33
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Jäghult menar att det finns två olika ”typer” av belöningar och det är yttre belöningar och inre 

belöningar. De ekonomiska belöningarna och ersättningarna en medarbetare kan få så som 

bonus, resultatlön och deltagaravgifter tillhör de yttre belöningarna. De inre belöningarna 

omfattar den egna tillfredsställelsen, att en medarbetare blir glad för något den presterar eller 

åstadkommer.
34

  

Samtidigt så menar Kerr och Slocum att belöningssystemet innefattar två olika delar. Den ena 

delen är den så kallade belöningsdelen och den andra delen är att företagsledarna ska kunna 

utvärdera och fastställa de prestationer medarbetarna och som belöningen ska baseras på.
35

  

Det finns en hel del olika typer av belöningssystem och det här är några exempel:
36

  

 Lön & Bonuslön 

 Aktieoptioner 

 Aktier i företaget 

 Andra förmåner 

 

Enligt Samuelson så finns det vissa delar som är vanligare att lägga vikt på vid belöningssystem. 

Den främsta motivationsfaktorn är lönen och de flesta har en fast grundlön och även ett rörligt 

prestationstillägg, ofta kallad provision. Ofta så finns det även en individuell lönesättning som 

kan motivera de anställda att prestera mer eftersom deras kompetens lyfts fram. Det är kopplat 

till kortsiktiga resultatmål inom ett företag och det spelar ingen roll vilken kategori medarbetaren 

tillhör. En försäljares bonuslön beräknas oftast på deras individuella försäljningsprestationer och 

i några fall även på tidigare års resultat. Den nackdelen som finns med att använda bonuslön, 

istället för optionsprogram, är att utbetalningen av bonusen påverkar företagets likviditet, resultat 

och det leder till att det även påverkar värdet på företaget.
37

 

 

3.2 Motivationsteorier 
 

Hos forskare och praktiker så är motivation ett begrepp som har stor betydelse, trots att det har så 

stor betydelse så är det ändå ett begrepp som kan vara svårt att sätta en definition på. Trots 

svårigheten med definitionen så är många forskare överens om att individer har ett visst beteende 

mönster då de känner sig motiverade. Dessa beteendemönster är: uthållighet, arbetsprestation, 

initiativkraft, intensitet samt att de har en förmåga att arbeta i en bestämd riktning eller mot ett 

bestämt mål. Det finns forskningar som visar på att personalen på ett företag uppskattar då 
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företagsledningen bryr sig om dem och intresserar sig för dem och den arbetssituation de 

befinner sig i. Genom att det finns ett intresse från företagsledningen så kommer även trivseln 

hos de anställda att öka och det i sin tur kommer att öka produktiviteten i företaget på ett positivt 

sätt. Detta för att de anställda blir mer motiverade till att prestera.
38

     

 

3.2.1 Agentteorin 
 

Figur: Agentteorins grundläggande modell 

 

Figurens källa: www.plan.se/tidningen/agentteori.pdf 

Agentteorin växte fram under 60- och 70-talet.
39

 Teorin bygger på kontraktet mellan två parter, 

agenten och principalen. Inom agentteorin ser man problemet med att styra företaget utifrån ett 

ägarperspektiv. Agenten kan till exempel vara en arbetsledare i ett företag, medan principalen är 

ägaren. Principalen vill att agenten agerar för dennes eget bästa, dvs. att företaget går bra och 

genererar mycket pengar till principalen.
40

 Problematiken som agentteorin representerar är att 

agenten arbetar utifrån sitt eget bästa och inte för principalens bästa. Det betyder att denne inte 

har företagets bästa i fokus för sitt agerande utan innehar ett egoistiskt tänkande i sina 

handlingar.
41

 Ett exempel skulle kunna vara att agenten, företagsledaren, får bonus efter 

företagets resultat, desto bättre resultat, desto högre bonus. Ledaren kan då dra ned på kostnader 

för forskning och utveckling för att få ett bättre resultat, vilket betyder höger bonus för denne. 

Dessvärre kan ett sådant agerande betyda att företagets framtid skadas då de inte investerar för 

framtiden, utan har ett ”kort tänkande” istället för ett längre. För att motverka detta används 

belöning, som ska få agenten och principalens mål att gå ihop med varandra.
42

 Ett annat problem 
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som finns inom agentteorin är svårt för principalen att kontrollera vad agenten verkligen gör, 

samt att det kan vara kostsamt.
43

 Det finns två huvudtyper av mått som agentens belöning bygger 

på. Det ena är beteendeorienterat och utbetalning sker vid ett visst beteende i form av lön. Det 

andra måttet är resultatbaserat och storleken på belöningen beror av resultatet och utbetalas inte 

sällan i form av aktieoptioner.
44

 De olika måtten passar olika bra in beroende på 

förutsättningarna. 

 

Förutsättningar Finns det ett uppenbart sätt att genomföra 

uppgiften på?  

               Ja                                      Nej 

                                                                    Ja 

 

Finns det relevanta resultatvariabler att mäta 

med?                                                          

                                                                   Nej 

   

1. Använd 

beteende- eller 

resultatorient-

erade kontrakt  

2. Använd 

resultatoriente-

rade kontrakt 

 

 

3. Använd 

beteendeoriente

rade kontrakt 

 

4. Använd 

socialisering 

eller s.k. 

klankontroll 

Förutsättningsfigur (Rapp & Torstenson, 1994 s. 17) 

 

Applicerar vid denna teori till vårt problem så tänker vi oss arbetsledaren som principalen och 

agenten som bilförsäljaren inom företaget. Vi använder oss av arbetsledaren som principal, vilket 

fungerar bra då dennes incitament att styra säljaren går ihop med företagsägaren. Arbetsledaren 

vill få försäljaren att göra ett bra jobb för företaget. Men agentteorin bygger på att säljaren agerar 

i egenintresse, vilket medför att arbetsledaren måste använda sig av en variabel som styr både 

säljarens och företagets mål. Det kan göras genom att säljaren får en belöning om denne säljer 

fler bilar. Belöning gör då att säljaren har egenintresse i att sälja fler bilar för att få bonus, vilket i 

sin tur gynnar företaget som kommer visa ett bättre resultat vid fler sålda bilar.   

 

3.2.2 Stewardshipteorin 
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Stewardshipteorin är en alternativ teori till Agent teorin.
45

 Stewardshipteorin är framtagen för att 

visa att företagsledaren inte agerar för att främja sitt eget bästa utan för att visa att de sätter 

företagets mål framför sina egna. Det är inom sociologin och teorin denna teori har sina grunder. 

Företagsledaren, som även i denna teori kallas Stewarden, motiveras inte av privata mål utan 

motiveras främst utifrån principalens målsättning. I detta sammanhang så är det ägaren till 

företaget som kallas för principalen. Den här teorin jämfört med agentteorin säger att 

företagsledarna är anställda, stewards, som vill företaget det bästa. Istället för att vara motiverade 

av sin egen nytta så är det principalens, företagets, nytta de är angelägen om.
46

 

På grund av det som skrivits ovan så finns det inga självklara problem om att motivationen hos 

företagsledaren skulle vara avsaknad. Eftersom det inte finns någon avsaknad av motivation hos 

företagsledaren så kan det vara svårt att veta hur väl de kan uppfylla företagets uppsatta mål, 

något som bör vara viktigt för företagsledaren. Prestationerna bör, enligt stewardship teorin, 

bygga på organisatoriska och strukturella problem. På grund av detta så handlar problematiken 

inte längre om motivationen hos företagsledaren utan istället om hur strukturen och 

organisationen i ett företag hjälper en företagsledare att kunna prestera väl.
47

 

Aktieägarens värde kommer att maximeras eftersom stewarden antas handla rationellt. 

Stewarden kommer att välja att maximera företagets nytta före sin egen. Vinsten för stewarden 

ser han hur företagets synvinkel och på grund av detta agerande så kommer även stewardens 

maximera sin egen nytta. För att denna teori ska fungera på ett bra sätt så måste det finnas ett 

samband mellan principalens önskan och företagets välgång. Ett grundläggande antagande 

Davis, Shoorman och Donaldson beskriver, är att det bör finnas ett samarbete mellan stewarden 

och principalen. Stewardens handlingssätt bör vara i linje med principalens förfarande. För att 

någon ska kunna agera som en steward så är det viktigt hur den strukturella situationen ser ut. En 

steward är oftast alltid självständig och arbetar också efter sin självständighet, det är trots allt 

stewarden som principalen kan ha förtroende för.
48

 

Stewardship teorin är också en teori som kritiserar agentteorin trots att agentteorin är lite äldre. 

Donaldson och Davis menar i sin artikel att det finns en rätt teori inom detta område och det är 

Stewardship teorin. De menar också att det inte går att jämföra agentteorin med Stewardship 
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teorin som många gör, eftersom dem anser inte att de är motsatser till varandra eftersom båda 

teorierna gör nytta men i olika sammanhang.
49

 

Om vi ser på denna teori utifrån vårt problem så skulle det medföra att använda sig av olika 

belöningssystem inte har någon större betydelse eftersom detta ändå inte skulle ge någon effekt 

på hur hårt någon kommer att arbeta. Enligt denna teori så kommer stewarden att arbeta för att 

företaget ska uppnå sina mål, alltså inte sätta sin egen nytta först utan företagets. På så sätt så 

skulle inte en belöning av något slag göra stewarden mer motiverad än vad denne var innan. 

 

3.2.3 Herzbergs arbetsmotivationsteori   
 

Under 50 och 60-talet så forskade Fredrik Herzberg inom arbetsmotivation. Under den senare 

delen av 60-taler så publicerade han den så kallade tvåfaktorsteorin. Denna teori försöker 

förklara vad som motiverar respektive omotiverar en arbetare. Det som gör en arbetare mer 

motiverad inom sitt arbete är inte samma faktorer som gör denne omotiverad. Herzberg kallar 

dessa faktorer för motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Det han kallar motivationsfaktorer är 

de som gör arbetaren mer motiverad och engagerad i sitt arbete. Hygienfaktorerna är de som gör 

att arbetaren känner sig tillfredställd med arbetet, det är alltså inte samma sak. 

Motivationsfaktorerna består av uppskattning för en bra prestation, eget samt ökat ansvar, 

befordran, och utveckling. Om någon av dessa faktorer ökar hos arbetaren kommer denne bli mer 

motiverad.
50

 

 

När det gäller hygienfaktorerna som består av företagets policy, säkerhet, status, övervakning av 

arbetare, umgänge, och arbetsförhållanden kommer arbetaren bli mindre motiverad om denne 

inte får tillräckligt av dessa faktorer. Till skillnad från motivationsfaktorerna så kommer inte 

arbetaren att bli mer motiverad desto mer dessa faktorer ökas på. Lönen är en faktor som står 

utanför de andra. Den kan till skillnad från alla andra faktorer både ha inverkan som en 

omotiverad faktor, samt en som en motiverade faktor. Det gör att en betydande låg lön kommer 

att göra arbetaren omotiverad till att utföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt så innefattar också att 

en högre lön än normalt kommer att göra arbetaren mer motiverad än tidigare att utföra sin 

arbetsuppgift.
51

 

 

Om vi applicerar denna teori till vårt problem så ser vi att belöningssystem är en av 

motivationsfaktorerna. En motivationsfaktor med mindre betydelse men den har effekt på 

arbetarens stimulans. Ser vi till ett företag som motiverar sina anställda med hjälp av 
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belöningssystem så gör det arbetaren mer motiverad enligt denna teori. Det är dock en mindre 

del av den ökade motivationen och det finns effektivare och mindre kostsamma sätt att göra det 

på. Skulle företaget istället satsa på att visa sina medarbetare uppskattning och ge dem mer eget 

ansvar så skulle det ge arbetaren mer motivation i jämförelse med lönen enligt Herzbergs modell. 

Denna teori har vi valt för vi tror att det kan vara intressant att analysera i vår undersökning 

längre fram och eftersom det är en gammal och välbeprövad modell. 

 

Figurens källa: Motivation-Hygiene Profiles
52
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3.3 Drivkrafter 
 

Svensson och Wilhelmsson skriver i sin bok “Belöningssystem” att det finns två ideologier för 

samhällsutvecklingen. Det är det liberala och den socialistiska. Båda dess vill uppnå ekonomiskt 

välstånd och en jämn fördelning av det. Skillnaden mellan ideologierna är hur de prioriterar de 

två. Liberalerna prioriterar det ekonomiska välståndet, medan socialisterna prioriterar 

fördelningen av resurserna. Den liberala synen markerar egenintresset och att drivkraften 

kommer från utbyte av pengar, varor och tjänster. De socialistiska menar att drivkraften kommer 

från solidariteten, kollektivismen och gemenskapen.
53

 

 

Vidare beskriver författarna om fem olika typer av drivkrafter. Det är: tvång, materiella, 

införlivande, sociala och inneboende drivkrafter. Några av dem är bra för individuella 

prestationer medan andra är bra för de gemensamma målen.  Dessa drivkrafter måste balanseras 

för att få det ultimata resultatet. Lägger man fokus på det individuella finns risk för konflikter 

och läggs för mycket fokus på kollektivet finns risk för att inte medarbetarens kompetens nyttjas 

optimalt.
54

 De fem drivkrafterna:  

 Tvång: Tvång bygger på sanktioner eller hot om sanktioner. Det är ett sätt att få fram 

drivkraft, men så fort tillfälle ges kommer tvånget undvikas. Tvång fungerar vi enklare 

arbetsuppgifter, men kommer man till uppgifter där det krävs kreativitet, intresse eller 

omsorg fungerar det inte. Har man en gång börjat använda tvång är det sedan svårt att 

vända detta och få offrets lojalitet.
55

 

 Materiella: De materiella drivkrafterna inom arbetet är främst lönen. För låg- och 

medelinkomsttagare så är det den ekonomiska aspekten som är viktigt med en högre lön, 

att kunna öka sin konsumtion. En höginkomsttagare har en annan syn på en högre lön. Då 

är det främst en symbol för status och att arbetaren kan känna sig viktig. Ur denna 

synvinkel finns de billigare och effektivare sätt att nå samma resultat för 

höginkomsttagaren.
56

 

 Införlivande: Dessa drivkrafter baserar sig på värden, normer och ideal som införlivats 

med personligheten. Ett exempel är vår moral. Bryter vi mot det vi tycker är moraliskt så 

bestraffar vi oss själva genom att vi får skuldkänslor av olika slag.
57

 

 Sociala: Vid denna drivkraft används inte sällan en slags socialistisk tävlan. Ett fåtal 

arbetare fått stå som förebilder och de belönas med materiella eller symboliska 

belöningar. Det kan till exempel vara månadens anställd och att deras namn syns tydligt 
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vid arbetsenheten. Det passar den personlighetstyp som är känslig för gruppens 

reaktioner.
58

 

 Inneboende: Denna drivkraft bygger på individens självförverkligande. Individen står 

inför ett problem som denne inte kan släppa för än det är löst. Det är ett klassiskt exempel 

på de inneboende drivkrafterna. Här kan det vara så att pengar till och med motverkar den 

positiva processen. Men det är viktigt att arbetaren själ får vara med i planer och 

målformuleringen för att drivkraften skall komma till sin rätt. Det bidrar till en utmaning 

som denne måste engagera sig i. Dessa drivkrafter är starkare högre upp i organisationen 

då individen har mer inflytande.
59

 

 

3.4 Kritik mot belöningssystem 
 

I en artikel menar Ponds att många företagsledare säger att problem med produktivitet inom 

företaget är på grund av omotiverad personal. Ponds säger att det speciellt kan vara när 

problemen beror på underliggande faktorer och då dessa underliggande faktorer inte kan 

identifieras ordentligt. Då företagsledaren i så stor utsträckning då fokuserar på personalens 

motivation istället för de verkliga problemen kan det komma att vara skadligt för företaget. 

Några exempel på sådana underliggande faktorer kan vara dåliga satsningar från chefer, icke 

fungerande system eller att processerna i företaget inte fungerar som de borde göra. Då 

företagsledarna upptäcker att företaget inte går lika bra så är det första dem gör att satsa på 

motivationsprogram i ett försök att motivera personalen i företaget.
60

 Kohn skriver i sin artikel 

att olika former av belöningssystem inte kommer att lösa de underliggande problemen med 

produktiviteten. Han menar även att ett belöningssystem inom företaget inte kommer att lösa 

dessa problem på ett förnuftigt sätt heller så därför kommer inte ett belöningssystem att vara till 

någon hjälp.
61

  

 

Kohn menar att det kan förekomma en ökad produktivitet inom företaget ifall personalen får 

späda belöningar men han menar också att detta kan vara en tydlig antydan på att företaget eller 

organisationen är oroligt. Genom att personalen får en liten och kortsiktig belöning så kan de 

komma över problemen och svårigheterna som uppkommer i företaget som kan hindra dem från 

att prestera sitt yttersta. Kohn menar också att företagsledarna använder belöningssystem som ett 

substitut eftersom skulden redan lags på personalen eftersom de inte har upptäckt de verkliga 

problemen.
62
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Pengar är ingen motivationskälla enligt Kohn. Han menar att personalen inte kommer att arbeta 

bättre bara för att de får en bonus. Därför anser han att bonus till personalen inte kommer att 

bidra till varken de kortsiktiga målen i företaget eller de långsiktiga. I artikeln så beskriver även 

Kohn vad lönen ger för effekter på motivationen. Han menar att trots personalen är relativt 

intresserade av vad de får för lön så har det ingen inverkan på deras prestation eller motivation. 

Om en anställd har bättre och högre lön än någon annan så finns det inga indikationer på att 

denna person kommer att arbeta bättre eller hårdare på grund av detta.
63

  

Belöningar kan ha en annan negativ aspekt. Om personalen är van att få belöning för ett väl 

utfört arbete så kan det anses som en bestraffning den dagen då de inte får någon belöning för 

samma arbete. På så sätt kan personalen i ett företag känna att en belöning även leda till en 

bestraffning. Företagsledaren kan genom en belöning kontrollera sin personal och det kan leda 

till att personalen inte gör samma framsteg eller lär sig lika mycket.
64

 Personalens 

samarbetsförmåga kan bli lidande genom belöningar. Ifall det förekommer individuella 

belöningar på arbetsplatsen så kan företaget bli lidande eftersom det blir någon slags ”inofficiell 

tävling” mellan personalen istället för att arbeta mot det gemensamma målet. Personalen kan 

även känna sig hindrade av en belöning. De kan känna att de inte kan vara öppna mot 

företagsledaren och berätta de problem de har, detta för att de inte vill framstå som dåliga och 

istället säkra sin belöning.
65

 Det här är inte de enda problemen som kan uppstå vid användning 

av belöningssystem utan även den inre motivationen kan komma i kläm vid användandet av 

belöningar. Eftersom ett belöningssystem kan ge upphov till att personalen kan känna sig 

kontrollerad och då är det lätt för personalen att glömma bort varför de arbetar, nämligen för att 

det är roligt och intressant.
66

 Genom att personalen mer ser till den belöning de får vid en viss 

prestation så menar Spitzer i sin artikel att vägen till en belöning kan ha en omvänd effekt på 

standarden av personalens arbete. Istället för att utföra arbetet väl så kan personalen istället välja 

att ta den lättare vägen för att uppbära sin belöning och det kan påverka arbetet negativt eftersom 

det kan leda till att arbetet inte blir lika bra gjort.
67
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Detta tar vi med oss från teorikapitlet då vi går vidare 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
Belöningssystem är vanligt förekommande inom bilbranschen och därför har vi valt att ta med 

oss övergripande teorier om just detta för att få en inblick i hur det används, väljs och hur valet 

av system kan se ut.  

Vi har valt att använda dessa motivationsteorier eftersom det är gamla och beprövade teorier 

inom området. Vi känner att dessa är tillitsfulla och dem går även att applicera på personal inom 

säljorganisationer. 

Det finns många olika saker en människa kan ha som drivkraft, vi har beskrivit dem väldigt 

övergripande för att senare titta på ifall dessa är något den övriga personalen drivs av.  

Det är även viktigt att vara kritisk till det som undersöks och därför har vi valt att ta in ett avsnitt 

om kritiken som finns om belöningssystem som vi även tänker ta vidare och undersöka hos våra 

respondenter. 

Problemformulering: 

Hur uppfattas ett belöningssystem till den 

övriga personalen som motivationsfaktor av 

företagsledaren? 

Belöningssystem: 

– Varför använda belöningssystem 

– Valet av belöningssystem 

Motivation 

– Agentteorin 

– Stewardshipteorin 

– Herzbergs arbetsmotivationsteori 

Drivkrafter: 

– Tvång  

– Materiella 

– Sociala 

Kritik till belöningssystem 

– Den kritik andra studier visat om 

belöningssystem. 
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4. Praktisk metod 

 

I kapitlet om den praktiska metoden så kommer vi att presentera tillvägagångssättet för den 

empiriska undersökning som vi har gjort.  Vi kommer även att redogöra för hur valet av 

respondenter sett ut och hur intervjuerna har varit utformade. Slutligen så presenterar vi hur vi 

har bearbetat materialet vi har samlat in samt ge kritik på de primära källorna som vi har 

använt i studien. 

 

4.1 Val av praktisk metod 
 

Vi har bestämt oss för att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod som vi har beskrivit mer 

utförligt i den teoretiska metoden. Detta val av metod medför att vi kan göra en djupare 

undersökning och därmed kunna se de bakomliggande kontexterna till vår problemformulering 

och till studiens syfte. En annan anledning till valet av metod är att vid en intervju så har 

respondenten valet att svara på frågan som denne vill, det vill säga att denne har en valmöjlighet, 

något vi anser vara väldigt viktigt att respondenten känner. Vid till exempel en 

enkätundersökning, det vill säga en kvantitativ metod, så är det lätt att de som gör studien låser 

respondenten till att välja bland färdiga alternativ med svar, vilket kan medföra att denne hindras 

från att lämna det svar denne vill eller hade tänkt
68

. Vi hoppades på genom att välja denna typ av 

metod, att vi skulle få en närmare kontakt med våra respondenter eftersom den kvalitativa 

metoden hjälper oss till att få mer djupgående svar och vi har även möjlighet till att ställa 

följdfrågor om det är något vi vill komplettera med. På grund av detta så anser vi att det styrker 

oss ytterligare i att använda oss av vår valda metod, nämligen den kvalitativa metoden. Det finns 

även en hel del tidigare forskning där kvantitativ metod använts för att säkerställa bonus till 

verkställande direktören i ett företag och därför känns denna typ av undersökning inte så 

nyskapande. Det finns relativt lite forskning om det vi valt att undersöka och som bygger på en 

kvalitativ metod och därför känns det extra spännande att undersöka. 

 

4.2 Val av respondenter 
 

De respondenter vi har valt har haft sin grund i studiens inledande kapitel, nämligen vårt syfte, 

begränsningar och de avgränsningar vi valt att göra i studiens tidigare skede. Därför så valde vi 

att utföra våra intervjuer på personal som arbetar inom bilbranschen. Motiven till att vi valde 

bilbranschen är många och dessa har vi redan beskrivit tidigare i studien, dock så var det främsta 

motivet att båda författarna hade viss kännedom om denna bransch och visste att det är vanligt 

att de använder sig av någon form av belöningssystem. Eftersom målet med vår studie är att se 
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företagsledarens syn på belöningssystem till den övriga personalen, motivation och drivkrafter så 

blev valet av respondenter väldigt självklart för oss, nämligen företagsledaren.  

 

Valet av företag har skett via ett så kallat bekvämlighetsurval och med det menas att en forskare 

väljer det denne finner, gör det bekvämt för sig och tar det som finns i dennes närhet. Detta är en 

vanlig urvalsform som också är mycket praktiskt att använda.
69

 Det första vi gjorde var att 

fundera över hur vi skulle kunna komma i kontakt med olika företag. För att kunna göra detta på 

ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt så har vi använt oss av Internet. Vi har där sökt efter 

olika bilfirmor i Umeåregionen och har via deras hemsidor fått de kontaktuppgifter vi behövt för 

att sedan kontakta dem via telefon. Vi hade tur och fick ett positivt svar från de tre första 

bilfirmorna vi kontaktade. Vi testade bara att ringa de tre första som kom upp och efter att vi fått 

positiva svar från dessa tre så nöjde vi oss där. Då vi sedan fått kontakt med de olika företagen så 

har vi berättat vad studien handlar om och har därefter blivit kopplad till den person som bäst har 

kunnat svara på våra frågor. Vi har även berättat att vi velat intervjua en bilförsäljare som arbetar 

på respektive företag. Därefter så försökte vi boka upp en passande tid med respektive 

respondent för att få komma och utföra en intervju hos dem. Under telefonkontakten så har vi 

frågat om de velat ha vårt frågeformulär innan intervjuerna, på så sätt har vi även fått bekräftelse 

över att det är rätt person som skulle svara på frågorna. Vi är dock lite kritiska till urvalet av de 

bilförsäljare vi intervjuat eftersom det är företagsledaren på respektive företag som har hänvisat 

och ordnat med intervju till en passande säljare. Detta kan medföra att företagsledaren väljer ut 

den person som denne vet kommer att svara på frågorna bra och som är helt nöjd med systemet 

som används. Detta är viktigt att läsarna är uppmärksamma på då de läser studien. Vi hade dock 

inget annat sätt att göra på eftersom de var väldigt upptagna och det blev lättast att göra på det 

här sättet. 

 

För att sedan se vilken syn den övriga personalen har på belöningssystem, motivation, och 

drivkrafter så har vi även valt att intervjua en säljare vid varje företag. Det gör att vi kan 

genomlysa problemet från fler vinklar eftersom det är något vi anser vara relevant och viktigt i 

dagens samhälle, framförallt eftersom det är dem som också blir belönade. Det blir också en 

verifiering av de svar vi tidigare fått eftersom vi får svar från företagsledaren hur denne uppfattar 

motivationen, belöning och drivkrafter hos arbetare och vad han gör för att få ett så bra resultat 

som möjligt gällande bilförsäljningen. Verifieringen kommer sedan när vi intervjuar säljaren och 

denne berättar hur denne verkligen upplever motivation, belöning samt drivkrafter. 

Intervjutekniken ger oss en väldigt bred syn på problemet något vi författare ansett varit väldigt 

intressant att få ta del av.  Vi ansåg att det var av stor vikt att ta med båda grupperna som 

respondenter eftersom vi ville få en så bred och betydelsefull syn som möjligt, från båda håll, på 

det problem vi valt att undersöka. Vi ville även att denna studie skulle komma till användning för 

respondenterna och vi anser att företagsledaren kan ha nytta av vår studie eftersom denne kan ta 

                                                           
69

 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Tredje upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 2005) s. 120 



 33 

del av vad arbetarna anser om belöningssystem. Eftersom det är ett så pass känsligt ämne så tror 

vi att det kan det vara så att arbetaren inte känner att denne kan vara helt öppen om vad de tycker 

annars till företagsledaren. På grund av vårt val av respondenter så ger vi även arbetarna en 

chans att komma till tals om detta så annars känsliga ämne.      

 

Vi har haft väldigt tur med vårt val av respondenter eftersom vi har fått ett sådant trevligt 

bemötande hos alla vi har kommit i kontakt med. De har verkligen varit hjälpsamma och gett sitt 

yttersta för att hjälpa oss i vårt fortsatta arbete. Vi känner även att det har varit roligt att få ta del 

av dessa personers kunskap samtidigt som vi tror och hoppas på att även dem har tyckt att det 

varit intressant. Vi är mycket glada över valet eftersom de har alla varit väldigt kunniga och det 

märktes att de brann för område de arbetade inom. 

 

4.3 Intervjumetod 
 

Då vi ringde och tog kontakt med de olika företagen som vi ansåg passade vår studie, vilket vi 

beskrivit innan varför vi valt just dem, så berättade vi vad det var vi skrev vår uppsats om och 

vad vi ville ha ut av att göra denna studie. Vi ansåg att det var viktigt att klargöra det redan vid 

den första kontakten så att vi även där kunde få bekräftelse om att vi hade hamnat hos rätt person 

som skulle komma att svara på våra frågor. Efter detta så har vi ansett oss färdiga för att åka ut 

till företagen på intervju.  

 

Vi byggde upp intervjuerna så att de var semistrukturerade och med det menas att vi har ställt 

upp en bas med frågor som vi ville ha besvarade. Vi har dock den möjligheten då att när 

respondenter svarar på frågorna så har vi möjlighet att ställa fria följdfrågor till basfrågorna och 

göra avsteg från manualen, vilket vi också gjort i vissa fall.
70

  

 

Grunden till våra intervjuer togs fram genom att vi först gjorde två stycken formulär där vi 

utformade frågor som vi tyckte passade väl in på det vi ville undersöka. Grunden till våra frågor 

har vi skrivit utifrån den teori vi ställt upp och det vi var nyfikna på att få reda på av våra 

respondenter. Det ena formuläret riktades till den som var företagsledare på företaget och det 

andra formuläret riktades till den övriga personalen på företaget, någon av säljarna. De två 

formulären innehöll cirka 25 frågor indelande i fyra olika avsnitt (se bilaga ett och två). Dessa 

frågor är byggda utifrån den teori vi tidigare samlat in under studiens gång. Vi försökte dela in 

avsnitten till frågorna på ungefär samma sätt som vi delat in teorin och det gjorde vi för att 

underlätta för det kommande arbetet. Det första avsnittet var frågor som riktades mot 

respondentens och företagets bakgrund och sedan följde tre avsnitt med frågor som behandlade 

motivation, belöningssystem och drivkrafter. Anledningen till att vi redan innan intervjuerna 

hade dessa olika delar var för att vi inte skulle missa någon väsentlig fråga i någon av delarna. 
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De uppställda frågorna uppföljdes med följdfrågor för att få utförligare svar där vi tyckte att det 

behövdes och därför underlättade det mycket att vi hade valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. 

  

Vår tanke var att skicka ut formulären med frågorna till respondenterna innan intervjuerna 

eftersom vi ville att respondenterna skulle få en bra bild och uppfattning om vad intervjun skulle 

handla om. Detta skulle göra att respondenten kommer att kunna förbereda sig på frågorna och 

att inte några frågor kommer komma som en ”chock” för dem. Det skulle kunna innebära stress 

och mindre utförliga svar på frågorna. I de fall de inte förstått någon fråga har de då kunnat fråga 

vad vi menat och vi har då förklarat det för dem. En annan bra sak med att skicka ut dem är att 

de verkligen ser om de är rätt person att intervjua i de aktuella frågorna och inget missförstånd 

uppstått. Vid två av våra intervjuer skickade vi dock inte ut frågorna då de ville ta intervjun 

direkt vid första kontakt och det fanns ingen möjlighet eller tid till att hinna titta närmare på 

frågorna för respondenterna. Vi var först lite rädda att detta skulle kunna påverka svaren på 

frågorna men det var så pass kunniga personer så det gick mycket bra ändå och vi tror inte att det 

gjorde något att frågorna inte skickades ut innan intervjuerna.   

Respondenterna har fått bestämma själva var och när de vill lägga intervjun. Flera av dessa har 

haft väldigt mycket att göra och det har varit viktigt att de fått välja själva för att överhuvudtaget 

ha tid att ställa upp på intervjuerna. De två första intervjuerna blev inom väldigt kort varsel då 

det passade respondenterna att ta den endast en timme efter telefonkontakt. Vi såg inga problem 

med det då vi redan var väl förberedd inför att sätta igång med att börja intervjua våra 

respondenter. Vi båda författare träffade dem på deras respektive kontor. De var väldigt snälla 

och det var ok med båda respondenterna att vi bandade intervjuerna De två nästkommande 

intervjuerna vi gjorde så passade det bättre för respondenten att ta intervjun via telefon på grund 

av tidsbrist. Vi skickade först ut frågorna så dessa kunde läsa dem för att några dagar senare köra 

intervjun via telefon. Vi var även här båda engagerade och vi använde oss av högtalartelefon och 

vi bandade samtalet efter godkännande av respondenterna. Vi ansåg det viktigt att 

respondenterna själva fick bestämma var och när intervjuerna skulle äga rum eftersom de var så 

snälla och tog sig tid för att hjälpa oss i vårt arbete.  

 

Tanken var att vi båda skulle vara med vid alla intervjuer. Detta för att lättare kunna se till att 

alla frågor kommer med och att ingenting skulle glömmas bort eller bli subjektivt vid senare 

bearbetning av materialet. När båda författarna är med så ger det två synvinklar på intervjun 

vilket också gjorde att vi senare kunde diskutera om något var oklart. Det underlättar också 

analyserna väsentligt, då båda är har varit med och hört intervjuerna, istället för att vid senare 

tillfälle sätta sig in en redan avslutad intervju där någon inte har varit med.  Det var dock inte 

möjligt för en av författarna att medverka vid ett tillfälle så var det bara en av oss som tog hand 

om de två sista intervjuerna själv, vilket gick bra ändå. Även de två sista respondenterna var 

väldigt tillmötesgående och hjälpsamma och vi tror att det inte spelade någon roll att det endast 

var en av författarna som närvarade. 
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Vi har tydligt innan intervjuerna berättat för respektive respondent att intervjun kommer att vara 

helt anonym. Detta för att inte respondenten ska vara orolig för att svara på eventuella känsliga 

frågor och framförallt eftersom det kan vara ett ganska känsligt ämne att prata om. 

 

4.4 Bearbetning av intervjuer 
 

Det är viktigt att en författare får ut så mycket som möjligt av de intervjuer som genomförts och 

för att kunna göra det gäller det att bearbeta den information vi samlat på oss genom de 

intervjuerna som har gjorts. Detta kommer även att underlätta oss i vårt fortsatta arbete med 

studien. När vi var klara med intervjuerna så använde vi ljudupptagningarna för att transkribera 

intervjuerna för att få det från ljud till textformat. Anledningen till att vi valt att transkribera alla 

intervjuer är för att bearbeta vårt material och göra det mer lättsamt för oss att arbeta vidare med.  

Transkriberingen har gått till som så att vi ordagrant skrivit ned i ord vad som sagts vid 

intervjutillfället från de olika ljudfilerna vi fick vid varje intervju. Transkriberingen har vi senare 

sammanfattat för att sortera ut det viktiga från intervjuerna och för att kunna bygga upp en 

empiridel från dessa intervjuer. Vi har då i sammanfattningen även delat in det i olika teman för 

att det ska bli tydligt och överskådligt för oss att arbeta vidare med. Eftersom det lätt kan 

förekomma subjektiva tolkningar och eftersom vi valt att inte skicka ut sammanfattningen till 

respondenterna så har vi varit noga med att båda författarna läst igenom och godkänt det som 

skrivits i empiriavsnittet. Vi både tror och hoppas att vi lämnat de subjektiva tolkningarna 

utanför även fast det lätt kan bli sådana tolkningar vid en kvalitativ undersökning. 

 

4.5 Access 
 

Access är hur forskaren till en studie får tillgång till den information som denne ämnar samla 

in.
71

 I vår undersökning innebär det respondentens motivation till att ställa upp på intervjuerna 

samt att dela med sig av sina tankar och kunskaper inom området vi valt att skriva vår studie om.  

 

Ni har uppfattat det som att vi har haft en bra access till de respondenter som ingår i denna studie 

och alla har varit väldigt hjälpsamma och visat ett intresse för vår undersökning. Vi tror att det 

kan bero på att vi redan från början varit tydliga med vad vi velat undersöka och vad bakgrunden 

till vår studie varit. Vi anser att det är viktigt att respondenterna tydligt förstår vad vårt syfte varit 

och varför vi valt att kontakta just dem. Den uppfattning vi har fått av våra respondenter är att 

även de har tyckt att studien varit intressant även ur deras synvinkel eftersom de får en inblick i 

hur den övriga personalen ser på användandet av belöningssystem samt vad det kan ge för 

effekter. Vi har fått den uppfattningen eftersom samtliga företagsledare har frågat ifall de kan få 

ta del av studien då den är färdig och självklart ska de få detta. 
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Vi har varit väldigt noga med att berätta för respondenterna att alla intervjuer kommer att 

behandlas helt konfidentiellt och det kan ha en betydelse för vår goda access. Vi tycker att vi haft 

riktigt bra access till företagsledare och lite sämre till säljarna och det kan bero på att det är 

företagsledarna som valt ut de som ska representera de övriga anställda, alltså säljarna. Vi har 

märkt under intervjuerna till säljarna att de är lite restriktiva och inte ha velat uttrycka sig om 

något som varit negativt. Det kan ha att göra med att de är rädda för att det inte är helt anonymt, 

trots att vi har lovat dem total anonymitet. Vi tror att det kan påverka dem i deras svar och att 

svaren då blir mer neutrala och inte så personliga som vi hoppats på. Detta var även något vi var 

beredda på skulle kunna hända då företagsledaren fick välja ut den som skulle representera 

säljare vid sitt företag. Vid större antalet frågor så anser vi att det inte haft någon större betydelse 

då frågorna inte alls varit särskilt känsliga. Dock så är vi medvetna om att accessen varit lite 

sämre ifrån säljarna på en fåtal känsliga frågor. Något som bör tilläggas är att företag A inte 

behövde ha någon anonymitet varken från företagsledare eller säljare. Vi har dock ändå valt att 

göra dem anonyma i hela undersökningen eftersom de andra respondenterna är det. 

Vi har fått svar på alla våra frågor vi intervjutillfällena och har även fått återkomma om något 

varit oklart och det anser vi ger en hög och god access. Det har inneburit att vi fått tagit del av 

viktig och relevant information för vår studie som har varit mycket användbar för oss och vi är 

mycket tillfreds med de intervjuer vi genomfört. 

 

4.6 Källkritik på primärdata 
 

Vi har valt att göra personliga intervjuer med våra respondenter och det har medfört att vi inriktat 

oss på företag som är belägna inom Umeåregionen. Detta har vi valt att göra för att det ska vara 

möjligt för oss att genomföra dessa intervjuer utan att göra några längre resor till andra orter. Vi 

har valt företag inom bilbranschen och det har vi gjort eftersom vi visste till viss del att det är 

vanligt med att dessa företag arbetar med belöningssystem, vilket också har stor betydelse för 

genomförandet av vår studie. Vi har även valt en specifik bransch just på grund av att vi tror att 

vi lättare kan komma fram till något i studien och då endast uttala sig om en bransch och inte 

allmänt. Det går också lättare att se skillnader och likheter i branschen vilket också är intressant 

och ett motiv till att vi valde att bara kontakta respondenter från samma bransch. Vi är dock ändå 

medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser i en studie som denna och det vill 

vi även upplysa läsarna till denna uppsats om.  

 

Vi anser att det är viktigt att kritisera accessen till våra respondenter eftersom det är just accessen 

som visar hur väl respondenterna har gått oss till mötes vilket kan ha påverkan på deras svar. Vi 

tycker att accessen till våra respondenter överlag varit väldigt bra eftersom vi inte har upplevt 

några problem med att intervjua dem och alla har varit väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. 

Det är något vi är mycket tacksamma och glada över. Vi känner att vi har fått den information 

som vi behövt till vår studie och det är i synnerhet från företagsledarna, eftersom det var främst 
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dem vi riktade oss mot. De har med glädje och en stor hjälpsamhet svarat på våra frågor och vi 

har även låtit dem prata fritt om belöningssystem och dess påverkan utan att försöka styra dem i 

någon riktning. En känsla vi dock har fått då vi intervjuat säljarna är att de i fåtalet frågor tyckt 

att det har varit lite känsligt att svara på vissa frågor, framförallt där deras personliga åsikter 

kommer fram. De har då gärna svarat att det svar dom ger, inte gäller dem själv utan att svaret 

gäller majoriteten för dem som arbetar inom yrket. Detta kan bero på urvalet av respondenter 

som är presenterade som ”den övriga personalen”, alltså säljarna, blev utvalda av företagsledaren 

själv eller att de anser att det är ett känsligt ämne att prata om. Det går att rikta viss kritik till 

detta eftersom det lätt kan bli så att företagsledaren själv väljer ut den ur personalen han tror 

kommer att svara bäst på frågorna, eller den personen som är mest tillfreds med det system som 

används. Detta är dock på en sådan liten del av intervjun vi upplevt att säljarna varit hämmade i 

sina svar och därför tycker vi inte att tillförlitligheten i studien drabbats särskilt mycket. 

 

Vi har under de intervjuer som gjorts försökt att inte ställa ledande frågor till respondenterna 

utan låtit dom svarat som dem har velat istället. Vi har utgått ifrån en bas med frågor (se bilaga 

ett och två) som vi haft med oss till varje intervjutillfälle och det är dessa frågor som legat som 

grund för samtalet. På grund av vårt tillvägagångssätt så medförde det att respondenterna talade 

fritt kring dessa frågor och på de ställen vi ansett det nödvändigt har vi även ställt passande 

följdfrågor för att få mer utförliga svar. Vi vill inte påstå att vi i någon grad påverkat någon 

respondent att svara på ett visst sätt och eftersom vi har gått tillväga på det sättet som vi gjort så 

tror vi oss ha minimerat risken för detta också. En annan positiv sak som kommer med att göra 

på det här sättet är att respondenterna har haft möjlighet att även prata om frågor vi inte tagit i 

beaktning tidigare men som kan vara viktiga just inom området.  

För att vi skulle kunna säkerställa att vi uppfattat och tolkat våra respondenter korrekt så har vi 

använt oss av ljudupptagning under intervjuerna och detta har inte varit något problem för någon 

av respondenterna heller. Dessa ljudupptagningar har vi sedan transkriberat ordentligt där vi 

skrivit ned ord för ord för att senare återskapa dessa transkriberingar till ett empiriskt kapitel. Vi 

har dock inte skickat ut detta innan till våra respondenter vilket går att kritisera varför vi inte 

gjort eftersom de inte kunnat korrigera om det skulle vara något fel i texten. Det kan ha varit så 

att misstolkningar har förekommit även fast vi försökt undvika detta genom att båda författarna 

har studerat både transkriberingen och det empiriska kapitlet för att så långt det går säkerställa att 

inget har förvridits eller ändrats. Vi minimerar även risken för att någon respondent skulle ändra 

sitt svar om de hade fått läst igenom det innan, om det hade varit så att något svar inte var till 

deras fördel. Trots att vi inte skickat ut någon sammanfattning så anser vi att tillförlitligheten är 

god ändå. Något som också går att vara kritisk till är att vi har figurerat företagens namn så de är 

anonyma. Det kan lätt bli så att någon tror att respondenterna inte står för vad de säger men 

eftersom vi ansåg att vårt ämne är relativt känsligt så tror vi att vi har fått ut mer information nu 

än om dessa respondenter hade förekommit med sina namn i uppsatsen. 
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5. Empiri 
 

I detta empiriavsnitt så kommer vi att presentera den primärdata vi har samlat in under studiens 

gång. Det är viktigt att läsaren till detta är medvetna om att alla företagen är anonyma och detta 

har vi valt på grund av att det är ett ganska känsligt ämne vi har undersökt. Empiriavsnittet 

följer samma struktur som teorikapitlet för att underlätta för läsaren. Vi börjar med att 

presentera företagsledarens syn eftersom det är vårt valda perspektiv och sedan presenterar vi 

även arbetarens syn på vårt problem. 

 

5.1 Företag A 
 

Den första företagsledaren är en man och har en bakgrund från Universitetet där denne läste 

dataekonomi. Respondenten arbetade inom restaurangbranschen på sidan av skolan och efter 

detta så började personen att arbeta som försäljningschef på ett bilföretag i 10 år. Det var på det 

arbetet respondenten lärde sig branschen han idag är verksam inom, nämligen bilbranschen. År 

1998 valde han därefter att starta ett eget företag, som han än idag driver. Respondenten är VD 

på företaget och driver det till 100 % själv och äger det till två tredjedelar. Idag har vår 

respondent nästan 20 års erfarenhet inom bilbranschen. Som VD för företaget han driver så 

arbetar denne både lite som bilförsäljare och även som marknadsstrateg. Respondenten berättar 

att allt eftersom företaget har vuxit så har han överlåtit vissa arbetsuppgifter till personer som har 

varit kunniga inom dessa områden. Målsättningen för honom är att flytta sig till en mer 

administrativ uppgift allt eftersom företaget växer.  

 

5.1.1 Belöningssystem 

 

Företag A använder sig av belöningssystem idag i form av olika stimulanser, det kan vara allt 

från resor till ledighet. Respondenten anser att det är viktigt att dennes personal får vara med att 

påverka och bestämma hur belöningssystemet ska vara upplagt. Det vanligaste inom denna 

bransch är att använda sig av en lön som bygger på provision men detta är något företag A inte 

använder sig av. Säljarna på företaget får olika resor som stimulanser och företaget använder sig 

även av gruppbonusar där de anställda själva får avgöra hur dessa ska fördelas. Respondenten 

anser att det är mycket trevligare att belöna i grupp eftersom de då blir ett mer sammansvetsat 

team. Företagsledaren på detta företag anser att ett belöningssystem behövs och han påpekar att 

det är viktigt att det blir en extra belöning och ingen rättighet. Han anser att en belöning ska vara 

en belöning och inte något som krävs för att personalen ska vilja utföra deras arbete. Han menar 

att om personalen blir belönad och stimulerad på något sätt så kan det leda till en ökning i 

prestationerna. 

 

”Det är bättre med en belöning än en piska”  
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Idag så försöker han hålla belöningarna på en gemensam nivå och se till att fördela belöningen 

lika hos de anställda. Respondenten motiverar detta genom att det är viktigt att personalen 

arbetar i grupp och inte mot varandra. Genom att använda olika typer av stimulanser så kan han 

se en förändring i arbetet, han tror att detta kan ge en extra kick hos de anställda även om han 

påpekar att det ibland kan vara lätt att de anställda pustar ut och faller tillbaka efter de nått en 

belöning. Det är viktigt att det i vardagen finns så kallade ”morötter” att arbeta mot samtidigt 

som han påpekar att det inte ska vara så att det måste finnas det för att personalen ska utföra sitt 

arbete. Han har valt att inte sätta provisionslön på personalen som arbetar som bilförsäljare och 

det är för att de själva inte ville ha det. På det sättet har respondentens personal själva fått vara 

med och bestämma hur belöningssystemet ska vara upplagt och även respondenten är mycket 

nöjd med detta system som används idag. Han anser även att det är viktigt att skilja på vilket 

arbete personalen har på företaget då det kommer till att mäta prestationerna bland dom 

anställda. Det är viktigt att vara medveten om att vissa saker kan vara svårt att mäta i pengar och 

därför används det olika sätt att mäta de olika prestationerna på. Han tror att något som motiverar 

de anställda kan vara att de får utbildning inom det som de håller på med och han anser även 

detta kan vara en slags stimulans hos de anställda. På det företag han arbetar så finns det inga 

positioner att arbeta sig upp mot men respondenten påpekar att det är viktigt att ta hand om sina 

anställda.  

 

”De anställda är som en maskin med kött, blod och känslor. Om man inte ser till att det finns bra 

bränsle och ser till maskinen så kommer den tillslut att gå sönder. Därför är det viktigt att se till 

att maskinen får utbildning och stimulans för då kommer maskinen att utvecklas också.” 

 

Han tror därför att det är viktigt att personalen känner att de kan uppfylla sina mål och 

förväntningar på arbetsplatsen. Han berättar även att företagets personalomsättning är väldigt 

liten och det ser han som något positivt, att han har en personal som är nöjd med sin arbetsplats.   

 

5.1.2 Motivation 

 

Respondenten anser att det är viktigt att personalen motiveras och ett sätt att göra detta på är 

utbildning. Ifall någon inte är uppdaterad i hur läget ser ut så kan det vara svårt att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Han tror även att det kan vara en motivation att få 

komma bort ifrån arbetsplatsen en tid och få en syn på hur det ser ut för andra som arbetar på 

något annat företag. Något som är intressant är också att respondenten pratar om den ”tunga 

tiden” vi kommit in i nu, nämligen lågkonjunkturen. Han tycker att företag ska, istället för att 

varsla, skicka sin personal på utbildning istället om det finns kapital för att göra detta. Han menar 

att det annars blir svårt då vi senare går in i en högkonjunktur eftersom då behövs personalen 

igen och då är de inte uppdaterad. Det leder då till ännu ett glapp anser respondenten.  

Utbildning anser han vara en viktig motivationsfaktor men han menar även att det är lika viktigt 

för motivationen att personalen känner att de är ett med företaget. Att personalen får en känsla av 
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att de är en viktig del och att de får ansvar och inte bara blir en i mängden. Respondenten menar 

att det ibland även kan finnas motivationsproblem hos de anställda. Han tycker oftast att det 

räcker med att pratar med varandra och se om det går att hjälpa till och lösa problemen på något 

sätt. Han anser även att om personalen inte är motiverad så kan det vara svårt att ge fullt ut på 

jobbet också. Intervjupersonen tror att den absolut viktigaste motivationskällan för personalen är 

att denne finner en glädje med arbetet och att personalen trivs med arbetskamraterna.  

 

”Till största del ska man gå till jobbet och känna glädje.” 

 

Han anser även att om personalen inte har sitt arbete som motivation så bör de fundera över sin 

situation, och han tycker även att det är företagsledarens ansvar att ge personalen rätt resurser, 

kapacitet och utbildning till att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Att motivera på gruppnivå 

tycker han är det bästa sättet eftersom han vill att gruppen ska känna för varandra och arbeta med 

varandra istället för emot.  

 

5.1.3 Drivkrafter 

 

Respondenten berättar att han tror att den största drivkraften hos sin personal är att de trivs på sitt 

arbete. Han tror även på att ställa krav på de anställda eftersom de flesta arbetar lite bättre under 

press samtidigt som de vill få uppskattning då det gör något bra. Att ge någon negativ kritik är 

också något han tror kan vara en drivkraft eftersom då vet personen vad denne måste förbättra, 

samtidigt som han påpekar att de anställda oftast själva bättre vet vad som behöver utföras inom 

sitt arbete. Just på grund av detta tror han att det är viktigt att personalen får vara delaktig och få 

gehör för sin arbetsutformning eftersom då blir det ett bättre resultat av arbetet. Han tror inte att 

tvång kan vara en drivkraft hos de anställda samtidigt som han säger att drivkrafterna skiljer sig 

mellan de anställda. Vissa drivs av pengar, ledig tid eller att de kan uppnå en högre position men 

han är övertygad om att någon slags stimulans kan vara en stor drivkraft, även om den är olika 

utifrån deras personliga behov.  

 

5.1.4 Kritik mot belöningssystem 
 

Den intervjuade personen tror att den största risken med ett belöningssystem kan vara att det 

bildas avundsjuka bland de anställda. En avundsjuka till att någon annan får något som någon 

annan inte får och det kan vara allt ifrån arbetsuppgifter eller till bättre möjligheter på 

arbetsplatsen. En annan nackdel med att använda sig av ett belöningssystem tycker respondenten 

kan vara att de anställda börjar ställa krav, att de ska ha något för att de ska göra något extra 

inom sin arbetsuppgift. Han tror att riskerna går att motverka genom att få de anställda mer 

aktiva och att de får vara med och bestämma hur belöningssystemet ska byggas upp.  
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5.2 Företag B 
 

Respondent nummer två är en man som arbetar som platschef och vice VD på ett annat 

bilföretag. Han har arbetat inom detta företag i snart åtta år och har lika många år inom 

branschen. Respondenten är inte ägare i företaget och hans huvudsakliga uppgifter är allt ifrån att 

hantera olika personalfrågor, de ekonomiska frågorna, till att ha ett helhetsansvar till att driva 

anläggningen framåt med allt som hör till. Företaget finns beläget på åtta ställen och omsätter 

drygt en miljard och det är försäljningen av personbilarna som står för den största andelen.  

 

5.2.1 Belöningssystem 

 

Företaget använder idag ett belöningssystem i form av en provisionsbaserad lön för sina 

bilförsäljare. Lönen består av 40 % fast lön och cirka 60 % rörlig men respondenten påpekar att 

det även beror på hur många bilar varje säljare säljer och vinsten på varje bil kommer sedan att 

visa sig i säljarens lönekuvert. Respondenten anser att det i allra högsta grad behövs ett 

belöningssysten för att få alla säljare att sälja så många bilar som möjligt. Han tror även att det 

skulle vara svårt att få säljarna att sälja så mycket som möjligt utan den rörliga lönen eftersom de 

med provisionen känner att de tjänar mer desto bättre insats de själva gör. Han tror att det inte 

skulle fungera om det inte fanns en provisionsbaserad lön om det inte är så att någon av säljarna 

själva är ägare i företaget.  

 

”Att ha en provision är från arbetsgivarens sida för att skapa press, men för arbetstagaren så 

syns en bättre arbetsinsats i lönekuvertet.” 

 

Respondenten berättar att alla som arbetar som bilförsäljare arbetar individuellt och därför får 

alla når alla olika nivåer på belöningssystemet. De har dock en gemensam bonus som har med 

bruttovinsten att göra, alltså det som de tjänar i snitt per bil och där har företaget utformat en 

provisionsstege för hela gruppen som de sedan får sin bonus ifrån. Han menar även att det märks 

tydligt vilka som är de bästa säljarna och skulle företaget då ha en fast lön så skulle de vilja sluta 

arbeta där eftersom de skulle tjäna mycket mer på ett ställe där det används provisionsbaserad 

lön. Prestationerna tycker respondenten är lätt att mäta eftersom prestationen mäts i antal sålda 

bilar hos varje säljare alltså varje avslut. Något företaget också tar hänsyn till är den så kallade 

konverteringsgraden där de i förväg kan räkna på vad en säljare kommer att sälja. På så sätt 

försöker de också mäta prestationer.  

 

Han tror att det belöningssystem som motiverar bäst hos de anställda är ett system som innefattar 

kontanta medel eftersom karriärmöjligheterna oftast är små inom organisationen. Något annat 

som respondenten påpekar är viktigt är att de anställda känner en trygghet på arbetsplatsen samt 

att de har roligt och trivs med sitt arbete.  
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5.2.2 Motivation 
 

Intervjupersonen anser att personalen absolut måste motiveras och det är framförallt eftersom 

arbetet kräver mycket kundkontakt så är det viktigt att de ska kunna göra ett bra arbete för 

företagets kunder. Ibland så kan respondenten se att det finns motivationsproblem hos de 

anställda och det kan uppkomma genom att någon av säljarna inte vill hjälpa till att göra något 

extra eftersom denne inte får något för att utföra detta extra arbete. Han tror att det går att lösa de 

flesta motivationsproblem genom att ge de anställda en bra utbildning men menar även att det är 

minst lika viktigt att ha bra avdelningschefer som kan peppa de anställda. Respondenten tror att 

den viktigaste motivationskällan för personalen är att de vet vad företaget har för mål och vad 

företaget har för medel för att nå de uppsatta målen. Han tror också att en annan viktig del i 

motivationen är att personalen känner att företaget stöttar och tror på dem. Något företaget också 

använder sig av är utvecklingssamtal med varje medarbetare och detta är till för att kunna ge dem 

beröm och för att kunna stötta arbetaren på ett bra sätt.  

 

5.2.3 Drivkrafter 

 

Respondenten tror att de största drivkrafterna säljarna har är att de faktiskt får betalt utifrån sin 

egen prestation och att de har en trevlig produktportfölj som efterfrågas. Något annat som agerar 

som drivkraft hos personalen tror respondenten kan vara att de anser att de har trevliga kollegor 

och att de har roligt på sin arbetsplats men även att de kan se en långsiktighet i sitt arbete. 

Intervjupersonen berättar även att de har något som kallas ”månadens anställd” och där får alla 

de anställda rösta på varandra om vem de anser ska bli detta. Det är något han tror kan vara en 

drivkraft för de anställda att till exempel göra något extra för någon kund eller för någon annan 

anställd. Något som inte används på detta företag är tvång, respondenten tror inte att det är något 

som skulle fungera som drivkraft hos de anställda. Respondenten menar att de snarare tror på att 

ge en morot än en piska till de anställda. Dock så har de satt upp ett lite längre mål på hur många 

bilar en säljare ska sälja under de tre första åren de arbetar på företaget och når de inte upp till 

dessa mål så har företaget inte plats för dessa säljare.  

 

5.2.4 Kritik mot belöningssystem 

 

Trots att respondenten ser många fördelar med att använda sig av ett belöningssystem så tror han 

att det finns nackdelar med att göra det också. Han tror att det lätt kan bildas ovänskap bland 

personalen eftersom det kan uppstå en viss avundsjuka om inte företagsledaren har bra kontroll 

över systemet, att någon får något som inte någon annan får till exempel. Det blir även lätt så att 

personalen kan börja slåss för sin egen plånbok och gör allt som står i dennes makt för att få sälja 

något.  

 

”När krubban är tom så bits hästarna…” 
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5.3 Företag C 
 

Vår tredje respondent är också en man som har en tidigare utbildning inom ekonomi och han 

arbetar som ekonomichef på företaget. Han berättar för oss att man har många år i branschen och 

har arbetat som ekonomichef nästan lika länge. Företaget han arbetar på är ett gammalt 

familjeägt privat företag som har ägts i tre generationer och har därför funnits ganska länge. 

Respondenten säger att han inte är ägare själv i företaget. Respondenten berättar för oss att de 

marknadsmässigt har en andel på cirka 23-24 % på personbilssidan och de erbjuder även en hel 

del miljöbilar. Han menar även att detta är en mycket kapitalintensiv bransch eftersom deras 

lager är ganska stort och det krävs mycket pengar för att hålla igång lagret. Något annat han 

berättar för oss är att företaget är väldigt personalintensiva också eftersom det behövs mycket 

folk som arbetar på företaget.  

 

5.3.1 Belöningssystem 

 

Respondenten i denna intervju anser att det är bra att använda sig av belöningssystem och att det 

behövs idag. På frågan om företaget använder sig av någon form av belöningssystem så berättar 

han att säljarna som arbetar där får en provisionsbaserad lön. Han berättar även för oss att de på 

varje avdelning bestämmer ett mål för hur mycket de ska sälja och det är det målet som sedan 

ligger som grund för budgeten. Utifrån den budgeten gör varje avdelningschef upp med varje 

försäljare vilken budget denne ska ha och hur många bilar varje försäljare förväntas att sälja. 

Respondenten fortsätter att berätta för oss hur belöningssystemet är uppbyggt och klarar en 

säljare sin budget så uppnår denne en nivå som de kallar för nivå tre och det finns fem olika 

nivåer för en säljare att uppnå. För varje nivå som en säljare uppnår så får denne en viss summa 

pengar och detta ökar med varje bil en försäljare säljer allt eftersom denne når upp till en ny nivå 

på säljskalan. Han berättar även att varje säljare själva kan se hur de ligger till utifrån hur många 

bilar det har sålt. Detta belöningssystem berättar han även finns inom finansiering, för varje 

finansiering de säljer så når de också upp till olika nivåer och får en belöning utifrån hur de har 

sålt där också. 

 

Något respondenten också påpekar är att företagets försäljare inte endast har provision utan att 

det är en del av lönen som bygger på detta. De har även en fast grundlön och utifrån den kan 

deras lön vara väldigt varierande beroende på hur bra de har sålt en viss månad. En annan sak 

som han nämner är att de även har en bilförmån som de får använda och som byts väldigt ofta. 

På frågan om hur de mäter personalens prestationer så svarar respondenten att de mäter det i 

antal sålda bilar. Han berättar även att förr var det vanligt att man tog in bruttovinster då det kom 

till att mäta en säljares prestation men idag är det inte aktuellt utan nu använder de sig av hur 

många korrekta affärer det blir.  
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5.3.2 Motivation 
 

Respondenten anser att det är viktigt att motivera sina anställda för att de ska känna sig tillfreds 

med sitt arbete. Han tror att framförallt att de flesta säljare blir mest motiverad av att få kontanta 

medel framför karriärmöjligheter. Han menar att ofta så är en säljare drivna och inte rätta för att 

arbeta in på kvällen om de kan få sälja en bil till. Han berättar även för oss att 

karriärmöjligheterna är små inom företaget och den positionen de kan komma upp till är att bli 

försäljningschef, annars måste de skola om sig. Han tror att det kan vara motiverade för 

personalen eftersom alla har sin egen kalkyl där de kan knappa in och se hur de ligger till och hur 

mycket mer de skulle tjäna av att sälja en bil till. Något respondenten också påpekar är att de 

låter sina anställda gå på utbildning och han tror även att det kan vara en motivationsfaktor. 

Även fast han anser att det kan vara svårt att motivera en säljare på annat sätt än möjligheten till 

att tjäna pengar så tycker han att det är viktigt att ge alla i personalen beröm då de har gjort något 

bra eftersom han tror att alla människor är i behov av bekräftelse. Han berättar att de ibland kan 

motivera säljarna kortsiktigt om de till exempel ser att det bara är fyra dagar kvar för att nå upp 

till målet och det saknas sju bilar. Då kan de locka med en middag för säljarna ifall de lyckas 

sälja de där bilarna som kan betyda så mycket för resultatet.   

 

På frågan om de motiverar på individ eller gruppnivå så svarar respondenten att de motiverar 

sina anställda individuellt. Han berättar att företaget förut använde sig av en belöning för att 

motivera på gruppnivå, att en del av provisionen delades ut gemensamt och detta var främst för 

att få en bättre gemenskap i gruppen. Dock så var inte detta system så populärt bland personalen 

eftersom de oftast är så pengastyrda, så de valde att ta bort det systemet och enbart motivera på 

individnivå.  

 

5.3.3 Drivkrafter 
 

Vår intervjuperson är helt övertygad om att den största drivkraften en säljare har är att tjäna så 

mycket pengar som möjligt och han tror att det är det som lockar en säljare att arbeta med 

försäljning också. Kravet för att få vara säljare är att denne presterar och detta är också något 

respondenten tror kan vara en drivkraft hos en säljare, att prestera. Något som också har använts 

på företaget är en lista där alla kunnat se hur många bilar varje säljare har sålt, dock så berättar 

vår intervjuperson att detta har de slutat med eftersom säljarna själva var negativa mot listan. 

Trots att listan har tagits ner så tror han att det var något som kunde vara en drivkraft hos de 

anställda för att prestera ytterligare, åtminstone för de som säljer bäst. 

 

5.3.4 Kritik mot belöningssystem 
 

Eftersom respondenten aldrig har använt sig av något annat än ett belöningssystem i form av 

provisionsbaserad lön så har han svårt att se några egentliga nackdelar med detta system. Han 
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tror att det egentligen inte är någon som vågar använda sig av fast lön eftersom provisionen gör 

att en säljare presterar maximalt. Därför anser respondenten att det finns väldigt få nackdelar 

med att använda ett belöningssystem. Han tror heller inte att ett provisionssystem skulle få 

säljaren att sälja en bil till en kund som kunden egentligen inte vill ha, eftersom de flesta 

kunderna är väldigt upplysta idag.  

 

5.4 Bilförsäljare 
 

Här nedan har vi valt att presentera de tre bilförsäljare vi har valt att intervjua. Vi väljer att 

presentera dessa gemensamt och detta har vi valt att göra för att hålla de mer anonyma och för 

att säkerställa att det inte går att koppla någon säljare till de respondenter som är 

företagsledare.  

 

Vi har valt att intervjua tre stycken bilförsäljare för att få en inblick om vad de anser om 

belöningssystem. Detta är för att vi vill få en bekräftelse av de redan gjorda intervjuerna hos 

företagsledarna och för att kunna stämma av hur de som arbetar i ett belöningssystem ser på 

användandet av detta. Alla tre säljare vi har intervjuat arbetar vid respektive företag där 

intervjuerna av företagsledarna har utförts. Gemensamt för alla tre är att de är bilförsäljare i 

Umeåregionen. En av säljarna har arbetat länge inom bilförsäljning och denne började sin karriär 

för cirka 20 år sedan och då vid ett annat företag. Vid sin nuvarande arbetsgivare har denne 

arbetat endast lite drygt ett år. Den andre säljaren har ungefär tio år inom branschen och dessa år 

har han arbetat inom ett och samma företag. Den tredje säljaren har även denne cirka 10 år i 

branschen och även denne har hela tiden arbetat vid samma företag. Har tidigare erfarenhet av 

försäljning inom sko och datorbranschen, men har hela tiden arbetat med försäljning.  

 

Säljarnas arbetsuppgifter ligger i huvudsak att sälja bilar, sedan är det fler uppgifter kring 

bilförsäljningen. Det kan vara allt från att hålla rent och snyggt i bilhallarna, tvätta bilarna och 

sopa av dem vintertid, hålla koll på prisbilden inom framförallt begagnatmarknaden och skriva 

skyltar till bilarna. Vidare kommer ansvar för begagnatförsäljningen och delvis lite av 

försäljningen till företagskunder för en av säljarna. 

 

5.4.1 Belöningssystem 
 

Två av säljarna är överens och anser att belöningssystem är nödvändigt att använda inom deras 

bransch. De har provat olika genom årens lopp och det har alltid fungerat bra att företagen de 

arbetar på använder sig av olika belöningssystem. De anser att det absolut är prestationshöjande 

och tycker att det är en ”morot” för att sälja fler bilar. Den tredje säljaren arbetar under fast lön 

men anser att det ändå är viktigt att på något sätt kunna bli belönad för ett väl utfört arbete. För 

denne finns det olika ”säljtävlingar” med pris och ibland kan de även bli belönade med någon 

resa.  
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De är alla eniga om att anledningen till att belöningssystemet finns är att få säljare att göra sitt 

arbete och att prestera fullt ut. En av säljarna menar att det finns en myt om att säljare inte gör 

någonting om de arbetar för en fast lön och det anser denne inte alls stämma. Den säljare som 

arbetar under fast lön tycker att det fungerar som en riktigt bra morot och fungerar väldigt bra 

inom yrket där mycket blir en tävlig och det mesta de gör mäts på något sätt. En av säljarna 

skulle vilja se att arbetet belönas mer med fast lön, men menar att detta yrke inte fullt ut är där än 

när det kommer till lönesättning. 

 

Respondenterna arbetar alla idag med något slags belöningssystem. En av säljarna har en 

belöning som bygger på att antalet sålda bilar. Det gör att denne kan arbeta med en kund och 

lägga ned väldigt mycket tid på kunden, men köper inte kunden någon bil så blir det ingen 

belöning. En annan respondent av säljarna har belöning dels genom lön och sedan har de 

säljtävlingar som kan generera resor. När de uppfyller vissa mål så kan de också belönas med 

olika saker eller så kan belöning också fås i form av ledighet. Han berättar även att om det är så 

att sakerna som ska göras är gjorda så finns det möjlighet till ledighet efter eget ansvar, vilket 

han anser vara väldigt skönt. En av säljarna som arbetar med fast lön tycker det fungerar bra då 

ett belöningssystem som är uppbyggt på det sättet gör att de har en stark teamkänsla i gruppen. 

Denne menar att det fungerar bra vid ett mindre företag, men det skulle vara svårare om det var 

fler säljare inblandade. Det gäller också att säljarna vid det mindre kontoret är relativt jämna och 

säljer ungefär lika mycket, annars skulle det lätt bli orättvisa. Denne menar också att det är skönt 

att varje månad veta hur mycket som ska komma in på kontot. Respondenten tror heller inte att 

företaget skulle gynnas av att de använde sig av provision. Detta på grund av att inga fler bilar 

skulle säljas och av dem som säljs så skulle de försökas säljas snabbt för att säkra provisionen 

och då kanske med risk för sämre vinstmarginal på bilen. En av säljarna har arbetat med 

belöning för hela säljarteamet tidigare men arbetar nu med individuell belöning. Denne menar att 

det fungerar bra med belöning för hela gruppen om det är ett ”synkat” team. Han berättar att det 

dock kan falla om det blir någon sjukskriven eftersom då blir de andra i gruppen lidande. Han 

tycker att det är skönt att slippa den risken med en individuell belöning och därmed föredras det 

av personen. 

 

Alla tre säljarna är väl medvetna och informerade om vad som krävs av dem för att få ta del av 

belöningen som finns på respektive företag. Det gäller att sälja bilar och det vet tydligt hur 

många som krävs för att nå upp till de olika belöningarna. Respondenten med fast lön säger att 

de är väl medvetna om hur många bilar företagets mål är, trots att de inte arbetar utifrån någon 

provisionsbaserad lön. De målen ska nås upp till och det spelar ingen roll vem som säljer flest av 

dessa bilar 

På frågan om vad som skulle belöna dem mest, kontanta medel eller karriärmöjligheter så svarar 

två av respondenterna att det skulle vara belöningar i form av kontanta medel eftersom de anser 

att det är viktigast inom deras arbete. Därför har de inget önskemål om att vara till exempel bli 

säljchef utan i så fall så måste man gå ytterligare ett steg och där saknar de utbildningen som 
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krävs. En av dem har även provat att vara ansvarig men trivs bättre som säljare. Den tredje 

säljaren tycker det är svårt att säga men menar att om det skulle komma ett toppjobb så skulle det 

slå högre än kontanta medel. Vidare menar denne att en bättre tjänst ger högre lön så det går 

hand i hand.   

 

5.4.2 Motivation 
 

Alla respondenter är överens och anser att all personal behöver motiveras på något sätt. De 

menar att inom bilförsäljningen är det väldigt viktig så att det inte går ut över försäljningen och 

kunderna. De tycker att det ibland kan det vara bra med ”en spark i baken” för att komma igång 

medan det ibland kan vara bra att sitta still och fundera för att hitta motivationen hos sig själv. 

En av säljarna säger så här: 

 

 ”Det kan vara jobbigt att klippa gräsmattan om du måste klippa hela tiden, ibland kan det 

hjälpa om du sätter dig ner och dricker kaffe en stund för då känner du sen att du kan klippa det 

sista. Då kommer du in och hittar motivationen.” 

 

En av de intervjuade menar att det är väldigt viktigt att vara motiverad för om de inte skulle vara 

det så är det lika bra att stanna hemma. Detta eftersom de hela tiden måste vara på topp och 

laddade för att sälja. De intervjuade personerna tycker att det är spännande och utmanande att 

arbeta med bilförsäljning. De viktigaste motivationsfaktorerna menar två av säljarna är lönen, att 

få nöjda kunder och att arbetsplatsen är trivsam är också viktigt eftersom det gör det mycket 

roligare att gå till arbetet varje dag. Den tredje säljaren sätter trivsel vid arbete och 

arbetskamraterna mycket högre än lite mer pengar i lönekuvertet. Denne framhäver också stor 

vikt vid friheten vid dennes arbetsplats. Att kunna få vara ledig ibland och att få kunna ha frihet 

under ansvar. En annan stor motivationsfaktor menar denne sitter i tävlingsinstinkten varje 

säljare har och det framkommer då kollegorna säljer bra också. 

 

Motivationen är något som mer eller mindre går upp och ned hos alla säljare. Är det en vecka det 

kommer för många nej och de inte får sälja några bilar så påverkar det motivationen i hög grad 

hos alla. Det är dock lätt att vända den negativa motivationen anser respondenterna. Det kan 

oftast räcka med att en kund som de lagt ned mycket arbete på kommer och köper en bil eftersom 

då kommer motivationen snabbt tillbaka. De tycker också att det är viktigt att bli motiverad med 

andra saker än just kontanta medel. Något vanligt förekommande är att de alla får en förmånsbil. 

De tycker att det fyller en viktig funktion att de förmånligt kan använda sig av det bilmärke de 

representerar.  

 

Det är delade meningar om vilken belöning som passar dem bäst. Två av dem ser helst en mix av 

belöning på individ- respektive gruppnivå.  De tycker att det är en svårt att säga hur stor del av 

varje, men dessa tycker det är roligt med delad glädje. Det som kan ta emot är om det är stora 
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skillnader i gruppen, sett till försäljningsvolymen. Den tredje respondenten tycker att det är bäst 

med en belöning på gruppnivå. Detta eftersom alla då arbetar gemensamt mot samma mål, vilket 

denne anser gör arbetet mycket roligare. Där slipper de även problemet med att en kund faller till 

fel säljare, det vill säga att det inte är samma säljare på förarbetet som vid avslutet av 

försäljningen.  

 

5.4.3 Drivkrafter  
 

Alla respondenter tror att en högre lön skulle betyda fler sålda bilar till den mån det är rimligt. 

De menar samtidigt att det inte är så att en dubbelt så hög lön skulle betyda dubbelt så många 

sålda bilar eftersom det finns en gräns då försäljaren inte klarar av att sälja fler bilar men ett fåtal 

till bilar skulle säljas med högre lön. Antalet fler sålda bilar ökar dock risken att kundnöjdheten 

minskar eftersom de tror att det kan bli att säljaren försöker ”kränga” en bil på kunden, istället 

för att sälja den. 

 

Om vi ser till negativa drivkrafter som att försäljaren kan få tillsägelse om uppsägning och så 

vidare om inte säljmålen uppnås har både positiva och negativa effekter beroende på individ 

anser de flesta. Det som lätt händer med försäljaren är att denne låser sig, stress uppkommer och 

det blir tråkigt att arbeta. Det medför lätt att effektiviteten av försäljningen försämras. En annan 

aspekt är att relationen mellan försäljare och chef försämras, vilket har gjort att en av våra 

respondenter bytt till nuvarande arbetsgivare. Att nämnas bör också att denna respondent bet 

ihop och sålde mer efter varningen. En annan respondent menar att vissa typer av tvång kan vara 

effektiva. Denne berättar att om det sätts ett mål på att 150 stycken bilar ska säljas, annars blir 

din tjänstebil indragen så medverkar det till att du eventuellt kämpar mycket hårdare men 

påpekar samtidigt att det beroende mycket på varje individ och hur denne fungerar.   

 

Lönen är också en stor drivkraft och alla anser att det är den största drivkraften. En säljare säger:   

 

”Vi alla måste ju ha lön för alla har vi ju utgifter.” 

 

En annan säljare drivs av att få uppfylla kundens behov och göra kunden nöjd och därför blir de 

sociala drivkrafterna också väldigt viktiga för våra respondenter. Att ha roligt på jobbet och att 

ha bra arbetskamrater är ett måste, anser de flesta eftersom de tillbringar så stor tid tillsammans.  

5.4.4 Kritik mot belöningssystem 
 

Det är väldigt hårt gallrande och det kan vara svårt att vara nybörjare och orka stå ut med allt 

motgångar och alla nej-tack svar säljarna får. Det är viktigt som säljare att de är trygga i sig själv 

så att de orkar gå vidare och arbeta på ändå, trots motgångarna som kan uppkomma. Det kan nog 
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kännas jobbigt att de flesta hela tiden känner att de måste sälja och prestera för att få ta del av 

någon belöning, anser de två säljarna som arbetar under ett provisionsbaserat lönesystem.  

 

På frågan om det skulle bli någon tävling bland de anställda svarar de att ett problem kan vara 

om en säljare har gjort grunden till kundens köp, men själva köpet slutförs av en annan säljare. 

Belöningen tillfaller då säljaren som sålt bilen och säljaren som gjort grundarbetet får inte en 

krona eller något för sitt grundarbete. Det är ett stort problem tycker de två respondenterna som 

arbetar under provisionslön. Det kan förekomma ibland och det finns stressade säljare som inte 

tänker sig för och då blir kunden viktigare än sammanhållningen i gruppen.  

 

Ett annat problem med belöningssystem är att det hela tiden måste bli bättre för säljarna för om 

så inte är fallet så kommer de bli missnöjda så fort det tjänar mindre vid samma prestation som 

förut. Det gör att det är viktigt att man hela tiden använder sig av väl genomtänkta 

belöningssystem som också gärna är beprövade så att företagsledarna inte kommer i den 

situationen att de betalar ut för mycket belöning och sedan måste sänka denna. Det är mycket 

svårt att få förståelse av säljarna vid en sänkning anser två ar respondenterna. Om något händer 

med säljaren så att denne inte kan arbeta fullt ut under en tid medverkar till en nackdel med 

rörlig lön vilket också är en påtaglig nackdel. Det kan också vara pressande att arbeta med en 

rörlig lön och skulle de sälja dåligt så kan det resultera i att de mår dåligt. En nackdel en av 

respondenterna finner, är att det är väldigt baserat på konjunkturen hur mycket de får sälja, finns 

då ett belöningssystem som bygger på provision kan det bli en stor press på säljaren. 
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6. Analys 
 

I vår analys så kommer vi att sammanbilda den teori och empiri vi samlat in under uppsatsens 

gång. Vi kommer i början av vår analys återigen att presentera vår problemformulering samt 

studiens syfte för att underlätta för läsaren. Vi tänker även i detta kapitel att följa den 

ursprungliga dispositionen och dela in analysen i olika delavsnitt, nämligen; belöningssystem, 

motivation, drivkrafter samt kritik mot belöningssystem.  

 

Problemformulering:  

 

Vår problembakgrund leder då oss till den frågeställning vi valt, nämligen; 

 Hur uppfattas ett belöningssystem som motivationsfaktor av företagsledaren till den 

övriga personalen? 

Samt,  

  Hur kan ett sådant system påverka den övriga personalen? 

 

 

Syfte: 

 

”Syftet vi har med vår studie är att ta reda på vilken syn företagsledare har på belöningssystem 

till de övriga anställa på företaget och om det är någon skillnad om företagsledaren är ägare i 

företaget eller inte. Syftet är också att titta på hur företagsledaren tror att deras belöningssystem 

påverkar personalen och om det gör någon skillnad. En viktig faktor att även titta på är ifall ett 

sådant system skulle öka motivationen hos de övriga anställda och på vilket sätt i så fall.”  

 

6.1 Belöningssystem 
 

Samtliga respondenter som representerade företagsledare var eniga om att belöningssystem är 

något som är viktigt och att det behövs för att motivera sin personal. Det som däremot är 

intressant är att se på vilket sätt de olika företagen väljer att belöna för att nå den ökade 

motivationen de söker. Våra respondenters syn på belöningssystem stämmer väl överens med hur 

Samuelsson anser att ett belöningssystem ska användas. Han menar att ett belöningssystem ska 

användas i den utsträckning för att kunna säkerställa effektiviteten i en organisation och det gör 

lättast genom att belöna sin personal eftersom då blir de också motiverade
72

. 

 

Företag B och företag C använder sig idag av en provisionsbaserad lön som belöningssystem och 

detta motiveras genom att det är säljarna själva som har velat ha det och att det ökar en säljares 
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prestation. Däremot så menar företag A att det är viktigt att personalen får vara med och 

bestämma hur ett belöningssystem ska utformas och detta har lett till att de i dagsläget har valt 

att inte använda sig av en provisionsbaserad lön. Istället för detta har företaget infört andra olika 

stimulanser för att belöna sin personal. Samuelsson menar att det inte nödvändigtvis behöver 

vara monetära belöningar som behövs för att motivera de sin personal utan att det lika gärna kan 

vara immateriella belöningar
73

. Detta stämmer väl överens med företags A användande av 

belöningssystem. Han tror att sin personal ändå presterar utan de monetära belöningarna och att 

det räcker med att införa olika stimulanser för sin personal för att få dem motiverade. Däremot så 

menar Jäghult att personalen kan få ta del av de monetära belöningarna när de har gjort något 

extra eller något som inte förväntas av dem
74

. Denna teori passar väl in med vad företag B anser 

om belöningssystem. Han är övertygad om att ett provisionsbaserat system är det bästa för att få 

sina anställda att prestera maximalt. Han har svårt att tro att verksamheten skulle fungera som 

den gör idag ifall belöningen inte skulle ske i form av provision eftersom han inte tror att 

företaget skulle få sälja lika mycket bilar som de gör idag. 

 

I en artikel skriver Bau och Dowling att företag som använder sig av belöningssystem har 

personal som presterar bättre och det skulle även kunna vara en bidragande faktor till att fler 

personer blir intresserade av att arbeta hos just det företaget. De skriver också att företag som 

använder sig av något slags belöningssystem har en tendens till att få behålla sina medarbetare på 

företaget.
75

 Detta är något som företag A påpekar, att de har väldigt liten omsättning på 

personalen och det tror respondenten kan ha att göra med att personalen får vara delaktig i vissa 

beslut som rör dem.  

 

Två av tre företag använder sig av belöning på individnivå och deras val att göra på det sättet 

grundar sig i att de tror att säljarna presterar bättre genom att använda det sättet. Den ena av 

dessa två respondenter menar att personalen själva valt att ha det på det viset eftersom det lätt 

kan bli orättvist annars. Den företagsledaren som ställer sig utanför detta, är företag A och där 

menar respondenten att det både är trevligare och gemytligare att belöna på gruppnivå än att göra 

det individuellt. Trots att våra respondenter har valt att göra olika vad gäller hur de väljer att 

belöna sin personal så är det svårt för oss att avgöra vilket det bästa sättet är. Som teorin säger så 

finns det inget optimalt belöningssystem utan det kan vara utformat hur som helst och på vilket 

sätt som helst bara det är väl genomtänkt av företagsledaren
76

. Det är tydligt att alla 

företagsledare har tänkt igenom sina val av belöningssystem noga och där vissa, som sagts innan, 

även väljer att ta med personalens åsikter i valet av användandet. 
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Det finns en hel del belöningssystem att använda sig av och en av de vanligaste formerna är att 

använda sig av bland annat lön, bonuslön samt andra förmåner såsom karriärmöjligheter inom 

företaget. Det Samuelsson först och främst hävdar är att det är lönen som är den viktigaste 

motivationsfaktor hos den anställda personalen på ett företag och då spelar det ingen roll inom 

vilket område de anställda arbetar inom.
77

 Alla de tre respondenterna är överens om att lönen är 

en viktig del i belöningssystemet även om de har lite olika åsikter om hur det bör användas. 

Företag A som använder sig av fast lön anser att det är ett bra sätt för de anställda att känna en 

trygghet i sitt arbete under förutsättning att de säljer lika bra som om de skulle använda sig av 

provisionslön. De två andra respondenterna använder sig av lönen för att få sin personal att 

prestera. Då de presterar så når de också sin belöning i form av extra lön, det vill säga sin 

provision. De tre respondenterna har även alla olika system för att kunna mäta prestationerna hos 

sin personal som sedan två av dem bygger personalens provisionslön på. 

 

Hur ser då säljarna på problemet?  

 

De tre sista respondenterna representerar de säljare som arbetar på respektive företag och alla är 

eniga om att belöningssystem är något som behövs. Detta stämmer väl överens med 

företagsledarnas syn på belöningssystem. De två säljarna som arbetar under ett belöningssystem 

som är uppbyggt på provisionsbaserad lön håller med företagsledarna att de är en morot för dem 

att prestera mera. Trots att en av respondenterna inte arbetar under provisionsbaserad lön så 

anser denne ändå att det är viktigt att bli belönad på något sätt.  

 

En del av teorin säger att ett belöningssystem är uppbyggt i två olika delar och den första delen 

är belöningsbiten och den andra delen är hur företagsledaren ska gå tillväga för att mäta 

personalens prestationer
78

. Alla säljare anser att de mycket väl vet vad som krävs av dem för att 

de ska uppnå en belöning och det har aldrig heller varit några frågetecken runt detta. Två av 

dessa respondenter söker inte heller att få någon högre position på företaget och därför är anser 

dessa att den belöning som uppskattas mest är kontanta medel. En av respondenterna anser att en 

belöning i form av karriärmöjligheter skulle väga tungt men det är inget som denne strävar efter 

att uppnå just nu. Trots att de har olika belöningssystem så är alla säljarna är eniga om att ett 

belöningssystem behövs för att bli motiverade och de tycker att de olika systemen uppfyller det 

som det är tänkt, nämligen att vara en motivationsfaktor. Därför kan vi se att företagsledarnas 

syn på hur systemet ska användas går hand i hand med deras personals åsikter. 

 

Något som också är viktigt att ta i beaktande vid valet av belöningssystem är företagets 

utmärkande situation och detta kan vara väldigt varierande för olika företag.
79

 Detta är något en 
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av säljarna också belyser, denne som har fast lön och som arbetar på ett företag som har en annan 

uppbyggnad på sitt belöningssystem. Denne menar att det skulle vara svårt att ha fast lön om 

företaget hade varit stort och det hade arbetat många säljare vid företaget. Ifall säljarna är helt 

olika och ligger på olika prestationsnivåer så blir det lätt orättvist om de inte är jämna i sin 

drivkraft till att sälja. 

 

6.2 Motivation 
 

Om vi ser till de respondenter som representerade företagsledarna så har de lite olika 

uppfattningar om vad den övriga personalen motiveras av. Företag A menar att den anställde 

motiveras av utbildning. ”Om inte säljare är uppdaterad inom området så kan denne inte sköta 

sin uppgift på en bra och effektivt sätt.” Han tror även att säljaren kan bli mer motiverad av att få 

komma bort en period från sin arbetsplats för att just gå på utbildning.  Respondenten kommer 

också in på att det är väldigt viktigt att säljaren känner att denne är ett med företaget. Det är 

också viktigt att säljaren har ansvar och kan känna att de är en viktig del utav företaget och inte 

bara en i mängden. Allra viktigast är att personalen finner glädje med arbetet och att de trivs med 

de övriga arbetskamraterna. 

 

Respondenten för företag B säger som företags A företagsledare när det gäller utbildning, att den 

anställde motiveras av utbildning. Denne menar också att det är viktigt med att ha en bra 

gruppchef för att motivera säljarna, någon som kan ”peppa” dem. Vidare tycker respondenten att 

det är viktigt med tydliga mål för varje säljare, vilket denne menar är en motivationshöjande 

faktor. Det är också viktigt att företaget tror på sina anställda och stöttar dem i dåliga tider. Det 

kan också vara bra för motivationen med utvecklingssamtal tycker arbetsledaren för företag B. 

Arbetsledaren för företag C menar att det är prestationshöjande med framförallt kontanta medel. 

Denna respondent har gemensamt med företag B att det är viktigt med tydliga mål för säljare.  

Denne respondent framhåller också vikten av utbildning till fördel för motivationen hos de 

övriga anställda på företaget.  

Det vi nu kan utläsa är att alla tre respondenterna tycker att det är viktigt med utbildning som 

motivationsfaktor. Två av dem tycker att det är viktigt med tydliga mål som den övriga 

personalen kan arbeta mot. Sedan kommer monetära medel, bra chef, företagets tro på den 

anställde i singular. Detta är väldigt intressant att inte de monetära medlen kommer i första hand 

då två av företagsledarna har arbetare som mer eller mindre arbetar med en rörlig lön. Den borde 

finnas där som en viktig faktor för att motivera eftersom den används flitigt.  Här kan vi då se en 

litet inslag av vad agentteorin säger, att säjaren sätter sitt eget bästa före företagets mål
80

. 

Säljaren motiveras av att denne själv får det bättre i form av lön och utbildning. Vi får här svårt 

att passa in detta på Stewardshipteorin. Hade de gått efter Stewardshipteorin så hade säljarna satt 
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företagets mål i första hand, utan att se till sina egna mål.
81

 Om vi ser till Herzbergs 

arbetsmotivationsteori så harmoniserar det respondenterna säger med den. Att den övriga 

personalen blir mer motiverad av utbildning kan i artikeln av Herzberg utläsas som 

egenutveckling.
82

 Om vi ser till vad respondent A som säger att det är väldigt viktigt att 

arbetaren känner glädje på arbetsplatsen och att denne trivs med arbetskamraterna så är det inte 

en motivationsfaktor enligt Herzberg. Enligt Herzberg så är det en hygienfaktor, vilket betyder 

att arbetaren inte blir mer motiverad av faktorn, men om den faktorn inte är tillfredställande så 

kan arbetaren bli mindre motiverad. 

Två av respondenterna har besvarat frågan om vad som är bäst: Att belöna på individ- eller 

gruppnivå. Respondent A tycker då att det bästa sättet att belöna är på gruppnivå medan 

respondent C tycker att det bästa sättet är individnivå efter att ha provat att belöna på gruppnivån 

något som arbetarna inte var nöjda med.  

Om vi då ser till teorierna om de olika typerna av belöning så går det att tänka sig att Agenten 

(som i detta fall är säljarna) som ser att denne har fler personliga fördelar i att bli belönad på 

individnivå, hellre blir det också. Om denne istället drar fler personliga fördelar av att arbeta i 

grupp så vill denne också bli belönad just på gruppnivå istället. Det beror på säljarens 

värderingar och hur bra denne är i jämförelse med sin grupp. Om denne säljer många fler bilar än 

sina kollegor kommer denne att missgynnas med att belönas på gruppnivå och kommer då att 

föredra att bli individuellt belönad på grund av sitt eget bästa och vice versa
83

. Om vi då ser till 

företag C så kan man tänka sig att de anställda var ojämn i deras säljande i jämförelse med 

varandra. Stewarden kommer istället vilja bli belönad på det vis som gynnar företaget bäst
84

. Om 

vi ser till företag A så agerar de efter Herzbergs teori. Att de belönas på gruppnivå gör att de 

strävar efter ett gemensamt mål och de arbetar med varandra istället för mot varandra. Det bidrar 

till en bättre gemenskap och umgänge, vilket i sin tur gynnar hygienfaktorerna. De kommer dock 

inte öka motivationen hos de anställda.
85

 

Om vi ser till personalen och vad de anser om motivation. Personalen tycker att det är väldigt 

viktigt att vara motiverad vid sitt arbete som bilförsäljare. De anser att utan motivation så går det 

inte att utföra ett bra arbete åt kunden. Här kan vi relatera till agentteorin som menar att arbetaren 
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behöver incitament i form av egenintresse för att finna motivation
86

. Det får bilförsäljarna genom 

sin rörliga lön. Ju fler bilar denne säljer ju högre lön kommer denne att få. Om agenten inte får 

egen vinning i det denne gör så kommer denne inte att göra det. Om vi ser till den bilförsäljare 

som arbetar med den fasta lönen så agerar denne utifrån Stewardshipteorin. Denne behöver inget 

incitament i form av egenintresse för att sälja fler bilar. Denne fortsätter att sälja bilar trots att 

denne inte får någon extra personlig vinnig för detta.
87

  

Inom agentteorin så är det viktigt att agentens belöning formas så att variabeln för agentens 

vinning också är variabeln för företagets vinning
88

. Ser vi till bilförsäljarna med rörlig lön så 

fungerar det också så. Om bilförsäljaren säljer fler bilar så får denne mer lön och för företaget 

betyder fler sålda bilar ett bättre resultat, vilket är deras mål. Här ser vi då att båda målen nås 

med hjälp av samma variabel.  

Det är svårt att se motivationen genom Herzbergs teorier. En av motivationsfaktorerna är ökat 

ansvar och det är ingenting personalen vill ha. Det vi kan se som en motivationsfaktor är 

uppskattning av en bra prestation som visar sig hos arbetarna med rörlig lön genom att den 

rörliga lönen stiger. Det är således inte fallet för säljaren med fast lön. Denne tycker att det är 

motiverande med trivsel på arbete samt bra arbetskollegor. Detta ser Herzberg som en 

hygienfaktor och inte en motivationsfaktor.
89

  

 

6.3 Drivkrafter  
 

Svensson och Wilhelmsson skriver i sin bok att tvång är en drivkraft som fungerar bra vid lättare 

arbetsuppgifter
90

. Respondent A och B tycker att drivkraften tvång inte är något som fungerar 

och de anser att det är bättre att använda en ”morot” som drivkraft istället för tvång. Respondent 

A anser dock att det är bra att sätta press på de anställda för att det kan leda till att de arbetar lite 

bättre.  

 

Respondent B och C anser att den viktigaste drivkraften för säljarna är att tjäna så mycket pengar 

som möjligt, alltså den fasta och den rörliga lönen. Det beskriver Svensson och Wilhelmsson 

som en materiell drivkraft. För låg- och medelinkomsttagare är det främst den ekonomiska 

aspekten som är viktigt som drivkraft.
91

 Respondent A ser den viktigaste drivkraften är att 

säljaren trivs på sitt arbete och det är även något respondent B nämner, det sociala som en viktig 

drivkraft efter lönen.  
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Respondent B använder sig av något som de kallar ”månadens anställd”. Där får de anställda 

rösta fram en kollega som gjort något bra för någon anställd eller kund. Respondent C har använt 

sig av ett liknande system där de satte upp en lista med namn där man kunde se vem som sålt 

flest bilar och näst mest och så vidare. Denna lista har nu plockats ned eftersom den fick kritik av 

säljarna. Respondenten vill dock gärna se att listan används, vilket denne tror är en drivkraft för 

säljarna. Svensson och Wilhelmson beskriver detta som sociala drivkrafter i sin bok, då det 

handlar om ett fåtal som står som förebilder för de andra, till exempel en månadens anställd.
92

 

Så här säger den övriga personalen;  

Alla respondenterna bland arbetarna är ense om att lönen är den absolut viktigaste drivkraften. 

Det som Svensson och Wilhelmsson beskriver som den materiella drivkraften. Det är dock som 

tidigare skrivits bara en av lönesättarna som anser att lönen är den viktigaste drivkraften. 

Säljarna anser också att de med hjälp av en högre lön skulle kunna sälja fler bilar. 

De tre säljarna har också gemensamt att de tycker att de sociala och trevliga kollegor spelar en 

viktig roll som drivkraft. Det gör det roligt att gå till arbetet.  

Svensson och Wilhelmson beskriver tvång/hot som en drivkraft i sin bok. En drivkraft som 

passar vid lättare arbetsuppgifter. När någon väl börjat använda denna drivkraft så är det sedan 

svårt att vinna ”offrets” lojalitet igen
93

. Det går att se mycket tydligt i en av säljarna som arbetade 

vid en annan bilfirma tidigare i sitt yrkesliv. Denne säljare fick krav från sin arbetsgivare att 

denne skulle få sluta om inte denne uppfyller att sälja ett X antal bilar, därefter infriar försäljaren 

kravet med rätt antal sålda bilar. Denne får behålla arbetet, men väljer själv att sluta och börja 

vid en annan bilfirma eftersom pressen blev för stor. En annan av bilförsäljarna ställer sig också 

positiv till en form av tvång och använder ett exempel om att inte målet uppnås så dras deras 

tjänstebil in och detta gör att prestationen kan öka menar respondenten. 

 

6.4 Kritik mot belöningssystem 
 

Det teorin säger, är att pengar inte är någon motivationskälla. Kohn menar i sin artikel att 

personalen inte kommer att arbeta bättre enbart för att de får en bonus. Författaren till artikeln 

menar också att lönen inte har någon inverkan på personalens prestation eller motivation, bara 

för att någon i personalen får högre lön än någon annan så kommer det inte betyda att denne med 

högre lön kommer att prestera bättre.
94

 Detta säger även emot det som sagts innan i analysen om 

drivkrafter där alla respondenter som är säljare menar att det är lönen som är den absolut största 

drivkraften. Företag C menar att det inte finns några egentliga nackdelar med att använda ett 

belöningssystem som består av en provisionsbaserad lön eftersom han anser att det är den rörliga 

                                                           
92

 Svensson, A & Wilhelmson, L, Belöningssystem (1988), s. 43-44 
93

 Ibid., s. 37 
94

 Kohn, Alfie 1993: Why incentive plans cannot work, Harvard business review, vol 71, Issue 5 



 57 

lönen som får personalen att prestera maximalt. Här går det tydligt att se att teorin inte stämmer 

överens med det en av företagsledarna anser och även företagsledaren i företag B tror att 

personalen kommer att göra allt som står i dennes makt för att få sälja en bil för att öka på lönen. 

Detta ska ju om det går i enlighet med teorin inte stämma men det är så två av företagsledarna 

uppfattar lönen.  

 

Företagsledaren som ingår i företag A ser däremot en annan nackdel än de två andra. Han anser 

att genom att använda sig av ett belöningssystem så kan det lätt bli att de anställda börjar ställa 

krav på att de ska få någon slags belöning för att de ska utföra något extra inom sitt arbete 

eftersom annars kanske de väljer att inte göra det. Detta skulle kunna ses som att personalen blir 

bestraffade om de inte blir belönade vid ett extra utfört arbete, det är så teorin säger i alla fall. 

Om en personal är van att få en belöning då de utfört ett bra arbete så kan de känna att de istället 

blir bestraffade om belöningen uteblir vid samma arbete och därför kan personalen också känna 

att en belöning lika gärna kan leda till en bestraffning
95

. Ifall personalen nu börjar ställa krav på 

att de ska få belöning och de inte får detta så kan det faktiskt vara så som teorin beskriver det, att 

personalen kan uppleva det som att de blir bestraffade eftersom belöningen uteblir. Här går två 

av säljarnas (de som arbetar under ett provisionsbaserat lönesystem) syn ihop med teorin 

eftersom de anser att det kan vara jobbigt att hela tiden måste prestera för att uppnå en belöning, 

för presterar de inte blir de ”bestraffade” på det sättet att belöningen uteblir. 

 

En annan nackdel med att använda sig av belöningssystem är att personalens samarbetsförmåga 

kan bli lidande, framförallt om det förekommer individuella belöningar på arbetet. Kohn menar 

då att det är lätt att det blir ”inofficiella tävlingar” mellan personalen istället för att de 

gemensamt arbetar mot det mål som är uppsatt för företaget.
96

 Två av företagen har valt att 

arbeta med individuella belöningar men detta är inget som de ser som negativt utan snarare 

tvärtom. De har valt att göra på det sättet för att de är övertygade om att deras personal då 

presterar maximalt och gör sitt yttersta. De blir peppade av att det blir en slags tävling som de 

flesta vill vinna. Däremot anser företag A att det blir en bättre stämning inom gruppen om 

personalen arbetar mer gemensamt för att uppnå de uppsatta målen och detta stämmer väl 

överens med teorin. Även de två säljarna, som arbetar under provision, åsikter går hand i hand 

med det teorin påstår, att det lätt kan uppstå tävlingar bland personalen och att de inte arbetar 

gemensamt istället. Detta anser dem vara ett stort problem på deras arbetsplats och detta är även 

något som upplevs ibland.  
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7. Slutsatser 

 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till under studiens gång. Något vi vill 

trycka på för läsaren att förstå är att detta inte är några allmänna slutsatser utan dessa är 

endast dragna utifrån denna studie och går därför inte att generaliseras överlag. 

 

Problemformulering för studien: 

 

 Hur uppfattas ett belöningssystem till den övriga personalen som motivationsfaktor av 

företagsledaren? 

Samt,  

  Hur kan ett sådant system upplevas av den övriga personalen? 

Slutsatser: 

 Samtliga av respondenterna är eniga om att belöningssystem är något som behövs och är 

viktigt för att öka personalens motivation. Det är då en fråga om belöning i form av 

materiella ting så som monetära medel eller resor mestadels.  

 

 Storleken på belöningen har betydelse för hur många bilar den anställde säljer. Det finns 

dock ett tak för hur många den anställde kan klara av att sälja. Därför går de att se att en 

belöning i form av provision kan göra att personalen presterar lite bättre och lite mera. 

 

 Det är av stor vikt att den rörliga belöningen noga planeras innan den börjar användas. 

Använder företagsledaren sig av ett system som gör att säljarna får för mycket betalt så 

kommer de bidra till att företaget kommer att tjäna mindre på varje bil och blir den 

alldeles för hög så kommer de inte tjäna något alls. Är fallet så att belöningen visar sig 

vara för hög och man måste sänka den så är det något som är svårt för säljarna att förstå. 

De kommer då att ha svårt att acceptera en sänkning. 

 

 När företagsledaren vill påverka personalens drivkraft så kan det på kort sikt vara bra 

med tvång/hot. Det kan göra att arbetaren arbetar effektivare åtminstone för stunden. 

Nackdelen blir istället att arbetaren tappar förtroenden för sin arbetsledare och kan 

komma att vid första tillfälle att välja bort sin arbetsplats mot en ny. 

 

 Att belöna sina arbetare på gruppnivå istället för på individnivå gör det roligare för 

gruppen att arbeta gemensamt mot samma mål istället för att tävla mot varandra. 

Fördelen är att den övriga personalen inte riskerar att ta varandras kunder. Kunderna 

anses istället vara deras gemensamma, alltså företagets. En annan fördel är att arbetarna 

tycker det är roligare att nå målet tillsammans och känna gemensam lycka. Belöning på 
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gruppnivå passar inte då arbetarna är väldigt ojämna sinsemellan. Då kan det lätt uppstå 

en irritation om någon säjer mindre än en annan och ändå får samma belöning. 

 

 En annan faktor som motiverar den övriga personalen är att de trivs med arbetet och 

framförallt sina arbetskamrater. Det är viktigt för företagsledaren att denne ser till att få 

en bra blandning av personal som denne sedan håller sammansvetsade. Det gör att det 

blir en billig motivationsfaktor. 

 

 Att locka sin personal med befordring är något som en av de tre säljarna vi intervjuat är 

positiv till. Han menar att högre lön och befordran hänger samman. Det andra två menar 

att pengar är viktigare än befordran. Det vill säga att just befordran i sig är inget som 

motiverar den anställde, utan det är den ökade lönen som är den största drivkraften i 

belöningssystemet för att motivera till bättre prestation. 

 

 Arbetsledarna anser att utbildning är en form av motivationsfaktor. Det har vi dock svårt 

att se efter intervjun med arbetarna. Ingen av arbetarna antyder till detta. 

 

 Att använda sig av månadens anställd är något som företagsledarna är betydligt mer 

positiv till i jämförelse med den övriga personalen. Detta kan bero på att företagsledaren 

tror att arbetaren gör ett bättre jobb då. Dock så har vi sett att pressen ökar kraftigt på 

denne vilket kan vara jobbigt. 

 

 Den företagsledare som är ägare i sitt företag är den av de respondenter som har fast lön 

till sina säljare men dock så kan vi inte se något samband med den fasta lönen och 

ägandet i företaget eftersom det egentligen bör vara tvärtom istället. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 

Under studiens gång så har vi stött på flera olika och intressanta saker inom vårt ämne vi tycker 

att någon kan studera vidare. Därför tänker vi här ge några förslag till vidare forskning inom 

ämnet: 

 

 Vi har undersökt belöningssystem för bilbranschen och hur företagsledarna inom denna 

bransch ser på att belöna sina säljare. Det skulle vara intressant att undersöka hur någon 

företagsledare inom någon annan bransch ser på belöningssystem och där det inte 

används provision i samma utsträckning. 

 

 En annan tanke är att göra en kvantitativ studie där det blir en kartläggning om vad 

personalen inom denna bransch eller, någon annan, faktiskt motiveras av.  
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 Det skulle också vara intressant att se till hur ett belöningssystem och bonus till en VD 

kan påverka resultatet i ett företag och på vilket sätt det gör det.  

 

7.2 Vårt bidrag med denna studie: 
 

Vi har med hjälp av denna studie bidragit till forskning inom området belöningssystem. Då är det 

framförallt att man får en inblick i vad företagsledaren har för syn på olika motivationsfaktorer 

till den anställde. Genom att vi har gjort en kvalitativ studie så har vi verkligen fått fram hur 

företagsledarna tycker och tänker om motivation för de anställda. Det som många andra studier 

visar på så är lönen en viktig motivationsfaktor. Både lön som är fast och rörlig. Men utbildning 

är något som inte framkommit frekvent i tidigare studier. Vår studie visar att två av de tre 

företagsledarna tycker att just utbildning är en bra motivationsfaktor. Dels så får arbetaren bra 

kunskap om det den arbetar med vilket gör att denne tycker att det är roligt. Samt tycker 

arbetaren att det är skönt att komma ifrån arbetet ett tag när denne är ute på kurs och det menar 

de också är motivationshöjande. Vi har helt enkelt gjort en studie som är bra ur företagsledarens 

perspektiv att läsa om denne vill se vad som motiverar en arbetare, det vill säga säljare. Det är 

minst lika bra för säljaren att läsa denna studie för att få ett grepp om vad en företagsledare anser 

om användningen av ett belöningssystem. 

 

En annan sak som vår studie är bidragande med inom motivationsforskning är att vi intervjuar 

företagsledarna och frågar hur de tror att deras arbetare motiveras. Man kan då genom vår studie 

få en uppfattning om hur arbetsledare tycker och tänker då de utformar sina belöningssystem och 

hur det tänker när de motiverar sin personal. 
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8. Avslutande diskussion 

 

Vi har haft en hel del synpunkter som vi kände att vi ville få fram och därför tänker vi i detta 

kapitel presentera våra personliga åsikter om det som kommit fram.  

 

Vi kan tycka att det är konstigt att en av bilfirmorna använder sig av fast lön medan de två andra 

använder sig av en del fast lön och en ungefär lika stor del rörlig lön, om inte större. Hur kan det 

komma sig att arbetarna vi denna firma kan känna sig motiverad fullt ut, kan dem det?  När det 

tydligt går att se hur viktigt den rörliga lönen är för arbetarna vid de andra firmorna när det 

handlar om att motivera sig att göra det där extra. En sak vi ställer oss frågande till är nu då vi är 

inne i en lågkonjunktur hur det går för dessa säljare då det kanske inte säljs lika många bilar som 

det gör vid en högkonjunktur.  

 

Företagsledarna menar vid intervjuerna att det är viktigt att utbilda sin personal. Detta för att de 

motiveras genom att ha goda kunskaper om de produkter de arbetar med. De menar också att 

personalen kan bli motiverad av att vara borta från arbetet ett tag. Vi ställer oss kritiska till detta. 

De teorier vi läst och behandlat tar inte med något om utbildning som en motivationshöjande 

faktor. Vi har också svårt att tänka oss detta eftersom det inte ger någon lön i samma 

utsträckning om de nu har en provisionsbaserad lönesättning. Däremot så tror vi att det kan vara 

en stor del i arbetet och det kan påverka lite indirekt, att det är roligt att göra något annat för en 

liten stund. Men att det är en så viktig del som det menar har vi svårt att tänka oss. En säljare är 

en säljare för att de, enligt vår mening vill tjäna så mycket pengar och som vissa har påpekat så 

kan inte alla bli en bra säljare heller. De vill arbeta med det som de är bra på och det är att sälja 

bilar vilket vi förstår mycket väl. 

En annan sak som vi tror är väldigt viktigt för motivationen inom arbetet är att personalen trivs. 

Om personalen trivs med arbetet och så kommer de att vara mycket mer motiverade att gå till sitt 

arbete. Då gäller det att det är bra kollegor, att det är en bra chef och sedan är det väldigt viktigt 

att sammanhållningen dem i mellan stimuleras. Det kan vara att göra saker efter arbetstid, 

middag, bowling eller liknande saker som för gruppen samman. Om arbetarna trivs med det 

sociala på arbetsplatsen så kommer den monetära belöningen ha en mindre påverkan på 

motivationen tror vi. Vi anser att det alltid är viktigt med en bra gemenskap och trivsel på arbetet 

och då spelar det ingen roll inom vilket arbete det handlar om. Utan den fungerar det inte att 

motivera sig i det långa loppet, trots att någon har en väldigt bra lön. Det är vi något som tycker 

är mycket viktigt för personalens motivation och det behöver heller inte vara särskilt kostsamt 

för företaget. Att mer spela på det sociala och inte bara fokusera på det materiella. För vem ser 

egentligen fram emot att gå till ett arbete där det inte känns roligt att arbeta? Trots att lönen, som 

många glömmer bort faktiskt är en belöning för att någon arbetar, styr en människa ganska 

mycket så tror vi att det är viktigt att trivas på sitt arbete, kanske viktigare till och med men det 

är svårt att säga då det är väldigt individuellt.  
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8.1 Var resultatet väntat eller oväntat? 
 

Det resultat vi kom fram till i vår studie var delvis väntat och en del var ganska oväntat. Vi hade 

väntat oss att företagsledarna skulle trycka på att belöningen i form av monetära medel är en stor 

motivationsfaktor. Det är ju därför de flesta arbetar, just för att få pengar att kunna leva för. Vem 

skulle annars arbeta? Vi hade också väntat oss att den rörliga lönen var ett incitament till att 

arbeta och prestera mer. Det som var överraskade var arbetaren som arbetade under fast lön, att 

denne inte alls hade några problem med att motivera sig, trots att en stark arbetsinsats inte 

påverkade dennes lön. Det var också överraskande att ett företag av de vi undersökte använde sig 

av fast lön eftersom det inte var något vi väntat oss. Speciellt inte eftersom denne person själv 

var ägare i företaget och verkligen är mån om sitt företags bästa, då trodde vi att denne kanske 

istället ville försäkra sig om att sina medarbetare arbetade hårt för sin lön i form av den 

provisionsbaserade delen, som nu uteblev. Det som också kom som en överraskning var hur 

viktigt företagsledarna tyckte att det var med utbildning det hade vi heller inte förväntat oss. Vi 

har i alla fall lärt oss väldigt mycket och är glada över att kunna genomföra denna studie. 

 

8.2 Bra och dåliga saker med vår studie 
 

Det som vi tycker är riktigt bra med vår studie är att vi gjort en kvalitativ studie. Det gör att vi får 

fram var arbetsledarna verkligen tycker och tänker. Vi har formulerat våra intervjuer så att de ska 

kunna tala fritt runt frågorna och inte styrt in dem på några svar. Vi tycker att vi lyckats bra med 

intervjuerna och fått fram bra information från våra respondenter och fortsättningsvis tycker vi 

att vi tagit undersökningen ett steg längre då vi även intervjuat personalen. De har gjort att vi 

kunnat bekräfta det företagsledarna sagt och har kunnat göra några jämförelser. Det är ju ändå 

personalen som vet vad det känner för de olika belöningarna och hur dessa upplevs. För 

företagsledarna är det lättare att räkna på och se personalens motivation gentemot vad de 

egentligen känner för de olika motivationsfaktorerna. Vi tycker att det är bra att vi använde oss 

av anonymitet och lovade alla respondenter att behandla dem konfidentiellt även fast två av dem 

inte tyckte att det var nödvändigt alls. Vi tycker det är viktigt för en arbetare att kunna vara helt 

anonym när det handlar om intervjuer av denna typ där vi även intervjuat deras företagsledare. 

Frågorna kan vara känsliga och de ger ett svar de egentligen inte vill ge, men de gör det för att 

inte riskera arbete eller att komma på kant med företagsledaren eller liknande. Detta är alltid 

något som kan hända ändå men på grund av vårt tillvägagångssätt så anser vi att vi minimerat 

risken för att det ska inträffa. Den största positiva saken vi gjort är att vi genomfört en kvalitativ 

studie på detta område och som inte har gjorts i allt för stor utsträckning förut. 

 

Något vi känner att vi borde ha gjort annorlunda i vår studie eller som vi kommer att ändra på till 

nästa studie är att kunna få feedback på våra intervjuer. Efter att vi hade gjort våra intervjuer och 

sammanfattat dessa så borde vi ha sänt tillbaka dessa till våra respektive respondenter. De skulle 

då ha fått läsa igenom vad de sagt och ha möjlighet att lämna synpunkter på saker vi kan ha 
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missuppfattat. Detta hade varit bra just för att få bekräftat att vi tolkat intervjuerna och 

respondenterna rätt och att inte våra subjektiva tolkningar kommit in. Det finns dock en nackdel 

med att låta respondenterna få lämna synpunkter på det de tidigare sagt. Om det till exempel är 

något som de tycker är till deras eller företagets nackdel så kommer de kanske vilja ändra eller ta 

bort det. Ur denna aspekt så är det bra att inte låta dem gå igenom intervjumaterialet även om vi 

ändå anser att det är att föredra vid en kvalitativ studie. En annan sak vi skulle ha velat göra 

annorlunda är att vi skulle ha intervjuat fler företagsledare samt säljare eftersom vi inte ansåg att 

vi fick tillräcklig mättnad i intervjuerna. Detta skulle vi dock endast göra om vi hade haft längre 

än knappt 10 veckor på oss att slutföra en studie. 
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9. Sanningskriterier 
 

I detta kapitel presenterar vi de sanningskriterier vi anser vara viktiga att ta upp för att bedöma 

värdet av den kvalitativa forskningsansats vi har valt att göra. Därför presenterar vi här nedan 

giltighet för studien, intersubjektivitet samt den praktiska användbarheten studien har som 

sanningskriterier för vår studie. 

 

9.1 Giltighet 
 

För att författaren ska ha en god giltighet i studien så är förutsättningen att så mycket data är 

insamlat att den teoretiska delen med måtta kan täcka olika kvalitéer hos den företeelsen som är 

studerad i studien. Om detta uppfylls så är giltigheten för studien både hög och god.
97

 

 

De sekundärkällor vi har valt att använda i studien är av olika slag och är skrivna av olika 

författare. Vi anser att dessa sekundärkällor väl besvarar vår problemformulering och vi har även 

varit noga med att välja ut dessa källor väl, framförallt de vetenskapliga artiklarna eftersom vårt 

mål har varit att främst bygga studien på dessa. Vi har dock inte helt lyckats med att uppfylla det 

kravet men trots detta anser vi att giltigheten inte påverkas negativt eftersom vi fortfarande 

kunnat svara på vår problemformulering. 

 

Giltigheten i studien ökar då författarna märker att fler intervjuer inte skulle ge någon ny 

information och då svaren genomgående beskrivs på samma sätt av respondenterna. Teoretisk 

mättnad är det som uppnås då insamlingen av datat inte längre ger någon ny information att 

tillföra till studien, även då ökar giltigheten för studien.
98

 Vi kan inte säga att vi har uppnått total 

teoretisk mättnad för studien eftersom vissa nya svar har framkommit i varje intervju, även om 

många av svaren har varit genomgående likadana för varje respondent. Vi tror att vi ytterligare 

intervju så skulle det kunna framkomma något nytt svar på någon fråga även om vi tror att 

många av svaren skulle lika de tidigare respondenternas. På grund av detta anser vi att vi 

uppfyller kraven för viss teoretisk mättnad eftersom vi har kunnat generera ett empiriskt 

underlag som vi även kunnat analysera och dra slutsatser ifrån. Därför anser vi oss även ha en 

relativt god giltighet i vår studie vi har gjort.  
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 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 165 
98
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9.2 Intersubjektivitet 
 

De tolkningar som vi har gjort utifrån våra intervjuer ska överrensstämma med respondenten 

framställning av verkligheten och det är det som kommer att benämnas intersubjektivitet.
99

 

Eftersom vi har velat till så stor utsträckning som möjligt komma ifrån misstolkningar från vår 

sida, så har vi varit noga med att transkribera alla intervjuer vi gjort ordagrant innan vi har 

komponerat ihop det empiriavsnitt som vi använde intervjuerna till.  

 

För att säkerställa att författarna uppnått intersubjektivitet så är en rekommendation att 

respondenterna för intervjuerna ska få ta del av materialet och granska den bearbetning som är 

gjord i till exempel en sammanställning, dock är detta inget krav att det måste göras. Fördelen 

med att göra detta är för att minska att det har uppkommit misstolkningar/feltolkningar eftersom 

respondenterna har en möjlighet att kontrollera materialet. Den här rekommendationen kan också 

användas på det sättet att någon utomstående tar del av materialet innan det publiceras. Ifall 

respondenterna har åsikter som de anser måste ändras, i den sammanställning som de tar del av, 

måste detta tas i beaktande och göras.
100

 Vi har valt att inte skicka ut någon sammanställning till 

våra respondenter, framförallt eftersom ingen har uttryckligen sagt att de velat det och en annan 

anledning är för att respondenterna i vissa fall kan känna sig hotade av de tolkningar vi har gjort. 

Vi har inte velat ta den risken att någon respondent ska ändra sig i efterhand om de skulle ha 

ansett att tolkningarna varit negativa ur deras synvinkel. Det går att diskutera om det val vi gjort 

är bra eller dåligt och detta är något vi diskuterade väl och länge innan vi tog ställning till hur vi 

skulle göra. Vi har dock låtit en utomstående granska vår studie och tillsammans med de 

transkriberingar vi gjort så anser vi att studien har uppnått en viss intersubjektivitet.      

 

9.3 Praktisk användbarhet 

 

Hur praktisk användbar en studie är, går att bestämma med hänsyn till hur användbar studien är i 

praktiken. Detta går först att avgöra när andra individer, organisationer eller grupper än de som 

studien är till för tar till sig den och väljer att använda den för att bättre kunna förstå och hantera 

sin egen verklighet, det är först då den praktiska användbarheten kan fastställas.
101

 Eftersom den 

studie vi har gjort har ett begränsat omfång så anser vi att vår studie inte går att överföra på andra 

undersökningsobjekt. Detta är eftersom preferenserna och utgångslägena för olika studier lätt kan 

skilja sig åt från olika studier. Vi vill även påpeka att de slutsatser vi har dragit utifrån vår gjorda 

studie inte går att generalisera för alla företag, inte ens för de som är inom samma bransch. Det 

är viktigt att läsaren har i åtanke att de slutsatser vi gjort enbart går att överföra på de företag 

                                                           
99
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som ingår i studien. Däremot så tror och hoppas vi författare på att vår studie kan bidra till att få 

en förståelse för hur belöningssystem kan användas och vilka effekter det kommer att ge. Vi tror 

även att studien kan vara intressant att ta del av för den som är intresserade av belöningssystem 

för att få en syn på hur det kan användas för att motivera de anställda. 
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Bilaga 1 
 

Intervjumall – Företagsledare 

 

Bakgrund 

 Berätta lite om dig själv och företaget 

 Vad har Ni för position på företaget? Ägare? 

 Hur många år har Ni varit aktiv inom denna bransch/på företaget? 

 Vad har Ni för arbetsuppgifter? 

 Hur många säljare är det som arbetar på företaget? 

 Hur arbetar dessa? 

 

Belöningssystem 

 

 Används det någon form av belöningssystem inom företaget? Vad för slags 

belöningssystem? 

 Anser Ni att ett belöningssystem behövs? Varför? Varför inte? 

 Av vilka anledningar anser Ni att någon bör få belöning? 

 Får alla samma belöningar eller är det individuellt? Beror det på position/prestation?  

 Ser Ni någon skillnad på prestationer om någon blir belönad? På vilket sätt i så fall ser Ni 

det?  

 Hur mäter Ni de anställdas prestationer? 

 Vad tror Ni motiverar de anställda bäst? Kontanta medel eller karriärmöjligheter inom 

företaget?  

 Anser Ni att det finns någon/några nackdelar med att använda belöningssystem? Ange 

gärna exempel på nackdelar. (T.ex. kortsiktigheten) 

 Hur påverkar dessa nackdelar Er och era medarbetare tror Ni? 

 Går det att undvika nackdelarna? Hur går Ni tillväga för att göra det?  

 

Motivation 

 

 Hur ser Ni på motivation inom ert företag? Anser Ni att personalen behöver motiveras? 

Varför? Varför inte?  

 Har Ni stött på några motivationsproblem hos de anställda? Vad hände och hur löste Ni 

problemen?  

 Vad gör Ni i ert företag för att motivera de anställda? Hur går ni tillväga?  

  Vad anser Ni vara den viktigaste motivationskällan?  

 Motiverar Ni genom belöningssystem på individ- eller gruppnivå? Varför har ni valt att 

göra på ett visst sätt?  

 

Drivkrafter 

 Vad anser Ni att det finns för drivkrafter hos de anställda? 
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 Anser Ni att tvång kan vara något som fungerar som drivkraft? 

 Skiljer sig drivkrafterna mellan de olika individerna? (T.ex. att olika individer har olika 

drivkrafter) 

 Vad tror Ni att lönen har för inverkan som drivkraft hos de anställda? 

 Utmärker Ni de säljare som gjort en bra månad? (T.ex. månades säljare) 

 Kan säljarens moral räcka som drivkraft? 
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Bilaga 2 

 
Intervjumall – Den anställde 

 

Bakgrund 

 

 Berätta lite om dig själv och företaget Ni arbetar på.   

 Vad har Ni för position på företaget?  

 Hur många år har Ni varit aktiv inom denna bransch/på företaget? 

 Vad har Ni för arbetsuppgifter? 

 

Belöningssystem 

 

 Tycker Ni att belöningssystem är något som behövs inom företaget? 

 Varför tror Ni att det finns ett belöningssystem? 

 Blir Ni belönad på något sätt idag? Om ja, på vilket sätt?  

 Vet Ni vad ni behöver uppnå för att få belöning? 

 Skulle Ni vilja bli belönad på något annat sätt?  

 Vad skulle motivera dig mest? Belöning via kontanta medel eller karriärmöjligheter inom 

företaget?  

 Vilka anser Ni är fördelarna respektive nackdelarna med att använda belöningssystem? 

 Går nackdelarna att motverka på något sätt? På vilket?  

 

Motivation 

 

 Hur ser Ni på motivation? Anser du att personalen behöver motiveras?  

 På vilket sätt känner Ni att personalen blir motiverad?  

 Finns det några motivationsproblem? 

 Tycker Ni att det är viktigare att få belöning via kontanta medel eller genom andra saker? 

Vilka? 

 Vilken del av belöningssystemet motiverar dig?  

 Vad tycker Ni om belöningar på grupp- respektive individnivå? Vad är det bästa sättet att 

motivera på?  

 

Drivkrafter 

 Vad är det som får dig att sälja en bil? (för att inte få sparken, högre lön.) 

 Är högre lön något som får sig att sälja mer? 

 Är tvång något som får dig att sälja fler bilar? 

 Vilka drivkrafter anser du får dig att sälja fler bilar? 


