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Syfte: Syftet är att undersöka och kartlägga hur 

belöningssystem är utformade och hur de 
påverkar personalens motivation i 
bilbranschen. 

 
Metod: För att besvara forskningsfrågan använde vi 

oss av en kvalitativ metod. En fallstudie har 
gjorts på fyra företag Bilia, Förenade Bil, 
Daimler Chrysler och Din Bil Audi. Vi har 
använt oss av deduktiv och induktiv ansats. 

 
Teoretiska perspektiv: Vi har utformat en referensram som grundar 

sig på både akademiska teorier, 
konsultmodeller samt tidningsartiklar. 
Referensramen beskriver både 
belöningssystemens utformning samt olika 
motivationsgrunder för de anställda. 

 
Empiri: Empirin grundar sig på intervjuer som vi 

genomfört med våra fallföretag. Fallföretagen 
är Bilia, Förenade Bil, Daimler Chrysler samt 
Din Bil Audi. 

 
Resultat: Vi har utvecklat 3 hypoteser om vad som 

motiverar de anställda i våra fallföretag att 
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Purpose: The purpose is to investigate and describe how 

the reward system is made and how it will 
have an effect on the employees in the car 
market.  

 
Methodology: To answer the question of this thesis the group 

used a qualitative method. A case study has 
been made on four different businesses Bilia, 
Förenade Bil, Daimler Chrysler and Din Bil 
Audi. We have used a deductive and an 
inductive evaluation. 

 
Theoretical perspectives: We have made a theoretical reference frame 

which is based on academical theories, 
consulting models and articles. The reference 
frame describes both how the reward system is 
made and how it will affect the employee’s 
motivation. 

 
Empirical foundation: The empirical foundation is based on 

interviews made on our case studies. The case 
businesses are Bilia, Förenade Bil, Daimler 
Chrysler and Din Bil Audi.  

 
Conclusions: We have made three hypothesis based on what 

will motivate the employees on our case 
studies.   

 



Förord 
 
Då vi har arbetat med uppsatsen i elva veckor har vi fått en god insikt i området 
belöningssystemen samt teorierna som är knutna till detta. Vi har även fått god bild av 
hur belöningssystemen i bilbranschen är utformade och varför de ser ut som de gör. Vi 
har funnit hela processen mycket lärorik och tänkvärd. 
 
Vi är i uppsatsgruppen mycket tacksamma för alla hjälp vi fått från utomstående med 
uppsatsen under arbetets gång. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gösta Wijk 
som hela tiden snabbt kunnat svara på våra frågor, kunnat träffas med kort varsel samt 
kommit med konstruktiva idéer och tankar som hjälpt oss att komma framåt i vårat 
arbete med uppsatsen. Vi vill också rikta ett stort tack till de anställda på bilföretagen 
Volvo, BMW, Mercedes och Audi. Företagens välvilja att ta sig tid att träffa oss har 
gjort denna uppsats möjlig och vi är mycket tacksamma för det. 
 
Vår förhoppning i gruppen är att företagen kan dra nytta av de resultat vi kommit fram 
till i uppsatsen och att de kan hjälpa dem i deras arbete framöver. Vi hyser även en 
förhoppning att andra läsare av uppsatsen skall finna den intressant och dagsaktuell. 
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1 Inledning 
 
 

Vi kommer i vår inledning att ge en kort bakgrund och bild av bilbranschen och dess 
utseende idag. Vidare kommer vi att ge en introduktion och bakgrund till 
belöningssystem samt hur de påverkar de anställda. Vi kommer i problemdiskussionen 
att förklara hur vi kom fram till vår problemformulering och varför vi valt just den 
vinkeln och formuleringen av frågan. Därefter presenteras vårt syfte med uppsatsen. Vi 
kommer avslutningsvis att redogöra för de avgränsningar vi valt att göra och varför vi 
anser att dessa varit nödvändiga att göra. 
 

 
 

1.1 Bakgrund bilbranschen 
 
Bilbranschen i Sverige är en dynamisk föränderlig bransch som funnits i över 50 år. 
Svenska bilister köper idag en kvarts miljon nya bilar varje år. Siffran skall dock ses 
som ett genomsnitt, i verkligheten svänger bilförsäljningen kraftigt från år till år. 
Bilbranschen är nämligen mycket känslig för ändringar av ekonomin. I Sverige arbetar 
idag cirka 40 000 människor i bilbranschen. Vidare har nästan 300 000 människor sina 
jobb på bensinmackar, lastbilsföretag, åkerier och taxi och bussbolag, detta gör 
bilbranschen till en av de största enskilda branscherna i Sverige idag.1

 
 

1.2 Bakgrund belöningssystem 
 
Med begreppet belöningssystem avser vi lönesystem, provisioner och bonus. I viss mån 
innefattar begreppet belöningssystem även belöningar av icke-monetär karaktär såsom 
ansvar och handlingsfrihet. 
 
 I en dynamisk bransch som bilbranschen hör ständiga förändringar till vardagen. 
Utvecklingen går fort framåt och branschen är väldigt konkurrensintensiv. I en bransch 
som bilbranschen är försäljningen företagets viktigaste faktor och fungerar inte den är 
företagets övriga verksamhet i princip oviktig. Säljarna måste vara vakna och ständigt 
motiverade att göra allt för att skaffa nya samt att behålla gamla kunder. Ett sätt för 
företag att locka de bästa säljarna och att motivera de redan anställda säljarna är då att 
ge dem belöningar utifrån deras prestationer i ett belöningssystem. 
 

                                                 
1 www.bilsweden.se 2006-05-02 
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Företagets primära mål med belöningssystemet är att uppnå ett så bra resultat som 
möjligt utifrån företagets synvinkel. De sekundära är att få nöjda kunder och att öka 
återköpsfrekvensen hos de befintliga kunderna. Syftet med belöningssystemen är dock 
oftast i slutändan att öka försäljningen och därmed resultatet. Uppnår man då ett bättre 
resultat i företaget med hjälp av bonus och provisioner? Vår uppfattning är att det finns 
två strategier, dels de som anser att bonussystem saknar all påverkan på resultatet och 
dels de som anser att det är helt avgörande för bolagets resultat. 
 
Belöningssystemen kan dock variera väldigt mycket mellan företag och kan vara allt 
ifrån en belöning för ett bra jobb till ett styrsystem för hela företaget.2

 
Belöningssystem är ett väldigt aktuell ämne med en intensiv debatt om främst bonus till 
företagsledningar och styrelser men även kring belöningssystem och dess uppbyggnad 
och utformning. Belöningssystem är dock inget nytt påfund utan har används långt 
tillbaka i tiden och används idag i princip av alla företag i någon form.3

 
Bilbranschen är en bransch där inköpen noga övervägs och några spontanköp existerar i 
princip inte. Varje kund tänker noga igenom sina köp och säljaren måste lägga stor tid 
och möda på varje enskild kundkontakt. Om säljaren lyckas att utveckla en personlig 
relation med kunden ökar chanserna till köp avsevärt. Säljarna i sådan bransch måste 
lägga mycket tid och kraft och en säljare som inte är motiverad är lika med en dålig 
säljare. För att motivera säljaren behövs incitament som göra att säljaren arbetar för 
både sitt och företagets bästa. Om säljaren får en belöning eller så kallad provision på 
varje bil han säljer ökar chanserna att han gör ett bra jobb avsevärt. Belöningssystemen i 
bilbranschen är därför stundtals väldigt tydliga och utförliga samt framförallt vanliga. 
Det blir därför intressant att titta på hur det ser ut idag, hur de är utformade samt hur det 
påverkar motivationen hos de anställda. 
 
 

1.3 Problemformulering 
 
I Sverige har sedan 1950-talet antalet bilar och bilinköp ökat lavinartat. Det har funnits 
upp och nedgångar, men antalet bilar fortsätter att öka stadigt och senast 2005 
registrerades 274 301 nya bilar i Sverige.4 Då belöningssystem och bonus är ett väldigt 
aktuellt ämne funderade vi i uppsatsgruppen hur dessa ser ut och på vilket sätt dessa är 
en del av bilbranschen. Att vi bestämt oss för att fokusera på just bilbranschen beror på 
flera faktorer. Bilbranschen en bransch som funnits länge och då debatten om 
                                                 
2 Anthony R, Govindarajan V, Management control systems 
3 Svensson, A, Wilhelmsson, L, Belöningssystem s.6 
4 www.bilsweden.se 2006-05-02 
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belöningar och bonus blossat upp på senare år undrar vi hur belöningssystemen 
utvecklats de senaste åren och om de har förändrats sedan debatten kring dem förts 
fram. 
 
Bilbranschen är även en bransch som bygger helt och hållet på att försäljningen 
fungerar och provisionerna för säljare är stora. Vi reflekterade över att 
belöningssystemen i en sådan bransch måste vara tydliga och väldigt utvecklade.  
 
Vår uppfattning är att de olika belöningssystemen påverkar motivationen på olika sätt 
och att motivationen hos de anställda skiljer sig beroende på belöningssystemets 
utformning. Vi har i processen med informationsinsamling funnit mycket material och 
information som handlar om belöningssystem och hur företaget påverkas av att ha ett 
belöningssystem som skiljer sig för olika nivåer i företaget. En liknade studie har aldrig 
tidigare gjorts för bilbranschen, vi anser därför att vi fyller en akademisk lucka. 
 
Med dessa antaganden och reflektioner avser vi i uppsatsen att analysera och undersöka 
vad som motiverar användandet av belöningssystem i bilbranschen. 
 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka bilföretagen och genom intervjuer beskriva och 
kartlägga hur belöningssystemen i bilbranschen idag är uppbyggda samt varför de är 
uppbyggda som de är. Vi vill vidare jämföra och se vilka skillnader olika 
belöningssystem har för förutsättningar på de anställdas motivation.  Slutligen kommer 
vi att formulera hypoteser kring de anställdas motivationsgrunder. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
När vi började studera bilbranschen och belöningssystem insåg vi snabbt att det är ett 
ämne där det finns mycket att undersöka samt flera olika infallsvinklar att studera 
problemen utifrån. Vi har därför valt att avgränsa oss till vissa delar. Förutom de 
avgränsningar vi har presenterat ovan i inledningen kommer vi endast att studera slut 
ledet i bilbranschen, det vill säga belöningar och bonus till säljare och chefer. Vi har 
valt att inte belysa strategi kopplingen i fallföretagen. Detta för att vi efter 
intervjutillfällena anser att vi har för lite information för att kunna genomföra en 
intressant undersökning kring detta. Den genomgående uppfattningen av strategin i 
bilbranschen är att sälja så många bilar som möjligt, vilket enligt oss, gör att en analys 
blir ointressant. Vidare har vi valt att endast genomföra intervjuerna med företag i den 
södra regionen. Detta har vi valt på grund av goda kontakter och företagens geografiska 
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närhet. Detta gör vi dels för att minska ner ämnet till ett mer hanterligt material samt att 
belöningssystemen är mest utvecklade i de leden av bilföretagen. Om det skulle visa sig 
att alla företag och säljare har olika belöningssystem men de anställda känner sig lika 
motiverade på alla företag, är vi medvetna om att det kan vara många andra faktorer 
som inte har med just belöningssystemen att göra, till exempel personliga förhållanden 
som påverkar de anställdas motivation och arbetsinsats. 
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2 Metod 
 
 

I detta kapitel behandlas metoden, vilken är grunden för den empiriska undersökningen. 
Angreppssätten är av både deduktiv och induktiv karaktär och tillvägagångssättet är att 
göra en kvalitativ undersökning om belöningssystemens utformning i bilbranschen 
genom djupgående intervjuer. Genomgående i kapitlet kommer motivering ges till 
metodval samt metodproblem behandlas. 

 
 

2.1 Metodval 
 
I vår uppsats görs en fallstudie angående hur belöningssystem utformas i bilbranschen. 
Undersökningen görs med en kvalitativ studie, för att vi skall kunna göra en ingående 
undersökning av belöningssystemens utformning och påverkan. Då vi valt att enbart 
undersöka fyra företag anser vi att en kvalitativ metod är mest lämplig för att uppfylla 
uppsatsens syfte och för att besvara forskningsfrågan.5

 
Vi har valt att inte göra intervjufrågorna för standardiserade, då vi vill ge respondenten 
möjligheten att svara med egna ord samt att vi vid behov skall kunna ställa följdfrågor 
för att få så uttömmande svar som möjligt.6

 
 

2.2 Deduktivt och induktivt 
 
I kartläggningen av bilbranschen utgår vi från teorin för att få en bild av verkligheten. 
Vi har läst in oss på relevant material för att få en uppfattning om teorier och hur 
omvärlden ser ut, för att sedan samla in empiri för att undersöka om våra förväntningar 
stämmer med verkligheten.7

 
Vi är medvetna om att informationen kan vara starkt begränsad och att vi bara finner det 
som vi letade efter när vi börjar i teorin.8 Vi anser dock att vårt val av metod är naturlig 
för vår kartläggning av bilbranschen. 
 

                                                 
5 Bell, J, Introduktion till forskningsmetodik, s. 13 
6 Patel, R, Davidson, B, Forskningsmetodikens grunder, s. 78 
7 Jacobsen, D.I., Vad, hur och varför? s. 34 
8 Ibid, s. 42-43 
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I vår undersökning av motivationsgrunderna utgår vi från empirin och vårt förhållande 
till verkligheten är helt utan förväntningar.9 Vi anser att båda dessa metoder är viktiga 
för undersökningen då vårt syfte är att besvara två olika frågeställningar. 
 
 

2.3 Fallstudie 
 
Den fallstudie som genomförds på de utvalda företagen har hjälp oss att svara på 
följande frågor: ”hur det händer”, ”vad är det som händer” och ”varför det händer”10. 
Vår studie utgår från kvalitativ data vilket berörs under ”Metodval”. 
 
En fallstudie karaktäriseras av en studie där ett fåtal, i detta fall företag, undersöks 
ingående. I vår fallstudie görs detta på fyra företag, Bilia/Volvo, Förenade Bil/BMW, 
Daimler Chrysler/Mercedes och Din Bil/Audi. Då fallstudiens motsats baseras på en 
bred och ofta ytlig undersökning och eftersom vi vill göra en djupgående analys av 
belöningssystem inom bilbranschen anser vi att en fallstudie är det mest lämpade 
alternativet.11

 
Valet av ämne och syftet med den här undersökningen är att få en bild av hur 
belöningssystem inom bilbranschen är utformade, tanken bakom dessa samt hur de 
påverkar de anställdas motivation. Då vi valde att ha ett fåtal företag i undersökningen 
blev en fallstudie mest naturligt för att få relevant material till vår undersökning. 
Samtliga fyra företag verkar inom samma bransch och riktar sig till både företagskunder 
och privatkunder. Vi har valt att bara belysa den privata försäljningen då vi förmodar att 
belöningssystemens utformning skiljer sig åt mellan privat- och företagsförsäljning. 
Detta då vi tror att den ”vanliga” försäljarens betydelse är minimal vid försäljning till 
företag. 
 
 

2.4 Validitet och Reliabilitet 
 
När en kvalitativ undersökning görs är det viktig att graden av validitet och reliabilitet 
är hög. Reliabilitet betyder att det finns en pålitlighet eller tillförlitlighet i det man 
mäter. Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta och mäter det som är 
relevant. 
 

                                                 
9 Jacobsen, D.I., Vad, hur och varför? s. 42-43 
10 Christensen, L, Andersson, N, Carlsson, C, Haglund, L, Marknadsundersökning – en handbok s. 79 
11 Ibid, s. 77 
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För att undersökningen skall få så hög validitet och reliabilitet som möjligt har vi valt 
att inrikta våra intervjuer till de som verkligen påverkas och berörs av 
belöningssystemet samt de som varit med och utformat dessa. Intervjufrågorna har 
lämnats så öppna som möjligt för att inte påverka respondentens svar. Detta för att få så 
hög tillförlitlighet i svaren om hur belöningssystemet utformats och uppfattas som 
möjligt. 
 
 

2.5 Val av företag 
 
Valet av våra fyra tidigare nämnda företag, Bilia, Förenade Bil, Daimler Chrysler och 
Din Bil beror på att deras utbud av bilar, deras prisklasser samt vilka kunder de vänder 
sig till liknar varandra. Detta har gjorts för att vi skall kunna jämföra företagen och dra 
relevanta slutsatser.  Samtliga fyra företag är väletablerad med stora produktportföljer 
och innehar stora marknadsandelar på svenska bilmarknaden. 
 
Vi har valt att inrikta oss på den södra regionen dels på grund av goda kontakter och 
dels på grund av dess geografiska närhet. Avsikten med uppsatsen och valet av företag 
är att undersöka om vi kan finna skillnader eller likheter mellan de olika företagen vid 
deras utformning av belöningssystem. Vidare vill vi undersöka hur de anställda som 
berörs av belöningssystemen uppfattar dessa och om uppfattningarna skiljer sig mellan 
de olika företagen. 
 
 

2.6 Val av intervjuobjekt 
 
Efter att ha tagit beslutet om att göra en studie om hur belöningssystem är utformade i 
bilbranschen var vi även tvungna att ta ett beslut om vilka vi skulle intervjua för att 
kunna besvara vår forskningsfråga. Eftersom samtliga fyra företag är etablerade i 
utlandet ansåg vi att vissa avgränsningar var nödvändiga. Som nämnts tidigare har vi 
valt att endast se till den privata försäljningen då vi tvivlar på att belöningssystemen är 
utformade på liknande sätt för företagskunder och privatkunder. Vidare har vi avgränsat 
oss till den södra regionen och argumentation för detta förs ovan. 
 
För att bilda oss en uppfattning om hur belöningssystem inom bilbranschen är 
utformade, uppbyggda och tanken bakom dem, inriktades intervjuerna på dem som 
utformat och konstruerat belöningssystemen. På grund av företagens spridning både 
inom och utanför landet ansåg vi det svårt att få tillfälle att intervjua den högsta chefen. 
Istället inriktades intervjuerna på regionchefen, i detta fall södra regionen, då han borde 
vara insatt i ämnet. För att få ytterligare information om hur belöningssystemet 
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uppfattas och påverkar de anställda har vi valt att intervjua en försäljningschef hos varje 
företag samt en ”vanlig” försäljare. Detta för att undersöka om belöningssystemet 
påverkar de anställdas motivation och utförande av arbetet. 
 
Tillvägagångssättet vid intervjuerna av försäljningschefen och den ”vanliga” försäljaren 
har skett ute på försäljningsplatsen. Detta för att få en personlig kontakt med 
respondenten och djup i svaren samt möjligheten att ställa följdfrågor. För 
regioncheferna har vi i största möjliga mån försökt att träffa dessa personligen, men då 
detta är ganska tidskrävande för båda parter har telefonintervjuer använts vid behov. 
 
Ett problem, som vi är medvetna om, är att belöningssystemen inom samma företag kan 
skilja sig åt mellan de olika regionerna. Vi har fått uppfattningen om att så inte är fallet 
för vår undersökning och anser inte att detta påverkar vårt resonemang och våra 
slutsatser i uppsatsen. 
 
 

2.7 Datainsamling 
 
När man samlar in data och behandlar denna kan man särskilja på när, hur och varför 
den samlades in. Man brukar här tala om primär- och sekundärdata.12 Dessa två 
insamlingsmetoder skiljer sig följaktligen åt. Primärdata är data som är ny information 
eller som har annan karaktär än den som redan finns medan sekundärdata är befintlig 
information som redan samlats in, fast till ett annat sammanhang.13 Primärdata i form 
av intervjuer kommer att ligga till grund för vår studie för att besvara forskningsfrågan. 
Till viss del kommer även sekundärdata att beaktas i form av tidigare studier inom 
ämnet belöningssystem. 
 
 

2.7.1 Primärdata 
 
Data och upplysningar som samlas in för första gången, vars syfte är att uppfylla 
undersökningens ändamål, benämns primärdata. En fördel med primärdata är att man 
kan skräddarsy den för speciella ändamål. Insamlingen av primärdata sker genom 
användandet av till exempel intervju, observation eller frågeformulär.14 Primärdata i vår 
uppsats har utgjorts främst av semistandardiserade intervjufrågor för att intervjuerna 
skall kunna anpassas till situationen. Syftet har varit att vi vill ha djup framför bredd i 
svaren vilket motiverar valet av ostrukturerade svarsalternativ. Respondenten har haft 
                                                 
12 Christensen, L, Andersson, N, Carlsson, C, Haglund, L, Marknadsundersökning – en handbok s. 69 
13 Ibid, s. 69 
14 Jacobsen, D.I., Vad, hur och varför? s. 152 
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möjligheten att fritt uttala sig om sina värderingar, åsikter och föreställningar om 
situationen vilket inte varit fallet om utformningen på frågorna varit standardiserade och 
strukturerade.15

2.7.2 Sekundärdata 
 
Inom området belöningssystem finns mycket befintlig data som vi har tagit del av i 
denna studie. Sekundärdata samlas inte in direkt från källan utan data baseras på 
upplysningar insamlad av andra.16 Sekundärdata i vår uppsats består främst av böcker, 
websidor och tidskrifter som berör ämnet belöningssystem och motivation. Detta för att 
få en djupare förståelse för ämnet innan intervjuerna och lättare kunna skilja på relevant 
och irrelevant information. 
 
Lunds Universitets uppsatsdatabas, Olle, har också används som underlag för att få 
idéer på tillvägagångssätt. Uppsatsdatabasen har även använts vid insamlingen av 
lämplig litteratur som tidigare använts inom samma område, detta för att ge oss nya 
infallsvinklar för undersökningen. 
 
 

2.8 Metodkritik 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning med ett fåtal längre och djupare 
intervjuer istället för flera kortare. Detta för att bilda oss en djupare förståelse för ämnet 
belöningssystem. Eftersom vi endast valt att undersöka fyra företag kommer våra 
resultat av situationen inte vara generella och vi kommer följaktligen inte dra några 
generella slutsatser. 
 
Valet av våra företag, som man kan ställa sig kritisk och frågande till, är av den enkla 
anledningen dess geografiska närhet. Att vi har valt företag i den södra regionen beror 
främst på goda kontakter hos dessa företag och att det ges möjlighet till personliga 
intervjuer. Att träffa försäljaren på sin arbetsplats ger ett bättre helhetsintryck och man 
kan ställa situationsanpassade följdfrågor för att få mer djup i svaren. 
 

2.8.1 Källkritik 
 
Vi är medvetna om att vi får ett personligt och subjektivt förhållande med 
intervjuobjektet vid valet av en kvalitativ undersökning. Det finns en risk för att 

                                                 
15 Patel, R, Davidson, B, Forskningsmetodikens grunder, s. 60 
16 Jacobsen, D.I., Vad, hur och varför? s. 153 
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respondenten svarar som vi vill att han skall svara, men vi har försökt att få så 
uttömmande svar som möjligt och bara belysa de områden som är relevanta för vår 
undersökning. Vi är även medvetna om att det eventuellt kan finnas frågor som 
respondenten inte helhjärtat kan svara på då det kan finnas restriktioner från företagen. 
Vi har genomgående varit kritiska till våra källor för att uppsatsens trovärdighet ska 
vara så hög som möjlig. 
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3 Teoretisk referensram 
 
 

I detta kapitel skall vi belysa de olika teorier som vi har tillämpat på vår 
problemformulering. De olika teorierna är intressanta att använda därför att de 
beskriver hur belöningssystem skall vara utformade för att bidra till en motiverad 
personal och ett bra resultat för företaget. Vi kommer även att applicera valda teorier 
på problemformuleringen för att undersöka om belöningssystemen fyller sina syften. 
 

 
 

3.1 Lönesystem samt bonus 
 
Det är vanligt att företag idag möter sina anställdas löneanspråk genom att erbjuda dem 
anställda flexibla lönesystem. Dessa lönesystem är konstruerade för att motivera samt 
belöna de anställda för en välutförd arbetsinsats. Syftet med lönesystemet är att koppla 
de anställdas arbetsinsats till företagets resultat.17 För att få en klar koppling mellan den 
anställdes lön och företagets resultat/mål använder man sig vanligtvis av ett traditionellt 
målbonussystem. Målbonussystem innebär att en bonus faller ut då den anställde har 
uppnått de förutbestämda målen. Om målen överträffas faller en större bonus ut och i de 
fall målen inte uppnås minskar eller uteblir bonusen. Bonuslönen kan baseras på en 
kollektiv prestation, vilket betyder att bonusen är baserad på en grupps resultat. Men 
den kan även vara baserad på en individuell prestation. Ibland kan man kombinera de 
båda belöningssätten. Det beror på vilken bransch man är verksam i.18

 
Det finns en intressekonflikt i hur lönen skall vara baserad mellan företaget och de 
anställda. Företaget vill helst ha ett klart samband mellan intäkter och kostnader, detta 
får de genom att begränsa den fasta lönen och låta företagets resultat ligga till grund för 
den slutliga lönen. Däremot ur den anställdes synvinkel, vill denna ha en större del fast 
lön, då detta ger en större trygghet. 
 
En vanlig fördelning av fast och rörlig lön är 80/20 principen. Den innebär att den 
anställde har 80 % fast lön samt 20 % rörlig. Denne princip är dock vanligast när den 
anställde ej har något direkt ansvar för försäljning.  
 
De flesta lönesystem är inriktade på att premiera arbetad tid eller resulterad vinst. Det 
som är farligt är att de anställdas kompetens och kompetensutvecklig tar skada av ett allt 
för hårt resultattänkande. Därför är det viktigt att premiera de anställda som arbetar med 
att utveckla sin kompetens. Alltså i ett balanserat lönesystem bör den rörliga delen ha en 

                                                 
17 Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, Sjöstrand, Belöningssystem- nyckeln till framgång, s. 12 
18 Ibid, s. 14 
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klar koppling till personalens kompetensutveckling. För att den anställde skall kunna 
uppnå de mål som är satta och kopplade till bonusen kan man upprätta ett målkontrakt. 
Kontraktet skall vara utformat specifikt för individen eller gruppen. Uppföljning av 
målkontraktet är viktigt, det skall göras regelbundet med till exempel möten och 
utvecklingssamtal.19

 
 

3.1.1 Grundprinciper för lönesystem 
 
När man har ett belöningssystem med en rörlig del av lönen är det viktigt att ha klara 
riktlinjer om vilka principer man skall använda sig av. Det är viktigt att företaget tydligt 
fastställer och kommunicerar den belöningsstrategi som de skall använda sig av. Nedan 
redovisar vi de grundprinciper man kan använda sig av när man bygger ett 
lönesystem.20

 
 

• Lönesystemet skall vara utformat så att det ser likadant ut för så många som 
möjligt inom företaget. 

 
• Om den anställde uppnår de uppsatta målen eller presterar mer än vad som 

förväntas skall det påverka den rörliga delen av lönen. 
 

• Lönesystemet skall vara stabilt så att en större krets av förmånstagare kan 
omfattas, det skall även kunna förändras i takt med att organisationen förändras. 

 
• Lönesystemet skall vara lätt att förändra, systemet bör ses över varje år. 

 
• Det skall vara lätt att administrera lönesystemet. 

 
• Den anställde skall känna sig trygg med lönesystemet. 

 
• Det skall finnas en klar koppling mellan de löner och förmåner som innefattas i 

lönesystemet och företagets långsiktiga strategi och mål.21 

                                                 
19 Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, Sjöstrand, Belöningssystem- nyckeln till framgång, s. 15 
20 Ibid, s. 18 
21 Ibid, s. 18 
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3.2 Incitamentsfilosofier 
 
Det finns två olika strategier i hur man skall belöna den anställda. Vid den första 
strategin skall man rekrytera bra personal, betala dem bra och sedan förvänta sig att de 
gör ett bra arbete.22 De företag som använder sig av denna strategi premierar lönen inte 
bonusincitamentet, denna strategi kallas ”fast lönesystem”. Problemet med denna 
strategi är ifall att den anställde inte presterar så bra. I de fall som det är bra att använda 
sig av denna strategi är när den anställde tenderar att agera i egenintresse. Om de 
anställda arbetar under provision kan det hända att de negligerar sina kunder i servicen 
för att få mer egen vinning, till exempel sälja mer. 
 
Den andra strategin går ut på att man rekryterar bra personal, förvänta sig att de 
presterar bra och betala dem därefter. Denna strategi kallas ”prestationsbaserad lön”. 
Här lägger man vikt på bonus incitamentet och inte lönen. Denna strategi har blivit 
vanlig bland många företag de senaste åren.23

 
De båda strategierna har olika motivationsgrunder. De som vill ha en fast lön har ett mer 
konservativt tänkande och en säkerhet som sin motivationskraft. De som har en rörlig 
bonus blir mer motiverade av att åstadkomma ett bra resultat. Det senare alternativet är 
vanligt i bilförsäljningsbranschen där säljarna får provision på de bilar som de säljer.24

 
 

3.3 Principal- agentteorin 
 
Teorin beskriver förhållandet/relationen mellan principalen och agenten. Principalen är 
uppdragsgivaren som vill ha något utfört, agenten är den person som utför uppdraget. 
För ett väl utfört uppdrag får agenten en belöning. När man tänker på principal-agent 
teorin är det oftast förhållandet mellan aktieägarna och företagsledningen som beskrivs. 
Men teorin är även applicerbar på andra förhållanden, till exempel 
verksamhetsledningen (principalen) och de anställda (agenten). Om vi tar 
bilförsäljningsbranschen, som exempel, är ägaren av bilhallen alternativt 
verksamhetsledningen principalen och säljarna agenten. Problemet i relationen mellan 
dem är att principalen inte alltid kan lita på att agenten utför sitt jobb på bästa sätt. Det 
kan även uppkomma ett annat problem när verksamhetsledningen är principal över 
säljaren som är agenten. I viss mån är även verksamhetsledningen agent till ägaren. Det 
finns då en risk för ägaren att både verksamhetsledningen och säljarna handlar för egen 

                                                 
22 Anthony, R, Govindarajan, V, Management Control System, s. 575 
23 Ibid, s. 575 
24 Ibid, s. 575 
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vinning. Ägarna måste då knyta båda parternas belöning så att det i slutändan blir en 
god affär för samtliga parter. 
 
I vårt fall vill säljaren få så mycket i lön som möjligt medan ägaren vill sälja så många 
bilar som möjligt. För att komma runt det problemet utfäster ägaren en belöning till 
säljaren baserad på hur många bilar som säljs. Den belöning som utdelas är säljarens 
lön. Som incitament för att sälja mer bilar har säljarna en provisionsbaserad del av sin 
lön som varierar på hur mycket säljaren säljer.25

 
Det finns vissa förutsättningar för att man skall kunna tillämpa principal-agentteorin. 
Först och främst skall de båda parterna teckna ett kontrakt. Det är sex stycken 
grundantaganden som man skall ta i beaktande vid teorin. De olika antagandena är: 
 

• Principalen och agenten är båda nyttomaximerande 
• Det finns en målkonflikt mellan principalen och agenten 
• Informationen mellan principalen och agenten är asymmetrisk 
• Agenten är opportunistisk 
• Agenten handlar begränsat rationellt 
• Agenten är riskovillig 

 
Dessa olika punkter betyder att både principalen och agenten vill få ut så mycket som 
möjligt från förhållandet, men det finns problem för hur det skall regleras. Övervakning 
är ett vanligt förkommande instrument, ett annat är incitamentsprogram. I vårt fall är det 
belöningssystemet som är incitamentet för säljaren, det är detta kontrakt som gör att 
företaget kan lita på att säljaren gör sitt yttersta i företagets intresse.26

 
 

3.4 Förmåner 
 
Förutom lön och bonus är det vanligt att den anställde får olika förmåner. De vanligaste 
förmånerna är tjänste- eller avtalspension, förstärkt sjukförsäkring, motionsmöjligheter, 
lunchförmåner, tjänstebil och hemtjänster.27

 
Pensionsförmåner är en viktig förmån som den anställde får av företaget. Som 
huvudregel gäller att företaget sätter av 35 % av lönen och andra skattepliktiga förmåner 
för pensionsårtaganden. En annan förmån som ofta erbjuds den anställde är 
sjukförmåner. Förmånen är skattefri för den anställde om den inte är offentligt 
finansierad, det vill säga i de fall då inte landstinget tillhandahåller sjukvården. Ifall 
                                                 
25 Nygaard, C, Bengtsson, L, Strategizing, s. 80 
26 Ibid, s. 82 
27 Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, Sjöstrand, Belöningssystem - nyckeln till framgång, s.40 
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tjänsten tillhandahålls av offentligsjukvård skall hela beloppet faktureras arbetsgivaren. 
Därför är företagsläkare vanliga i större företag. Motionsmöjligheter är något som 
uppskattas mycket av de anställda. Vanligtvis avsätts ett belopp till varje anställd för 
motion och friskvård. På vissa företag finns det motionslokaler för de anställda. 
Lunchkuponger och rikskuponger är även vanligt bland företagen. Företagsbil är vanligt 
i företag som har en säljkår. Det finns även något som heter hemtjänster, vid 
hemtjänster kan man få så kallade hemkuponger. Dessa kuponger är värdecheckar för 
hemservice, de fungerar ungefär som rikskuponger för tjänster som utförs i hemmet, till 
exempel målning och städning. Förmånsbeskattningen av kupongerna är samma som 
vid inkomst för tjänst.28

 
 

3.5 Motivation – nyckeln till förändring 
 
Ett lednings- och styrsystem är utformat för att ändra de anställdas beteende så att de 
överensstämmer med organisationens mål och strategier. För att förändra en 
organisation måste man förstå vad motivation är. De flesta företagen använder sig av 
managementinstrument för att styra sin verksamhet. Detta gör de för att maximera 
effektiviteten, minska kostnaderna och samtidigt skapa en positiv arbetsmiljö. 
 
Det är inte alltid lätt att uppnå dessa mål. För att uppnå dem skall man göra de rätta 
antagandena om människor och inte de felaktiga. Några exempel på felaktiga 
antaganden kan vara att ledningen vet bäst, folk måste kontrolleras noga samt att folk 
vill ha pengar. Om man bygger en organisation på dessa grundstolpar kan det gå 
allvarligt fel. Vi kan jämföra det med att bygga en bro utan att ha kunskap om 
konstruktion och hållfastighetslära. Likadant är det med att bygga en organisation utan 
kunskap om de anställdas motivationsgrunder. Nedan redovisas de ”rätta” antagandena 
om människors motivationsgrunder, enligt Professor Robert D Pritchard. 
 
 

• Folk gillar att göra ett bra jobb och de vill inte göra ett dåligt jobb.  
Vi är födda med viljan att göra bra ifrån oss och att vilja lyckas med det vi åtar 
oss. Folk kan dock förlora denna vilja om de behandlas fel. 

 
• Folk vill ha viss kontroll över arbetet 

Detta är motsatsen till det felaktiga antagandet att folk måste kontrolleras. 

                                                 
28 Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, Sjöstrand, Belöningssystem - nyckeln till framgång, s.40 
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• Folk vill ha feedback- men de vill inte bli utvärderade 
De som presterat något bra vill få höra det och de vill även att andra skall få höra 
det. Kritik är inget som någon vill höra även att den inte skall spridas till 
medarbetare. Detta är dock inte möjligt då arbetet måste utvärderas. 

 
• Folk vill bli respekterade 

Det faller ganska naturligt att folk vill bli respekterade. Respekt är en mäktig 
kraft, som dessutom är gratis. 

 
• Folk vill inte hållas ansvariga för sånt de inte har kontroll över 

De tenderar snarare att bli frustrerade och verkligen inte motiverade. 
 

• Folk gillar inte slöseri med tid, deras egen tid 
Folk vill inte arbeta med uppgifter som känns meningslösa för dem. 

 
Om man vill förändra folks beteende måste man begripa sig på motivation. 
Effekterna av dålig motivation kan vara ödeläggande för en organisation. De 
anställda anstränger sig inte, de gör inget extra. De följer regler snarare än att göra 
så mycket som möjligt. De är inte mottagliga för nya idéer, de är samarbetsovilliga 
och stressande. Dessa olika saker är inte bara dåliga för organisationen, det gör det 
även till ett tråkigt ställe att arbeta på. Däremot om de anställda i organisationen är 
motiverade underlättar det att nå organisationens mål. De anställda lägger ner mer 
energi på arbetet. De välkomnar mer effektiva arbetsmetoder. Om personalen är 
motiverad får organisationen mer gjort och medarbetarna blir pigga och 
entusiastiska.29

 
 

3.6 Belöningssystemets uppgift 
 
Det finns många olika anledningar till att använda ett belöningssystem, bland annat för 
att öka företagets vinst. Ett belöningssystem har även andra åtgärder som syftar till att 
öka de anställdas motivation och ta tillvara på deras kompetens. Vid användandet av ett 
belöningssystem kan företaget uppnå flera olika positiva effekter.30

 
 

• Skapa motivation och samhörighet inom företaget 
Ett belöningssystem kan vara ett incitament att arbeta hårdare och det kan främja 
motivationen för de anställda att prestera bättre. Det kan även finnas 

                                                 
29 Wennberg I, Ekonomi & Styrning NR 1/01, s. 26-28 
30 Svensson A, Wilhelmson L, Belöningssystem, s. 67 
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gemensamma mål för hela säljkåren och företaget, till exempel att uppnå 
budgetmål, som ökar samhörigheten och som bidrag till en mer motiverad 
personal. 

 
• Ge de anställda del i vinsten när det går bra 

När det går bra för hela företaget skall även de anställda känna av det och få en 
del av vinsten. 

 
• Skapa en företagsanda 

Med hjälp av ett belöningssystem där man jobbar efter uppsatta mål skapar man 
en teamkänsla där alla inom företaget känner en ”vi” känsla och arbetar mot 
samma mål. 

 
• Skapa förståelse hos de anställda för företagets villkor 

Då de anställda själva till stor del är med och påverkar företagets resultat får de 
större insikt i företagets verksamhet och därmed också dess begränsningar. 

 
• Visa på förhållandet mellan vinst och lönekostnader 

När det går bra för företaget skall även de anställdas belöningar öka, på det sättet 
ökar även de anställdas motivation att jobba hårt för företaget. 

 
• Sprida aktieägandet för att stimulera aktiemarknaden 

Många olika aktieägare ökar omsättningen i ägarförhållandena i företaget vilket 
leder till att nytt kapital och nya idéer kommer in i företaget. 

 
• Knyta de anställda ekonomiskt till företaget 

Genom att ge aktier eller optioner i belöning till de anställda vilket ökar deras 
incitament att jobba hårt och att jobba för företagets bästa. 

 
• Visa erkänsla för personalens insatser 

Belöningssystemen är ett erkännande för personalen där de får uppskattning och 
premieras för sina insatser för företaget. 
 

Samtliga åtta faktorer skapar en ”vi” känsla för personalen och leder till en samhörighet 
inom företaget. Att ha en motiverad personal som arbetar efter samma mål kan öka 
chanserna för företaget att uppnå ett bättre resultat samt att man har en personal som 
trivs på arbetet och fortsätter att prestera bra. 
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3.7 Teser om belöningssystem 
 
Författarna Arne Svensson och Lars Wilhelmson har i sin bok Belöningssystem kommit 
fram till 12 teser som beskriver hur belöningssystem skall vara utformade och hur de 
skall fungera för att vara tillföreställande för samtliga parter som berörs av systemet. 
Teserna är även utformade för att hjälpa ledningen att öka effektiviteten i 
organisationen. Svensson och Wilhelmson menar att det finns belöningssystem i alla 
organisationer, de menar vidare att de anställdas prestationer dagligen bedöms och 
värderas och att de utifrån detta belönas eller bestraffas.31

 
För att belöningssystemet skall fungera måste det vara en öppenhet och ett förtroende 
mellan parterna i organisationen. Belöningssystemet skall vara en del av 
företagskulturen, beroende på hur det är utformat kan det förstärka eller motverka 
organisationens arbete. Det är även viktigt att systemet är under kontinuerlig utveckling, 
det finns annars en risk att det inte ligger i linje med organisationens utveckling. Detta 
är viktigt för den anställde för att kunna adaptera systemet.32

 
Nedan har vi sammanställt de 12 teserna om belöningssystem: 
 

1. Alla parter måste tjäna på belöningssystemet. 
2. Belöningssystemet går inte att kopiera. 
3. Öppenhet och förtroende är nödvändiga förutsättningar för att man skall kunna 

utveckla belöningssystemet. 
4. Belöningssystem måste baseras på kunskap och accepterade värderingar på 

arbetsplatsen. 
5. Utveckling av belöningssystem förutsätter en grundlig process och ett successivt 

lärande inom organisationen. 
6. Frihet och ansvar i det egna arbetet är väsentliga inslag i ett belöningssystem. 
7.  Ungefärliga bedömningar av rätt sak är bättre än exakta mått av fel sak (som 

grund för belöning). 
8. Chefer är nyckelpersoner i belöningssystem – i synnerlighet vid sociala 

belöningar. 
9. Yrkesstolthet och arbetsglädje kan inte köpas med materiella belöningar. 
10. Belöningar och motivation är nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningar 

för effektivitet. 
11. Belöningssystem är självsanerande i den meningen att ett system som 

missbrukas blir oanvändbart. 
12. Belöningssystem måste förnyas utifrån verksamheten och verkligheten. 33 

                                                 
31 Svensson A, Wilhelmson L, Belöningssystem, s.156 
32 Ibid, s.156 
33 Ibid, s.157 
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3.8 Konsten att styra belöningar34

 
Individbaserade belöningssystem omfattar allt fler medarbetare i allt fler företag. 
Centralisering och kollektivism på arbetsmarknaden tillhör det förgångna. Ute är 
centrala potter och tarifflönesystem. Den unga generationen har högre krav på lösningar 
som är anpassade till individen. Men det i sin tur kräver större och dyrare administrativa 
lönesystem. 
 
Ett exempel på ett företag som helt har gått över till individbaserade belöningssystem är 
bygg och fastighetsbolaget NCC som har en rad olika belöningsformer att erbjuda sina 
anställda. De omfattar alla anställda och är allt ifrån optionsprogram för bolagets 200 
ledande befattningshavare till tantiem för 350 linjechefer och cirka 600 platschefer. 
Dessa utgår från fastlagda lönsamhetsmål plus personliga mål kopplade till strategiska 
mål, ledarskapsmål eller mål kopplade till samverkan mellan enheter. NCC 
huvudsakliga strävan med målen är att de skall vara tydliga och mätbara för alla 
inblandade.35 Man försöker mäta både kvantitativa och kvalitativa mål, även om de 
kvalitativa inte alltid är lätta att mäta. Målen skall diskuteras mellan chef och 
medarbetare i regelbundna medarbetarsamtal. 
 
NCC har haft ett individbaserat lönesystem för alla medarbetare sedan 1997 men de fick 
2001 ett delvis nytt utseende. Man gjorde då om systemet för att anpassa det till att det 
kan finnas andra mål än ekonomiska som kan förstärka lönsamheten. De personliga 
målen kan vara individuella eller per grupp och målen kan vara att till exempel utveckla 
ledarskapet eller rekrytera medarbetare av en viss profil. Målen skall hela tiden stödja 
företagets lönsamhetsmål. NCC har dock fått större och dyrare administrativa system 
sedan de individbaserade belöningssystemen infördes. 
 
Det är dock inte bara NCC som har gått över till individbaserade belöningssystem utan 
trenden i hela samhället går mot individuell belöning.36 Flera experter inom området 
anser att generella lönepåslag är helt fel sätt att motivera människor. Engagemang kan 
bara skapas av individuellt styrda löner och belöningar.37 Ökande krav på rättvisa driver 
fram detta. Ett annat stort problem med att endast fokusera på vinsten och resultatet är 
att långsiktigheten försvinner. Så länge företaget går bra på kort sikt är alla nöjda och 
glada men när det plötsligen blir lite sämre tider blir missnöjet stort och personalen blir 
omotiverad att arbeta.38

 

                                                 
34 Alrutz M, Ekonomi & Styrning NR 6/01 sid. 36-38 
35 Wahlund K, Vice president Human Resources NCC 
36 Alrutz M, Ekonomi & Styrning NR 6/01 sid. 36 
37 Wahlström T, Human Resources Svenskt Näringsliv 
38 Ulvhage L, Human Resources Consulting, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
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Det är också vanligt att man utformar ett helt nytt belöningssystem och att det till en 
början går väldigt bra, sedan tre år senare undrar man varför belöningssystemet inte 
fungerar längre, men företaget har ju inte stått stilla. De beteenden och mål man hade 
för tre år sedan har ändrats. Tiden är förbi när en anställd kunde ha en fast grundlön och 
drivas av incitamentet att skapa värdetillväxt i företaget. Chefer och styrelser har fått 
tänka om, och finna en bättre balans mellan fast grundlön, rörlig ersättning och 
värdebaserade incitamentsprogram.39

 

3.9 Sammanfattning 
 
I den referensram som vi har använt oss av har vi inledningsvis beskrivit hur olika 
lönesystem kan vara uppbyggda, detta för att ge en bakgrund till de grundprinciperna 
om lönesystem som vi beskriver i stycket efter. Vi anser dessa stycken vara viktiga då 
lönen är en av de största belöningar som den anställde får för sin prestation. Vi tar sedan 
upp en teori om hur incitamentet för den anställde kan variera beroende på om den 
anställde får sin belöning innan eller efter utförd prestation. I bilförsäljningsbranschen 
ges belöningen i regel efter en utförd prestation. Vi skall i vår analys undersöka hur 
incitamentet för den anställde påverkas av detta. 
 
Relationen mellan den anställde och dess arbetsgivare är viktig att belysa, detta för att 
det är svårt för arbetsgivaren att lita på att den anställde alltid gör sitt bästa för 
företagets räkning. För att komma runt detta problem upprättas det kontrakt mellan 
parterna, i vårt fall är det ett löne- och bonusavtal. I avtalet knyter ofta företaget den 
anställdes bonus efter hur många bilar som säljs. 
 
I vår referensram har vi tagit upp förmåner. Vi har beskrivit de vanligaste förmånerna 
som förkommer, vi kommer även i vår analys att undersöka vilka sorters förmåner som 
företagen ger till sina anställda. Detta är viktigt anser vi då förmåner kan uppfattas som 
en sorts belöning för en väl utförd prestation. 
 
De anställdas motivation är en viktig del för att belöningssystemet skall fungera bra. 
Därför har vi tagit med teorier om vilka uppgifter ett belöningssystem har. Dessa teorier 
kommer vi senare att applicera på våra fallstudier för att undersöka hur deras 
belöningssystem är utformade och om de har en motivationshöjande funktion för den 
anställde. 
 
Avslutningsvis har vi tagit med författarna Arne Svensson och Lars Wilhelmson 12 
teser om belöningssystem. Dessa teser kan anses vara riktlinjer för hur ett 
belöningssystem skall vara uppbyggt och underhållas för att vara framgångsrikt.  Vi 

                                                 
39 Alrutz M, Ekonomi & Styrning NR 6/01 sid. 38 
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kommer att applicera dessa teser på våra fallföretag i analysdelen och se hur väl de 
stämmer in. 
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4 Empiri 
 
 

I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna med Bilia, Förenade Bil, Daimler 
Chrysler och Din Bil att redovisas. De fyra företagen kommer att presenteras separat 
och sist i kapitlet görs en sammanfattning om de likheter och skillnader som vi fann 
mellan de olika företagen. 
 

 
 

4.1 Inledning 
 
Som ovan nämnts kommer de fyra företagen att redovisas separat under företagets 
namn. Först ges lite bakgrund om företagen, detta för att ge läsaren en uppfattning av 
situationen och en bättre bild av företaget. Intervjuerna har gjorts med anställda med 
olika befattningar inom företaget och därför kommer intervjuerna redovisas enskilt. De 
belöningssystem som presenteras är för säljaren och säljchefen samt i viss mån även för 
regionchefen. Vissa frågor som ställdes till regionchefen var av mer övergripande 
karaktär och kommer därför att redovisas under både säljaren och säljchefen. Vidare 
kommer en sammanfattning ges i slutet om likheter och skillnader som vi fann 
intressanta när vi genomförde intervjuerna. Detta kommer att presenteras i en matris. 
 
Intervjuerna gjordes i största möjliga mån först med säljchefen, för att sedan kunna få 
mer detaljerade svar från säljaren. 
 
 

4.2 Bilia 
 

4.2.1 Beskrivning av företaget 
 
Bilia bedriver personbilsförsäljning i Sverige, Norge och Danmark. De erbjuder på 
samtliga marknader bilförsäljning, finansiering, verkstadstjänster samt tillbehörs- och 
reservdelsförsäljning. Företaget har 48 anläggningar i Sverige, sammanlagt 69 stycken i 
Norden. Bilia är Nordens största återförsäljare av Volvo och Renault. Bilias strategi är 
att expandera i storstadsområden och regioner med stora bestånd av fordon. Bilias 
vision är att bli branschens bästa service bolag. Företaget börsintroducerades för några 
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år sedan. Bilia omsatte 12 096 miljoner kronor 2005, resultatet blev 190 miljoner 
kronor.40

 
Bilia har som målsättning att växa 5-10 % årligen genom organisk tillväxt men även 
genom förvärv. För att uppnå denna målsättning har företaget en övergripande strategi 
om en lönsam tillväxt. Lönsamheten skall de förbättra genom att öka servicegraden, ha 
en högre produktivitet men även genom expansion. Att skapa en långsiktig relation med 
samtliga parter i värdekedjan är viktigt för Bilia. I Bilias värdekedja ingår kunder, 
leverantörer, medarbetare och aktieägare. Vi har valt att besöka Bilia i Malmö, vars 
försäljning per år är cirka 5000 bilar.41

 

4.2.2 Belöningssystemet 
 
Säljare 
Säljaren vi har intervjuat på Bilia är 24 år och har arbetat inom företaget i fyra år. På 
Bilia har man ett upplägg för sina säljare som är något annorlunda än på många andra 
bilföretag. Då Volvo, och i viss mån Renault (som Bilia säljer), är det bilmärke som 
säljer mest i Sverige och därmed blir relativt lättsålt för säljarna har man på Bilia valt att 
göra säljarens lön helt rörlig, det vill säga att hela säljarens lön beror på hur mycket 
bilar han säljer per månad. Det kan tyckas tufft men som en garanti för att man aldrig 
skall stå helt utan lön en dålig månad har man en garanti lön som består av 80 % av 
förra månadens lön. Denna lön blir man dock återbetalningsskyldig så fort försäljningen 
går bättre. 
 
Säljaren får sin primära belöning på hur många bilar han säljer. Provisionen han får per 
bil varierar dock mellan olika bilmodeller, bilmärken, om det är ny eller begagnad bil 
som han säljer samt hur mycket han har fått röra sig i pris vid försäljningen. Säljaren får 
även belöning om han lyckas sälja någon extrautrustning till bilen, tillbehör, 
försäkringar och om han gjort några speciella finanslösningar med kunden. Säljaren vi 
har intervjuat anser att systemet med en helt rörlig lön är bra då det sporrar honom att 
arbeta hårt. Han anser det som väldigt motiverande att helt och hållet kunna bestämma 
sin egen lön och känslan av att det inte finns något övre tak för hur mycket pengar man 
kan tjäna gör hela systemet extra inspirerande och spännande. 
 
Han anser att målet med belöningssystemet är att sälja så mycket bilar som möjligt men 
även att behålla befintliga kunder. Han anser även att systemet är rättvist då det är 
samma för alla säljare inom Bilia. Han ser internkonkurrensen som en fördel då det 
sätter ytterligare press på säljarna att jobba hårt och verkligen värna om varje kund. Han 

                                                 
40 www.bilia.se 2006-05-20 
41 Ibid, 2006-05-20 
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tror inte att en hård internkonkurrens mellan säljarna kan komma att drabba kunderna på 
något negativt sätt då det finns tydlig dokumentation och skrivna regler om hur 
kundhanteringen skall ske. 
 
Fick han ändra på något med belöningssystemet skulle han öka den fasta delen av lönen 
då det skulle skapa personlig trygghet något han tror han skulle uppskatta då han blir 
lite äldre och kanske skaffar familj. Han säger också att han tror att Bilias 
belöningssystem är bra för folk som är väldigt tävlingsinriktade och gillar mer 
utmaningar än andra. 
 
Regionchef 
Regionchefen vi har intervjuat på Bilia är 57 år och har varit inom företaget knappt tre 
år. Han ger en lite annan bild av belöningssystemet än säljarna. Han beskriver säljarnas 
belöningssystem som ett komplext system som bygger på ett stort antal parametrar där 
det gäller för säljarna att sälja lite av mycket. Det kan vara allt från att sälja själva bilen 
till att sälja finanslösningar kring bilen till att sälja extrautrustning och trygghetspaket 
till köparen. Det gäller inte bara att sälja bilen till köparen utan även att knyta köparen 
till Bilia under en längre tid. 
 
Säljarna får sedan provision även på alla extra tillbehör som han lyckas sälja på kunden. 
Säljarna får en viss provision på bruttovinsten av varje bil, det innebär att ju mer de 
tvingas att gå ner i pris desto mindre blir säljarens provision av bilen. I ledningen följer 
man sedan regelbundet upp varje säljares försäljning, man tittar vad han har sålt och i 
vilka volymer han har sålt bilar. 
 
Man har vidare utformat ett ”scorecard” för varje säljare där man tittar på hans 
försäljning, hans historik inom Bilia samt även på personliga egenskaper. Detta gör man 
för att kunna utforma individuella belöningssystem för varje säljare. I det individuella 
belöningssystemet för varje säljare ingår olika parametrar. Hur han har sålt på sista 
tiden, hur länge han har varit i företaget, hur hans försäljningshistorik ser ut, hur lång tid 
de har i branschen, vilken kundkrets de har byggt upp och personliga mål som säljarna 
sätter tillsammans med ledningen. Om försäljningen går dåligt en månad har man en 
garanti lön som bygger på de tre senaste årens försäljning. Säljer man dåligt under en 
längre tid sjunker alltså även garantilönen så småningom. 
 
Regionchefen vi har pratat med anser att rekryteringen är en väldigt viktig procedur av 
hans jobb. Det gäller att hitta karaktärer som är väldigt tävlingsinriktade och gillar 
uppmärksamhet. Han beskriver människorna i bilbranschen som primadonnor som 
behöver strykas medhårs och som motiveras av dagliga utmaningar. Säljarna får även en 
belöning på hur kundnöjdheten är. Detta mäts övergripande av Bilia. Svarsfrekvensen i 
undersökningarna är hög och bedöms som trovärdig av regionchefen. 
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Regionchefens egen belöning bygger på mål uppsatta av högre ledningen, han får sedan 
disponera anställda och sina resurser utifrån de mål och den budget han har. Hans 
belöning baseras utifrån hur väl han har uppfyllt sina mål. Han beskriver hela processen 
som mål som rullar uppifrån högsta ledningen ner till säljarna. Det hela kan beskrivas 
som en resultatkarta som skall fördelas över hela organisationen. Han anser följaktligen 
att det finns en klar koppling mellan Bilias mål, vision och strategi och deras 
belöningssystem. 
 
Högsta ledningen formulerar strategin och företagets mål och dessa skickas sedan via 
mellanchefer och regionchefer neråt i organisationen. Bilia har haft samma 
belöningssystem under en längre tid och några stora förändringar är inte att vänta. En 
sak som dock är under omarbetning är att försäljningen i det korta perspektivet skall 
effektiviseras. Man vill få mer driv i det korta perspektivet, till exempel vill man att 
varje säljare skall få en avslutat affär till per månad. 
 
Han anser att systemet är rättvist men om han fick göra några små förändringar skulle 
han försöka att få en ännu noggrannare rekryteringsprocess för att undvika att få 
människor och karaktärer som inte passar in i Bilias modell som anställda. 
 
 

4.3 Förenade Bil 
 

4.3.1 Beskrivning av företaget 
 
Förenade Bil AB i Malmö är en av världens äldsta återförsäljare av BMW. Företaget 
grundades 1921. År 1951 skrev de ett återförsäljareavtal men Baryerische Motoren 
Werke. Sedan starten har tusentals bilar sålts. För närvarande säljer Förenade bil sina 
bilar i centrala Malmö och i Fosie, men de kommer sommaren 2006 att flytta till 
nybyggda lokaler vid yttre ringvägen.42

 
Företaget säljer nya BMW-bilar, BMW-motorcyklar och Mini-bilar, men även 
begagnade bilar och motorcyklar. Förenade bil har även en verkstad som ägnar sig åt 
kaross och lackering. Idag har Förenade Bil 40 stycken medarbetare. De arbetar med allt 
från försäljning, reparationer, administration/ekonomi, reservdelar och marknad.43

 
Förra året sålde företaget 1175 stycken bilar, både nya och begagnade. Av dessa bilar 
såldes 75 % till företag. De konkurrenter som Förenade Bil tar mest marknadsandelar 

                                                 
42 www.forenadebil.se  2006-05-10 
43 Ibid,  2006-05-10 
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från är Saab och Volvo. Förenade Bil har ett långsiktigt tänkande i företaget, de arbetar 
hårt mot de befintliga kunderna för att behålla dem som kunder. Just återköpsfrekvensen 
är viktigt menar Förenade Bil.44

 

4.3.2 Belöningssystemet 
 
Säljare 
Säljaren vi träffade är 36 år gammal och har arbetat på Förenade Bil i ett år. 
Belöningssystemen i Förenade Bil är utformade så att säljarna har en del bestående av 
en fast lön och en del bestående av en rörlig lön som beror på hur mycket bilar de säljer. 
Fördelningen mellan dessa två varierar en aning på Förenade Bil men brukar bli ungefär 
30 % fast lön och 70 % rörlig lön om man tittar på ett snitt över året. 
 
Den rörliga lönen beror som vi nämnde ovan på hur måmga bilar säljaren lyckas sälja. 
Säljaren har en provision på varje bil han säljer. Hur stor provisionen blir beror på ett 
stort antal parametrar, men de viktigaste är: vilken bilmodell det är, hur mycket säljaren 
har gått ner i pris på bilen och om det är en ny eller begagnad bil. 
 
Lönen delas ut retroaktivt med en månads fördröjning. Man får i och med det en snabb 
feedback på hur försäljningen har gått och känslan av att man verkligen styr sin egen 
lön förstärks. Belöningssystemet är samma för alla säljare och det finns ingen 
anledningen att anpassa systemet individuellt, då alla från säljare till chefer anser att 
systemet skall vara lika för alla. Man får även en bonus som bygger på kundnöjdheten, 
denna mäts av generalagenten och jämförs med ett snitt på alla Förenade Bils bilhallar i 
Sverige. Syftet med belöningen är självklart att sälja så mycket bilar som möjligt men 
även att behålla befintliga kunder och öka servicegraden inom företaget. 
 
Den säljare vi intervjuade ansåg att belöningssystemet var väldigt bra utformat av flera 
anledningar. För det första ansåg han det som motiverande att man var tvungen att 
kämpa för sin lön. För det andra ansåg han det motiverande att kunna få direkt feedback 
på att sitt arbete genom kunna påverka sin egen lön i så pass stor utsträckning som man 
faktiskt kan när man har en provision på varje såld bil. Säljaren vi intervjuar anser att 
systemet fungerar väldigt bra då det gynnar både honom och företaget om han jobbar 
hårt och lyckas sälja många bilar. Han anser inte heller att systemet leder till en negativ 
internkonkurrens som skulle kunna gå ut över kunderna då belöningssystemet är välkänt 
av alla och istället leder till en tävling som sporrar alla inblandade. Han erkänner dock 
att det ibland kan uppstå gnissel mellan säljarna i situationer om vem som skall ha en 
kund. 
 

                                                 
44 Håkan Melin säljchef Förenade Bil 
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Den interna konkurrensen och det hårda arbetstrycket har dock inte lett till en hög 
personalomsättning vilket annars brukar kunna vara fallet på arbetsplatser med höga 
prestations krav på de anställda. Detta tror den säljaren vi har intervjuat beror på den 
”vi” känsla som alla på företaget jobbar hårt för. Organisationen är platt och VD är ung 
och fungerar mer som en person i gänget än en tillsynsman. Säljaren anser att 
belöningssystemet är rättvist och belönar de som arbetar hårt och främjar företagets 
försäljning. Det som säljaren tyckte man kunde förbättra med belöningssystemet var att 
återkopplingen till kundnöjdheten kunde förstärkas. På det sättet skulle man kunna 
undvika en tävling om kunderna som påverkar kunderna negativt. 
 
Säljchef 
Säljchefen som vi träffat är 48 år gammal och har arbetat på Förenade Bil i knappt två 
år. För säljchefen på Förenade Bil råder andra förutsättningar än för säljarna. Han har en 
fast lön som är betydligt högre än säljarnas, ca 80 % av lönen. Dock är hans rörliga lön 
mindre och beror på hur många bilar som säljs i hela bilhallen. Det utgår även bonus om 
bilhallen uppnår de budgeterade resultaten. 
 
Det finns även en del icke monetära belöningar såsom resor och liknade. Dessa har varit 
väldigt vanliga i bilbranschen, de är dock enligt säljchefen vi intervjuat omoderna och 
på väg bort. Detta dels för att de är tveksamma ur skatteteknisk synpunkt och dels för att 
tiden är knapp, varken säljchefen eller säljarna har tid att frånvara flera dagar mitt i 
arbetsveckan. Säljchefen är nöjd med det belöningssystem de har för säljarna då 
drivkraften att arbeta är viktig och systemet driver säljarna att prestera sitt yttersta då de 
styr över sin egen lön. Säljchefen vi har intervjuat anser att systemet är rättvist och att 
motivationen skulle sjunka om den fasta lönen höjdes. Om han fick göra några 
förändringar i systemet skulle han lägga till flera parametrar att mäta belöningarna på. 
Risken med flera parametrar kan dock vara att systemet blir för invecklat och för 
obegripligt för de som skall använda sig av det. 
 
Systemet är lätt att ändra och justera då förhållanden snabbt kan ändras i bilbranschen, 
om konjunkturen till exempel snabbt skulle sjunka skulle de fasta lönerna snabbt öka 
och den rörliga delen minska. Säljchefen vi har intervjuat anser att Förenade Bils mål 
och strategi förmedlas bra in i organisationen och enkelt kan kopplas samman med 
belöningssystemet. Han ser även en risk för att det skulle kunna uppstå en negativ 
internkonkurrens som skulle kunna drabba kunderna negativt. Han anser då att 
rekryteringen blir extra viktig i en sådan situation då man skall försöka att skapa ett 
homogent team som inte krockar med varandra. En säljare kan till exempel vara väldigt 
kundfokuserad medan den andra kan vara väldigt fokuserad på att avsluta affärer. En 
kombination av flera olika sorters personligheter blir oftast bäst. Säljchefen har all makt 
att ändra systemet hur han vill, detta gör han dock i samråd med säljarna. 
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4.4 Daimler Chrysler 
 

4.4.1 Beskrivning av företaget 
 
Daimler Chrysler är nummer ett i Sverige i premiumbilklassen, de är även 
marknadsledare i off-roadsegmentet. I Sverige säljer Daimler Chrysler inte bara 
Mercedes utan även Chrysler, Jeep, Smart och Maybach. Daimler Chryslers Sverige 
AB: s uppgifter är att sälja, marknadsföra och servicera koncernens produkter i Sverige. 
Daimler Chrysler säljer sina bilar genom egna återförsäljare i Sverige samt andra 
självständiga auktoriserade återförsäljare. Deras produktsortiment sprider sig från 
småbilar till stora lyxlimousiner, tunga lastvagnar till bekväma långfärdsbussar, detta är 
de unika om i Sverige. För att kunna hålla ett så stort företag samman arbetar Daimler 
Chrysler med fyra strategiska grundstenar, global närvaro, starkt varumärke, brett 
produkt sortiment och ett teknologiskt ledarskap.45

 
Företaget omsätter 3.8 miljarder kronor, de har 288 anställda i Sverige och Danmark. 
Företaget är en gemensam Dansk-svenska organisation där flera funktioner i företaget 
delar på ansvaret för bägge marknader. 2005 såldes cirka 10300 personbilar, 3350 
transportbilar, 525 lastbilar.46

 
Daimler Chryslers huvudkontor i Skandinavien ligger i Öresundsregionen, närmare 
bestämt Malmö och Köpenhamn, det var kontoret i Malmö som vi besökte. Vi 
intervjuade där VD: n, säljchefen och en säljare.47

 

4.4.2 Belöningssystemet 
 
Säljare 
Säljaren vi har intervjuat är en 36-årig man, han har jobbat sex år i företaget. Han 
arbetar som säljare både på privat- och företagssidan för Mercedes personvagnar. 
Belöningen som används på Daimler Chrysler för säljare är uppbyggt genom en delvis 
fast lön plus provision. Den fasta lönen är på 12 000kr i månaden. Provisionen är 
uppbyggd på olika sätt. Det ges en fast summa för varje såld bil, summan varierar på 
hur dyr bilen är. En annan del av provisionen är baserad på bruttovinsten vid 
försäljningen av bilen. Säljarna arbetar utefter en budget som sätts upp i samråd med 
säljchefen. Det förkommer även vissa icke monetära belöningar, oftast i form av resor 
genom olika säljtävlingar. Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig. 

                                                 
45 www.daimlerchrysler.se  2006-05-07 
46 Ibid,  2006-05-07 
47 Ibid,  2006-05-07 
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Belöningssystemet omförhandlas årsvis, förhandlingarna sker mellan säljarna, 
säljchefen och VD. 
 
Syftet med belöningssystemet är att motivera säljarna att sälja så många bilar som 
möjligt. Ju fler bilar säljarna säljer, ju mer tjänar de. Detta leder i sin tur till ett bättre 
resultat för företaget. Säljaren vi intervjuade ansåg att systemet medför en viss press att 
prestera. Den pressen är både positiv och negativ. Det positiva är att den är 
motiverande, medan det negativa är att internkonkurrensen bland säljarna ökar. När 
internkonkurrensen är hög finns det en risk att servicegraden till kunden försämras. Ett 
sätt att råda bot på detta problem kan enligt säljaren vara att ha en fast lön. Han tror att 
säljarna skulle sälja lika bra med enbart en fast lön. Då gäller det att sköta sitt arbete på 
bästa sätt, liksom vilket vanligt jobb som helst. 
 
Under Daimler Chryslers tak ingår inte enbart Mercedes personvagnar utan även 
Chrysler, Jeep, Mercedes lastvagnar och Smart. Alla dessa olika märken har egna 
säljare. Belöningssystemen är olika för alla säljteamen, vilket uppfattades som orättvist 
av den säljare vi har intervjuat. 
 
Säljarna har stor makt angående vilket försäljningspris som gäller vid en försäljning. 
Dock måste försäljningen godkännas av säljchefen. Tiden för att sälja en bil varierar 
från cirka en timma till en månad. 
 
Säljchef 
Den säljchef som vi talade med är 54 år och har arbetat på Daimler Chrysler i fem år. 
Han är säljchef för Mercedes lastvagnar men han har flera år bakom sig som säljchef för 
personvagnar. Vi vinklade intervjun så att han svarade på frågorna som när han var 
säljchef för personvagnar. 
 
De arbetsuppgifter som åligger säljchefen är att leda säljkåren samt att coacha säljarna. 
Men säljchefen har även andra olika uppdrag som till exempel att sköta inköp av nya 
bilar, skapa bra förutsättningar för försäljning, förhandla med generalagenten, sköta 
uppföljningen av försäljningarna, värdera inbytesbilar samt sköta marknadsföringen. 
Det ligger även på säljchefen att ordna olika event och kampanjer. 
 
Hans belöningssystem är uppbyggt genom att han har en högre grundlön än säljarna 
samt en årsbonus. Årsbonusen är baserad på budget, volym, vinst på den avdelningen 
som säljchefen verkar samt utvärderingen av hur han skött sina arbetsuppgifter. 
Fördelningen mellan de olika parametrarna är, 20 % företagets resultat, 40 % 
avdelningens resultat samt 40 % hans chefskap. Det finns även här möjligheten att 
vidareutbilda sig. Detta kan anses vara viktigt då en del av bonus är uppbyggd på hur 
säljchefen är som ledare och sköter sina arbetsuppgifter. 
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Den säljchef vi har intervjuat är negativt inställd till bruttovinst/bilbelöningen, vilket är 
en parameter som säljarna belönas med. Han anser att det är svårt att värdera inbytet av 
en begagnad bil, det finns en möjlighet att manipulera siffrorna. 
 
Historiskt sett har provisionen varit högre men det går mot att den fasta lönen blir 
högre. Annars är det inte så stora förändringar som sker med belöningssystemet anser 
han. 
 
VD/Regionchef 
Vi har även intervjuat VD: n på Daimler Chrysler i Malmö, han är en man som är 56 år 
och har varit i företaget i sexton år. Hans arbetsuppgift är att leda Daimler Chrysler i 
Malmö och han har det övergripande ansvaret på samtliga avdelningar inom företaget.  
 
Han har en hög fast lön samt en årsbonus. Årsbonusen är baserad på 20 % koncernens 
resultat, 40 % Daimler Chryslers Malmös resultat samt 40 % hur hans utövar sitt 
chefskap. 
 
Företaget mäter även kundnöjdheten. De kallar det för customercare. Det skickas ut ett 
frågeformulär med 10 frågor, inriktat på mjuka värden. Det finns även en bonus knuten 
till utfallet på undersökningen. För att bonus skall utfalla skall kundnöjdheten vara på 
87.5%, svarsfrekvensen är stor. 
 
 

4.5 Din Bil 
 

4.5.1 Beskrivning av företaget 
 
Din Bil/Audi i Malmö grundades år 2000. Man har idag en marknadsandel på 5,10 % i 
Skåneregionen och man omsätter 250 miljoner kronor per år i Skåneregionen. Samma 
siffra för hela Sverige är 1.1 miljarder kronor. Din Bil/Audi i Malmö var mars 2006 den 
bilhall som sålde mest bilar i hela Sverige i förhållande till sin säljkår och sin storlek.48

 
Affärsidén hos Din Bil är att med hög tillgänglighet tillhandahålla och marknadsföra 
Svenska Volkswagens produkter och tjänster inom Skåne regionen. Din Bil AB: s 
strategi är att inrikta sina resurser så att de skapar långsiktiga relationer med sina kunder 
som leder till att kunden återkommer för köp av deras produkter och tjänster. Din Bil 
AB: s personal skall, i alla lägen, ta sig an kundens behov och önskemål.49

                                                 
48 Lars-Göran Andersson platschef Din Bil/Audi Malmö 
49 Ibid 
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Din Bil totala verksamhet skall bedrivas med sådan lönsamhet att företagets framtid 
säkerställs på lång sikt. Visionen hos Din Bil är att vara en förebild för svensk bilhandel 
när det gäller service.50

 

4.5.2 Belöningssystemet 
 
Säljaren 
Säljare som vi intervjuade är en 40-årig kvinna som arbetat i företaget i åtta år. Hennes 
främsta arbetsuppgifter är att sälja bilar till privatkunder, men även att öka 
återköpsfrekvensen samt att tillfredställa redan befintligt nöjda kunder. Hennes lön är 
mestadels provisionsbaserad, det vill säga den bygger på hur mycket hon säljer. Hon 
berättar att Din Bil Audi skiljer sig från de andra företagen som vi intervjuat. Din Bil 
Audi använder en gruppbaserad belöning som är väldigt unik inom bilbranschen. 
Säljarens lön brukar ungefär bestå av en 70 % rörlig del, men belöningen i slutändan 
baseras på hur väl gruppen presterat och inte den enskilde försäljaren. Säljare själv anser 
att belöningssystemet som Din Bil Audi använder är väldigt bra. Belöningen grundas 
dels på hur många bilar som säljs och dels på vilka produkter som säljs. En viss 
belöning ges även av huvudkontoret när bilen levererats. 
 
Säljare ansåg att den gruppbaserade belöningen är bra och skapar en viktig teamkänsla. 
Hon har själv varit med och utformat det befintliga belöningssystemet och anser att Din 
Bil Audi lyckats utforma ett väl fungerande och rättvist belöningssystem. Den främsta 
anledningen är att det är lätt att koppla belöningen till prestationen då det är få 
parametrar som mäts och ligger till grund för belöningen. Enligt säljare var teamkänslan 
en väldigt viktig del på Din Bil Audi. En fördel som hon ansåg viktig var att den interna 
konkurrensen mellan säljarna mer eller mindre är obefintlig då det är gruppens 
försäljning som är viktig. 
 
Säljaren ansåg att belöningssystemet bidrog till att hon kände sig motiverad att arbeta 
och prestera bättre. Att inte bara ha sig själv att tänka på var också en anledning för 
henne att prestera bättre och hon upplevde att belöningssystemet var väl fungerande och 
uppfyller sitt syfte. Hon ansåg som säljare att hon hade stor handlingsfrihet vid inköp av 
bilar och egna initiativ uppmuntrades. Vidare menar hon att det skapar en trygghet att 
belöningen baseras på gruppens prestation då det finns månader där man som enskild 
säljare inte säljer så mycket. Både säljaren och säljchefen ansåg att Din Bil Audi skapat 
ett unikt belöningssystem som bidragit till en företagsanda som är viktig för både Din 
Bil Audi och dess anställda. 

                                                 
50 Lars-Göran Andersson platschef Din Bil/Audi Malmö 
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Platschef/säljchef 
Platschefen/säljchefen är en 49-årig man med tjugoåtta års erfarenhet i företaget. Hans 
arbetsuppgifter är att ha yttersta ansvaret för försäljningen och vara en hjälpande hand 
till säljarna. Han själv säljer inga bilar, då mycket av hans tid går åt till administrativt 
arbete, budget och personalens välmående. Platschefens/säljchefens bonus baseras på en 
högre fast lön än säljarnas, antal levererade bilar, uppnådda budgetmål samt 
bruttovinsten på försäljningen. 
 
Han anser att belöningssystemet är väl utformat och belyser vikten av att säljarna har 
varit med vid utformandet. Han medger dock att det finns både för- och nackdelar med 
det gruppbaserade belöningssystemet. Det positiva är att det ges mer tid för de anställda 
att till exempel förbereda evenemang och planera inköp av nya bilar än om belöningen 
hade varit individanpassad. Nackdelarna kan vara om en säljare är överlägsen de andra 
och känner sig fast i systemet, men han anser inte att så är fallet. 
 
Platschefen/säljchefen förklara också att kundnöjdhet och återköpsfrekvensen är två 
faktorer som Din Bil Audi lägger stor vikt vid. Varje kund ska ringas upp efter avslutat 
köp. Där utvärderas olika saker angående bilen och service kring köpet. Om 80 % av 
kunderna är nöjda får säljarna dela på 1 % av omsättningen. 
 
När han fick frågan om icke monetära belöningar förekommer svarade han att det var 
betydlig vanliga förut, men att det kan förekomma i kombination med utbildningsresor 
eller vid speciella säljtävlingar mellan försäljarna. 
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4.6 Matris 
 
 

 BILIA 
FÖRENADE 

BIL 
DAIMLER 

CHRYSLER DIN BIL AUDI

Har företaget belöningssystem? Ja Ja Ja Ja 

Har företaget olika belöningssystem 
för säljare och säljchef? Ja Ja Ja Ja 

Vad grundar sig säljarens belöning 
på? Försäljning 

Försäljning & 
fin.lösningar 

Försäljning, 
fin.lösningar & 
kundnöjdhet 

Försäljning & 
fin.lösningar 

Vad grundar sig säljchefens belöning 
på? 

Försäljning & 
uppsatta mål 

Försäljning, 
budget & 

kundnöjdhet 

Försäljning, 
budget & 

arbetsuppgifter 

Försäljning, 
budget & 

kundnöjdhet 

Hur stor del av säljarens belöning är 
rörlig? Ca 100 % Ca 70 % Ca 60-70 % Ca 70 % 

Är belöningssystemet individuellt 
anpassningsbart? Ja Nej Nej Nej 

Är belöningen individ- eller 
gruppbaserad Individuell Individuell Individuell Grupp 

Förekommer icke monetära 
belöningar? Ja Ja Ja Ja 
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5. Analys 
 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera empirin som redovisades i föregående kapitel. Vi 
kommer att utgå från de teorier som vi nämner i kapitel tre när vi analyserar empirin, 
detta för att undersöka empirins överensstämmelse med teorierna. I analysen kommer vi 
att presentera de enskilda företagen var för sig i den mån det är nödvändigt, för att 
avslutningsvis redogöra för eventuella likheter och skillnader mellan företagens 
belöningssystem. 
 

 
 

5.1 Incitamentsfilosofier 
 
I denna analysdel skall vi undersöka när och hur fallföretagen belönar sina anställda, om 
det är innan eller efter den utförda prestationen. Vi skall även undersöka hur detta kan 
påverka de anställdas motivation att arbeta hårdare, prestera bättre eller huruvida de 
känner en trygghet i sitt lönesystem. 
 

5.1.1 Bilia 
 
Säljare 
På Bilia tillämpas enbart en prestationsbaserad lön på säljkåren. Detta innebär att 
säljarna känner en press att prestera väl för att få sin lön. Detta belöningssystem lockar 
en speciell sorts människor till Bilia. De säljare som arbetar på Bilia tenderar att vara 
tävlingsmänniskor. Den press som det innebär med den prestationsbaserade lönen kan 
vara både positiv och negativ. Det positiva är att det ökar incitamentet att sälja mycket, 
det negativa är den press som säljarna har på sig att de måste sälja för att få lön. 
 
Regionchefen 
Regionchefen har en fast lön samt en bonus som baseras på resultatet. Detta system är 
en kombination mellan fast lönesystem samt prestationsbaserad lön. Dock är den fasta 
delen den största delen av belöningen. Då regionchefen inte är en säljare utan arbetar 
mer med det övergripande på företaget är det naturligt att få en större del fast lön. 
Regionchefens motivationskraft är säkerheten att få ut en stor del fast lön. Dock har han 
även den rörliga delen av lönen som ett incitament att driva på sin säljkår att prestera 
bättre, om säljarna säljer mer får han större bonus. Sammantaget har regionchefen både 
en säker inkomst samt en rörlig del som incitament för sin utförda prestation. 
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5.1.2 Förenade Bil 
 
Säljare 
På Förenade Bil har säljarna en kombination av fast och rörlig lön, dock är den rörliga 
delen av lönen störst. Man kan säga att Förenade Bil har en blandning av fast 
lönesystem och prestationsbaserad lön. I de fallet då den rörliga delen av lönen är störst 
är det största incitamentet att prestera bra för att få en stor bonusdel av belöningen. Den 
fasta delen är så pass liten att den inte ger någon större säkerhet lönemässigt. 
 
Säljchef 
I likhet med regionchefen på Bilia har säljchefen på Förenade Bil cirka 80 % i fast lön. 
Då hans arbete går ut på att administrera och stödja säljarna är det naturligt att han har 
en stor del fast lön. Detta ger honom en trygghet. Men även på Förenade Bil har 
säljchefen en viss rörlig del som är knuten till säljarnas resultat, det ger honom ett 
incitament att coacha säljarna till bra prestationer. 
 

5.1.3 Daimler Chrysler 
 
Säljare 
Belöningssystemet på Daimler Chrysler påminner om det på Förenade Bil. Säljarna får 
en mindre del fast lön och en större del rörlig. Även här kan man säga att de tillämpar 
en kombination av de både incitamentsfilosofier, men tonvikten ligger dock på den 
prestationsbaserade delen. Säljarnas motivation är att få så mycket bonus som möjligt, 
detta får de genom att sälja många bilar. Det negativa med den prestationsbaserade 
lönen är att det kan förekomma internkonkurrens mellan säljarna. Denna interna 
konkurrens kan gå ut över kunderna, servicen kan försämras då det kan förekomma ett 
”krig” om kunderna. 
 
Säljchefen 
Även här påminner säljchefens arbetsuppgifter samt lön och bonus om Förenade Bils. 
Han har en högre fast del än rörlig. Det som särskiljer dem från Förenade Bil är det sätt 
som den rörliga delen är uppbyggd. De höga fasta delen ger honom en lönetrygghet. 
Den rörliga delen uppmuntrar inte enbart att han coachar säljarna till att sälja mer, utan 
40 % av bonusen består av hans chefskap och personliga utveckling. Detta motiverar 
honom till att bli en bättre chef och ledare, vilket i sin tur avspeglar sig på hur han leder 
sin säljkår. Detta leder i slutändan till att säljkåren säljer mer bilar. 
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VD/Regionchef 
Regionchefens lönesystem är likt säljchefens. Han får dock en högre fast lön. Bonusen 
är uppbyggd på ett liknande sätt. Han har en stor trygghet i och med sin höga fasta lön. 
Bonusen påverkar hans motivation att förbättra och utveckla företaget. 
 

5.1.4 Din Bil Audi 
 
Säljare 
Säljarna på Din Bil Audi har, likt de andra företagen, en mindre fast del samt en större 
rörlig. Dock är deras rörliga del en gruppbonus. Bonusen baseras på gruppens prestation 
och inte individens. Personer som jobbar på Din Bil Audi har en prestationsbaserad lön, 
dock har de en säkrare bonus än säljarna som har individuellbonus. De säljare som 
arbetar på Din Bil Audi är de säljare som vill ha en trygghet i sin inkomst. Det som 
motiverar dem utöver lönen är att de får ta mer ansvar, till exempel med inköp av bilar 
samt att anordna kampanjer. 
 
Platschef/säljchef 
Säljchefen har, liksom de andra säljcheferna vi undersökt även han en högre fast del 
samt en mindre rörlig del. När han arbetet inom företaget i många år premierar han en 
säker inkomst framför en eventuell hög bonus. Motivationen är tryggheten och 
säkerheten att ha en bra lön. 
 
Sammanfattning 
Det som karaktäriserar säljarna är att de är relativt unga och hungriga. De har den 
rörliga delen av lönen som drivkraft för att prestera bra. Motivationen är att tjäna 
pengar. De säljare som är tävlingsinriktade skall ha ett belöningssystem där så stor del 
som möjligt är rörlig. Bland våra fallföretag passar Bilia de tävlingsinriktade säljarna 
bäst. De skall ha ett belöningssystem som är enbart prestationsbaserat. 
 
Däremot de säljare som vill ha mer trygghet skall arbeta hos Din Bil Audi, då Din Bil 
Audis gruppbaserade belöningssystem ger en säkrare inkomst. Även detta 
belöningssystem är prestationsbaserat, men med gruppen och inte individen i centrum. 
 
Säljcheferna och platscheferna är i regel lite äldre än säljarna, de har även arbetat längre 
inom företaget. Deras lön består till största del av en fast lön men de har även en rörlig 
del. Den rörliga delen är oftast i form av en årsbonus som grundar sig på företagets 
resultat och i vissa fall chefens arbetsprestation. Säljcheferna och platscheferna har 
oftast ett fast lönesystem med vissa inslag av prestation, då i form av årsbonus. Detta 
passar bra då de prioriterar en säker inkomst snarare än en hög bonus. 
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5.2 Principal- och agentteorin 
 
Vid denna analys kommer vi inte att undersöka varje företag enskilt. Vi kommer att 
generalisera vad som gäller för de fyra företagen tillsammans när vi tillämpar denna 
teori. Vi kommer att utgå från principal agentteorins sex stycken grundförutsättningar, 
vilka kommer att ligga till grund för analysen av företagen. 
 
Principalen och agenten är båda nyttomaximerande 
Som vi tog upp i teori kapitlet är principalen i vårt fall ägaren/VD för bilföretaget och 
agenten är säljaren. Den gemensamma nämnaren mellan de båda parterna är att de båda 
vill tjäna så mycket pengar som möjligt, detta genom försäljning av bilar. Det finns 
dock en risk att agenten vill tjäna mycket pengar utan att prestera bra. Detta problem har 
våra fallföretag kommit runt genom att en stor den av lönen består av en bonus, som är 
beroende på hur mycket de säljer. Dock kan Din Bil Audi ha detta problem då de har sin 
gruppbaserade bonus. Ett freerider problem kan uppstå då en säljare inte presterar så 
väl, men ändå får ta del av gruppbonusen. Det kan även vara så att principalen vill 
förhandla fram bonusavtal som är fördelaktiga för principalen. Det kan vara ett problem 
då agenten ofta är i en beroendesituation av principalen. Med beroendesituation menar 
vi att det är principalen som har det övergripande ansvaret för agenten. Detta kan 
märkas när lönen framförhandlas. 
 
Det finns en målkonflikt mellan principalen och agenten 
Denna punkt går in lite i föregående där vi beskrev problemet med att båda parterna vill 
tjäna så mycket pengar som möjligt. Det finns ingen direkt målkonflikt, båda parterna 
strävar efter ungefär samma mål. Dock skiljer sig deras mål i att agenten har ett mer 
kortsiktigt tänkande, principalen måste däremot tänka långsiktigt. Hur ser företaget ut 
om fem år om vi fortsätter i detta spår? För att motverka detta tänkande har våra 
fallföretag vävt in fler parametrar i bonusen än bara hur många bilar som säljs. Säljarna 
belönas även efter hur nöjda kunderna är, vilket är viktigt för att få en hög 
återköpsfrekvens. På så sätt får ägaren säljarna att tänka långsiktigt. 
 
Informationen mellan principalen och agenten är asymmetrisk 
Med detta menas att det fattas beslut från principalen utan att denne har fullständig 
information om hur agenten tänker och agerar. Detta problem bearbetar bilföretagen 
genom att försöka få en gemenskap i företaget, en teamkänsla bland säljarna. Detta gör 
man genom att alla skall sträva mot samma mål samt att alla skall ha samma 
förutsättningar i sitt arbete. Det är även viktigt med kontinuerliga möten mellan 
säljteamen, säljchefen och ägarna, detta för att underlätta informationsspridningen samt 
för att de olika parterna skall kunna ventilera sina åsikter. 
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Agenten är opportunistisk 
Det är svårt för principalen att skydda sig mot opportunism. Ingen arbetsgivare vill ha 
en anställd som ljuger, bedrar eller stjäl. För att minska risken för opportunism är 
rekryteringsprocessen viktig. Det gäller att anställa rätt personer som skall passa in i de 
olika företagen och teamen. De företag vi har besökt skyddar sig genom att utforma 
anställningskontrakt, i dessa kontrakt minskar man agentens möjligheter att vara 
opportunistisk genom olika regler. Det är dock omöjligt att skydda sig helt. 
 
Agenten handlar begränsat rationellt 
Som vi skrev i föregående punkt är det omöjligt att helt skydda sig mot att agenten 
handlar i egenintresse genom att upprätta kontrakt. Det är omöjligt därför att principalen 
inte har tillgång till all information om hur agenten handlar. Då informationen är 
begränsad går det inte att utforma kontrakt som täcker alla luckor för opportunism hos 
agenten. Dock är övervakning ett instrument som används för att införskaffa sig 
information om hur agenten handlar. Våra fallföretag har informationsmöten minst varje 
vecka för att sprida informationen i företagen. Företagen arbetar även med att skapa en 
informell organisationsstruktur som är uppbyggd på tillit och respekt. 
 
Agenten är riskovillig 
I denna punkt utgår man från att agenten ej vill ta några risker. Dock är detta något som 
inte riktigt stämmer in på säljarna i bilbranschen, där säljarnas lön till stor del är baserad 
på försäljningsresultatet. Dock kan den som är mer riskovillig arbeta på Din Bil Audi 
där de har sin gruppbaserade bonus, medan den som är mycket riskvillig arbetar på Bilia 
där hela säljarnas lön är rörlig.  Företagen vi har med i vår undersökning arbetar med 
kompensation till säljarna för den risk de tar, oftast är det så att ju större risk säljaren 
tar, ju större chans till en högre bonus. 
 
 

5.3 Wilhelmsson och Svenssons tolv teser för belöningssystem 
 
Tes 1: Alla parter måste tjäna på belöningssystemet 
Då bilföretagens belöningssystem är uppbyggt på det sättet att de anställda till väldigt 
stor del påverkar sin egen lön, uppfyller belöningssystemet sin funktion. Företagen 
tjänar på att säljarna säljer mycket bilar och säljaren som får högre lön tjänar på att sälja 
många bilar. Alla parter tjänar således på belöningssystemet. 
 
Tes 2: Belöningssystem går inte att kopiera 
Alla de bilföretag som vi har intervjuat har belöningssystem som ser olika ut, det har 
olika stor del fast respektive rörlig del och de mäter sin belöning på flera olika 
parametrar. Belöningssystemen är inte omöjliga att kopiera för andra företag. Dock vill 
varje företag ha sin egen nisch på belöningssystemet då de har olika syn på hur man 
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jobbar bäst. På Bilia anser man att en tävling mellan säljarna är bäst medan Audi anser 
att ett team presterar bäst. 
 
Tes 3: Öppenhet och förtroende är nödvändiga förutsättningar för att man skall 
kunna utveckla belöningssystemet 
Belöningssystemet på samtliga bilföretag är utformat av säljarna, mellancheferna och 
regioncheferna tillsammans. De har alla kontinuerliga utvecklingsmöten med varandra. 
Öppenheten hos Bilia om deras belöningssystem är stor, dock är förtroendet för de 
anställda relativt låg om man endast ser till hur de har utformat sitt belöningssystem. 
Din Bil Audi, Förenade Bil och Daimler Chrysler har en större del fast lön vilket tyder 
på att de har större förtroende för att sina anställda jobbar vare sig de har en stor press 
på sig eller inte. På Din Bil Audi är dessutom förtroendet för varandra i säljgruppen 
stort då deras bonus grundar sig i gruppens prestation och inte i den enskilde individen 
prestation. 
 
Tes 4: Belöningssystem måste baseras på kunskap och accepterade värderingar på 
arbetsplatsen 
Säljarna på alla bilföretagen vi har intervjuat har mycket stort ansvar när det gäller 
själva försäljningen av bilen. De kan gå upp och ner i pris och kan besluta om 
inbytespris av gamla bilar. För att kunna ta sådana beslut måste man ha väldigt stor 
sakkunskap om bilar och bilförsäljning. En säljare som är duktig och kunnig säljer 
mycket flera bilar än en okunnig försäljare. Belöningssystemet bygger därför till stor del 
på att den säljaren som har stor kunskap inom området säljer mycket bilar och därmed 
får hög lön. Att vissa personer är bättre säljare är dock en faktor som också spelar in, 
men sakkunskapen är ändå det som är det viktigaste tycker kunderna enligt säljarna vi 
pratat med. 
 
Tes 5: Utveckling av belöningssystem förutsätter en grundlig process och ett 
successivt lärande inom organisationen 
På alla de bilföretagen vi har besökt strävar man efter att ständigt utveckla sitt 
belöningssystem. Man tittar hela tiden på hur säljkåren sköter sig och för löpande 
utvecklingssamtal med sina anställda om hur de tycker att belöningssystemet fungerar. 
Hur ofta dessa samtal genomförs varierar från företag till företag. På Daimler Chrysler 
har man möten med de anställda varje månad medan Förenade Bil har valt att utvärdera 
varje år. Detta för att ge systemet en chans att verkligen visa hur det fungerar. Man 
strävar på det sättet efter att åstadkomma ett successivt lärande inom organisationen. 
Man strävar också efter att skapa ständiga förbättringar i belöningssystemet genom att 
löpande genomföra undersökningar bland personalen om deras åsikter om 
belöningssystemet. På detta sätt hoppas man få med det bästa av det belöningssystem 
man har och ta bort det som fungerat sämre. 
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Tes 6: Frihet och ansvar i det egna arbetet är väsentliga inslag i ett belöningssystem 
Alla bilföretagens belöningssystem bygger på en väldigt stor frihet för de anställda. De 
anställda styr väldigt mycket över hela sin arbetssituation och har i princip fullt ansvar 
för de affärer som de genomför. Frihet och ansvar kan närmst beskrivas som nyckelord i 
fallföretagens belöningssystem för sina säljare. Friheten är även stor för mellanchefer 
och för regionchefen då de i stort sett bara har budgeten och vissa riktlinjer att uppfylla 
ifrån högre ledningen. Känslan som alla bilföretagen vi pratat med vill förmedla är att 
det egna ansvaret är stort inom bilbranschen, du påverkar din egen lön och din egen 
arbetssituation. 
 
Tes 7: Ungefärliga bedömningar av rätt sak är bättre än exakta mått av fel sak (som 
grund för belöning) 
När man bedömer en säljares prestation är det viktigare att titta på vad han faktiskt har 
presterat och sålt än hur många affärer som han faktiskt inte har avslutat. Belöningen 
skall sedan utgå ifrån vad man har åstadkommit och inte vad man inte har åstadkommit. 
Detta stämmer bäst in på Bilia där belöningen bara bygger på det man har gjort som är 
rätt, det vill säga sålt många bilar. Tesen stämmer även bra överens på de andra 
bilföretagen, men då den fasta lönen där är högre bedöms även andra saker som är 
svårare att belöna. 
 
Tes 8: Chefer är nyckelpersoner i belöningssystem – i synnerlighet vid sociala 
belöningar 
Cheferna på bilföretagen är de som bestämmer belöningssystemet och deras egen 
belöning utgår också ifrån säljarnas prestationer då cheferna får bonus på antal sålda 
bilar och på årets resultat. Det ligger alltså i både säljare och chefernas intresse att 
utforma belöningssystemet så att det blir så effektivt som möjligt. Visserligen börjar 
sociala belöningar försvinna mer och mer i bilbranschen, men då det inträffar i form av 
till exempel firmafester och företagskonferenser är det viktigt att chefer också närvarar 
och visar att de deltar och skapar en positiv företagsanda inom företaget. 
 
Tes 9: Yrkesstolthet och arbetsglädje kan inte köpas med materiella belöningar 
Tes nio stämmer dåligt in på bilbranschens belöningssystem då hela systemen bygger på 
att den materiella drivkraften skall vara incitament att jobba. Din Bil Audi försöker få 
yrkesstolthet och arbetsglädje på andra sätt som till exempel team tävlingar och mål 
som alla säljarna tillsammans skall nå. På Bilia däremot är den interna konkurrensen så 
stor att det alltid råder en liten tävling bland säljarna på golvet och detta bidrar till ett 
kyligare arbetsklimat. Yrkesstoltheten som bilförsäljare behöver dock inte bero på de 
materiella belöningar man får utan kan helt enkelt ha och göra med att man tycker om 
och är stolt över sitt yrke. 
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Tes 10: Belöningar och motivation är nödvändiga men inte tillräckliga 
förutsättningar för effektivitet 
Tes tio skiljer sig åt mellan bilföretagen. Din Bil Audi längst ut på ena kanten där man 
anser att belöningar är en viktig del men att trygghet och arbetsglädje också bidrar 
mycket till effektiviteten. I mitten har vi Förenade Bil och Daimler Chrysler som har 
valt en medelväg och anser att effektivitet både uppkommer genom trygghet och en 
tävling som sporrar säljarna. Tes tio passar dock väldigt dåligt in på Bilia då 
belöningssystemet bygger på att belöningar skall göra försäljningen så effektiv som 
möjligt. Bilia menar att de människor som söker sig till bilbranschen och de människor 
som Bilia rekryterar är så tävlingsinriktade och målmedvetna att ett belöningssystem är 
det bästa sättet att göra försäljningen så effektiv som möjligt. Man har sedan även andra 
arrangemang för att öka effektiviteten ytterligare till exempel säljtävlingar och bonus 
om man lyckas sälja något svårsålt objekt till exempel en bil som är av utgående 
modell. 
 
Tes 11: Belöningssystem är självsanerande i den meningen att ett system som 
missbrukas blir oanvändbart 
Ett belöningssystem som går ut på att sälja så mycket som möjligt är svårt att 
missbruka. Det går dock att missbruka systemet en aning då nästan alla affärer som sker 
i bilhandeln går till så att en kund byter in sin gamla bil mot en ny. Säljaren kan där 
bestämma till vilket inköpspris bilhallen skall köpa in den begagnade bilen. Han kan då 
sätta ett högt inköpspris på den begagnade bilen för att få den nya bilen såld och öka på 
sin egen provision. Ett sätt att undvika detta problem är att försäljningschefen på 
bilhallen måste godkänna varje affär som genomförs. Säljchefen har fullt förtroende för 
att säljarna gör fullgoda bedömningar av en situation. 
 
Tes 12: Belöningssystem måste förnyas utifrån verksamheten och verkligheten51

Att ha ett belöningssystem som inte följer den generella löneutvecklingen och som är 
omodernt i flera avseenden är självklart ohållbart. Det gäller att hela tiden utveckla 
belöningssystemet utifrån verkligheten och känna av vilka trender som gäller på 
arbetsmarknaden. Man har ständiga utvecklingsmöten mellan säljarna och ledningen 
och säljarna får ge sina synpunkter på vad som skall ändras i belöningssystemet. 
 
Sammanfattning 
Efter att ha jämfört våra fyra fallföretags belöningssystem med Arne Svenssons och 
Lars Wilhelmssons tolv teser för hur ett bra belöningssystem skall se ut kan vi 
konstatera att teserna stämmer överens med bilföretagens belöningssystem på de flesta 
punkterna. De tolv teserna är dock väldigt generella och svaret på om teserna stämmer 
in på varje företag är väldigt lika för alla fyra företagen på nästan alla teserna. 

                                                 
51 Svensson, A, Wilhelmsson, L, Belöningssystem, s. 157 

 41



 

Teserna bör ses som riktlinjer för hur ett bra belöningssystem skall vara utformat och 
inte några strikta regler. Teserna är också i vissa fall inte speciellt applicerbara på 
bilbranschens belöningssystem då de bygger mycket på att den materiella belöningen är 
slutmålet för varje säljare. Författarna till teserna menar att materiell belöning bara kan 
vara ett delmål på en arbetsplats, detta belyser även Din Bil Audis försäljningschef som 
menar att hur mycket man än tjänar kan man inte trivas på sin arbetsplats om det inte 
finns en trygghet och en arbetsglädje där. Att testa alla tolv teserna på varje bilföretag 
hade blivit en onödig upprepning då de endast skiljer sig på några få punkter som 
redovisas ovan. 
 
Arne Svensson och Lars Wilhelmsson skriver dock i sin bok ”Belöningssystem” att 
belöningssystemen och teserna är anpassningsbara för varje företag och varje ny 
situation som kan tänkas uppstå. De skall därför ses som punkter som har fungerat bra 
på företag som författarna har studerat innan.52  Därmed inte sagt att de kommer att 
fungera bra i alla framtida situationer. Vi har bara valt att analysera teserna inifrån 
företaget och därmed utelämnat andra som eventuellt kan påverkas av ett 
belöningssystem utifrån till exempel leverantörer och kunder. 
 
 

5.4 Belöningssystemets uppgifter 
 
Svensson och Wilhelmson talar om åtta olika skäl till varför ett företag skall ha ett 
belöningssystem och hur det påverkar de anställdas motivation.53

 
 

5.4.1 Bilia 
 
Skapa motivation och samhörighet inom företaget 
En bidragande faktor till varför Bilia har ett belöningssystem är för att skapa motivation 
och samhörighet för de anställda. Den främsta anledningen till belöningssystemet är för 
att motivera säljarna att prestera bättre och öka försäljningen. Huruvida det befintliga 
belöningssystemet bidrar till samhörighet kan man ställa sig kritisk till. Säljaren 
påpekade att viss intern konkurrens förekommer och att man som säljare bara värnar om 
sin egen försäljning, då belöningen baseras på individuell prestation. Detta kan påverka 
samhörighet och teamkänslan inom företaget både positivt och negativt. 

                                                 
52 Svensson, A, Wilhelmsson, L, Belöningssystem, s. 157 
53 Ibid, s. 68 
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Ge de anställda del i vinsten när det går bra 
Det finns ingen direkt koppling mellan säljarens belöning och företaget resultat. 
Säljarens belöning har istället en koppling till försäljningen, vilket innebär att när 
försäljningen ökar, ökar företaget resultat och därmed även säljarens belöning. 
 
Skapa en företagsanda 
Det befintliga belöningssystemet som Bilia använder är helt individuellt, vilket 
resulterar i att det är svårt att skapa någon företagsanda. Följderna av detta individuella 
tänkande och den individuella belöningen bidrar till att det kan bli svårt för Bilia att 
skapa en företagsanda samt att få de anställda att känna en samhörighet till företaget. 
 
Skapa förståelse hos de anställda för företagets villkor 
Det finns en risk att den anställdas förståelse för företagets villkor är låg när 
belöningssystemet är utformat som hos Bilia. Som nämnts tidigare baseras säljarens 
belöning på den individuella prestationen och det finns ingen koppling mellan vare sig 
försäljningsställets eller företagets resultat. Hade det funnits en klar koppling mellan 
dessa skulle det kunna öka de anställdas förståelse för företaget som helhet. Detta skulle 
även kunna öka de anställdas förståelse för förhållandet mellan vinst och lönekostnader. 
 
Knyta de anställda ekonomiskt till företaget 
Vare sig aktier eller optioner förekommer som belöningar hos Bilia. Det finns ingen 
rimlig anledning att ge de anställda den typen av belöningar, då fokus ligger på 
försäljning. Det skulle kunna vara genomförbart för säljchefen då hans belöning baseras 
utifrån andra parametrar än försäljarens. 
 
Visa erkänsla för personalens insatser 
Om en säljare hos Bilia presterar bra, belönas han därefter. Detta är ett sätt för företaget 
att visa sin uppskattning gentemot den anställde. Som försäljare hos Bilia har man en 
garantilön som baseras på hur väl man presterade månaden innan. Har man presterat bra 
månaden innan resulterar det i en högra garantilön månaden efter, vilket är företagets 
sätt att visa sin uppskattning. 
 
 

5.4.2 Förenade Bil 
 
Skapa motivation och samhörighet inom företaget 
Inom Förenade Bil arbetar man hårt för att motivera personalen och skapa en 
samhörighet mellan säljarna. Belöningssystemet är väl implementerat och det finns en 
känsla av samhörighet inom företaget och hos de anställda. Säljaren ansåg inte att någon 
intern konkurrens förekommer, trots att belöningen baseras på individuella prestationer. 
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Detta kan bero på att Förenade Bils organisation är relativt platt och alla, inklusive VD, 
är med och skapar en ”vi” känsla. 
 
Ge de anställda del i vinsten när det går bra 
Detta har Förenade Bil anammat till viss del. Försäljarens bonus baseras inte enbart på 
hur många bilar han säljer utan det finns flera parametrar som avgör hur stor belöningen 
blir. Kundnöjdheten är en av parametrarna och något som Förenade Bil anser viktigt. 
Uppnås uppsatta mål tilldelas försäljarna bonus för detta. 
 
Skapa en företagsanda 
Företagsanda är något som Förenade Bil anser viktigt, dels för att de skall lyckas att 
sälja mycket och dels för att personalen skall trivas på arbetsplatsen. Detta är en av 
anledningarna till varför belöningssystemet för försäljarna är utformade efter samma 
villkor. 
 
Skapa förståelse hos de anställda för företagets villkor 
De anställda känner en stark tillit för företaget och dess handlande. Detta mycket på 
grund av att belöningssystemet är identiskt för alla försäljare och att det finns en klar 
koppling mellan prestation och belöning. 
 
Visa på förhållandet mellan vinst och lönekostnader 
Då belöningen till största del baseras på hur mycket den enskilde försäljaren säljer finns 
ingen direkt koppling mellan vinst och lönekostnader. 
 
Knyta de anställda ekonomiskt till företaget 
Aktier och optioner är inget som Förenade Bil använder sig av för att belöna sina 
anställda. Detta förekommer vare sig för säljarna, eller för säljchefen. Då Förenade Bil 
använder sig av både monetära och icke monetära belöningar anser man att det är 
tillräckligt för att motivera sina anställda att prestera bättre. 
 
Visa erkänsla för personalens insatser 
Både monetära och icke monetära belöningar förekommer hos Förenade Bil. De icke 
monetära belöningarna kan till exempel vara resor i kombination med utbildning som de 
anställda får ta del av. Detta blir ett sätt för företaget att belöna och motivera sina 
anställda i en annan form än ekonomiskt. 
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5.4.3 Daimler Chrysler 
 
Skapa motivation och samhörighet inom företaget 
Den främsta anledning till att Daimler Chrysler har ett belöningssystem är för att öka 
motivationen hos försäljarna. Då säljarens lön till stor del är rörlig, är detta ett 
incitament för säljaren att sälja mer. Om belöningssystemet bidrar till samhörighet är 
tveksamt, då det är den enskilda försäljningen som utgör grunden för belöningen. 
 
Ge de anställda del i vinsten när det går bra 
Försäljarna kan tilldelas viss belöning om det har gått bra för företaget. Detta kan ske i 
form av att man har uppsatta mål för en viss period och uppfyller man dessa mål 
tilldelas man en belöning av både monetär och icke monetär karaktär. Dessa delmål kan 
få försäljarna att känna sig extra motiverade att prestera bättre vilket i slutändan gynnar 
företaget som helhet. 
 
Skapa en företagsanda 
Likt företagen ovan så har Daimler Chrysler ett helt individuellt belöningssystem. Detta 
kan försvåra känslan av en företagsanda hos de anställda. Säljaren vi talade med 
påpekade att det förekom en viss intern konkurrens mellan säljarna som både var positiv 
och negativ. 
 
Skapa förståelse hos de anställda för företagets villkor 
Säljaren ansåg att det fanns en god förståelse för företaget villkor och agerande. Det 
finns klara riktlinjer på vad som belönas och vad som förväntas av en försäljare för att 
man skall bli tilldelad bonus.  
 
Visa på förhållandet mellan vinst och lönekostnader 
Belöningen för försäljarna baseras inte enbart på hur många bilar de säljer. Försäljarna 
får även en bonus baserad på bruttovinsten vid försäljningen av en bil, vilket gör att det 
finns en koppling mellan vinst och lönekostnader. 
 
Visa erkänsla för personalens insatser 
Som ovan nämnts förekommer både monetära och icke monetära belöningar hos 
Daimler Chrysler. Detta i form av resor som kan vinnas genom säljtävlingar. Ett syfte 
med de icke monetära belöningarna, förutom att öka motivationen hos de anställda att 
prestera bättre, är att förstärka samhörigheten som lätt kan glömmas då belöningen 
annars sker efter den enskilda försäljningen. 
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5.4.4 Din Bil Audi 
 
Skapa motivation och samhörighet inom företaget 
Lika de andra företagen har Din Bil Audi ett belöningssystem för att öka motivationen 
hos sina anställda. Din Bil Audi skiljer sig dock från de övriga företagen, då deras 
belöningssystem baseras på gruppens prestation och inte den enskilde försäljaren. Detta 
skapar samhörighet hos de anställda genom att arbeta som ett team och arbeta för 
gruppens prestation. 
 
Ge de anställda del i vinsten när det går bra 
Denna punkt stämmer bra överens med Din Bil Audis utformning av belöningssystemet. 
Säljchefens belöning är direkt kopplat till vinsten samt att även gruppens prestation 
belönas efter företagets framgång. Gruppen tilldelas även en bonus baserad på 
kundnöjdheten som delas lika mellan säljarna. 
 
Skapa en företagsanda 
Det finns en stark koppling mellan samhörigheten och företagsandan hos Din Bil Audi. 
Då belöningen är gruppbaserad blir likasinnade personer en viktig faktor för gruppen 
och dess prestation. Att skapa en bra samhörighet och att hitta rätt personer som är 
villiga att arbeta för andra är en annan viktig faktor. Detta för att bland annat undvika 
freerider problem som lätt kan uppstå när den individuella prestationen inte belönas. 
 
Skapa förståelse hos de anställda för företagets villkor 
Då belöningen är gruppbaserad och den delas lika mellan säljarna skapas en förståelse 
hos de anställda för företagets handlande och sätt att arbeta. Incitamenten ökar för 
säljaren att fortsätta att engagera sig för gruppens och företagets bästa. 
 
Visa på förhållandet mellan vinst och lönekostnader 
Trots att belöningen är gruppbaserad finns ingen direkt koppling mellan vinst och 
lönekostnader. Däremot finns en trygghet för den enskilde försäljaren att få ta del av 
belöningen trots att man själv inte har presterat bra, vilket inte hade varit fallet om 
belöningen var individuellt baserad. 
 
Visa erkänsla för personalens insatser 
Hos Din Bil Audi är man mycket noggrann med att visa sin uppskattning till personalen. 
Detta sker både monetär och i icke monetär form. Förutom den ekonomiska belöningen 
har de anställda stor handlingsfrihet och nya idéer premieras, vilket är ett sätt för 
företaget att visa sin tillit och uppskattning gentemot den anställde. 
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5.5 Konsten att styra belöningar 
 
Artikeln54 handlar om hur belöningssystemen i Sveriges företag håller på att förändras 
ifrån ett system med kollektiva belöningar och fasta löner till ett system där den rörliga 
lönen är betydligt större och de personliga målen spelar en viktig del av hur man skall 
belöna en anställd. 
 
De individuella belöningssystem som beskrivs i artikeln liknar mycket de 
belöningssystem som alla de bilföretag vi har intervjuat har. Man har en stor rörlig del 
som man påverkar själv. Man har kontinuerliga medarbetarsamtal där man utvärderar 
och utvecklar belöningssystemen. Bilföretagen har samma inställning som NCC har i 
artikeln nämligen att anställda som är delaktiga och engagerade presterar bättre än 
anställda som bara skall följa order och direktiv. 
 
Artikeln stämmer väl in på bilföretagen då man menar att fler anställda blir 
nyckelpersoner, det vill säga fler har stort ansvar och måste belönas därefter. Artikeln 
skiljer sig i ett avseende ifrån tre av bilföretagen vi har intervjuat Din Bil Audi, Daimler 
Chrysler och Förenade Bil, den stämmer bra in på det sista av våra intervjuföretag 
nämligen Bilia. Bilia är det enda av de fyra företagen vi har intervjuat som har 
individuellt anpassningsbara belöningssystem. Bilia har byggt dem på samma sätt som 
beskrivs i artikel där de är kopplade till att utveckla ledarstil och att se till att rekrytera 
rätt människor. Man utvärderar hela tiden målen och det individuella belöningssystemet 
med medarbetarsamtal. 
 
Alla de region- och mellanchefer vi pratat med håller dock med om att det viktigaste 
incitamentet för är att arbeta hårt och för att det skall gynna både den anställde och 
företaget är rörliga löner och bonus. Att man hela tiden ändrar och utvecklar 
belöningssystemet är något som bilbranschen också ligger i framkant på. Ett system 
som är utformat på ett visst sätt kan nästa månad vara helt inaktuellt och måste därför 
vara flexibelt och snabbt kunna ändras. Kortsiktigheten i bilbranschen är visserligen 
viktigt då det gäller att sälja så mycket bilar som möjligt. Säljer man saker som inte 
håller vad det lovar blir förtjänsten och kunderna kortvariga och att bara fokusera på 
lönsamheten som enda mål är något bilbranschen övergett sedan länge. Man följer nu 
mera upp varje bilförsäljning och hoppas på detta sätt kunna knyta kunderna till sig 
långsiktigt. 

                                                 
54 Alrutz M, Ekonomi & Styrning NR 6/01 sid. 36-38 
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 6 Resultatdiskussion 
 
 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion där vi redovisar vad vi funnit intressant 
under vår arbetsgång. Likheter och skillnader kommer att presenteras för de olika 
företagen i en matris. Vidare kommer vi att utforma hypoteser där vi presenterar våra 
slutsatser kring de anställdas motivationsgrunder. 
 

 
 
Under vår arbetsgång med att beskriva och kartlägga belöningssystemen i bilbranschen 
har vi funnit flera olika särdrag hos våra fallföretag. Det som skiljer sig mest är hur 
bonussystemet är uppbyggt samt hur säljteamen är utformade. Det visade sig vara en 
stor skillnad i hur stor del av bonusen som var rörlig mellan fallföretagen. Vi 
konstaterade att säljkårens utformning skiljde sig åt mellan företagen. Tre av företagen 
har säljare som sköter sig själva, mer eller mindre helt oberoende från varandra. Medan 
ett företag premierar gruppen. Deras säljkår är ett team som samarbetar med det mesta. 
 
I undersökningen fann vi ett mönster som pekar på att företag som enbart har en rörlig 
bonus lockar till sig säljare som är mer tävlingsinriktade och individualistiska. Vidare 
fann vi att säljare som vill känna en större trygghet i sin lön väljer företag som tillämpar 
det gruppbaserade bonussystemet. Säljarna som arbetar i det företag som har en 
gruppbaserad bonus måste även vara mer ”teamplayers”. I de två företag som har en 
individuell bonus kombinerat med en fast månadslön arbetar säljare som vill stå på egna 
ben men fortfarande vill känna en trygghet i en delvis fast lön. 
 
Internkonkurrens mellan säljarna är något som förkommer i tre av våra fallföretag. De 
företag som har problem med internkonkurrens mellan säljarna är de tre företag som har 
en individuellt baserade bonus, det vill säga Förenade Bil, Daimler Chrysler och Bilia. 
Den interna konkurrensen påverkar företaget och kunden både negativt och positivt. Det 
negativa är att det kan uppstå tvister mellan säljarna om vem som skall betjäna vilken 
kund. Detta kan leda till att kunden får sämre service. Det positiva är att säljarna blir 
sporrade att prestera bättre än sina kollegor, vilket kan leda till ett bättre resultat för 
både säljarna och företagen. 
 
Vi har funnit att samtliga säljare vi intervjuat blir motiverade av belöningssystemet och 
att en motiverad personal utgör grunden för en lyckad försäljning. Det vi har kommit 
fram till är att olika personer har olika motivationsgrunder. Vissa säljare motiveras av 
enbart monetära belöningar medan andra säljare prioriterar gemenskap och samhörighet 
för att motivera sig till att prestera bättre. Bilias säljare motiveras till exempel enbart av 
den monetära belöningen då deras belöningssystem är helt rörligt, vilket inte är fallet 
hos Din Bil Audi. Säljarna på Din Bil Audi motiveras snarare av en trivsam arbetsplats 
och en samhörighet inom företaget och den monetära belöningen kan anses sekundär. 
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Kartläggning av belöningssystemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enbart 
rörlig lön 

Rörlig + 
fast lön 

Individbaserad 
bonus 

Gruppbaserad 
bonus 

 
A 

 
C 

 
B 

 
D 

 
 

 
 

• I ruta A finner vi fallföretaget Bilia vilka endast arbetar med rörlig lön och 
individbaserad bonus. 

 
• I ruta B passar inga av våra fallföretag in. 

 
• I ruta C finner vi fallföretagen Förenade Bil och Daimler Chrysler vilka arbetar 

med rörlig- och fast lön. Denna belöning är individbaserad. 
 

• I ruta D finner vi fallföretaget Din Bil Audi som har rörlig- och fast lön, varav 
den rörliga lönen är gruppbaserad. 

 
Efter att ha kartlagt fallföretagen kommer vi att utforma hypoteser som är baserade på 
skillnaderna mellan de olika företagen, med hänseende på motivationsgrunder. 
 
Hypotes 1: Om företag som befinner sig i ruta A rekryterar personer som inte är 
tävlingsinriktade, fyller belöningssystemet inte sin funktion. 
 
Hypotes 2: Om företag som befinner sig i ruta C rekryterar personer som inte är 
tävlingsinriktade och som inte motiveras av tryggheten i en delvis fast lön, fyller 
belöningssystemet inte sin funktion. 
 
Hypotes 3: Om företag som befinner sig i ruta D rekryterar personer som är 
tävlingsinriktade och föredrar att arbeta individuellt, fyller belöningssystemet inte sin 
funktion. 
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7 Diskussion 
 
 

I det avslutande kapitlet kommer en mer allmän diskussion att föras. Vi kommer att 
redovisa våra egna tankar och åsikter kring ämnet. Avslutningsvis kommer några 
avslutande ord och förslag till vidare forskning att presenteras. 
 

 
 

7.1 Allmän diskussion 
 
I denna avslutande diskussion tänkte vi ta upp ämnen av mer allmän karaktär. Detta är 
ämnen som vi under arbetets gång reflekterat och funderat över. Vi har under processen 
med arbetet stött på flera olika tankar och funderingar kring företagens belöningssystem 
och deras uppbyggnad. Vi tänkte i denna avslutande diskussion försöka att utvärdera 
hur pass väl vi lyckades med att uppfylla de riktlinjer vi satte i inledningen och förklara 
varför vissa delar av arbetet fortlöpte i en annan riktning än vi från början tänkte. 
 
En reflektion som vi gjorde under vår intervjuprocess var hur stor skillnad det var på 
synen av belöningssystemet hos alla de tre leden vi intervjuade. Alla säger att de har 
varit delaktiga i processen att utveckla och utforma belöningssystemet, ändå ger säljarna 
en helt annan bild av belöningssystemet än regioncheferna. Vår åsikt inom gruppen är 
att belöningssystemen inte är så olika som de ger bilden av. Dock är klart att de ses ur 
två skilda perspektiv samt att luckan mellan chefer och anställda är större än vad de vill 
ge bilden av på en intervju. Vi har också i åtanke att man vid en intervju med personer 
utanför företaget förmedlar en målbild av hur företaget skall se ut, och inte den 
verklighet som råder i företaget. 
 
Vi har också sett att ett av företagen tillämpar ett gruppbaserat belöningssystem, vilket 
vi tror stark på. Den interna konkurrensen minskar bland säljarna och alla arbetar mot 
ett gemensamt mål. Detta kan möjligtvis vara ett tecken på att belöningssystemen i 
bilbranschen är på väg att utvecklas och att en förändring sker mot det bättre.  
 
Vi har valt att använda oss av en rad olika teorier som handlar om allt från 
belöningssystemens utformning till faktorer som motiverar anställda att prestera bättre. 
Vi har valt att analysera vissa teorier och andra inte. De teorier som vi inte analyserar 
anser vi dock är viktiga för att de ger viktig information om ämnet. Vi använder oss 
mestadels av konsultmodeller och inte så mycket akademiska teorier då vi anser att 
konsultmodellerna är mer aktuella och speciellt utformade för vårt ändamål. Vi har valt 
att inte analysera hur varje enskild individ påverkas av belöningssystemet, snarare hur 
gruppen av likartade människor uppfattar belöningssystemen. 
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Vi i uppsatsgruppen anser att de hypoteser som vi tagit fram är applicerbara på andra 
branscher än bilförsäljningsbranschen. Då de påvisar hur en grupp människor motiveras 
under olika förutsättningar. Hypoteserna kan appliceras på de flesta branscher som har 
belöningssystem där den rörliga delen av lönen är större än den fasta samt i branscher 
som har grupp och individbaserade belöningssystem. 
 
Vår ambition var att intervjua en säljare, en säljchef och en regionchef för att få svar på 
hur belöningssystemen är utformade i bilbranschen och varför de är utformade som de 
är samt hur personalen motiveras av belöningssystemet. Detta lyckades vi bara med i ett 
av de fyra företagen. Trots att detta kan tolkas som en svaghet i undersökningen anser vi 
att vår uppsats ger en klar bild av hur belöningssystemen är utformade och effekterna av 
dessa. Mycket på grund av att vi fick mycket uttömmande svar från de personer som vi 
intervjuade. 
 
 

7.2 Avslutande ord 
 
Förhoppningen med uppsatsen är att undersökningen kan ge Bilia, Förenade Bil, 
Daimler Chrysler och Din Bil Audi ett underlag om hur belöningssystemet uppfattas av 
de anställda och hur de eventuellt kan förbättra sina belöningssystem. Vidare hoppas vi 
att andra företag inom bilbranschen kan dra nytta av de problem vi belyst och de resultat 
vi presentera i vår undersökning. 
 
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetsgången med uppsatsen har flera frågor dykt upp. Frågor som vi inte har 
haft tid eller utrymme att behandla och undersöka närmare. Därför skulle vi vilja ge 
förslag på vidare forskning inom ämnet för framtida studier. Då undersökningen är av 
ganska begränsad karaktär borde en större undersökning med fler fallföretag vara av 
intresse för att se om man kan generalisera belöningssystemens utformning och effekter 
i bilbranschen. Vidare anser vi det intressant att testa de hypoteser vi presenterar i 
resultatkapitlet. 
 
Fallföretagen som ingår i undersökningen ingår alla i samma bransch och i samma klass 
inom branschen, den så kallade premiumbilklassen. En undersökning som omfattar flera 
bilföretag inom olika klasser vore intressant att göra. Är belöningssystemen lika vanliga 
och generösa hos bilmärken av billigare klass? Är de ännu generösare hos exklusivare 
bilmärken? Är det lika vanligt med belöningssystem hos lastbils-, traktor- och 
motorcykelåterförsäljare som hos bilåterförsäljare? Det vore också intressant att se vilka 
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bakgrundsfaktorer som är bakomliggande till belöningssystemens utformning i 
respektive företag, hur har de förändrats i ett tidsperspektiv? Intressant vore också att i 
en mycket större och en mer omfattande undersökning se hur olika utformade 
belöningssystem fick olika resultatpåverkan. Efter en sådan undersökning skulle man 
kunna bedöma och rangordna olika belöningssystem tydligare. Att testa våra hypoteser 
och frågeställningar på andra branscher vore också intressant, stämmer hypoteserna in 
där också? Stämmer hypoteserna in på belöningssystem i alla branscher? Dessa och 
många andra frågeställningar skulle kunna vara till stor nytta för bilbranschen och andra 
branscher framöver. 
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Intervjupersoner 
 
Bilia 
Manlig säljare (valde att vara anonym) 
Christian Arp – regionchef 
 
Förenade Bil
Ola Axelsson – säljare 
Håkan Melin – säljchef 
 
Daimler Chrysler
Pasi Tapio - säljare 
Roland Jönsson - säljchef 
Bernt Schmidt – regionchef 
 
Din Bil Audi
Lisa Wulkan – säljare 
Lars-Göran Andersson – platschef/säljchef 
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1: Frågor till säljare55

 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 
Kön  Ålder  Antal år i företaget 
 
 
1.  Förklara kortfattat dina arbetsuppgifter 
2.  Känner du till dagens belöningssystem? 
3.  Vad bygger belöningssystemet på, vad mäts och belönas? 
4.  Är belöningarna monetära och/eller icke monetära? 
5.  Hur upplever du att belöningssystemet fungerar? 
6.  Vad anser du är syftet med belöningssystemen? 
7.  Anser du att belöningssystemet är motiverande? 
8.  Vad hade kunnat vara annorlunda med belöningssystemet? 
9.  Känner du till företagets mål och strategi? 
10. Känner du att det finns en tydlig koppling mellan strategin och belöningssystemet? 
11. Tror du att dagens belöningssystem kan leda till intern konkurrens mellan säljarna? 
12. Är det ett rättvist belöningssystem? 

                                                 
55 Nilsson, L, Wennerholm, F, Löfstrand, P, Belöningssystem i hemelektronikbranschen, s. 48 
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Bilaga 2: Frågor till säljchef56

 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 
Kön  Ålder  Antal år i företaget 
 
 
1. Förklara kortfattat dina arbetsuppgifter? 
2.  Vad bygger belöningssystemet på, vad mäts och belönas? 
3.  Är belöningarna monetära och/eller icke monetära? 
4. Hur upplever du att belöningssystemet fungerar? 
5.  Vad anser du är syftet med belöningssystemen? 
6.  Anser du att belöningssystemet är motiverande? 
7.  Vad hade kunnat vara annorlunda med belöningssystemet? 
8.  Känner du till företagets mål och strategi? 
9.  Känner du att det finns en tydlig koppling mellan strategin och belöningssystemet? 
10. Vad skiljer säljchefens belöningar ifrån säljaren? 
11. Vad grundas säljchefens belöning på? 
12. Hur stor inverkan har säljaren på belöningssystemet? 
13. Tror du att belöningssystemet motiverar de anställda att prestera bättre? 
14. Har alla säljare samma belöning? 
15. Är belöningssystemen individuellt utformade? 
16. Hur stor förmåga upplever du att du har att påverka belöningssystemet? 
17. Vad är tanken bakom ditt, respektive säljarnas belöningssystem? 
18. Anser du att belöningssystemet är väl fungerande och fyller sitt syfte? 

                                                 
56 Nilsson, L, Wennerholm, F, Löfstrand, P, Belöningssystem i hemelektronikbranschen, s. 49 
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Bilaga 3: Frågor till regionchef57

 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 
Kön  Ålder  Antal år i företaget 
 
 
1.  Har du deltagit i utformningen av belöningssystemet? 
2.  Hur är säljarnas belöningssystem utformat? 
3.  Hur är säljchefernas belöningssystem utformat? 
4.  Varför ser de ut som de gör? 
5.  Vad är syftet med att ha ett belöningssystem? 
6.  Är ni nöjda med det befintliga eller är det under ständig utveckling? 
7.  Tror du att belöningssystemet motiverar de anställda i deras arbete? 
8.  Är det individuellt anpassade? 
9.  Finns det någon koppling mellan belöningssystemet och företagets mål och strategi? 
10. Hur ser ditt belöningssystem ut? 
11. Hur utformar ni ert belöningssystem och vilka deltar i processen? 
12. Har belöningssystemet förändrats över tiden, och i så fall hur? 
13. Vilka fördelar respektive nackdelar finns med ert belöningssystem?  
14. Anser du att belöningssystemet är rättvist? 
 

                                                 
57 Nilsson, L, Wennerholm, F, Löfstrand, P, Belöningssystem i hemelektronikbranschen, s. 50 
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