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Sammanfattning 

 

Titel:  Belöningssystem i bilhandelsbranschen  -En studie av Toyota Stockholm 

 

Datum: 2009-06-02 

 

Ämne:  Kandidatuppsats, Företagsekonomi, Inriktning mot finansiering, 15 hp 

 

Författare: Chariton Amanatidis, Eyup Sahin 

 

Handledare: Curt Scheutz 

 

Nyckelord: Belöningssystem, Belöningar, Företagsstyrning, Agent teorin, Kompensationselement, 

Herzbergs teori; Motivationsfaktorer, Hygienfaktorer 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera VD:s och försäljningavdelningens 

belöningssytem i fallföretaget. Samt att ta reda på om det nuvarande belöningssystemet 

är effektivt 

 

Metod: Undersökningen är en fallstudie där en metodtriangulering har använts. Releventa teorier 

tillämpas på det empiriska materialet 

 

Teori: Uppsatsen utgår ifrån teorier och vetenskapliga artiklar som behandlar belöningssystem 

och dess utformning, företagsstyrning och hur organisationer fungerar 

 

Empiri: Två intervjuer, en med företagets VD och en med fösäljningschefen samt insamling utav 

enkäter från företagets säljare 

 

Resultat: Studiens resultat visar att VD:s belöningssystem är effektivt medans 

försäljningsavdelningens belöningssystem har brister och är inte fullt effektivt 

 

 



Abstract 

 

Title:  Incentive program in the branch of car trade  -A case study of Toyota Stockholm 

 

Date:  2009-06-02 

 

Subject: Bachelor thesis, Business administration alignment finance, 15 ECTS 

 

Authors: Chariton Amanatidis, Eyup Sahin 

 

Advisor: Curt Scheutz 

 

Keywords: Incentive programs, Incentives, Corporate Governance, Agency Theory, Compensation 

elements, Herzbergs Theory; Motivation factors, Hygiene factors 

 

Purpose: The purpose of this case study is to examine and analyze CEO: s and the sales 

departments incentive program of the case company. Also to find out if the present 

incentive program is effective  

 

Method: The survey is a case study where a combination of qualitative and quantitative approach 

has been used. Relevant Theories is applied on the empirical material  

 

Theory: The paper is emanated from theories and scientific articles that manage incentive 

programs and its design, corporate governance and how organizations work 

 

Empirics: Two interviews, one with the company’s CEO, one with the sales manager and a 

collection of questionnaires from the company’s sellers 

 

Result: The result of the study shows that the CEO: s incentive program is effective while the 

sales departments incentive program lacks and is not fully effective  
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1 Inledning 

 

Som inledning till denna uppsats introduceras ämnet belöningssystem i form utav en kort 

bakgrundsbeskrivning. Detta följs utav en problemdiskussion vars mål är att leda läsaren 

till det avgränsade ämnet för uppsatsen vilket kompileras i problemformuleringen. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Då världen omsluts av ny teknik varje dag är det ytterst viktigt för företagen att anpassa 

sig till dessa förändringar och därmed ligga steget före. Då alla företag har vissa mål och 

resultat man vill uppnå är det främst upp till de anställda att förverkliga dessa mål. De 

anställda kan ses som den viktigaste resursen ett företag besitter, och därför är det av vikt 

att för företagen ta god hand om sina anställda för att få ut all den kompetens de förfogar 

över. 

 

För att få de anställda att visa maximal kompetens använder sig många företag idag av 

olika belöningssystem. Dessa belöningssystem har diskuterats av många författare, och 

har enligt exempelvis Svensson & Wilhelmsson (1988) som syfte att bl.a. skapa en 

sammanhållning i gruppen inom organisationen, att man får en belöning för ett väl utfört 

arbete, att hålla kvar de individer som är utmärkande för organisationen och en 

konkurrens vid nyrekrytering som gynnar organisationen. För att undvika att en individ 

som presterar bra i sitt arbete tappat motivationen bör organisationen istället belöna 

individen för att på så sätt visa sin tacksamhet att individen presterar på ett sådant sätt 

som organisationen önskar.1  

 

                                                 
1Svensson Arne och Wilhelmson Lars, 1988, Belöningssystem, sid. 10-11  
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Impact of five Compensation elements 

Impact on individual executive 

Compensation elements Attract Retain Motivate

Salary High High Low 

Benefits Low Moderate Low 

Perequisites Low Moderate High 

Short term incentive High Moderate High 

Long term incentive Moderate High Moderate 

 

Tabell 1 ”Effekten av fem kompensationselement” 

Källa: Corporate Governance and Executive Compensation, Curt Scheutz, 2004, s. 20  

 

Som det framstår i figuren kan vi se att företagen enligt Curt Scheutz har tre olika 

alternativ till bonussystem beroende på motiven de har för deras anställda. Vill ett företag 

attrahera nytt folk lockar dem med en hög bonus i kompensation. Kortsiktig incitament 

innebär att företaget delar ut olika belöningar i form av bonus beroende på deras 

intentioner. För att behålla de anställda delar man inte ut en bonus som är extrem eller 

extraordinär utan en medelmåttig bonus. När det gäller att motivera sina anställda delar 

ett företaget ut en hög bonus i kompensation för att på så sätt driva fram de anställda att 

uppnå ett visst mål eller resultat. 

Långsiktig incitament innebär att företaget erbjuder exempelvis optioner eller någon form 

utav pension till de anställda, detta kommer dock inte att behandlas i undersökningen. 

 

 

 

 2



 

1.2 Problemdiskussion 
Den senare tiden har ämnet belöningssystem varit väldigt aktuellt i media och diverse 

skandaler har diskuterats flitigt, med många stora företag i olika branscher i spetsen.  

Detta har självfallet lett till att vår vilja till att fördjupa oss i ämnet belöningssystem ökat 

markant. 

Samtidigt som vi befinner oss i en djup ekonomisk världskris, läser man allt oftare om 

bonusskandaler. Ledningar och chefer ökar sina löner och bonusar trots dåliga 

företagsresultat. 

Exempelvis har man läst att ledningsgruppen för pensionsjätten Skandia Liv kvitterade ut 

år 2008 en total bonus på 7,3 Mkr. Detta innebar än höjning av bonusutbetalningen trots 

att resultatet år 2007 inte var särskilt lyckat.2

 

Pensionsbolaget AMF har haft krismöte efter avslöjandet i media att ledningen fick dela 

en total bonus på sjutton Mkr förra året samtidigt som cirka två miljoner kunder fick sina 

pensioner sänkta och att ett återtag av pensionskapitalet på sjutton miljarder tillfogades.3  

 

SEB: s högsta ledning har avstått från bonusen detta år men istället för den har de nio 

högsta bankcheferna fått rejäla löneökningar. Ett exempel är SEB chefen Annika 

Falkengrens löneökning på två Mkr, detta innebär att hon får en månadslön på 750 000 kr 

utan att räkna in de olika förmånerna.4

 

Även fast det är svåra tider för ståltillverkarna SSAB har VD Olof Faxanders ersättning 

år 2008 ökat med sjuttioen procent till följd av en mångmiljonbonus. Även detta år räknar 

SSAB-chefen med en stor ökning utav grundlönen. En bonusexplosion har skett i SSAB.5   

 

Den stora försäkringsjätten AIG i USA har trots att den är väldigt nära till konkurs betalat 

ut enorma 165 miljoner dollar i bonus till sina chefer. AIG skulle inte klara sig utan det 

                                                 
2 Dagens Industri, Mån 16 Mars 2009, sid. 6 
3 Dagens Industri, Lör 14 Mars 2009 
4 Dagens Industri, Fre 13 Mars 2009 
5 Aftonbladet, Tis 03 Mars 2009 
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statliga stödet, staten har försett företaget med 180 miljarder dollar för att undvika en 

konkurs. Finansdepartementet i USA har beslutat att dra av pengar från nästa lån till AIG 

av den orsaken att företaget betalat ut en så stor summa i bonusar trots företagets 

ekonomiska kris.6

 

Vi själva tycker att företagen givetvis bör belöna sina anställda då de har uppvisat ett gott 

resultat och gjort att företaget uppnått de mål som man har eftersträvat. Det är enligt oss 

mycket viktigt att motivera sina anställda med diverse belöningar för att dels få dem att 

arbeta i enlighet med företagets mål men även för att behålla kompetent personal. Att 

nyanställa personer kräver tid och pengar och är alltså kostsamt för företaget. Ett viktigt 

problem med belöningssystem är dock att det kan användas felaktigt av styrelsen i ett 

företag för att det ska gynna dem själva. 

 

Ett effektivt belöningssystem är enligt oss utformat på så sätt att belöning delas ut när 

företaget har uppnått ett visst mål eller resultat som företagsledningen har satt upp. En 

belöning skall dock inte delas ut om dessa mål och önskvärda resultat inte uppnås.  

Följaktligen är ett effektivt belöningssystem enligt oss prestations- och resultatsbaserad. 

 

1.3 Problemformulering 
Med bakgrundsbeskrivningen som utgångspunkt finner vi att nedanstående 

frågeställningar är av vikt för att uppfylla syftet med undersökningen.  

- Hur är fallföretagets belöningssytem utformat? 

- Vilka mål och resultat eftersträvas av detta belöningssytem? 

- Är belöningssytemet bra/effektivt? 

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera VD:s och försäljningavdelningens 

belöningssytem i fallföretaget. Samt att ta reda på om det nuvarande belöningssystemet är 

effektivt.  

                                                 
6 Sveriges Radio – Ekot, Ons 18 Mars 2009 
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1.5 Avgränsning 
Vi har valt att endast fokusera oss på belöningar och inte den fasta lönen (dvs. den 

kontrakterade lönen). 

Med belöningar menar vi ”gåva som tecken på uppskattning av en prestation”.7 

Belöningar kan vara av olika slag. Exempel på olika belöningar är att man får en 

löneförhöjning, dyr gåva för den tjänst man har utfört, ett erkännande för en god utförd 

prestation, blommor till frugan och olika typer utav förmåner.8  

Undersökningen görs på VD:s och försäljningavdelningens belöningssystem hos Toyota 

Stockholm. 

 

1.6 Målgrupp 
Studiens målgrupp är fallföretaget som har undersökts, andra företag som är intresserade 

av ett eventuellt införande av belöningssytem i sin verksamhet, men även 

ekonomistuderande elever, andra akademiker samt lärare på universitet och högskolor. 

Vi har i denna studie använt oss av begrepp som vi inte har definierat i något särskilt 

avsnitt pga. att vi utgår ifrån att denna målgrupp känner till deras innebörd.  

 

                                                 
7 http://lexin.nada.kth.se/sve-sve.html  
8 Svensson Arne och Wilhelmson Lars, 1988, Belöningssystem, sid. 9 
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2. Metod 

 

I detta kapitel redogörs det valda ämnet, undersökningens och studiens ansats. 

Avslutningsvis följer en redogörelse av tillvägagångssättets metod.  

 

2.1 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är hur pass mycket en undersöknings idag stämmer överrens med en liknande 

undersökning för ett par år sedan, då samma metod har andvänts. Hög reliabilitet innebär 

att resultatet som erhålls i stort är den samma.9

 

Man kan säga att undersökningens reliabilitet är väldigt tidsberoende. Då studien skall 

vara klar inom en viss tidsram kan resultatet av undersökningen bli annorlunda än om det 

skulle finnas mer tid tillgängligt för en eventuell fördjupningsundersökning.  

Då vi idag befinner oss i en lågkonjunktur blir resultatet med största sannolikhet 

annorlunda än om vi skulle befinna oss i en högkonjunktur. Det finns även en tendens i 

företag att belöningssystemet förändras vilket medför att resultatet av en likadan 

undersökning vid en annan tidpunkt kan visa sig vara annorlunda. 

 

2.2 Validitet 
Validitet innebär att den metod man använder för en undersökning ger svar på det man 

faktist har i syfte att undersöka, dvs att mäta rätt sak. Ett exempel på hög validitet kan 

vara en VD:s lön som återfinns i företagets årsredovisning och som därmed kan nämnas 

med väldigt få felmarginaler.10

 

                                                 
9 Olsson Henny och Sörensen Stefan, 2001, Forskningsprocessen, sid. 73 
10 Olsson Henny och Sörensen Stefan, 2001, Forskningsprocessen, sid. 74 
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De intervju- och enkätfrågor som har använts har noggrant granskats av handledaren. 

Detta för att säkra till en viss grad att frågorna mäter det undersökningens syfte avser att 

mäta.11  

En viktig aspekt värt att nämna är hur ärliga de intervjuade personerna är vid en 

undersökning. Vi tror och antar att de intervjuade och deltagarna av enkäten har varit 

ärliga då vi inte har diskuterat om kronor och ören.  

 

2.3 Hermeneutik 
Ordet Hermeneutik härstammar från det grekiska språket och innebär tolkningslära.  

Hermeneutikens syfte är att få insikt och förståelse för de olika delarna i tal, text och 

handlande för att på så sätt skapa en helhetsförståelse av problematiken med en 

undersökning. Även att man väl skall kunna beskriva det man har förstått utav dessa 

mänskliga aktiviteter.12  

En hermeneutisk analys av det empiriska materialet har tillämpats på studien, detta 

utfördes för att bättre kunna tolka de värderingar och beteenden som finns inom 

fallföretaget när det gäller belöningssystemet. 

 

2.4 Litteratur 
Efter att undersökningens problem fastställdes började sökandet efter lämplig litteratur i 

form av böcker och artiklar för studien. Genom sökdatabasen Libris och J-stor hittades de 

böcker och artiklar som har använts för studien. 

 

2.5 Primärdata 
Primärdata erhålls genom att man går ut i samhället och samlar in uppgifter i form av 

intervjuer och enkäter.13  

 

                                                 
11 Olsson Henny och Sörensen Stefan, 2001, Forskningsprocessen, sid. 74 
12 Olsson Henny och Sörensen Stefan, 2001, Forskningsprocessen, sid. 103 
13 Eriksson Lars Torster och Wiedersheim-Paul Finn, 2008, Rapport boken – hur man skriver uppsatser, 

artiklar och examensarbeten, sid. 20
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Primärdata som kommer att användas i denna studie är mycket betydelsefull och består 

av två intervjuer samt enkäter som kommer att delas ut till ett antal säljare i fallföretaget. 

Dessa data har sedan använts för utförandet av en omfattande analys och därmed det 

aktuella resultatet. 

 

2.6 Sekundärdata 
Sekundärdata är information som redan finns att ta del av i  databaser, litteratur och 

tidningar.14  

 

De data som erhållits via litteratur, artiklar och Internet var betydande för att få en 

djupare insikt i huvudämnet belöningssystem och därmed de problem som eventuellt 

medföljde. 

 

2.7 Undersökningsansats 
Valet av ämnet belöningssystem har gjorts av den orsaken att det är en så stor och så 

viktig del inom företagsstyrningen. För att ett företag skall uppnå ett gott resultat och ha 

vind i seglen krävs ett belöningssytem som är utformat på så sätt att alla parter i företaget 

får en belöning med avseende på värdet av de utförda prestationerna.  

 

Det fascinerande med det aktuella ämnet är att det kan väcka så intressanta 

ekonomirelaterade debatter, detta kan man väldigt lätt se exempel på i tidningar, på 

nyheterna eller diverse tv-program.  

Samtidigt som vi befinner oss i en djup ekonomisk världskris, upprättas det i tidningar 

och upplyses på nyheterna allt oftare diverse fall av bonusskandaler.  

Att ämnet belöningssytem är så aktuellt och väldebatterat men även att det finns en 

mångfald av teorier som handskas med det har lett till att vår vilja att fördjupa oss, ökat 

markant. 

 

                                                 
14 Eriksson Lars Torster & Wiedersheim-Paul Finn, 2008, Rapport boken – hur man skriver uppsatser, 
artiklar och examensarbeten, sid. 20
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Det föregående året kommer att kännetecknas som ett av de mest ekonomiskt 

krisdrabbade åren i bl a bilbranschen. Stora amerikanska biltillverkare är väldigt nära 

konkurs, vars enda räddning är kolossala summor pengar från den amerikanska 

kongressen. 

I Sverige har Volvo PV och SAAB oerhört stora problem, de slåss för sin överlevnad. 

Räddningen för dessa två klassiska svenska bilföretag är utomstående, framförallt 

utländska intressenter.  

Toyota har trots denna ekonomiska världskris klarat sig mycket bra vilket visar den 

styrka som företaget besitter. Visst har även Toyota tappat men företaget kan med egna 

krafter klara sig och behöver ingen hjälp från staten och utomstående. Som det redan 

ovan har nämnts planerar och arbetar företag idag för deras överlevnad samtidigt som 

Toyota funderar på hur företaget skall styras ett par år framåt i tiden. 

 

Vi har stor nyfikenhet kring olika frågor såsom dels de nationella och europiska framtida 

strategiska och ekonomiska målsättningar. Vi är medvetna om att dessa målsättningar 

omfattar mycket intressanta investerings- och finansiella frågor som vi finner mycket 

tilltalande ur ett yrkesperspektiv. Vårt syfte var att hitta ett sätt att handgripligen kunna få 

jobba med ämnet och vi var övertygade om att Toyota Stockholm skulle vara det företag 

som låg närmast vårt intresseområde. Valet av Toyota som fallföretag för vår 

undersökning var en självklarhet för oss. 

 

2.8 Deduktiv slutledning 
Att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 

företeelser kännetecknar ett deduktivt arbetssätt.15   

Man har således en teori som bevisar hur relationerna mellan olika förhållanden ter sig i 

verkligheten.16

 

Vi implementerar detta på vår undersökning och vi har en deduktiv forskningsmetod där 

vi med hjälp av befintliga teorier drar slutsatser om denna studie med hjälp av det 

                                                 
15 Patel Runa, Davidson Bo, 1994, Forskningsmetodikens grunder, sid. 21 
16 Olsson Henny och Sörensen Stefan, 2001, Forskningsprocessen, sid. 35 
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empiriska materialet som har erhållits. Vid detta steg blir det tydligt om och hur 

överensstämmande de teorier som har använts är med det empiriska materialet som har 

erhållits, detta för att få en klarare bild av hur verkligheten ser ut. 

 

2.9 Metodtriangulering 
Att man vid en undersökning av ett ämne använder mer än ett tillvägagångssätt eller 

informationskälla, utgör innebörden av metodtriangulering. Man använder sig alltså av en 

kvalitativ metod (intervjuer), en kvantitativ metod (enkäter) samt befintliga 

informationskällor (artiklar/tidsskrifter) på en och samma undersökning.17  

Användningsområde för triangulering kan vara en eller flera forskningsstrategier, såsom 

kvantitativa och/eller kvalitativa forskningsstrategier  (Webb m.fl. 1966).18  

Triangulering utgör dock endast en av flera tekniker för att begripa och diskutera kring 

samordningen mellan dessa två strategier.19  

 
I undersökningen har vi använt oss utav två intervjuer. Den ena intervjun har varit med 

företagets VD och den andra med företagets försäljningschef. Vidare har vi även använt 

oss utav enkäter vilka då har delats ut till företagets säljare. För att få en bredare 

uppfattning av ämnet belöningar och företagsstyrning har vi dessutom använt oss av fyra 

tidsskrifter. 

Valet att nyttja både en kvalitativ och en kvantitativ metod har gjorts då vi anser att detta 

ger ett bättre underlag till att nå ett gott resultat. Vi anser att tillförlitligheten av resultatet 

blir högre i fallet då en metodtriangulering används. 

 

  

 

                                                 
17 Bryman Alan, 2001, Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 260 
18 Bryman Alan, 2001, Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 260 
19 Bryman Alan, 2001, Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 260 
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3. Teori 

 

I detta kapitel redogörs de befintliga teorier som finns av det valda ämnet, för 

undersökningens och studiens syfte. Vi sätter effektivitet och utformning av ett 

belöningssystem i fokus. 

 

3.1 Corporate Governance 
Begreppet ”Corporate Governance” vilket på svenska innebär företagsstyrning används 

ständigt inom finansvärlden. Corporate Governance är ett relativt nytt fenomen och har 

funnits de senaste femton åren.20  

 

De teorier som dock utgör underlag för utvecklingen av Corporate Governance och det 

område som den omfattar, är från tidigare studier och de är skrivna i olika ordningar som 

har att göra med bl.a. finansiering, ekonomi, lagar och företagsstyrning.21  

 

Det bör läggas på minnet att utvecklingen av Corporate Governance är en global 

händelse, och att det är ett komplext område som inkluderas av ägarskap, juridiska, 

kulturella, och andra strukturella olikheter. Därmed kan vissa teorier vara mer passande 

och relevanta till endast vissa länder. Nivån av utvecklingen är beroende av ekonomins, 

företagsstrukturens, eller diverse ägargruppers framväxt. Alla dessa faktorer påverkar hur 

Corporate Governance kommer att utvecklas och vara lämplig för varje enskilt land.22  

 

En aspekt av stor vikt är huruvida företaget självt fungerar inom aktieägarstruktur, primär 

fokusering på försörjning eller förbättring av värdet på aktieägare som huvuduppgift. 

Även aspekten kring huruvida företaget försöker utvidga äktieägare genom att betona de 

intressen som diverse grupper såsom anställda, kreditgivare, leverantörer, kunder och det 

lokala samhället besitter, är av stor vikt.23

                                                 
20 Mallin A. Christine, 2004, Corporate Governance, sid. 9 
21 Mallin A. Christine, 2004, Corporate Governance, sid. 9 
22 Mallin A. Christine, 2004, Corporate Governance, sid. 9 
23 Mallin A. Christine, 2004, Corporate Governance, sid. 9 
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En kort sammanfattning av de teorier som påverkar utvecklingen av Corporate 

Governance: 

 

• Agency Theory  - Agentteorin identifierar agentrelationen där ena parten, 

principalen, ger ut arbetsuppgifter till den andra parten, agenten. I 

bolagssammanhang är ägarna principalen och cheferna i företaget agenten. 

 

• Transaction cost economics Theory -  Ser firman i sig själv som en 

företagsstruktur. Valet av en lämplig företagsstruktur kan göra att direktörers och 

aktieägarers intressen hamnar i samma linje. 

 

• Stakeholder Theory -  Värdering utgörs av en bredare grupp än att bara fokusera 

sig på aktieägare. 

 

• Stewardship Theory - Cheferna anses som ledare över företagets tillgångar och 

benägna att handla utifrån aktieägarnas bästa intresse. 

 

• Class hegemony Theory - Chefer anser sig själva vara i toppen av företaget och 

kan befordras till nya förordnanden beroende på hur väl det nya förordnandet 

passar in i systemet. 

 

• Managerial hegemony Theory - Styrningen av ett företag med vetskapen av att det 

krävs ett ständigt kontrollerande varje dag kan komma att dominera cheferna och 

följaktligen försvaga chefernas inflytande. 
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3.2 Agentteorin 
Agentteorin identifierar relationen mellan två olika aktörer, och forskningen av 

framförallt Jensen och Meckling (1976) samt Fama och Jensen (1983) inom detta område 

är ytterst betydande.24  

Den ena aktören, principalen, har i uppgift att ge arbetsuppgifter till en annan part, 

agenten. I ett bolagssammanhang utgör ägarna principalen och cheferna i företaget 

agenten. Ett antal nackdelar med relationen mellan de två aktörerna kan relateras till den 

oppurtinism och självintresse agenten har. Ett exempel är att agenten kanske inte jobbar i 

enlighet med principalens intressen, eller så jobbar agenten endast i viss mån av de 

intressen principalen förfogar över. Det finns ett antal dimensioner för detta inklusive att 

agenten till exempel missköter sin makt för pengar eller något annat som är till hans 

fördel. Agenten tar inte lämpliga risker i enlighet med principalens intressen eftersom 

agenten anser dessa risker som olämpliga då han och principalen inte har samma åsikter 

angående själva risken. Det finns även problematik angående informationssymmetrin, där 

principalen och agenten har tillgång till olika nivåer av information. I praktiken betyder 

detta en nackdel för principalen då agenten kommer att ha mer information.25  

 

I bolagssammanhang och i dess styrningsproblematik leder agentteorin till olika 

mekanismer i ett företag där framförallt styrelsen kontrollerar och minskar de problem 

som kan uppstå mellan principalen och agenten. Enligt Blair (1996) är cheferna menade 

att vara ”agenter” till bolagets ägare, men cheferna måste kontrolleras för att inte 

missköta sin ställning och detta görs bäst genom att cheferna får olika former av 

belöningar. Belöningarna utlovas när cheferna har uppnått de mål som ägarna har satt 

upp, och på så sätt uppstår likartade intressen mellan agenten och principalen. De 

kostnader som uppstår när cheferna missbrukar sin makt, samt de kostnader som uppstår 

vid förebyggandet av misskötsel kallas för ”agentkostnader”.26

 

 

                                                 
24 Mallin A. Christine, 2004, Corporate Governance, sid. 10 
25 Mallin A. Christine, 2004, Corporate Governance, sid. 10-11 
26 Mallin A. Christine, 2004, Corporate Governance, sid. 11 
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3.3 Implementing Strategy 
 

Developing an effective reward structure 

Enligt Thompson och Strickland (1992) håller ett företag sina anställda fokuserade på de 

mål som eftersträvas och får de att uppnå dessa mål endast genom att belöna de som 

uppnår de uppsatta målen, däremot bör de som inte uppnår målen nekas till belöning.  

De menar vidare på att motivation är av stor vikt, då detta får de anställda att prestera 

bättre och eftersträva uppsatta mål.27  

Kopplingen mellan prestation och belöning är ytterst viktigt då belöningssystem är det 

enda och starkaste verktyget för ett företag att använda sig av för att få de anställda att 

visa starkt engagemang och jobba i enlighet med de uppsatta målen och därmed uppnå ett 

gott resultat. För att ett belöningssystem skall vara effektivt bör företagsledningen 

givetvis förstå belöningssystemets struktur, samt att ha kunskap om faktorerna som de 

anställda motiveras av.28  

 

Thompson och Strickland har även satt upp vissa kriterier för ett starkt ledarskap, och 

menar att idén med en bra strategi vid en implementering är simpelt men att 

implementera detta i ett företag är lättare sagt än gjort. Det är betydelsefullt att ledaren 

har bra koll på vad som sker i organisationen och hur väl detta sker. Ett sätt att utföra 

detta på är att gå ut i organisationen och att ha ett bra förhållande med alla medarbetare 

oberoende på vilken nivå i företagets hierarkiska trappa de befinner sig på. Ledaren bör 

även bidra med en organisationskultur som stimulerar den anställde till att prestera det 

yttersta och att uppnå de uppsatta målen.29   

 

 

 

 

                                                 
27 Thompson Arthur & Strickland A.J., 1992, Strategy formulation and implementation, sid. 250-252 
28 Thompson Arthur & Strickland A.J., 1992, Strategy formulation and implementation, sid. 250-252 
29 Thompson Arthur & Strickland A.J., 1992, Strategy formulation and implementation, sid. 265-266 
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Följande fem punkter är enligt Thompson och Strickland (1992) viktiga att ta hänsyn till 

för ett effektivt belöningssystem.30

 

• Belöningen måste vara en stor del av den totala lönen för att åstadkomma önskad 

effekt- 20 procent eller mer ger mycket uppmärksamhet och är kapabel till att öka 

den individuella insatsen. 

• Belöningssystemet bör inte vara begränsad till endast de högst rankade i ett 

företag, utan alla de anställda bör ta del av ett sådant belöningssystem (varför ska 

de anställda jobba ihjäl sig för att vissa chefer ska få en lukrativ ersättning?). 

• Utformningen av ett belöningssystem måste vara rättvist och göras med stor 

noggrannhet. Med andra ord går det inte att uppnå de mål som stadgas om 

systemet inte upplevs som rättvist och målen upplevs som ouppnåeliga. Detta 

leder därmed till att motivationen blir lägre hos de involverade.  

• Belöningssystemet måste baseras på att endast uppnå de mål som den strategiska 

planeringen omfattar. I annat fall kan belöningssystemet uppfattas som mindre 

fullständig då det är lätt att missa viktiga mål. 

• Individen måste själv kunna påverka de faktorer som avgör belöningen och inte 

någon annan utanför hans eget omdöme. Individen bör alltså inte belönas för vad 

någon annan gjort. 

  

Vidare menar Thompson och Strickland (1992) att för ett mer resultatinriktat arbete krävs 

att man istället för att säga vad som ska göras bör upplysa de anställda om vilka resultat 

som är önskvärda. Detta leder då förhoppningsvis till att de anställda genom egna initiativ 

gör vad som krävs för att nå dessa mål, och alltså inte endast utföra det de blivit tillsagda. 

Enklare uttryckt att de skall arbeta i enlighet med de mål och resultat som eftersträvas.31

 

 

 

                                                 
30 Thompson Arthur & Strickland A.J., 1992, Strategy formulation and implementation, sid. 251-252  
31 Thompson Arthur & Strickland A.J., 1992, Strategy formulation and implementation, sid. 252-253 
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3.4 Herzbergs teori 
Frågan om förhållandet mellan motivation och tillfredsställelse i arbetslivet studerades av 

Frederick Herzberg, och den tvåfaktorsteori som han har skrivit om anser vi är mycket 

lämplig att innefatta i vår studie. En tydlig skiljaktighet mellan arbetssituation och 

arbetsinnehåll måste göras i sammanhang där motivation spelar en stor roll menar 

Herzberg. Hans forskning utgörs av att en individs trivsel i arbetslivet beror till stor del 

av i vilken grad dennes behov uppfylls på jobbet. Om individens behov tillfredställs 

innebär det att denne trivs.32  

Herzbergs teori består av två faktorer, nämligen motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Dessa faktorer är avgörande för hur man upplever tillfredsställelsen med arbetet.  

Teorin fokuserar sig på ökningen av individens generella behovstillfredsställelse.33  

 

Motivationsfaktorerna är enligt Herzberg önskan om att få de behov man förfogar över 

tillfredsställda, alltså situationer som gör individen tillfredsställd och motiverad i sitt 

arbete.34 Dessa faktorer är: 

 

 

• Prestationer (förnöjelse i att utföra ett arbete, att klara av ett problem osv.) 

• Arbetet (ett intressant och varierat arbete) 

• Erkännande (uppmärksamhet och berömmelse för ett väl utfört arbete) 

• Ansvar (ansvarsfullhet för ens egen arbetssituation och andras genomförande av 

olika arbeten) 

• Befordran (att man klättrar i den hierarkiska trappan i organisationen) 

• Utveckling (nya färdigheter medför en större chans till befodran) 

 

 

                                                 
32 Abrahamsson Bengt & Andersen Jon Aarum, 2000, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, sid. 148-149 
33 Abrahamsson Bengt & Andersen Jon Aarum, 2000, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, sid. 149 
34 Abrahamsson Bengt & Andersen Jon Aarum, 2000, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, sid. 149 
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Herzberg menar att när ett av dessa behov tillfredställts leder detta genast till ett upphov 

av liknande tillfredsställerser. Detta medför att man direkt får en lust att leverera 

ytterligare då man har utträttat något särskilt.35

 

Hygienfaktorerna är däremot enligt Herzberg faktorer som inte leder till en vidare 

motivation för individen i arbetslivet, dessa faktorer gör snarare att individen är missnöjd 

eller omotiverad i sitt arbete.36 Dessa faktorer är: 

 

• Politik och administration i organisationen (hur väl administrationen fungerar) 

• Ledaren (har ledaren tillräckligt med kompetens, är ledaren rättvis osv.) 

• Relationen mellan medarbetarna (hur pass bra förhållandet är kolleger 

sinsemellan även förhållandet mellan ledare och underordnade) 

• Arbetsförhållandena (fördelar och nackdelar såsom ljus, värme, buller osv.) 

• Lön (ersättningar i form av främst lön men även andra betydelsefulla belöningar) 

• Arbetstrygghet (hur väl är säkerheten för arbetarna när det gäller tjänstetid, 

uppsägning osv.) 

• Privatlivet (eventuella problem hemma kan påverka nivån på den trivsel som 

finns på arbetsplatsen) 

• Status (företagets aktuella status) 

 

Tanken med hygienfaktorerna är att de skall förebygga vantrivsel på det sätt som hygien 

kan förebygga olika sjukdomar. Om hygienfaktorerna uppnås kommer individen att trivas 

mera i sitt jobb men samtidigt leder detta i sig inte till en tillfredsställelse eller 

motivation.37

 

 

 

                                                 
35 Abrahamsson Bengt & Andersen Jon Aarum, 2000, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, sid. 149 
36 Abrahamsson Bengt & Andersen Jon Aarum, 2000, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, sid. 150 
37 Abrahamsson Bengt & Andersen Jon Aarum, 2000, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, sid. 150 
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3.5 Tidsskrifter 
 
Compensation and Incentives: Practice vs. Theory 

En omfattande förståelse för belöningssystem är nödvändigt för att utveckla en 

genomförbar teori av bolaget, då dessa belöningar är avgörande för hur individer i ett 

företag beter sig. Många vanliga kännetecken av organisationers belöningssystem är inte 

enkla att förklara genom traditionella ekonomiska teorier, utan de förklaras oftast istället 

med icke ekonomi relaterade faktorer, såsom rättvisa, moral, trygghet, socialt ansvar och 

kultur. Därmed blir utmaningen för ekonomer att komma med ekonomiska förklaringar 

för belöningssystemoch de aspekter den är beroende av. Samt att kunna sammanbinda de 

icke ekonomi relaterade faktorerna med traditionella ekonomiska modeller.38   

 

The Effects of Monetary Incentives on Effort and Decision Performance: The Role 

of Cognitive Characteristics 

Många redovisade forskningar är baserade på förutsättningen att monetära belöningar 

används för att leda och kontrollera individuella beteenden. Antagandet är att sådana 

belöningar motiverar individer till att utöva ytterligare ansträngning för att uppnå högre 

nivåer av prestationer. Flera studier har visat att effekten av monetära belöningar vad 

gäller bedömning och ansträngning är beroende av ett antal faktorer. Faktorerna i denna 

studie är av kognativ karaktär för beslutsfattaren. Monetära belöningar är förväntade att 

medföra alla involverade till ytterligare utövande av ansträngning, men att endast öka 

prestationsförmågan på de som besitter dem erforderliga kognitiva färdigheterna.39  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 George P. Baker & Michael C. Jensen, Kevin J, Murphy, 1988,Compensation and Incentives: Practice 
vs. Theory, sid. 593-616 
39 Vidya Awasthi & Jamie Pratt, 1990, The Effects of Monetary Incentives on Effort and Decision 
Performance, sid. 797-811 
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Leadership Style and Incentives 

Artikeln studerar relationen mellan företagets administration och ett optimalt ledarskap. 

En modell används där kontakten mellan ett ett företag och dess chefer inte är fulländad 

och därmed är det inte konstigt att man inför belöningssystem för underordnade. Ledare 

som empatiserar me de anställda upptar en stil där alla berörda parter deltar i och att 

aktieägare tjänar på att välja sådana ledare när företaget har potential till att exploatera 

många innovativa ideér. I jämförelse med när administrationen är svag, vilket leder 

aktiegärna till att vilja anlita en mer självisk ledare vars stil är mer autokratisk, för att på 

så sätt gynna sig själva.40  

 

A Survey of Corporate Governance 

Denna artikel handlar om företagsstyrning, med stor uppmärksamhet på vikten av legalt 

skydd för investerare och ägande koncentrering inom företagsstyrningssystem runtom i 

hela värden. Artikeln framhäver alltså vikten av hur olika investerare kan försäkra sig 

själva till att få en utdelning på deras investering. Även hur man försäkrar sig emot att 

cheferna inte stjäl den kapital som investeras. Med andra ord, hur man som investerare 

kan kontrollera cheferna.41

 

                                                 
40 Julio J. Rotemberg & Garth Saloner, 1993, Leadership Style and Incentives, sid. 1299-1318 
41 Andrei Shleifer & Robert W. Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, sid. 737-783 
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4. Empiri/Resultat 

 

Undersökningens empiri redogörs i detta kapitel. Som inledning till detta kapitel har vi en 

kort beskrivning av företaget Toyota. Sedan redogörs resultaten i form av 

sammanställningar från intervjuerna med företagets VD och försäljningschef men även 

enkäten som mäter belöningssystemets effektivitet.  

 

4.1 Toyota 

Varje dag, året om tillverkar Toyota en ny bil var 4:e sekund. Antalet levererade bilar till 

olika köpare i över 170 länder per år uppkommer till 8,97 miljoner vilket motsvarar ett 

ungefärligt värde på tusen miljarder kronor (1 biljon kr). Toyota är ett av världens 

största bilföretag, vilket man enkelt kan komma underfund med när siffror ligger på 

denna nivå.  

 

Toyota har länge varit marknadsledare i Japan och i flera andra länder i Asien. Värt att 

nämna är att Toyota är det största bilmärket i USA som inte är amerikanskt. I Norden är 

Toyota den mest sålda bilen medan det i Europa säljs ungefär 1,23 miljoner bilar. När vi 

pratar om försäljningar i Sveriges marknad är det en konkurrens med två andra 

bilmärken vad gäller andraplatsen, efter ett av de två inhemska bilmärkena. 

När det gäller hur nöjda kunderna är av deras bilar toppar Toyota listan utan att direkt ha 

en konkurrens, detta enligt den stora enkäten BilQ som tidningen Vi Bilägare har 

genomfört. Toyota har Sveriges nöjdaste bilkunder. Enkäter i Norden och stora delar av 

Europa uppvisar samma resultat. 

 

Toyota värnar om miljön och ligger just därför före många konkurrerande bilmärken vad 

gäller teknik och design. Redan år 2004 introducerades version två av världens första 

serietillverkade hybridbil, Toyota Prius. Det skickliga med denna modell är att den har 

två motorer – en elmotor och en bensinmotor. Dessa två motorer jobbar gemensamt, 

resultatet är att bränsleförbrukningen och utsläppet pressas ner till extremt låga nivåer. 
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Toyota har valt att fortsätta med denna stora satsning i Europa, visionen företaget har är 

tydlig, med en enastående modellbredd och en stor, betydande europaverksamhet med 

ökande marknadsandelar. 

Toyotas strategi går ut på att designa och bygga bilar i Europa, just för europeiska 

köpare. Företaget har 80 000 medarbetare (286 000 i hela värden) i Europa och hittills 

har Toyota investerat en bit över 7 miljarder Euro. Ett exempel på europadesignade 

modeller är, Toyota Yaris som blev årets bil år 2000. Även den nya generationen av 

Corolla och Avensis tillverkas i Europa.42

 

4.2 Intervjusammanställning 
 

Två intervjuer har gjorts, en utav dem gjordes med företagets VD och den andra med 

företagets försäljningschef. Dessa intervjuer gjordes båda för att erhålla en uppfattning av  

VD:s samt försäljningsavdelnings synsätt på deras belöningssystem, men också för att få 

en överblick av deras utformning. 

 

 

Intervju med Håkan Pohl, VD 

 

• Vad har du för ett belöningssystem? 

I bolaget har vi max 25 procent av den fasta lönen som rörlig, så följaktligen har jag ett 

belöningssystem som är fast månadslön, samt en bonus om jag levererar ett x antal kronor i 

resultat, om jag t ex genomför ett visst projekt eller lyckas uppfylla vissa kriterier (brukar 

vara två eller tre stycken kriterier). Jag har varje år nya målsättningar som tas fram av 

styrelsen. I praktiken ser det ut så här, jag får mina bonusvillkor i oktober-november för ett år 

framåt och sedan regleras det när bokslutet är klart. I år fick jag t ex villkoren första veckan i 

december sedan kommer jag jobba hela 2009 och inte förrän bokslutet är klart 2010 i februari 

någonstans vet jag om det blir någon bonus. Är kriterierna uppfyllda så brukar bonusen 

komma i mars någon gång, så det dröjer ungefär ett och ett halvt år från dess att jag får reda 

på villkoren tills jag faktiskt ser eventuella pengar på bankkontot. Helt beroende på hur 

                                                 
42 http://www.toyota.se/about/index.aspx 
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resultatet ser ut kan jag få en, två eller tre månadslöner i bonus. That’s it, så det är rätt långt 

ifrån AMF. 

Det finns tre steg i detta belöningssystem. Vi kan exempelvis säga att en månadslön ligger på 

femtiotusen kronor. Steg ett ger femtio, steg två hundra och steg tre hundrafemtio tusen 

kronor i bonus. Styrelsen har exempelvis lagt en budget, jag ska tjäna nio miljoner kr, om jag 

tjänar nio och en halv miljoner kr då får jag en månadslön, om jag tjänar tio miljoner kr får 

jag två månadslöner och tjänar jag elva miljoner kr eller mer så får jag tre månadslöner i 

belöning. Sen kan det ibland vara olika kriterier, i detta fall är det pengar i ett annat fall kan 

det vara bruttovinst exempelvis när man vet att det är en låg marknad som det är nu. Då 

skulle belöningssystemet kunna gå ut på att jag ska klara 0,25 procent i vinst på sista raden 

eller resultatet. I det här fallet bryr sig styrelsen inte om hur stor slutsumman är, de är bara 

glada över att vi inte går med förlust. Utifrån hur marknaden ser ut, så skulle det kunna se ut 

som så att 0,25 procent ger en månadslön, 0,5 procent två månadslöner och 1 procent eller 

mer tre månadslöner i belöning.  

 

• Är belöningsutbetalningen månadsbaserad eller årsbaserad?  

Det är en årsbaserad utbetalning av belöningen. Jag har en årlig bonus, inga månatliga 

bonusar. Däremellan har jag bara en månadslön, inga rörliga bitar alls. 

 

• Vem/vilka har utformat detta belöningssystem? 

Styrelsen. 

 

• Hur länge har du haft detta belöningssystem? 

Det systemet har jag haft sedan jag anställdes, det är sex år sedan. 

 

• Vilka är målen och resultaten som eftersträvas av detta belöningssystem? 

Målen och resultaten sätts, som tidigare nämnts, varje år men man kan säga så här, vi lägger 

en budget och når jag budget, då får jag noll (det är därför jag är anställd). Men gör jag något 

som är bättre än budget då börjar vi hamna i bonusavdelningar.  
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• Anser du att ditt belöningssystem fungerar i enlighet med de mål och resultat som 

är uppsatta? Vilka för- och nackdelar finns det med belöningssystemet? 

Ja det tycker jag och det finns fler svar på varför jag tycker det. För det första så har bolaget 

fram till år 2003 aldrig gått med vinst. Sedan man satte en chef i det här bolaget, som 

dessutom fick ett belöningssystem som hängde ihop med att de inte skulle förlora pengar så 

har man inte gått med förlust. Så svaret på fråga om jag anser att belöningssystemet fungerar 

är ja, det gör jag. 

I år så uppfyllde jag målen för bonus, två månadslöner för 2008 men till skillnad från AMF 

så tackade jag nej till den. Jag skrev till styrelsen och sa att jag inte vill ha någon bonus då 

jag anser att i en situation då vi tvingas sparka medarbetare, göra neddragningar och 

allmänna besparningskampanjer över allt i hela bolaget, så fungerar det inte med att en VD 

garvar hela vägen till banken och tar hem två månadslöner i bonus. 

 

• Finns det funderingar på att införa ett nytt belöningssystem?   

Jag är rätt nöjd med belöningssystemet som det ser ut idag, för mig är det väldigt enkelt, men 

det är ju olika från person till person. 

 

•  Engagerar du dig mer i ditt jobb pga. detta belöningssystem?  

Nej, jag skulle jobba precis lika mycket och ha samma ambitioner utan belöningssystemet. 

Jag hatar att förlora, jag fattar inte varför man gör någonting med inställningen ”det spelar 

ingen roll om jag vinner eller förlorar”, det finns inte i mitt huvud. I min värld så är hela livet 

en tävling, det som skiljer tävlingarna åt är olika former av allvar. Ibland är det tävling på 

skoj och ibland behöver man knappt bry sig om det, men jag strävar hela tiden efter att vinna. 

Om man inte gör det så tycker jag att man då lever livet i någon form av tråkig medelmåtta 

med vetskapen om att det finns hur många som helst runtomkring en som är bättre än vad jag 

är och det tycker jag skulle vara riktigt jobbigt. Men jag har förståelse för att alla i firman inte 

delar samma inställning till hur vi ska göra. Jag vet att ungefär halva gänget har en 

tävlingsinriktning, vill vara bra medarbetare och se positiva resultat. Men vi är 120 anställda, 

vi är som ett litet samhälle och precis som i ett riktigt sådant så har även vi en tjugo- till 

tjugofem procent som det inte spelar någon roll för vad jag eller vad vi gör, det är alltid fel. 

Ju förr man inser det desto enklare blir ens vardag.  
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Men att jag skulle kämpa lika hårt utan belöningssystemet betyder inte att jag anser att 

ersättningen inte är rimlig. Många glömmer det ansvar jag tagit på mig. När arbetsdagen är 

slut är det ingen som bryr sig om ansvar, det bara rinner in pengar i firman, men när det går 

dåligt så kan jag ibland känna det ansvar jag har gentemot styrelsen när jag åker hem. Det 

ansvaret som hänger ihop med VD-rollen, det är värre än arbetstider på sextio till sjuttio 

timmar i veckan, dessa arbetstider kan alla anställda i företaget ha för motsvarande 

övertidsersättning. Det som är jobbigast och som motiverar ersättningen, det är just 

ansvarsdelen och sen är det den sociala delen. 

Ansvarsdelen innebär för mig de 120 anställda som har detta jobb som sin inkomstkälla. Om 

de inte jobbar här och vi skulle stänga, gå i konkurs eller jag skulle vara tvungen att sparka 

hälften av dessa, så är marknaden idag sådan att de med största sannolikhet inte får ett nytt 

jobb, åtminstone inte inom ett och ett halvt år, för det finns inga jobb.  

När det kommer till den sociala delen har jag arbetskamrater som går hem för att umgås med 

sin familj, hänga med för att se på fotboll, har bestämt att de skall göra någonting med goda 

vänner och så gör de det. Har jag bestämt att jag ska göra något med mina vänner så sker det 

inte sällan att jag tvingas avboka för att det dyker upp någonting på firman som jag måste 

hantera först. I övrigt kan en vanlig dag innebära att jag kommer hem halv åtta – åtta och i 

det här landet när det är kolsvart ute halva året så har man ju inget socialt liv alls mellan 

oktober och mars. Det är detta jag anser att jag får betalt för.   

 

 

 

• Har du utöver belöningssystemet andra förmåner som VD?  

Ja det har jag. Jag har en sjukförsäkring. Jag vet inte riktigt om jag ska räkna det som en 

förmån men det är naturligtvis riktigt bra att kunna åka till Sofiahemmet och bli 

omhändertagen på en halvtimme. Men man ska ha klart för sig varför jag har den, det är för 

att styrelsen inte vill att jag ska vara sjuk, jag ska bli frisk fort. 

Andra förmåner, ja möjligheten för mig att ta med mig min fru på mina tjänsteresor finns, 

fast jag får betala privat för hennes resa. Det innebär att ibland blir det riktigt dyrt eftersom vi 

aldrig flyger med Ryanair när vi reser med jobbet. 

Ja, sen jag har förmånen att ha 120 fantastiska medarbetare, att arbeta med dem är vad jag 

kallar att ha en värdefull förmån. Alla människor pratar om hur viktigt det är med familjen hit 
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och dit, kompisar hit och dit. Men så visar det sig att de tillbingar större delen av sin vakna 

tid med sina arbetskamrater och dessa kan de ha olika åsikter om, det förstår jag inte.  

Om jag sover åtta timmar, äter frukost en timme det är nio timmar sammanlagt och så tar det 

en timme till innan jag är helt klar för att åka till jobbet, så tio timmar. Sen är jag helt borta 

från hemmet. Det är fjorton timmar kvar, av de fjorton timmarna är jag åtta timmar på jobbet, 

antagligen nio till tio timmar med pendlingen fram och tillbaka osv.  Så har jag fyra timmar 

över till familjen. De bryr sig inte om vad de gör de åtta till tio timmarna, det är inte så 

viktigt, men de andra fyra timmarna de är jätteviktiga. Sådär funkar inte jag, jag tycker att de 

här fjorton timmarna är väldigt viktiga. Har jag en dålig dag på jobbet så är jag irriterad och 

grinig när jag kommer hem. Är jag grinig och irriterad när jag går till jobbet så blir jag grinig 

på jobbet också. Jag måste försöka hitta någon form av jämvikt och det kan ibland vara 

väldigt svårt. 

Men jag har förmånen att ha det jobb som jag samtidigt känner att jag gillar. Det här skulle 

kunna vara ett jobb som jag kände att jag kunde kräkas på, då skulle jag sluta direkt och göra 

något annat, exempelvis dela ut post på morgonen. Det är inget självändamål att sitta i den 

här stolen, för mig är ett självändamål att göra någonting som jag trivs med.  
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Intervju med Staffan Hjelmström, försäljningschef 

 

• Vad har ni för ett belöningssystem? Är belöningsutbetalningen månadsbaserad 

eller årsbaserad? 

Jag har en fast lön med en bonus som faller ut om företaget, eller om bilavdelningen 

tjänar en viss summa pengar, då faller det ut en begränsad bonus. Jag får en procentsats 

av summan på sista raden på vår avdelning (bilavdelningen), förutsatt att vi gått med 

vinst. Men om det är så att vi skulle tjäna flera miljoner, så finns det naturligtvis ett tak på 

bonusen, så jag kan ju inte tjäna oändligt mycket pengar. 

Min och säljarnas belöningsutbetalning är månadsbaserad. Jag har tidigare haft en 

årsbaserad belöningsutbetalning utöver detta men den är numera bortplockad. 

 

• Vem/vilka har utformat detta belöningssystem? 

Det har jag tillsammans med VD:n gjort, men man kan säga att det är han som har 

bestämt hur det ska se ut. Det är ju VD som tar det slutgiltiga beslutet. 

 

• Har de anställda någon möjlighet till att påverka utformningen av 

belöningssystemet? Hur?  

De kan påverka till viss del, men ytterst lite. Man skulle kunna ha synpunkter på hur man 

vill ha bonussystemet utformat vid en lönediskussion, men nivån på bonusen är svår att 

påverka, då är det snarare grundlönen man diskuterar. 

 

• Har ni ett kollektivt belöningssystem eller ett individuellt belöningssystem? Varför? 

Vi har ett individuellt bonussystem! Detta gäller alla som har bonus, bortsett från 

kundmottagaren vars bonus är kollektiv. 

Anledningen till att jag och de andra försäljningscheferna inte har en kollektiv bonus 

beror på att det är ett så individuellt jobb. Det är rätt så avgörande hur jag arbetar på 

denna anläggning och det behöver inte alls vara på samma sätt som de andra 

försäljningscheferna arbetar i de andra anläggningarna. Det går inte att göra ett kollektivt 

system för vi är fyra olika anläggningar som leds på fyra olika vis. 
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• Hur länge har ni haft detta belöningssystem? 

Jag tror att bonussystem alltid har funnits på den här chefsnivån, men också på mekaniker 

och kundmottagare. Det har alltid funnits någon form av bonussystem i bilbranschen. 

 

• Vilka är målen och resultaten som eftersträvas av detta belöningssystem? Känner 

de anställda till dessa mål? 

Målet är ju alltid att överträffa någon form av budget, att göra mer än vad som står i 

arbetsbeskrivningen egentligen, att vrida och vända på varenda krona och spara och se till 

att resultatet på sista raden blir så bra som det bara någonsin kan bli. Att sälja ytterliggare 

en bil, kan vi få en bil till såld, det är målet med att ha någon form av bonus.  

Har vi uppnått budget så ska vi inte sätta oss ned och vara nöjda utan vi måste lite till. 

De anställda är väldigt medvetna om målen i huset. 

 

• Anser du att detta belöningssystem fungerar i enlighet med de mål och resultat som 

är uppsatta? Vilka för- och nackdelar finns det med belöningssystemet? Om inte, 

har ni funderingar på att införa ett nytt belöningssystem? 

Jag tycker att ett bonussystem inte bara ska baseras på sista raden, för det är ju inte mitt 

fel att det inte kommer in kunder och köper bil. Naturligtvis kan jag påverka när det är 

kunder, jag kan coacha säljarna och jag kan hjälpa de till att göra affärer (vi gör så här 

eller vi tar hem den bilen så kan vi sälja den o.s.v. och sådana saker). Har vi däremot inga 

kunder i bilhallen, är inte mitt fel, då kan jag inte påverka min bonus. Därför kan jag 

tycka att det inte är rättvist, jag gör ju inte mindre jobb idag än vad jag gjorde för två år 

sedan. Det är snarare tvärtom, det är mer att göra idag, man får jobba mer för varje affär 

osv. Så på det sättet tycker jag inte att bonussystemet är idealiskt idag. Sedan kan man ju 

också vända på det, för två år sedan när det var hur mycket folk som helst här inne i 

bilhallen och handlade i stort, då kunde man sätta sig ner och rulla tummarna och bara 

skriva på ordersedlar så fick vi bonus, då är det också fel system på något sätt. 

Bonussystemet tycker jag ska värderas mera utifrån vad jag gör och inte vad det blir, om 

man säger så. Naturligtvis ska bonus grunda sig på någon form av resultat, det måste det 

göra, men när vi vet att vi t.o.m. budgeterar för ett resultat som ligger under noll, vilket i 

sig innebär att det inte blir någon bonus, vad har säljarna då att kämpa för? Vi har jobbat 
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riktigt, riktigt hårt, vi har slitit och vi har fått ihop de här pengarna så att det bara blev 

minus trehundratusen men detta ger inte mig någonting, då kan man börja ta en 

diskussion om bonussystem tycker jag. Sedan anser jag naturligtvis att en bonus även bör 

baseras på slutresultatet, det är inte meningen att jag ska kunna göra misstag efter misstag 

och ändå få bonus. 

Jag tycker nog att bonus ska tas fram utifrån budget. Klarar du budgeten så ska det vara 

bonus, även om budgeten är noll. Sätts det ett mål och det uppnås så bör man få bonus.   

Det är diskussioner på gång kring en förändring av belöningssystemet. Vi kommer att 

åtminstone ta en diskussion om det (jag och VD), och det gäller nog flera olika system i 

bolaget, även för säljarna att få diskutera fasta löner eller högre fasta löner med mindre 

provision när det ser ut som det gör idag. När det är så här lugnt så har de ju svårt att 

överleva. 

 

 

•  Vad tror du de anställdas åsikter är av det nuvarande belöningssystemet? Finns det 

oklarheter (ur anställdas syn)?  

De vill nog ha en högre fast lön med en mindre provision. 

Ja de känner till målen, säljarna lever ju på sin så kallade bonus, om vi nu kallar det för 

bonus. De vet ju precis vad som gäller för varje affär, varje dag, hela tiden. Mina säljare 

vet kanske inte exakt hur mitt bonussystem ser ut, men de förstår ju att det finns någon 

form av bonussystem även för mig, och de fattar ju att jag vill sälja ytterligare en bil till 

för att det även gynnar mig då. 

Att anställda får ta del av Toyotas resultat innebär i mitt fall en liten procentsats på 

vinsten, men det gäller ju inte på säljar-, kundmottagning- eller mekanikernivå, de har ett 

annat system. De kan inte påverka sista raden på samma sätt som kanske jag kan. 

 

• Anser du att de anställda engagerar sig mer pga. detta belöningssystem?  

Jag lever i den världen där jag tror att alla anställda engagerar sig mer om man har någon 

form av bonus. Det kanske är lite gammaldags, men jag tror faktiskt att det är så. 
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• Kan du då ett belöningssystem inte existerar som försäljningschef påverka de 

anställda till att arbeta effektivt? 

Nja, det är nog svårt. Jag tror att om de har som de har idag med provision, de har alltså 

väldigt låg grundlön och sen resten i provision, då måste de ju för sin egen skull engagera 

sig och sälja bilar. Om vi skulle höja grundlönen så är det lätt att, inte alla men några, kan 

bli lite lata. Sedan finns det ju alltid de som säljer bilar ändå för att de av naturen är så 

duktiga säljare, men visst tror jag att ett bonussystem engagerar dem. Tar vi bort 

provisionen så skulle det definitivt bli svårare att engagera säljarna. 

 

• Anser du att detta belöningssystem är rättvist för alla anställda? Har ni olika 

belöningar på olika bilar? 

Nej, helt rättvist tycker jag inte att det är!  

Bland annat för att det ger samma belöning att sälja en bil vare sig den är ny eller 

begagnad, dyr eller billig. Sedan har man ju olika belöningar när det gäller produktionen 

på såld utrustning. Vi säljer utrustning och finansiering, men varje bil är värd lika mycket 

i provision. Vi har ju en del säljare som säljer väldigt mycket Aygo och Yaris, medan en 

del engagerar sig mer och säljer Land Cruisers och det kan ta flera veckor att sälja en 

sådan bil. Det faktum att vi tjänar mycket mer pengar på en Land Cruiser, plus att det 

ligger hårdare arbete bakom en sådan affär bör enligt min åsikt ge en högre bonus. 

 

• Vad gör ni utöver belöningssystemet för att motivera de anställda?  

Det finns ingenting inskrivet någonstans, men vi har oftast säljtävlingar. Ofta har vi även 

dubbelprovisioner, så det finns alltid små ”morötter” att hämta. Vi kan ha bilar som har 

stått för länge i lager, då kan det vara dubbelprovision om du säljer just den bilen.  

Säljtävlingar kan ge rätt så schyssta priser, till exempel har man kunnat vinna varit resor, 

men priserna har sällan varit i form av pengar. 

Kort sagt utöver det bonussystem som finns nedtecknat för att motivera säljarna, så finns 

just sådana här saker som säljtävlingar, extra provisioner och liknande. 

 

• Finns det olika förmåner förutom belöningssystemet?  

Egentligen inga andra speciella förmåner, nej det tycker jag inte. 
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4.3 Enkätsammanställning 
 

En enkät har delats ut till företagets säljare. Detta för att få en möjlighet till att förstå 

säljarnas perspektiv på belöningssystemet, men även för att mäta belöningssystemets 

effektivitet. 

Figur 1 “Anställningstid” 

 

 

 

I diagrammet framgår det i 

hur många år säljarna har 

arbetat i företaget. Värt att 

nämna är att en utav säljarna 

har arbetat i 13 år medan en 

annan har arbetat i endast ett 

år. 

Hur länge har du arbetat som säljare på Toyota 
Stockholm?

2

3

2 2

(1‐2) (3‐5) (8‐9) (10‐13)
Antal år

 

 

Figur 2 “Anställdas möjlighet att påverka belöningssystemet” 

 

I figur 2 framgår det att mer 

än hälften av säljarna anser 

att de har en möjlighet till att 

påverka utformningen av 

deras belöningssystem. 

Tjugotvå procent av  

säljarna anser att de inte har 

någon möjlighet till att 

påverka deras 

belöningssystem. De resterande tjugotvå procenten utav säljarna anser att de delvis har en 

möjlighet till att påverka deras belöningssystem. 

Har du som anställd någon möjlighet att påverka 
utformningen av ditt belöningssystem?

5

2 2

Ja Nej Delvis
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Figur 3 “Det nuvarande belöningssystem” 

 

I diagrammet framgår det att 

mer än hälften utav säljarna 

är nöjda med deras 

nuvarande belöningssystem. 

Tjugotvå procent utav 

säljarna är dock inte nöjda 

med deras belöningssystem. 

De resterande tjugo-två 

procenten är delvis nöjda 

med deras belöningssystem. 

Är du nöjd med ditt nuvarande belöningssystem?

5

2 2

Ja Nej Delvis

 

 

Figur 4 “Högre fast lön, med mindre provision” 

 

I diagrammet ovan framgår 

det att två av säljarna 

instämmer helt med en högre 

fast lön och en mindre 

provision. Fyra utav säljarna 

instämmer delvis till en högre 

fast lön med en mindre 

provision. En utav säljarna 

vet ej eller är obestämd, en 

instämmer inte och en instämmer inte alls med en högre fast lön och en mindre provision.  

Jag skulle vara  tillfreds med en högre fast lön med en 
mindre provision?

2

4

1 1 1

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Vet
ej/Obestämd

Instämmer
inte

Instämmer
inte al ls 
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Figur 5 “Motivation för arbetet” 

 

 

 

I detta diagram framgår det 

tydligt att företagets säljare 

anser att en hög provision 

motivationen för arbetet ökar 

när provisionen är hög. Två 

utav säljar instämmer helt 

medan sju utav säljarna 

instämmer delvis. 

En hög provision medför att min motivation för arbetet som 
säljare ökar?

2

7

0 0 0

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Vet
ej/Obestämd

Instämmer
inte

Instämmer
inte alls

 

 

 

Figur 6 “Rättvist belöningssystemet” 

Det är lätt att uppfatta att 

svaren på fråga nummer 6 är 

varierande. Av diagrammet 

framgår det att två utav 

säljarna anser att det 

nuvarande belöningssystemet 

är rättvist, fyra utav säljarna 

anser att den inte är det och 

resterade tre utav säljarna 

anser att den delvis är rättvis. 

 

Anser du att det nuvarande belöningssystemet är rättvist?

2

4

3

Ja Nej Delvis
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Nedan följer respondenternas motiveringar för svaret på frågan “Anser du att det 

nuvarande belöningssystemet är rättvist?”: 

 

Ja – Om alla följer det vi har sagt så är jag nöjd. T. ex. dela en affär med en annan säljare. 

Ja – Man får det man förtjänar, jobbar man bra får man lön efter det också! 

 

Nej – Känns inte helt rätt att det är lika mycket provision på en Land Cruiser som en 

Aygo. 

Nej – Du kan lägga ned timmar på en kund och råka vara ledig den dag kunden kommer 

in och beställer bilen av en annan säljare. Provision och resultat tillfaller den som sålde 

bilen. Företaget stoppar huvudet i sanden och tycker att säljare får göra upp själva. 

 

Delvis – Om företaget tjänar mer pengar tjänar även jag, dock följer min del inte till fullo. 

Delvis – Försäljning är inte vår enda arbetsuppgift. Finns även andra uppgifter som vi 

löser men som vi inte avlönas för. 

 

 

Figur 7 “Belöningssystemets påverkan på de anställda” 

 

 

Majoriteten av säljarna anser 

att belöningssystemet medför 

att de vill stanna kvar i 

företaget. En utav säljarna 

anser inte att 

belöningssystemet medför att 

han/hon vill stanna kvar i 

företaget och en av säljarna 

anser att det är delvis 

belöningssystemet som medför att han/hon vill stanna kvar i företaget.  

Medför ditt belöningssystem att du vill stanna kvar i 
företaget?

7

1 1

Ja Nej Delvis
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Figur 8 “Belöningssystemets påverkan på företagets lönsamhet” 

 

 

 

 

Diagrammet visar tydligt att 

majoriteten utav säljarna 

instämmer helt och delvis till 

att deras belöningssystem 

leder till att lönsamheten i 

företaget ökar. Värt att nämna är att en utav säljarna inte instämmer till att belönings-

systemet leder till att lönsamheten i företaget ökar. 

Anser du att belöningssystemet leder till att lönsamheten 
i företaget ökar?

3

5

0

1

0

Instämmer
helt

Instämmer
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Instämmer
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Instämmer
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5. Analys 

 

I detta kapitel redogörs analysen för undersökningens empiriska data. Analysen av 

empirin/resultatet grundar sig på de befintliga teorier som har använts i denna studie.  

 

 

5.1 Thompsons och Stricklands teori tillämpat på vårt empiriska 

material 
Vi tillämpar Thompson och Stricklands (1992) teori implementing strategy på vårt 

empiriska material. Thompson och Strickland (1992) har satt upp ett antal punkter som de 

anser är viktiga att ta hänsyn till när en utformning av ett effektivt belöningssystem sker. 

 

De mest relevanta punkterna tillämpade på vårt empiriska material: 

 

Försäljningschefen får en belöning utöver den fasta lönen som han tilldelas om 

bilavdelningen tjänar in en viss summa pengar. Han menar på att om det är plus på den 

sista raden i bilavdelningens resultat för månaden medför det att det tillfaller en viss 

procentsats av den summan till honom. I fallet då resultatet är negativt så utdelas ingen 

belöning utöver den fasta lönen. 

Vi utgår ifrån att försäljningschefen har en belöning som är max tjugofem procent utav 

den fasta lönen, men att uppnå det eftersträvade resultatet och att uppfylla de kriterier 

som krävs för belöning är väldigt tidsberoende. Vid högkonjunktur kan det med största 

sannolikhet uppnås utan större svårigheter däremot när vi befinner oss i en lågkonjunktur 

och i en djup ekonomisk världskris som idag är det väldigt svårt att uppfylla de kriterier 

som krävs för en belöningsutbetalning. Försäljningschefen delar samma uppfattning vad 

gäller hur tidsberoende det är att uppnå de resultat som eftersträvas och att uppfylla de 

kriterier som krävs för belöningsutbetalning. 
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VD:s belöningssystem är för nuvarande utformat på så sätt att han erhåller en belöning då 

uppsatta mål uppnås och ett antal kriterier uppfylls. Belöningen omfattar en till maximalt 

tre månadslöner beroende på hur bra det har gått för företaget. 

VD säger lite skämtsamt att hans belöning är rätt långt ifrån den som finns i AMF, men 

faktumet är att VD kan erhålla en belöning på maximalt tjugofem procent av den totala 

fasta lönen. Detta stämmer bra överens med Thompson och Stricklands (1992) teori där 

det sägs att belöningen bör utgöra minst tjugo procent av den totala lönen för att öka den 

individuella prestationen. 

Vi anser dock att VD:s belöning är ganska låg. Att nå upp till maximala tre månadslöner 

är inte alltid lätt under en lågkonjunktur, även fast i det här fallet tas viss hänsyn till en 

låg marknad när de nya kriterierna för bonus tas fram av styrelsen. Trots detta menar vi 

på att belöningens storlek bör vara högre med tanke på det jobb och den tid en VD lägger 

ner för att allt ska klaffa rätt i företaget under den tuffa tid en lågkonjunktur innebär för 

ett företag. Samtidigt är det just i dessa tider det är som svårast för ett företag att ha råd 

med större bonusar och höjningar av löner. När det kommer till fallföretaget har Toyota 

Stockholm turen att ha en VD som sätter företaget före sig själv och avstår sin bonus i 

svår tider. 

 

Försäljningschefen inklusive majoriteten av de involverade personer i företaget har idag 

en form av belöningssystem vilket mycket väl stämmer överens med punkten att alla 

anställda i företaget bör omfattas av ett belöningssystem, Thompson och Strickland 

(1992). 

Vi anser att företaget gör helt rätt i att de olika avdelningarna har en form av belöning 

utöver den fasta lönen och givetvis att alla de anställda har en likaså. Det vore väldigt 

orättvist om en anställd arbetar ihjäl sig för att dennes chefer skall erhålla en hög 

belöning. Vi tycker att en anställd oberoende av dennes post skall erhålla en viss belöning 

utöver den fasta lönen i det fall då den anställde presterar bra och åstadkommer ett gott 

resultat. 

 

Utformningen av försäljningschefens belöningssystem och de mål som medföljer detta 

system anser vi är fullt möjliga att nå upp till speciellt under en högkonjunktur. Målen i 
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sig är lätta att förstå och som det ser ut nu finns det inga som helst oklarheter. Däremot 

har vi uppmärksammat att målen inte fungerar i enlighet med det belöningssystem som 

finns. Försäljningschefen har påpekat att man får en belöning utifrån vad det blir och inte 

vad man har gjort för att uppnå det som blir.  

Han menar på att vid svåra tider som idag är det inte ovanligt att man budgeterar för ett 

resultat som ligger under noll. För att uppfylla kriterierna som krävs för att en 

belöningsutbetalning skall ske, gäller det att man uppnår ett resultat som betyder att man 

går med vinst. Även fast försäljningsavdelningen jobbar och sliter för att uppnå ett så bra 

resultat som möjligt vid dessa svåra tider kan en belöning inte ges då de inte får ett 

plusresultat. På detta sätt är belöningssystemet inte så rättvist enligt försäljningschefen. 

Thompson och Strickland (1992) nämner i implementing strategy att endast de som 

uppnår uppsatta mål bör belönas, de som inte uppnår dessa mål bör nekas en belöning. I 

detta fall anses det att målet (att bilavdelningen skall gå med vinst) är så pass orealistiskt 

(vilket en budget under noll talar starkt för) att försäljningschefen väldigt snabbt inser att 

en bonus inte är att tänka på, därmed ökar ju även risken för en minskad motivation till 

arbete. 

Vi själva anser att en belöning givetvis bör utgå ifrån att uppnå uppsatta mål men att man 

samtidigt tar hänsyn till aspekter som hög- och lågkonjunktur samt diverse svårigheter 

som medföljer. 

Vi menar på att vid en utformning av ett belöningssystem idag bör den som utformar 

detta system ta hänsyn till att det inte är så lätt att uppnå vissa mål som i fallet då vi 

befinner oss i en högkonjunktur. Att man sätter upp fler, fast lite enklare mål leder till att 

engagemanget hos de anställda ökar och gör att de faktiskt kan uppnå de uppsatta målen. 

Vet man däremot att ett uppsatt mål är alldeles för svårt att uppnå så anser vi att 

motivationen kommer att vara väldigt låg hos de anställda. 

 

Försäljningschefen får en liten procentsats på Toyota Stockholms resultat varav de 

anställda har bidragit till en hel del vilket kan uppfattas som om att försäljningschefen 

belönas för något som han inte har en stor del av. Vi anser dock att säljarna är väl 

medvetna om hur det faktiskt fungerar och att de inte har någonting emot detta system. Vi 

anser att säljarna förstår att försäljningschefen har en viktig post i företaget och att det är 
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han som bär hela ansvaret för försäljningsavdelningen. Han coachar även andra säljare då 

det krävs för att slutföra en deal exempelvis. 

Vad gäller säljarna sinsemellan har det framgått tydligt i enkäten att en säljare kan 

belönas för vad en annan säljare har gjort. Fyra säljare utav nio anser att det nuvarande 

belöningssystemet inte är rättvist. En utav motiveringarna till detta är att man som säljare 

kan lägga ner flera timmar på en kund och att kunden kommer in en annan dag och 

beställer bilen av en annan säljare. Provisionen kommer i detta fall tillfalla den säljare 

som slutfört affären. 

 

 

5.2 Herzergs teori tillämpat på vårt empiriska material 
Herzberg tar upp faktorer som är viktiga för individens motivation och trivsel. Han har 

skrivit om ett antal motivation och hygienfaktorer. Vi tillämpar dessa på vårt empiriska 

material. 

 

VD:n benämner trivsel som en viktig aspekt av den orsaken att om man inte trivs med det 

jobb man har skall man inte behålla det jobbet utan göra något som man trivs med. Är 

man grinig och irriterad hemma så kommer man med största sannolikhet likaså vara 

grinig och irriterad på jobbet. Detta stämmer bra överens med vad Herzberg tar upp i sin 

teori, att privatlivet är en hygienfaktor och menar att trivsel på arbetsplatsen bl.a. är 

beroende på hur bra man trivs hemma. 

Vi tycker definitivt att detta är en viktig punkt pga. att om en anställd inte är glad och 

trivs på arbetsplatsen kommer denne med största sannolikhet inte kunna prestera på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

Herzberg nämner att relationen mellan medarbetarna bör vara god för att undvika 

vantrivsel. Som vi ovan har talat om så finns det säljare som inte är nöjda med det 

nuvarande belöningssystem pga. att belöningen tillfaller den som får beställningen av 

bilen från kunden och inte den säljare som har jobbat med kunden fram till dess 

beställningen görs.  
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Vi tycker att detta är ett stort problem och att sådana situationer lätt kan leda till att 

förhållandet mellan säljarna blir negativt, vilket i sin tur leder till vantrivsel. Det 

nuvarande belöningssystemet är problematiskt för säljarna då den följaktligen skapar 

sådana situationer. Vi anser att det är av stor vikt att säljarna sinsemellan har ett avtal där 

de bl.a. kan dela affärer med varandra. 

 

Arbetstrygghet är utnämnd som en hygienfaktor av Herzberg och han menar att nivån på 

säkerheten för arbetarna när det gäller uppsägning påverkar trivseln i arbetet.  

VD:n säger att om han skulle vara tvungen att sparka någon/några av de anställda, så 

skulle de med största sannolikhet inte få ett nytt jobb då marknaden ser ut som den gör 

idag. VD:n menar även att om exempelvis en säljare hotar med att sluta om inte denne får 

som han vill, så ska säljaren ha klart för sig att VD:n lätt kan ersätta honom mycket 

snabbt, då det finns många arbetssökande säljare på marknaden. Tider som dessa vi 

befinner oss i idag är verkligen arbetsgivarens marknad, vilket innebär att arbetsgivaren 

har ett klart övertag över de anställda. 

Vi tycker att denna situation kan ha en negativ inverkan på arbetsförhållandena på så sätt 

att de anställda kan känna ett vemod inför att tala om olika ämnen som de anser är 

felaktiga för sina överordnade som exempelvis VD:n. Detta för att inte riskera att förlora 

sitt jobb. De väljer istället att tala om sådant som de tror att VD:n vill höra vilket i sin tur 

kan leda till att felaktiga beslut tas i företaget. 

 

Ansvarsfullhet för ens egen arbetssituation och andras genomförande av olika arbeten tas 

upp som en motivationsfaktor i Herzbergs teori. Det har framgått i bägge intervjuerna att 

VD och försäljningschef har ett enormt ansvar i fallföretaget. VD:n menar att den 

ersättning han får idag är rimlig när den ligger över alla andra i bolaget. Detta av den 

orsaken att det är VD:n som hela tiden har ansvaret och att ”det bara är jag som aldrig 

slutar för dagen”, som han uttrycker det. 

Faktumet att klara av att utstå det jobb som en VD-roll kräver är i sig en stor bedrift. Att 

klara av den press som medföljer denna roll anser vi kräver ett stort tålamod och ett starkt 

sinne. Vi tycker att den belöning som VD:n idag har är ganska låg i jämförelse med de 
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timmar som han lägger ner för att allt i företaget ska klaffa. Vi anser att han är värd att 

tilldelas en stor belöning då han uppnår de mål och kriterier som styrelsen har satt upp. 

 

Förnöjelsen i att utföra ett arbete menar Herzberg är en prestation som leder till en 

motivation. Säljarnas främsta uppgift är att sälja bilar, den provision som tillkommer per 

såld enhet är av stor vikt för säljarnas överlevnad menar försäljningschefen. Han grundar 

detta på att säljarna har en så låg grundlön, vilket gör att provisionen är en mycket viktig 

del i deras ersättning. 

Det framgår tydligt i enkäten att säljarnas motivation för arbetet ökar när en hög 

provision finns. Självfallet kommer en provision tilldelat till säljare medföra att denne 

vill prestera ytterligare just för att få ta del av en ytterligare provision. 

Värt att nämna är dock att sex utav nio säljare skulle vara tillfreds med en högre fast lön 

och en mindre provision. När vi som idag befinner oss i en lågkonjunktur är det svårt att 

sälja bilar, detta har vi klart för oss. Vi menar även lite som försäljningschefen att en 

högre fast lön idag kan medföra att vissa av säljarna blir en aning bekväma, detta kan i 

sin tur negativt påverka det slutliga resultatet för Toyota Stockholm. 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel redogörs de slutsatser som har dragits utifrån undersökning av 

fallföretaget. De frågeställningar och syftet som utgör grunden till denna undersökning 

besvaras här kortfattat i punktform. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera VD:s och 

försäljningsavdelningens belöningssystem i fallföretaget. Samt att ta reda på om det 

nuvarande belöningssystemet är effektivt. 

 

För att uppfylla undersökningens syfte har vi med stöd av nedanstående frågeställningar 

noga studerat och analyserat fallföretagets belöningssystem. 

  

- Hur är fallföretagets belöningssytem utformat? 

 

- Vilka mål och resultat eftersträvas av detta belöningssystem? 

 

- Är belöningssystemet bra/effektivt? 

 

 

Undersökningens fallföretag Toyota Stockholm använder sig idag utav ett 

resultatsbaserat belöningssystem vars syfte är att motivera de anställda. Företagets olika 

avdelningar har varierande belöningsformer.  

Toyota Stockholms VD får diverse målsättningar från styrelsen, till exempel att leverera 

x antal kronor i resultat, genomföra ett visst projekt eller att uppfylla vissa mål/kriterier 

och i det fallet då dessa uppnås delas en belöning ut till VD:n.  

Företagets försäljningschef har ett belöningssystem som är utformat på det sättet att 

beroende på hur bra det går för försäljningsavdelningen så kan en belöning tillfalla 

honom. Överensstämmer resultatet med det mål som är uppsatt (att hans bilavdelning går 

med vinst) tillkommer det en belöningsutdelning till försäljningchefen. 
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Företagets säljare har ett belöningssystem som utgår ifrån att de säljer enheter, dvs. bilar 

och får en provision för varje såld enhet. 

VD:s belöningssystem är utarbetat av styrelsen och VD:n har i sin tur utarbetat 

försäljningsavdelningens (försäljningschef och säljare) belöningssystem.   

    

Enligt Thompson och Strickland (1992) har ett belöningssystem den effekten att förmå de 

anställda att visa stort engagemang och att jobba i enlighet med de mål som är uppsatta. 

Belöningssystemet är enligt Thompson och Strickland (1992) det enda och det starkaste 

verktyget ett företag kan använda sig utav för att åstadkomma dessa effekter. 

I undersökningen har det tydligt framgått att alla som är involverade i företaget är väl 

medvetna om de mål och resultat som eftersträvas. För att uppnå dessa mål och resultat, 

presterar de enormt mycket för att överträffa budgeten och på så sätt göra sig förtjänta 

utav en belöning. 

 

Av det empiriska materialet som har insamlats i undersökningen kan man tydligt uppfatta 

att belöningssystemet är högt uppskattat av företagets anställda. Belöningssystemet anses 

i sin helhet vara ett viktigt verktyg för att skapa den sammanhållning i företaget som 

bidrar till att en positiv inställning och engagemang i stort finns. 

Försäljningchefens och säljarnas belöningsform har dock visat sig innehålla en del 

punkter som anses vara negativa. Försäljningschefen har påpekat att hans och säljarnas 

nuvarande belöningssystem inte fungerar enligt de mål och resultat som är uppsatta dvs. 

att dessa inte är effektiva samt att dessa inte är fullt rättvissa i vissa situationer. Detta 

påstående grundar försäljningschefen på att belöningssystemet idag värderas endast 

utifrån vad det blir och inte vad som i själva verket görs, vilket han tycker är fel. 

Vi tycker som försäljningschefen att det nuvarande belöningssystemet i vissa situationer 

inte är effektivt och rättvisst som exempelvis att en såld Aygo ger samma provision som 

en Land Cruiser. Samtidigt tycker vi dock att ett effektivt belöningssystem för 

försäljningsavdelningen är väldigt svårt att utforma. En eventuell förändring av det 

system som finns idag skulle med största sannolikhet medföra andra negativa punkter 

dock innebär det inte att man inte skall eftersträva ett så perfekt utformat 

belöningssystem som möjligt. 
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Vad gäller VD:s belöningssystem har det framgått att han är rätt nöjd med sitt nuvarande 

belöningssystem, han är en person med vanliga värderingar. Vi har uppfattat det som att 

VD:n anser att en belöning utöver den fasta lönen är någonting extra och att allt man får 

som extra bör uppskattas oberoende av belöningens nivå. Att VD:n inte är en girig person 

kan bl.a. bevisas med att han detta år tackade nej till en två månaders belöning.  

VD menar på att det inte fungerar med att en VD garvar hela vägen till banken och tar 

hem en belöningen utöver den fasta lönen då företaget befinner sig i en situation där 

medarbetare måste sparkas, neddragningar och allmänna besparingskampanjer måste 

göras. 
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7. Diskussion 

 

I detta kapitel redogörs det vad som i undersökningen skulle kunna göras annorlunda. 

Förslag till djupare studier av det aktuella ämnet. 

 

I denna undersökning har vi studerat VD: s, försäljningschefens samt säljarnas 

belöningssystem i fallföretaget Toyota Stockholm. Vi har studerat utformningen, målen 

och resultaten som eftersträvas samt belöningssystemets effektivitet. 

Det som skulle vara av stort intresse att utföra utöver det vi har gjort i denna 

undersökning är exempelvis att jämföra Toyota Stockholms belöningssystem med ett 

eller flera andra företags belöningssystem i bilbranschen för att på sätt jämföra systemen 

och analysera eventuella skillnader och likheter.  

I fallet då mer tid hade funnits tillgänglig skulle dessa två aspekter vara väldigt 

intressanta att genomföra. Det skulle säkerligen medföra en bredare förståelse för 

belöningssystem i bilbranschen. 

Även en jämförelse inom fallföretaget skulle kunna göras, exempelvis att man jämför de 

olika avdelningarna – mekanikerna, kundmottagarna, reservavdelningen osv. 

En ytterligare aspekt som skulle vara tänkvärd att undersöka är hur Toyota Stockholms 

belöningssystem kan bli mer effektivt än vad det är idag, exempelvis 

försäljningsavdelningens belöningssystem som har visat sig innehålla ett antal brister.  

Under tiden undersökningen genomfördes uppstod tanken att en jämförelse mellan olika 

branscher och dess belöningssystem skulle vara ett mycket intressant ämne att studera.   
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9. Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor till företagets VD  

 

Intervjufrågor till Håkan Pohl, VD 

 

• Vad har du för ett belöningssystem? 

 

• Vem/vilka har utformat detta belöningssystem? 

 

• Hur länge har du haft detta belöningssystem? 

 

• Vilka är målen och resultaten som eftersträvas av detta belöningssystem? 

 

• Anser du att ditt belöningssystem fungerar i enlighet med de mål och resultat som är 

uppsatta? 

 

• Finns det funderingar på att införa ett nytt belöningssystem?   

 

• Vilka för- och nackdelar finns det med belöningssystemet?  

 

•  Engagerar du dig mer i ditt jobb pga. detta belöningssystem?  

 

• Har du utöver belöningssystemet andra förmåner som VD?  

 

• Är belöningsutbetalningen månadsbaserad eller årsbaserad?  
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor till företagets försäljningschef 

Intervjufrågor till Staffan Hjelmström, försäljningschef 

    

• Vad har ni för ett belöningssystem? 

• Vem/vilka har utformat detta belöningssystem? 

• Har de anställda någon möjlighet till att påverka utformningen utav belöningssystemet? 

Hur?  

• Har ni ett kollektivt belöningssystem eller ett individuellt belöningssystem? Varför? 

• Hur länge har ni haft detta belöningssystem? 

• Vilka är målen och resultaten som eftersträvas av detta belöningssystem? Känner de 

anställda till dessa mål? 

• Anser du att detta belöningssystem fungerar i enlighet med de mål och resultat som är 

uppsatta? 

• Om inte, har ni funderingar på att införa ett nytt belöningssystem?   

• Vilka för- och nackdelar finns det med belöningssystemet?  

•  Vad tror du de anställdas åsikter är av det nuvarande belöningssystemet? Finns det 

oklarheter (ur anställdas syn)?  

• Anser du att de anställda engagerar sig mer pga. detta belöningssystem?  

• Kan du då ett belöningssystem inte existerar som försäljningschef påverka de anställda 

till att arbeta effektivt? 

• Anser du att detta belöningssystem är rättvist för alla anställda?   

• Vad gör ni utöver belöningssystemet för att motivera och uppmuntra de anställda? 

• Finns det olika förmåner förutom belöningssystemet?  

• Är belöningsutbetalningen månadsbaserad eller årsbaserad? 

• Övrigt 
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9.3 Bilaga 3: Enkät för företagets säljare 

Enkät för säljarna på Toyota Stockholm 
 

1. Hur länge har du arbetat som säljare på Toyota Stockholm?                    ..............år 

 

2. Har du som anställd någon möjlighet att påverka utformningen av ditt belöningssystem?   

        

 Ja  Nej  Delvis 

3. Är du nöjd med ditt nuvarande belöningssystem?     

 Ja  Nej  Delvis 

4. Jag skulle vara tillfreds med en högre fast lön med en mindre provision? 

 

 Instämmer helt     Instämmer delvis  

 

 Vet ej/obestämd     Instämmer inte     Instämmer inte alls 

 

5. En hög provision medför att min motivation för arbetet som säljare ökar? 

 

 Instämmer helt     Instämmer delvis  

 

 Vet ej/obestämd     Instämmer inte     Instämmer inte alls 

 

6. Anser du att det nuvarande belöningssystemet är rättvist?  Ja  Nej  Delvis  

Motivera ditt svar 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Medför ditt belöningssystem att du vill stanna kvar i företaget?  Ja  Nej  Delvis  

8. Anser du att belöningssystemet leder till att lönsamheten i företaget ökar? 

 

 Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd   

 Instämmer inte     Instämmer inte alls 

 

 

Tack för din medverkan! 
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