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How can an incentive system be designed to create 
motivation among the employees? 

- A case study at OKQ8 AB 
Summary  

Incentive systems have existed for a long time, but it is mostly bonuses and rewards to the 

people in the management that attract media’s attention. At the same time a company’s most 

important asset is considered to be the staff, so which rewards can these “ordinary” staff 

members have a share in? How the incentive systems are designed, the intentions, how they 

are applied and what is needed for the systems to work as hoped for both now and in the 

future – those are the questions posed in this paper.    

 

The qualitative method has been applied as well as a case study at the company OKQ8. The 

method used for the collection of empirical data is personal interviews with people on 

different hierarchical levels. Observations have also been made. 

 

The theory section describes rewards, their aims and purposes. There are a lot of different 

forms of rewards, incentives and fields of application for incentive systems. The report 

contains theories in the areas that are considered relevant for this essay. Last but not least, the 

conditions required for an incentive system to work as wished are stated and the importance 

of combination and communication of the system is emphasized.  

 

The empirical chapter presents information given by the respondents about the main incentive 

systems used by OKQ8. The purpose, design, expectations, results and the future for each 

incentive system are illustrated. 

 

In the analysis, the material from the interviews and observations has been analyzed and 

connected to the theories. The author’s most important conclusions are that communication 

and justice play a crucial role when an incentive system is designed. Since the employees are 

so important for the company it is desirable that they should have the opportunity to have an 

influence on the incentive system, so as to get as much benefit as possible out of it.      
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Sammanfattning 

Belöningssystem är något som har funnits under lång tid, men det är mestadels bonusar och 

belöningar till ledningen som uppmärksammas i media. Samtidigt anses personalen vara 

företagets viktigaste resurs så vilka belöningar får dessa ”vanliga” anställda ta del av? Hur är 

belöningssystemen utformade, vad är avsikterna med dem, hur används de och vad krävs för 

att de skall fungera som önskat både nu och i framtiden – det är frågeställningarna i detta 

examensarbete.    

 

Den kvalitativa metoden har tillämpats liksom en fallstudie på OKQ8. För att samla in data 

till empirikapitlet har framförallt personliga intervjuer genomförts, med personer på olika 

hierarkiska nivåer. Observationer har också utförts. 

  

Teoriavsnittet redogör för vad en belöning är, dess syften och uppgifter. Det finns en mängd 

olika former av belöningar, incitament och användningsområden för belöningssystem. De 

teorier som anses relevanta för detta arbete tas upp inom vart av ett av dessa områden. Sist 

men inte minst anges de förutsättningar som krävs för att ett belöningssystem skall fungera 

som önskat, där kombination och kommunikation av systemet lyfts fram som det mest 

centrala. 

 

Empirikapitlet redogör för vad respondenterna har berättat om de huvudsakliga 

belöningssystemen som OKQ8 använder sig av. Avsikten, uppbyggnaden, förhoppningar, 

förväntan och resultatet samt framtiden för respektive belöningssystemen belyses.  

 

I analysen har det material som framkommit under intervjuerna samt genom observationer 

kopplats till teorikapitlet. De viktigaste slutsatserna som författaren har dragit är att 

kommunikation och rättvisa har en central roll vid utformningen av ett belöningssystem. Då 

de anställda är så pass viktiga för företaget är det önskvärt att de ges möjlighet till inflytande 

för att på så sätt få ut mesta möjliga av belöningssystemet.  
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Förkortningar - förklaringar 
Automatstation - obemannat försäljningsställe, betalning genom automat.  

Ej butikslokal eller i anslutning till butik, garage eller motsvarande. 

 

Bensinstation - försäljningsställe med flera pumpar samt butikslokal.  

Ej servicearbeten eller GDS (Gör-det-själv, tvätthall där kunden själv kan tvätta sin bil). 

Automatförsäljning kan förekomma under obemannad tid. 

 

Bonus-ID - fyra siffror där varje anställd har en unik kombination. 

 Används för att identifiera vem av alla anställda som har skickat in intresseanmälan.  

 

CPO - Cost per Order 

 Säljkostnaden för att ta in en ny kund. 

 

PLU-koder (PLU-nummer) - Price Look-Up codes  

Ett flersiffrigt nummer som används för butikens produkter, för inslag i kassan, där varje 

produkt har en specifik PLU-kod. Exempelvis en korv som inte har någon streckkod har 

istället ett PLU-nummer. 

 

Prospect - intresseanmälan 

 

SPI - Svenska Petroleum Institutet 

En branschorganisation för oljebolagen i Sverige vilken har som ändamål att tillvarata 

och befrämja oljebranschens intressen. 

 

Servicestation - större försäljningsställe för motorbränsle med butik och bilrelaterad service. 

 

Singelanläggning - enstaka pumpar i anslutning till annan verksamhet; butik, garage eller 

motsvarande. 

 

Säljchef - tidigare benämnt stationschef 

 Varje enskild station har med andra ord en egen chef, som går under titeln säljchef. 

 

TM - Tele Marketing 

Telefonförsäljning utifrån på förhand givna namnregister.  

 

VD - Verkställande direktör 

 

VISA - Visa International Service Association 

Tillhandahåller de produkter och tjänster som gör korttransaktioner snabba, säkra och 

smidiga, de ger alltså inte ut några kort. 

 

Whiteboardtavla - vit tavla 

Modernare tappning av svarta tavlan och griffeltavlan. Whiteboardtavlan har en blank vit yta, 

speciella pennor innehållande vattenlöslig färg används och det går därmed att sudda. 
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1.  Inledning 
Inledningskapitlet ämnar ge läsaren en förberedelse samt introduktion till rapportens innehåll. 

Det förekommer en redogörelse för problemdiskussionen vilken i sin tur leder till arbetets 

problemformuleringar. Även arbetets syfte presenteras i detta kapitel.  

 

1.1 Bakgrund 
Belöningar stimulerar och motiverar medarbetarna till att utvecklas i sitt 

arbete, men belöningar är också ett sätt för organisationen att ge 

medarbetaren något i utbyte mot en genomförd prestation. Ett väl fungerande 

belöningssystem resulterar i att individen blir motiverad, positiv och 

produktiv.
1
 

 

Belöningssystem som riktar sig till företagsledningen är något som har funnits under lång tid, 

det har även varit en stor del i samhällsdebatten. När detta arbete påbörjades, i januari 2010, 

var belöningssystem och bonusar ett aktuellt ämne inom media. I dagstidningarna har det 

skrivits en hel del om hur framförallt storbankerna förhåller sig till bonusarna. Swedbank 

kommer enligt analytikerna att redovisa en förlust på 8-10 miljarder kronor för år 2009. Trots 

den stora förlusten hade mer än 400 miljoner kronor reserverats till bonusar för bankens 

analytiker, mäklare och bankirer. Detta har mött hård kritik från bland andra Mats Odell, 

finansmarknadsministern, varpå Swedbank nu tvingas att kraftigt reducera sina bonusar.
2
 Det 

finns gott om litteratur som belyser problematiken kring belöningar som inte accepteras av 

omvärldens intressenter såsom medarbetare, aktieägare och inte minst media. Ett felaktigt 

konstruerat belöningssystem slår tillbaka på företaget som till och med kan uppleva en 

förtroendemässig kris.
3
 Det som oftast debatteras är bonusar och belöningar till ledningen 

vilket det följaktligen finns en hel del dokumenterat om.  

Arbetsmiljötidningen Du & Jobbet genomförde en undersökning där 3 700 personer fick 

besvara en enkät. Endast 20 % angav att de får tillräckligt med beröm på sin arbetsplats. 

Särskilt ovanligt var beröm från chefen, blott 1 % uppgav att de får beröm från chefen 

dagligen, 17 % fick beröm varje vecka och 25 % varje månad, hela 57 % uppgav att de får 

beröm mer sällan eller aldrig. Att berömmet är äkta, ärligt och befogat är viktigt för att det 

skall tas på allvar anser respondenterna.
4
 Undersökningen visar på bristen av vardagliga 

belöningar såsom beröm till de anställda.  

Belöningssystem är något som används i många vardagliga situationer. Barn som går till 

tandläkaren belönas med ett klistermärke eller en liten leksak när de varit duktiga. I skolan 

efter en väl genomförd redovisning applåderar publiken, ett erkännande för en väl utförd 

presentation. På många arbetsplatser utdelas en guldklocka eller liknande efter många års 

trogen tjänst
5
. Exemplen på tillfällen där en belöning erhålles är många, liksom vad 

                                                 
1
 Lindmark & Önnevik, (2006) s. 151 

2
 SvD.se  

3
 Smitt et al., (2002) 

4
 duochjobbet.se 

5
 Svensson, (2001) 
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belöningen består av. Men om den anställda inte vill vänta i, låt säga, 25 år på sin guldklocka, 

vad erbjuder företag för belöning under en vanlig dag på jobbet? 

Som tidigare konstaterats finns det en uppsjö av dokumenterat material rörande 

belöningssystem till ledningen. Samtidigt betonas det hur viktig personalen är i ett företag, i 

många lägen den allra viktigaste resursen. Men varför finns det då inte alls lika mycket 

litteratur om belöningssystem riktat till de anställda? Även om det finns nämnt i böcker finns 

det dåligt med empiriskt material, alltså direkta undersökningar om belöningssystem riktat till 

anställda. I Sverige är de allra flesta ”vanliga” anställda, de har med andra ord inte en post i 

styrelsen eller ledningen, så vilka belöningar får de ta del av?  

De flesta företag använder sig av belöningssystem, vad säger teorin om området?  Hur har 

företaget tänkt och resonerat kring utformningen av belöningssystem till sina anställda, i icke 

ledande ställning, vilka resurser har företaget och vilka blir konsekvenserna?  

Sydsvenskan publicerade en artikel för lite drygt två år sedan, med titeln ”Små mackar hotas 

av nedläggning” där det stod att läsa att nedläggningstakten av stationer i Sverige kommer att 

öka, inte bara ute i glesbygden utan i hela landet. Att stationer läggs ned beror till största 

delen på ökade lönsamhetskrav men också lagstiftningen som kräver att stationer med en 

omsättning överstigande 1 miljon liter måste tillhandahålla miljöbränsle. Oljebolagen önskar 

färre och större stationer, i och med att det minskar kostnaderna och ökar inkomsterna. Ulf 

Svahn, VD för Svenska Petroleum Institutet (SPI) siade om att inom de närmsta fem åren har 

troligtvis minst 500 stationer lagts ned.
6
 Det visade sig att Svahn hade rätt i sitt antagande, 

statstik från SPI:s hemsida bekräftar att antalet stationer totalt (automat-, bensin- och 

servicestationer samt singelanläggningar) i hela Sverige har minskat från 3 586 stycken år 

2008 till 2 937 stycken år 2010, en minskning med hela 649 stationer – på bara två år. Om 

statistiken istället redovisas över en tioårsperiod, mellan år 2000-2010 är det 1 152 stationer 

som har lagts ned. Motsvarande siffra för enbart OKQ8 är 212 nedlagda stationer.
7
 Den ökade 

nedläggningstakten medför att de stationer som finns kvar måste visa att de är tillräckligt 

lönsamma för att inte gå samma öde till mötes, det är här som belöningssystemen kommer in i 

bilden då de är ett sätt att motivera de anställda och bidra till en ökad försäljning. De anställda 

måste helt enkelt motiveras till att sälja andra saker än bara bensin för att stationen skall 

överleva i en allt hårdare konkurrens.    

1.2 Problemformulering 
Baserat på ovanstående diskussion är den övergripande frågeställningen som skall utredas i 

detta examensarbete följande: 

 Hur kan ett belöningssystem som riktar sig till anställda, i icke ledande ställning, 

utformas för att öka deras motivation? 

 

o Vilka är belöningssystemets syfte och uppgifter? 

o Hur används det och vad krävs för att det skall fungera som önskat, både nu 

och i framtiden? 

                                                 
6
 Sydsvenskan 

7
 spi.se 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att öka förståelsen kring belöningssystemens utformning, 

specificerat på belöningssystem riktat till anställda i icke ledande ställning. Det kommer 

redogöras för ett antal belöningssystem som tillämpas i praktiken, där eventuella orsaker till 

varför det inte har fungerat som önskat kommer klargöras och en diskussion kommer föras 

kring vad som bör tas i beaktande inför framtida utformning av ett belöningssystem. Arbetet 

kan vara av intresse både för studenter och för företag som tillämpar belöningssystem.  
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2. Metod 
Syftet med metodkapitlet är att beskriva, diskutera och motivera de val som har gjorts för att 

genomföra undersökningen. Forskningsmetod, fallstudie, datainsamling samt källkritik är de 

avsnitt som belyses i detta kapitel. 

 

2.1 Praktiska utgångspunkter 
Arbetet med detta examensarbete började med valet av ämne, författaren önskade skriva om 

ett aktuellt och samtidigt intressant ämne. Många tankar och idéer fanns, men till slut föll 

valet på ämnet belöningssystem, just för att det verkade vara både intressant och aktuellt. Som 

tidigare nämnts är det flitigt debatterat i media, men då är det oftast fokus på hur stora 

belöningarna eller bonusarna är, det är sällan någon information om bakgrunden till 

belöningssystemet och dess utformning eller utvärdering. Det var dessa områden som 

författaren önskade en djupare förståelse kring. Senare gjordes även valet om att inrikta sig på 

belöningar till de anställda, av den anledningen att det inte är lika uppmärksammat samtidigt 

som det berör många fler.  

 

Litteratur söktes både på Högskolans bibliotek och Stadsbiblioteket i Skövde, genom att 

använda sökord såsom; belöningssystem, belöning, bonus, anställda, incentive systems, 

reward systems, reward, bonus och employees. Eftersom det visade sig att flera böcker inte 

fanns att tillgå i Skövde fjärrlånades dessa från andra bibliotek i Sverige. Vetenskapliga 

artiklar söktes genom Högskolans databaser ScienceDirect och Emerald dock visade det sig 

svårt att hitta artiklar som berörde just belöningssystem till anställda. I de böcker som har 

lästs har även referenserna studerats för att på så sätt få uppslag till ytterligare litteratur. 

 

2.2 Den kvalitativa ansatsen som forskningsmetod 
Inom forskningen förekommer olika metoder för att insamla information. De två 

huvudsakliga forskningsmetoderna är kvalitativ och kvantitativ.
8
 ”I grund och botten är 

kvalitativa och kvantitativa uppläggningar helt lika: de ska samla in information (empiri) om 

en bestämd problemfrågeställning (teori).”
9
 Teori skall behandlas som något som 

uppkommer ur datainsamling samt analys av data.
10

 

 

Kvalitativ metod har ett fokus på ord och meningar vid insamling och analys av data, hur 

individerna tolkar och uppfattar sin verklighet är centralt.
11

  

 

Enligt Bryman och Bell är de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning följande: 

1. Generella frågeställningar 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

3. Insamling av relevanta data 

4. Tolkning av data  

                                                 
8
 Bell, J (2000)  

9
 Jacobsen, (2002) s. 154 

10
 Bryman & Bell, (2005)  

11
 Ibid  
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5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

6. Rapport om resultat och slutsatser 

 

Valet av metod föll sig naturligt på en kvalitativ ansats, främst i och med att undersökningen 

av ämnet belöningssystem är av kvalitativ art, därför har även de olika stegen för en kvalitativ 

undersöknings följts.  

 

2.3 Fallstudien som utgångspunkt 
Bryman och Bell menar att ”den vanligaste betydelsen av termen ’fall’ är förknippad med en 

fallstudie av en viss plats eller ’lokal’, t.ex. en arbetsplats eller en organisation”.
12

 Typiska 

kännetecken för en fallstudie är en noggrann och grundlig studie av ett specifikt fall
13

 som 

studeras i sin realistiska miljö
14

. En fallstudie är passande då en djupare förståelse kring en 

specifik händelse önskas.
15

  

 

Från början var tanken att enbart göra en litteraturstudie, det insågs dock ganska snart att om 

det är möjligt att genomföra en fallstudie blir det ett mer intressant arbete, då det är möjligt att 

se hur teorierna praktiseras. Med anledning av detta har en fallstudie genomförts. Författaren 

önskade en djupare förståelse kring belöningssystem, hur det tillämpas i praktiken. 

Caseföretaget blev bensinbolaget OKQ8, orsaken till det valet är att författaren har arbetat 

extra hos denna arbetsgivare under ett antal år, och har därmed direktaccess till viss 

information om hur belöningssystemen tillämpas och fungerar i praktiken.  

 

För att ta reda på vem som lämpade sig bäst för en intervju tillfrågades i ett första läge 

författarens säljchef (vilket förut benämndes stationschef) Tina Ljungberg på OKQ8:s station 

i Skövde. Detta var i början av februari 2010, det föreslogs då att distriktschefen skulle lämpa 

sig för en besöksintervju. Men mitt i allt detta skedde ett byte av distrikt för tidigare nämnd 

station, vilket innebar en ny distriktschef. Genom ytterligare efterforskning hittades namn och 

nummer till den nya distriktschefen. Kontakt togs via telefon, då en kortfattad presentation av 

författaren samt dennes ärende skedde, en uppmaning togs emot om att skicka samma 

information i ett mail så att distriktschefen kunde vidarebefordra till de som ansågs lämpliga 

att intervjua. Efter någon vecka kom ett svar från distriktschefen som meddelade att den 

person som var bäst insatt i belöningssystem dessvärre var upptagen fram till maj månad.  

 

I slutet av mars skickade Privatmarknad (en avdelning på OKQ8:s huvudkontor i Stockholm) 

ut ett mail till de anställda inom OKQ8 som informerade om förändringar i ett av 

belöningssystemen, undertecknat av tre medarbetare. Författaren skickade ett mail till en av 

dessa personer innehållande en personlig presentation samt ärendet om en önskad intervju. 

Det redogjordes även klart och tydligt att kontakt hade tagits med distriktschefen och att det 

fanns en möjlighet att han i sin tur redan hade kontaktat dem på Privatmarknad.  Detta för att 

vara ärlig med att flera olika personer önskades intervjua för att på så vis få en så bred bild 

som möjligt. Ett snabbt svar lät meddela att en av Privatmarknads medarbetare, Peter Morath, 

                                                 
12

 Bryman & Bell, (2005) s. 72 
13

 Bryman & Bell, (2005) 
14

 Backman, (2008)  
15

 Jacobsen, (2002)  
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gärna ställde upp på en intervju. Efter telefonsamtal och mailkorrespondens bestämdes att 

nämnda intervju skulle äga rum den 31 mars klockan nio, på huvudkontoret i Stockholm. 

Därefter skulle även Maria Ryeng, även hon medarbetare på Privatmarknad, intervjuas på 

samma plats.  

 

En avgränsning som har gjorts är att endast ett företag inom specifik bransch har studerats. 

Detta för att få möjlighet till en djupare förståelse, om flera företag och/eller branscher hade 

studerats skulle det resultera i en mer översiktlig bild.   

 

2.4 Insamling av data 
Konsekvenser för resultatet av en undersökning uppstår oberoende av vilken datainsamlings-

metod som används. Med anledning av detta är det viktigt att vara medveten om vilka val som 

görs samt hur dessa val kan påverka undersökningens resultat.
16

  

 

När datainsamlingen sker direkt från personen,
17

 informationen samlas in för första gången
18

 

och är anpassad för en specifik problemställning är det så kallad primärdata. 

Tillvägagångssätten är observation, intervju eller frågeformulär.
19

 I detta examensarbete har 

primärdata samlats in genom att besöksintervjuer har tillämpats, vilka belöningssystem som 

förekommer inom OKQ8 och hur de fungerar samt dess konsekvenser är exempel på frågor 

som har ställts. I och med att författaren arbetar på caseföretaget har det både under och 

utanför arbetstid skett observationer, då det har studerats hur belöningssystemen fungerar i 

praktiken.   

 

Sekundärdata baseras på redan insamlad data,
20

 exempelvis den offentliga statistiken,
21

 vilken 

ofta är införskaffad för ett annat ändamål än den nu aktuella frågeställningen. Det 

förekommer både kvalitativ (befintliga berättelser och historier som analyseras) och 

kvantitativ sekundärdata (framförallt vanligt inom ekonomi där existerande räkenskaper, 

årsredogörelser och statistik ingår i kvantitativa analyser).
22

 Sekundärdata kan användas direkt 

men ibland kan det krävas vidare bearbetning av materialet. Framförallt i ett examensarbete är 

sekundärdata till stor hjälp då både tid och pengar sparas. Däremot tar det en viss tid att sätta 

sig in i materialet och förstå hur det är organiserat, men att göra en helt ny undersökning hade 

självfallet tagit ännu längre tid.
23

 

 

En kombination av primär- och sekundärdata är att föredra eftersom resultatet stärks, en 

annan nytta är att de olika upplysningarna kan jämföras och därmed kan en intressant 

diskussion och analys föras.
24
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För att utreda problemformuleringarna som finns i detta arbete har primärdata använts i störst 

utsträckning. Vissa kompletteringar har skett med hjälp av statistik, vilket är sekundärdata.  

 

Det finns en rad olika sätt att genomföra en intervju på, ett första val som bör göras är om 

intervjun skall vara öppen eller strukturerad. En öppen intervju har i stort sett ingen 

strukturering (jämfört med en strukturerad intervju som baseras på frågor som har fasta 

svarsalternativ) och inga begränsningar eller styrning från intervjuarens sida, intervjun kan 

liknas vid ett öppet samtal. Dock förekommer i regel en intervjuhandledning (även kallad 

intervjuguide) vilket är en översikt över de ämnen som skall tas upp under intervjun, med 

andra ord ett sätt att förvissa sig om att de centrala frågorna behandlas.
25

 Intervjuguiden är 

inte på något vis strikt i sin utformning, utan ordningsföljden av frågorna kan komma att 

ändras under intervjuns gång, samtidigt som följdfrågor är tillåtna. En semistrukturerad 

intervju tillämpar en intervjuguide, trots detta har respondenten möjlighet till relativt fria 

svar.
26

  

 

När valet av metod för intervjun har gjorts finns det enligt Jacobsen ett antal ytterligare 

frågeställningar, ett urval av dessa är följande: 

 Besöksintervju eller telefonintervju 

 Struktureringsgraden av intervjun 

 Hur lång intervjun skall vara 

 Om bandspelare skall användas
27

 

 

Uppgiftslämnaren har vanligtvis lättare att berätta om ämnen som kan uppfattas som känsliga 

vid en besöksintervju, då intervjun sker ansikte mot ansikte, jämfört med en telefonintervju. 

Detta beror antagligen på att en personlig kontakt och en förtrolig stämning skapas, generellt 

är uppgiftslämnaren även mer ärlig när intervjun genomförs ansikte mot ansikte. Vidare kan 

ansiktsuttryck och kroppsspråk hos uppgiftslämnaren visa när det är dags att byta ämne eller 

inte ställa ytterligare följdfrågor.
28

  

 

I detta examensarbete har besöksintervjuer tillämpats, av den orsaken att det har visat sig att 

respondenterna ger utförligare svar gentemot exempelvis en telefonintervju. Personer på olika 

hierarkiska nivåer har intervjuats för att på så sätt få en bättre förståelse och ett bättre djup i 

arbetet. Valet av intervjuernas längd, ungefär 1 timme per respondent för besöksintervjuerna i 

Stockholm och 40 minuter för säljchefen, grundas på att om en intervju är för lång blir 

parterna lätt uttröttade och är den för kort erhålls inte betydelsefull information
29

. 

 

Frågor sammanställdes inför intervjuerna i Stockholm, med utgångspunkt från författarens 

egen kunskap inom området, insamlad dels under arbetstid men även genom den litteratur 

som studerats. Frågeformuläret bestod mestadels av större stödfrågor, för att ha en grund, men 

även relevanta följdfrågor nedtecknades (se bilaga 1 och 2). Utifrån den information som 

framkom ställdes löpande följdfrågor under intervjuns gång. Det visade sig att vissa frågor 
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inte kunde besvaras av respondenterna varpå en del frågor aldrig ställdes. Intervjun med 

Ryeng var inte strukturerad på samma sätt som föregående intervju, eftersom de flesta 

frågorna redan hade besvarats av Morath. Av den anledningen berättade Ryeng mera fritt om 

det hon visste och tyckte om belöningssystem, utifrån det ställdes sedan relevanta följdfrågor 

löpande. De besöksintervjuer som genomförts har alltså varit av semistrukturerad art, då en 

intervjuguide sammanställdes inför intervjuerna, innehållande ett antal temaområden samt 

underfrågor. Under intervjuns gång kom ordningen av dessa frågor att ändras, beroende på 

den riktning intervjun tog ställdes även följdfrågor som inte fanns nedtecknade på förhand. 

 

Under en intervju kan det vara svårt att hinna med att anteckna allt, dels för att det går fort 

men också för att en bra intervju kräver ögonkontakt, vilket är svårt om anteckningar skall 

föras samtidigt
30

. Eftersom detta examensarbete enbart skrivs av en författare har en 

bandspelare använts, som en försäkran om att all information under intervjun kommit med. 

Bandningen har givetvis godkänts av samtliga respondenter. Självfallet har även 

stödanteckningar förts, för att på så sätt lättare kunna lokalisera valda stycken i den bandade 

intervjun. För att undvika dålig ljudkvalité, att batteriet skulle ta slut, eller problem vid 

sparandet av bandningen användes dubbla bandspelare vid alla besöksintervjuer. Endast en 

besöksintervju har genomförts med varje enskild person.  

 

Efter intervjuerna försäkrade sig författaren om att det fanns möjlighet att återkomma vid 

eventuella oklarheter eller för att komplettera med ytterligare frågor, vilket alla 

respondenterna ställde upp på. Efteråt sammanställdes de bandade inspelningarna till 

skriftliga dokument där allt skrevs ned ordagrant för att sedan läsas igenom och därefter 

valdes väsentliga delar ut - vilka blev en del av empirikapitlet.  

 

Det uppkom ett fåtal oklarheter och situationer där författaren ville få en försäkran om att det 

hela hade uppfattats korrekt. Ett mail skickades, dessvärre besvarades det inte, varpå frågorna 

istället ställdes över telefon och besvarades av Ryeng. Det geografiska avståndet var orsaken 

till att det inte var möjligt att ställa de kompletterande frågorna öga mot öga till dem i 

Stockholm. När Ljungberg behövde kontaktas igen besvarades frågorna genom 

spontanintervjuer vid ett par tillfällen.    

 

Det har visserligen bara skett en strukturerad besöksintervju per varje enskild respondent, men 

för följdfrågor har återkontakt skett vid flera olika datum och genom flera olika 

tillvägagångssätt, varpå det i empirikapitlet enbart kommer hänvisas till den aktuella 

respondenten.  

 

2.5 Tillförlitlighet och källkritik 
Tillförlitlighet innebär att insamlad data går att lita på.

31
 I detta avsnitt har läsaren möjlighet 

att bilda sig en åsikt om rapportens tillförlitlighet.  

 

                                                 
30
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31
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Av den litteratur som har studerats har en hel del varit lite äldre (1980-tal), vilket naturligtvis 

kan ge upphov till funderingar kring om den fortfarande är aktuell eller inte. Men i dessa fall 

har även de nyare upplagorna studerats, där det har konstaterats att det står i stort sett samma 

sak – om inte ordagrant i vissa fall. Varpå författaren anser att det ändå är gångbart att 

använda även de äldre upplagorna. Detta för att också belysa att belöningssystem har funnits 

relativt länge. Att Herzbergs forskning har källhänvisningar till andra böcker beror på att 

Herzbergs egen bok ”Work and the nature of man” publicerades år 1966, vilket medför ett 

tvivel om hans teorier är tillämpbara än idag. Att de fortfarande är giltiga bekräftas av det 

faktum att böcker utgivna 40 år senare fortfarande refererar till hans forskning.  

 

Sekundärdata i form av statstik angående antalet försäljningsställen för motorbränslen, 

bedöms som trovärdig i och med att den är hämtad från källan Svenska Petroleum Institutet, 

en organisation som frånsäger sig alla frågor som berör konkurrens. När sekundärdata 

används är det extra viktigt att vara källkritisk. Väsentliga frågor som bör ställas är; var 

uppgifterna är hämtade ifrån, av vem samt hur trovärdiga de är
32

. 

 

Författaren valde att efter intervjuerna sammanställa allt som sades i ett skriftligt dokument, 

detta för att säkerställa att ingenting skulle missförstås eller feltolkas om det inte kom med i 

sitt rätta sammanhang. Frågan om det fanns möjlighet att återkomma för ytterligare frågor 

ställdes efter varje avslutad intervju, vilket inte var något problem. De som har intervjuats har 

även korrekturläst det färdigställda materialet i empirikapitlet, vilket leder till en ökad 

tillförlitlighet.  

 

Att spela in en intervju kan i vissa situationer medföra att respondenterna känner sig 

hämmade och väljer att inte berätta lika mycket som de skulle ha gjort vid en icke inspelad 

intervju. För att säkerställa att så inte sker har författaren innan intervjuerna informerat om att 

när det är något respondenten inte vill skall komma med i arbetet skall personen i fråga betona 

detta under själva inspelningen. Detta har medfört att författaren vid sammanställningen av 

intervjun har kunnat utesluta eventuella delar, alltså en försäkran som innebär att 

respondenterna trots inspelning har kunnat tala fritt. 

 

I min roll som författare är det viktigt att poängtera att författaren har en anställning på 

caseföretaget, dock har författaren hela tiden tänkt på att försöka hålla sig opartisk och gjort 

vad hon kunnat för att inte hamna i en beroendeställning. Anställningen har medfört 

möjligheten att komplettera med egna erfarenheter och observationer under arbetets gång. 

Information och iakttagelser som har samlats in under arbetstid är primärdata eftersom den 

kommer direkt från källan, en klar fördel. Under intervjuerna har författaren kunnat ställa mer 

närgångna frågor och fått mer information jämfört med vad en utomstående skulle ha fått, 

följdfrågorna har präglats av det faktum att författaren har direktaccess till en hel del 

information.   

  

                                                 
32
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs det för de teorier som kommer att tillämpas i arbetet samt empiriavsnittet. 

En inblick i vad belöning är, belöningssystemets syfte, uppgifter, olika former, incitament samt 

användningsområde presenteras, liksom förslag på förutsättningar för ett väl fungerande 

belöningssystem. 

 

3.1 Historisk utveckling 
Belöningar är inget nytt påfund, redan kung Karl XIV Johan (1763-1844) pratade om 

belöningar i sitt valspråk; ”Folkets kärlek min belöning”
33

 valspråket belyser även det faktum 

att belöningar på inget vis behöver vara av ekonomisk art.
34

  

 

Belöningssystemen är viktigare än många tror, det är nämligen detta system som informerar 

och påminner medarbetarna om vilka resultat och mål som är önskvärda, de fungerar även 

som en morot för att uppnå dessa mål. Det är tveksamt om den anställdes beteende skulle 

ändras enbart genom att tala om för denne att företaget skulle tjäna på exempelvis en bättre 

kundservice. Målet, i form av en bättre kundservice, skulle troligtvis uppnås fortare om det är 

kopplat till ett belöningssystem och hjälper på så vis de anställda att belysa vilka områden 

som företaget anser att det för tillfället behöver satsas lite extra på.
35

  

 

De senaste årtiondena har påvisat starka tendenser till att en anställd stannar allt kortare tid 

hos en och samma arbetsgivare. Kraven på arbetsplatsen har ökat i och med att den anställde 

önskar utmaningar och fri kreativitet i större utsträckning än tidigare.
36

 Häri har 

belöningssystemen en viktig funktion i och med att de förhoppningsvis motiverar de anställda 

att stanna kvar i det aktuella företaget.  

 

3.2 Belöningssystemets syfte och uppgifter 
Följande är ett vedertaget citat: ”Compensation is what you give people for doing the job they 

were hired to do. Recognition, on the other hand, celebrates an effort beyond the call of 

duty.” 
37

 Med andra ord är det viktigt att skilja mellan lön och belöning, där lön är något den 

anställde förväntar sig medan belöning är kopplat till något utöver detta. Koncist kan sägas att 

belöningssystem handlar om den ersättning som den anställde får av arbetsgivaren för den 

arbetsinsats som den anställde har utfört
38

.  

 

Det enda gemensamma med belöningar är att det finns en givare och tagare, den som ger och 

den som tar emot belöningen, däremellan finns det en massa olika former av belöningar. Alla 

arbetsplatser har någon form av belöningssystem, eftersom det är en del av företagskulturen, 

det som skiljer är om det är medvetet eller ej.
39

 Belöningssystem som klart och tydligt visar 
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vad som kommer att belönas influerar företagskulturen. Meningen är att alla inom företaget 

skall sträva mot det gemensamma målet; företagets utveckling och framgång. Gemenskapen i 

företaget förstärks tack vare belöningssystem.
40

 Alla belöningar är inte i form av pengar. 

Arbetsglädje och ett bra arbetsklimat är exempel på sådant som inte går att uppnå enbart 

genom ett väl konstruerat lönesystem. Dock kan ett orättvist lönesystem resultera i det 

motsatta, nämligen att arbetsglädjen och arbetsklimatet försämras.
41

  

 

Syftet med ett belöningssystem kan exempelvis vara att; 

 Skapa en vi-känsla 

 Belöna goda prestationer 

 Behålla kompetent personal 

 Öka konkurrenskraften vid nyrekrytering 

 Skapa skattemässigt fördelaktiga ersättningar
42

 

 Motivera medarbetare att förbättra sina färdigheter
43

 

Belöningar syftar bland annat till att tillfredställa personalens behov av att synas, bli 

uppmärksammad och känna sig betydelsefull. I grund och botten är tanken med ett 

belöningssystem att påverka dem som får belöningen, så att de känner en ökad motivation till 

att utföra sina arbetsuppgifter än bättre, vilket leder till att företaget ökar sin konkurrenskraft. 

Att hela tiden skapa en bättre effektivitet, minska kostnaderna, öka försäljningen och 

lönsamheten är målen med ett belöningssystem.
44

 För att behålla kompetent personal 

tillämpas långsiktiga incitament, såsom konvertibla skuldebrev, optioner och aktier.
45

 Det 

handlar inte bara om att behålla kompetent personal utan även om att locka nya personer till 

företaget. Hur välfungerande företagets belöningssystem är påverkar attraktionskraften som i 

sin tur påverkar nyrekryteringen. Ett orättvist belöningssystem motarbetar sitt syfte, samma 

sak gäller för ett icke väl utvecklat belöningssystem och avsaknaden av ett.
46

   

 

Svensson har listat ett antal uppgifter för vad belöningssystem kan leda till:  

 Stimulera till ökad effektivitet 

 Stimulera till förbättrad kvalitet 

 Ökat ansvar och inflytande över den egna arbetssituationen 

 Stimulera personalrörlighet internt och externt 

 Stimulera kompetensutveckling 

 Stimulera nya arbetsformer 

 Understödja flexibla lednings- och arbetsformer
47

 

 

Mervärde är ett centralt begrepp inom området belöningssystem, eftersom syftet med en 

belöning är att skapa just mervärde för de anställda. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
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mervärde för en person kan vara något helt annat för en annan person. Personens intressen 

och livssituation är faktorer som påverkar just dennes mervärde.
48

  

 

Herzberg, med lite hjälp av kollegor, genomförde på 1960-talet en stor forskning kring vad 

anställda önskar få ut av sitt arbete, för att få underlag till undersökningen lästes ungefär 

2 000 böcker och artiklar.
49

 Innan forskningen utfördes var följande den allmänna åsikten, 

nämligen att om de anställda upplevde ett missnöje orsakat av lönen var inställningen den att 

om lönen ändrades skulle det leda till en ökad trivsel och därmed bättre prestationer.
50

 

Forskningen skulle besvara frågorna vad det är som påverkar motivationen hos en individ och 

vilka behov som måste uppfyllas. Dessa behov har indelats i hygienfaktorer även kallade yttre 

faktorer (såsom; lön, fysisk miljö, personalpolitik, arbetsledning och arbetsvillkor) samt 

motivationsfaktorer även kallade inre faktorer (såsom; erkännande, möjlighet till utveckling, 

arbetsuppgiftens värde i sig och ett framgångsrikt utförande av arbetsuppgiften). Både de yttre 

och inre faktorerna måste infrias för att de anställda skall uppleva motivation och 

tillfredsställelse.
51

 Efter att forskningen slutförts kunde det konstateras att missnöje och trivsel 

var kopplat till helt skilda saker, det räckte alltså inte att åtgärda det de anställda var 

missnöjda med för att få dem motiverade.
52

 Motivationsfaktorerna skapar trivsel om de 

förekommer men inte vantrivsel om de inte skulle göra det. Hygienfaktorerna fungerar på 

motsvarande sätt, alltså om de inte förekommer orsakar de vantrivsel medan trivsel inte 

uppstår om faktorerna föreligger. Om de anställda skall prestera bättre är det 

motivationsfaktorerna som bör påverkas. Analyser som har gjorts efter Herzbergs forskning 

visar att inre belöningar kopplade till den anställdes egen kontroll över arbetet och dennes 

trivsel är långt viktigare än en maximerad lön.
53

  

 

Belöningar som är beroende av en prestation ger en sporre att anpassa de anställdas 

egenintresse med organisationens mål. Det finns tre olika sätt för att påverka detta; 

personalrelaterat, genom motivation och information. 

Personalrelaterat – vissa belöningar lovas helt enkelt av den anledningen att företaget 

vill vara mer attraktivt vid rekrytering men också för att behålla befintlig personal. Det 

sistnämna uppnås genom att belöningarna antingen är jämförbara eller överlägsna 

konkurrenternas erbjudanden, eller helt enkelt genom att förena belöningar/betalningar 

med den anställdes fortsatta anställning.  

Motivation – en del anställda behöver en belöning för att bemöda sig att ge den extra 

ansträngning som krävs för att en arbetsuppgift skall bli väl utförd, alltså att arbeta 

hårt, göra ett bra arbete och därmed lyckas.  

Information – belöningen drar till sig de anställdas uppmärksamhet och informerar samt 

påminner dem om hur viktigt det är med vissa områden där det råder hård konkurrens 

såsom kostnad, kvalité, kundservice och tillväxt.
54
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3.3 Olika former av belöningar 
I vissa fall kan det vara oklart om det verkligen är en belöning eller inte. Ses gratis kaffe som 

en belöning? Eller en klapp på axeln?
55

 Mobiltelefon och laptop kan vara exempel på saker 

som tidigare varit förmåner, men idag är det snarare en förutsättning för att arbetsuppgifterna 

skall kunna utföras.
56

 Det som avgör om det är en belöning eller ej är beroende av relationen 

mellan den som erhåller belöningen och den som ger den, vanligtvis den anställde och 

organisationen.
57

  

 

När det väl har konstaterats att det rör sig om en belöning, finns två former av incitament. Den 

positiva som innebär att en belöning erhålles samt den negativa - alltså en bestraffning. En 

bestraffning är något som den anställde inte tycker om, exempelvis degradering, 

arbetsledarens ogillande och i extrema fall kan det även förekomma hot om avskedande. 

Vanligtvis visar sig en negativ belöning genom att en positiv belöning uteblir, exempelvis när 

en bonus uteblir eller att den anställde inte får en befordran.
58

   

 

Enligt Nelson finns oerhört många sätt att belöna anställda. Här följer de anställdas topp-5-

lista på motivationstekniker;  

1. Att chefen personligen gratulerar de anställda som har gjort ett bra jobb.  

2. Chefen skriver personliga kommentarer vid bra prestationer.  

3. Organisationen använder prestationer som underlag till befordran.  

4. Att chefen offentligt redogör för de anställda som har gjort bra ifrån sig.  

5. Chefen håller i ett möte, kopplat till moral, för att fira framgång.
59

  

  

Ett urval av alla belöningar som finns är; makt, självständighet, löneökning, parkeringsplats, 

ledighet, aktieoptioner, beröm och anställningstrygghet. Dessutom listas negativa belöningar 

(även kallade bestraffningar), bland annat; utebliven bonus eller löneökning, tilldelning av 

betydelselösa arbetsuppgifter, ingen befordran och offentlig bestraffning.
60

 

 

Det finns olika slag av belöningar, de kan vara: 

 Materiella eller immateriella 

 Individuella eller kollektiva 

 Omedelbara eller långsiktiga.
61

  

 

Belöning kan vara alltifrån individuell lönesättning till gruppbonus, ackordbaserad, eller 

provisionsbaserad.
62

 Det förekommer även kombinationer av individuell och kollektiv 

bonuslön.
63
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Mullins menar att det finns tre olika kategorier av belöningar;  

 Ekonomiska – såsom förmåner och lön. 

 Inre tillfredsställelse – handlar om utvecklingsmöjligheter, ansvarsfulla och 

meningsfulla arbetsuppgifter. 

 Sociala relationer – behov av kamratskap, grupptillhörighet samt laganda.
 64

 

 

3.4 Belöningssystemets incitament 
Det förekommer många olika incitament (även kallade drivkrafter) i arbetet, vilka är olika för 

olika människor. Vad som motiverar människor till att prestera kan enligt Svensson och 

Wilhelmson delas in i huvudgrupperna tvång, materiella, normativa och inneboende, vilket 

illustreras i figur 3-1. 

 

  

 

 

 

 

 
Figur 3-1 Incitament. Källa: Svensson och Wilhelmson (1988)  

 

 Tvång – ett negativt incitament, baseras på sanktioner eller hot om sådana. Skapar 

motstånd. Krävs intresse, initiativ, omsorg eller ansvar är detta incitament helt 

värdelöst. Används tvång utesluts automatiskt de andra incitamenten, då de blir 

verkningslösa. 

 Materiella drivkrafter – det klassiska kännetecknet är ”lön efter prestation”. Finns 

både individuella och kollektiva materiella drivkrafter. ”Mången har för mycket, men 

ingen har nog”
 65

 är ett ordspråk som belyser styrkan hos de materiella drivkrafterna. 

Inom näringslivets positioner på låg- och mellannivå är de materiella drivkrafterna 

viktigast, inom produktionslivet är de däremot inte lika effektiva.  

 Införlivade (normativa) drivkrafter – där drivkraften kommer från ens egna 

grundläggande värderingar, normer och ideal, det är alltså en del av personligheten. 

Det finns moraliska incitament (vilka är förenade med negativa incitament, de 

kännetecknas av att de vanligtvis ger riklinjer om hur individen skall agera i en faktisk 

situation, exempelvis budordet ”du skall icke stjäla” och kan ta sig formen av 

arbetsdisciplin) och ideologiska incitament (vilka baseras på ett engagemang runt 

vissa idéer. Ideologin pekar ut riktningen medan en djupare analys krävs för 

utförandet. De besvarar frågan hur organisationen uppnår sina övergripande mål och 

syften.)  
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 Sociala (normativa) drivkrafter – centralt är begreppen involvering och 

identifikation. Involvering betyder att individen genomför den av gruppen önskvärda 

gärningen, med förhoppningen om en positiv respons från gruppen. Identifikation 

innebär att en identifikation med duktiga ledare sker. Socialistisk tävlan, så kallad 

emulation sätter de socialistiska drivkrafterna i system, där vinnaren belönas och 

betraktas som ett föredöme för övriga medarbetare. Moroten i det hela är 

tillfredsställelsen som kommer av äran att bli uppmärksammad som ett föredöme i 

olika media. Recognition programs innebär exempelvis att månadens anställd hedras 

med ett fotografi i företagets reception eller matsal, priser delas ut vid personalfester.  

För vinnaren är den sociala belöningen, själva publiciteten det viktigaste, den 

materiella belöningen är av mindre betydelse. På samma gång medför publiciteten att 

de övriga medarbetarna ser vinnaren som en förebild, en morot att själv sträva mot att 

bli vinnaren framöver. Viktigt att tänka på här är att de sociala- och ideologiska 

drivkrafterna överensstämmer, för att undvika att tävlingen sker endast med avsikt att 

vinna och utan hänsyn till målen, så kallad målförskjutning.   

 Inneboende (inherenta) drivkrafter – innebär att ett arbete blir utfört då arbetet i sig 

ger en tillfredsställelse, belöningen ligger i själva arbetet, individen berikas med 

upplevelser alternativt att spänningar reduceras. De är personliga och är 

självförverkligande. Inherent associeras med arbetets glädje men också förpliktelsen 

att utföra en tung plikt, och förekommer i alla kreativa åligganden. Faktum är att om 

ytterligare belöningar i form av pengar ges vid en uppgift som baseras på inherenta 

drivkrafter resulterar det i att den inneboende motivationen avtar enligt Deci, E L (i 

Svensson och Wilhelmson). Annan forskning har konstaterat att om belöningen enbart 

knyts till att uppgiften genomförs minskar den inneboende motivationen. Om 

belöningen i stället återspeglar hur själva uppgiften har genomförts, alltså resultatet, 

kan det öka intresset och motivationen för den aktuella uppgiften.
66

 

 

De sociala belöningarna är minst lika viktiga som de ekonomiska, även om de inte är lika 

strikt reglerade i avtal och skattebestämmelser med mera. Immateriella sociala belöningar 

förekommer framförallt i den närmaste omgivningen, alltså den arbetsgrupp som den 

anställde tillhör. Några av de immateriella sociala belöningarna är följande: frihet och ansvar, 

möjlighet att arbeta hemifrån, utveckling, påverkan av arbetssituationen, feedback. Kritik är 

en form av belöning, som bekant kan kritik vara av både positiv och negativ karaktär. I de fall 

då chefen skall ge den anställde kritik erfordras en ömsesidig personkännedom samt personlig 

mognad. Faktum är att obefogat beröm kan få lika negativa följder som enbart negativ kritik. 

Det finns även materiella sociala belöningar vilka är bland annat: billigare lunch, gratis kaffe, 

personalfester, utbildningar samt studiebesök. De sociala belöningarna av materiell art är 

sammankopplade med en kostnad för företaget, och kan därmed betraktas som en förmån. Det 

är en nödvändighet att det finns en tydlig koppling mellan sociala belöningar (såsom 

erkännande samt beröm) och materiella förmåner, om den ekonomiska ersättningen uteblir 

kan det tolkas som ett överutnyttjande av den lojale medarbetaren.
67
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3.5 Användningsområde 
Pengar är en viktig form av belöning, men verkligen inte den enda, och inte nödvändigtvis 

den allra bästa. Däremot är den väldigt vanlig och kopplas ofta samman med någon form av 

prestation.
68

  

 

”Lönen är en viktig del i belöningssystemet. Men den uppfattas oftast inte som en belöning 

utan som en självklarhet.”
69

 Monetära belöningar, i form av lön och pengar, är den belöning 

som förekommer oftast.
70

 Tantiem, i dagligt tal kallat bonus, är en rörlig del av lönen som 

varierar efter arbetsinsats och företagets utveckling. Att öka motivationen till att uppfylla 

kortsiktiga mål med hjälp av personliga incitament är avsikten med tantiem, liksom att belöna 

extraordinära resultat.
71

 Prestationslön (vilken baseras på vad och hur mycket den anställde 

presterar – ju bättre prestation desto bättre lön) sporrar till en högre produktivitet eftersom det 

finns ett klart samband mellan prestation och belöning.
72

 Målbonussystem tillämpas för att 

skapa en tydlig koppling mellan företagets mål/resultat och den anställdes lön. Vid uppnådda 

mål betalas en bonus ut, skulle målen inte bli uppfyllda minskar bonusen alternativt att den 

helt uteblir. Företaget föredrar om den fasta lönen begränsas och att det finns ett klart 

samband mellan företagets vinst och de anställdas faktiska lön. Medan det för den anställde 

råder motsatt förhållande, desto större andel fast lön desto större trygghet för den anställde.
73

 

Ekonomiska belöningar är motiverande i synnerhet för dem som är lågavlönade eller lever 

under knappa förhållanden.
74

 

 

Går företaget bra kan de anställda begära en högre lön. Ibland kan det vara reglerat i 

anställningsavtalet att en angiven del av lönen är baserad på redovisningsmått, exempelvis 

vinstdelningssystem som innebär att bonus betalas ut i relation till redovisad vinst.
75

 I de fall 

där en bonus betalas ut vid ett uppnått resultatmål finns risken att den anställde försöker 

påverka resultatet på kort sikt för att säkerställa att han/hon verkligen får sin bonus. Om så 

sker föreligger risk för kraftiga övervinster ett år med följd av sämre resultat kommande år. 

För att undvika detta används en utjämningsteknik som går ut på att en bonus som tjänats in 

under ett år betalas ut under flera år.
76

  

 

För att samhällets utveckling skall gå framåt finns två huvudsakliga ideologier enligt 

Svensson och Wilhelmson; den socialistiska och den liberala. Gemensamt för dem båda är att 

målet är ekonomiskt välstånd och rättvis fördelning, skillnaden ligger i prioriteringen av 

dessa. Orsakerna till varför människan väljer att arbeta för kollektiva mål har en nära 

anknytning till dessa ideologier. Den liberala filosofin framhåller att det är individens eget 

intresse, det är pengar, varor eller tjänster som krävs i gengäld för att hon skall avsätta tid och 
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energi för att prestera. Den socialistiska modellen å andra sidan antar att det dessutom finns 

följande sporrar; kollektivism, gemenskap och solidaritet.
77

  

 

Införandet av ett belöningssystem föregås av ett strategiskt beslut.
78

 Belöningssystem har 

effekt på relationen mellan företaget och dess anställda, det skall ha inflytande på deras 

beteende och engagemang, är så icke fallet är det ett bakslag eftersom företagets kostnader har 

ökat utan att företaget har fått något i gengäld.
79

 

 

3.6 Förutsättningar för ett väl fungerande 
belöningssystem 

Enligt Svensson och Wilhelmson finns det tio budord som bör beaktas vid utformningen av 

ett belöningssystem, de lyder som följer: 

1. Det finns ett belöningssystem i alla organisationer. 

Belöningssystemet är medvetet eller omedvetet, genomtänkt eller ogenomtänkt, 

systematiskt eller osystematiskt. Det behöver inte nödvändigtvis vara en belöning, det 

kan även vara en bestraffning. 

2. Handlingar som belönas blir utförda. 

Vårt beteende samt vilka handlingar som utförs styrs av belöningarna, om andra 

handlingar är önskvärda – ändra belöningssystemet. 

3. Den viktigaste frågan är: vad är det som skall belönas? 

Svaret på denna fråga är nödvändigt för att kunna utforma ett aktivt belöningssystem. 

4. Precisera visioner, mål och prestationskrav på alla nivåer i organisationen och 

för den enskilde medarbetaren. 

Den anställde behöver veta vilka krav som ställs på vederbörande, samtidigt som 

han/hon behöver en vision att sträva mot. 

5. Identifiera för varje medarbetare vilket beteende som är nödvändigt för att 

organisationen skall nå sitt mål. 

Omvärlden är under ständig förändring vilket leder till att det för organisationen 

nödvändiga beteendet även det förändras.  

6. De anställdas prestationer skall bedömas och mätas på ett sätt som är accepterat. 

En vetenskaplig exakt mätning är inte genomförbar, därför är det att föredra ett system 

som bedömer ungefär rätt framför ett som mäter exakt, men fel saker.  

7. Använd belöningar som uppfattas som belöningar. 

Var medveten om att belöningar värderas olika av arbetskamraterna och ledningen 

samt beroende på vem den anställde är. Nyttja accepterade belöningsformer samt 

påverka vad som anses vara accepterat. 

8. Rättvisa är det som folk uppfattar som rättvisa. 

För ett fungerande belöningssystem är det nödvändigt att begreppet rättvisa beaktas, 

att belöna handlingar som har gett resultat måste uppfattas som rättvist. 
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9. Förankra de värderingar som belöningssystemet bygger på i hela organisationen. 

Belöningssystemet måste gå i linje med företagskulturen, alltså stödja organisationens 

vision, affärsidé och mål.  

10. Utvärdera och anpassa belöningssystemet till ändrade förutsättningar. 

Omvärlden förändras ständigt och av den orsaken bör belöningssystemet uppdateras 

frekvent. 
80

 

I och med att belöningssystem förekommer hos i stort sett alla företag är det av vikt att 

vidareutveckla samt att förbättra det redan existerande belöningssystemet.
81

 Belöningar är den 

största kostnaden i många företag, vilket är ett viktigt argument för att se till att 

belöningssystemet är effektivt och fungerar tillfredsställande.
82

  

  

Enligt Svensson finns det ett antal huvudsakliga förutsättningar för att belöningssystemet skall 

fungera, dessa är följande:  

 Tydliga mål för verksamheten 

Den anställde finner det motiverande om ledningen observerar och uppskattar dennes 

prestationer. Det uppnådda resultatet skall kunna relateras till ett i förväg definierat 

mål. En klar koppling mellan vilka resultat som skall bli föremål för belöning samt 

precist vad denna belöning utgörs av är därför av största betydelse. Eftersom 

belöningssystem bygger på uppsatta mål är en annan viktig aspekt vid målformulering 

att målen är uppföljningsbara. För att säkerställa att så är fallet bör nedanstående krav 

tas i beaktande: 

- Tydligt angivna kunder 

- Målen avser effekterna för kunderna 

- Målen bör vara heltäckande, i de fall detta inte är möjligt skall de i varje fall  

   inkludera det mest väsentliga 

- Innehålla såväl kvalitativa som kvantitativa aspekter 

- Entydiga, tydliga samt realistiska mål 

- Skall av de anställda uppfattas som en stimulerande utmaning 

- Resultatuppföljning samt utvärdering skall vara möjlig 

- Fastställt tidsperspektiv då målet skall vara uppfyllt 

 Kundperspektiv 

Det är kunden som avgör värdet på en tjänst, givetvis kan företaget göra en egen intern 

värdering av sina tjänster, men tillförlitligheten ökar markant om den utförs externt.  

 

Om ett företag skall utforma mål för kvaliteten på sin verksamhet bör följande 

kvalitetsfaktorer beaktas: 

- Yrkeskompetens/professionalism, det är självklart att olika områden kräver olika 

yrkeskunskaper, på samma sätt som kunden tar för givet att personalen skall 

besitta denna kunskap. Med professionalism avses förmågan att förstå samt sätta 

sig in i en annan persons situation men också att anpassa kraven på människor 

utifrån deras individuella förutsättningar.
 83
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- Personkontakt, kunden skall uppfatta personalen som pålitlig och trovärdig.
 
 

- Tillgänglighet, att tillmötesgå kundens krav och behov är betydelsefullt, det kan 

röra sig om så enkla saker som att avpassa öppettider och telefontider efter 

kundens önskemål. 

- Inflytande, ett ökat inflytande från kundens sida leder till en ökad kundnöjdhet.  

 Identifierbara resultat 

För att det skall vara möjligt att ge en bonus är det nödvändigt att kunna jämföra 

resultatet med det förutbestämda målet.  I vissa fall kan det vara komplicerat att med 

objektiva mått mäta resultatet, då kan en subjektiv bedömning vara att föredra.  

 Kontinuerlig resultatdialog 

Om personalen får fortlöpande information om resultatutfallet bidrar det till ett ökat 

engagemang och omtanke om företagets intresse utveckling. Vad som har inverkat på 

resultatet, samt önskvärda förändringar för att bidra till ett ännu bättre resultat, är 

annat som bör tas upp på ett månatligt personalmöte.   

 Förankring bland medarbetarna 

Belöningarna bör bidra till verksamhetsutvecklingen, för att detta skall ske krävs att 

personalen är insatt i belöningssystemets syfte samt utformning.  

 Fungerande styrmedel i övrigt 

Viktigt att komma ihåg är att meningen med ett belöningssystem är på inget sätt att 

kompensera för andra bristfälliga styrsystem. Bästa möjliga utfall för 

belöningssystemet påverkas bland annat av: arbetsformerna, personalpolitiken samt 

ledarskapet. Det har konstaterats att de anställdas engagemang och delaktighet i 

företagets budgetprocess, måldiskussioner och uppföljningar fått en markant ökning i 

och med införandet av belöningssystem. 

 Finansierad ur resultatet 

Både arbetsgivaren och de anställda måste uppleva att belöningssystemet är 

förmånligt. För att säkerställa att så är fallet består bonusen av värdet på de 

resultatförbättringar som uppnåtts tack vare belöningssystemet.
84

  

 

För att uppnå en företagsstyrning som är lönsam för alla intressenter (ägare, ledning, anställda 

och utomstående intressenter) bör total kompensation tas i beaktande vid belöningssystemets 

utformning. Det innebär att hänsyn tas till alla delar i ett belöningssystem. Enligt Smitt et al. 

består det typiska belöningssystemet av; baslön, rörlig lön, förmåner, långsiktigt incitament 

samt en pensionslösning. För att fastställa den totala kompensationen underlättar det om det i 

företaget finns en väl planerad och affärsorienterad policy som godtas av alla intressenter. 

Vidare underlättar det för företaget om det existerar regler för på vilka grundsatser 

ersättningarna baseras och om det finns en beslutsprocess för framtagande av dessa
85

   

 

Personalens kompetens inom vissa branscher, såsom konsultbolag, är av stor betydelse för 

företagets konkurrenskraft. Därför är det viktigt att i dessa företag belöna dem som lägger 

                                                 
84

 Svensson, (2001)  
85

 Smitt, et al., (2004)  



20 

 

 

 

 

 

fokus på sin egen kompetensutveckling genom förslagsvis en rörlig lönedel som kopplas till 

den anställdes egenutveckling.
86

  

 

Vid utvecklandet av ett belöningssystem bör följande tillvägagångssätt tillämpas, enligt 

Svensson: 

Klargör vad som skall belönas – Definiera företagets mål och affärsidé, vilka resultat 

skall uppnås och vilka prestationer och beteenden krävs för att uppnå dessa resultat. 

Av vem och hur skall dessa prestationer värderas. 

Fastställ de rätta belöningarna – Identifiera vilka de olika belöningarna och 

belöningsformerna är, vilka är godkända av ledningen och vilka svarar mot ledningens 

syften, samt vad individer uppfattar som belöningar.  

Sammanbind vad som skall belönas med de rätta belöningarna, gör det till en del av 

företagskulturen, belöningssystemet har till uppgift att stödja affärsidén, målen samt 

de övriga styrsystemen.  

Bestäm när, var, hur och av vem belöningar skall utdelas.
87

 

 

Ärlighet är viktigt i många sammanhang, så också beträffande belöningssystem, det är 

nämligen en av hörnstenarna. I de fall där belöningssystemet är medvetet konstruerat är det 

självsanerande, vilket innebär att om det skulle missbrukas slutar det att verka.
 88

   

 

Normbildning är något som är starkt förknippat med belöningssystem, därför är det viktigt att 

belöningssystemet utgår ifrån de på arbetsplatsen accepterade normerna. Om inte normerna 

följs resulterar det i en minskad trovärdighet.
89

 

 

Vid utformningen av ett belöningssystem är det betydelsefullt att lägga vikt vid att belöningen 

är så rättvis som möjligt. Det bör dock påpekas att det inte finns någon objektiv rättvisa då 

rättvisa för en person kan uppfattas som orättvist av en annan.
90

 

 

3.6.1 Kombination av belöningssystem 

”Ett belöningssystem måste ha både individuella och kollektiva inslag”
91

. Förekommer enbart 

individuella inslag ökar risken för konflikter och suboptimering. Är det istället tvärtom, att det 

bara är kollektiva belöningssystem, resulterar det i att den enskilde individens kompetens inte 

uppmärksammas och utnyttjas optimalt.
92

 

 

En blandning av ekonomiska och kvalitetsrelaterade mål är vanligt inom belöningssystem, det 

många inte tänker på är att även de kvalitetsrelaterade målen är av ekonomisk art. Detta 

eftersom de påverkar varandra, har företaget missnöjda kunder kommer det på sikt leda till att 
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företaget inte har några kunder överhuvudtaget,
93

 och utan kunder är det svårt att få 

lönsamhet. Det är med andra ord extremt viktigt att se till helheten vid konstruerandet av ett 

väl fungerande belöningssystem, att ha i åtanke att allting hänger samman och påverkar 

vartannat.  

 

Det är nästintill omöjligt att förutse alla effekter som ett belöningssystem kan ge upphov till, 

både tekniskt och för de anställda. Dessutom kan det komma att ske förändringar i omvärlden 

som kan vara svåra att förutspå. Ofta är det även svårt att i efterhand ändra strukturen på ett 

redan implementerat belöningssystem, på grund av ekonomiska och juridiska skäl, därför bör 

det från början innehålla flexibilitet så att det vid behov kan göras mindre förändringar.
94

  

 

3.6.2 Kommunikation av belöningssystem 

När ett nytt belöningssystem skall implementeras är kommunikation från ledningen till de 

anställda av största vikt, där analys, planering och uppföljning är centrala delar. Att de 

anställda känner till vad företaget förväntar sig för prestation och vad de belönas med är det 

absolut viktigaste vid kommunikationen. Ofta är belöningssystemen komplexa, de måste 

därför kommuniceras genom lyssnande, förklaring och övertygande. Därför är det bra om 

belöningssystemet kan sammanfattas i ett antal huvudbudskap såsom varför det har införts, 

hur det är tänkt att fungera och dess uppbyggnad. Dessa budskap används vid all 

kommunikation till alla berörda målgrupper; styrelse, ägare, anställda, kreditgivare, 

aktiemarknad, media och kanske ännu fler beroende på företag. Eftersom det är så pass många 

olika målgrupper är det nödvändigt att anpassa kommunikationskanal efter målgrupp. Vidare 

måste den information som ges vara både korrekt och fullständig. Många gånger tar det lång 

tid från själva implementerandet till att belöningen ges ut, vid sådana tillfällen är återkoppling 

viktigt för att hela tiden hålla de anställda engagerade. Belöningssystemets motiv samt de 

motprestationer som önskas måste därför löpande upprepas och förankras. Kom ihåg att ett 

belöningssystem som inte har kommunicerats inte existerar.
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För de flesta anställda är det dock viktigast att de upplever att de har ett arbete som är 

intressant, meningsfullt och utvecklande
96

, med andra ord att de i slutet av en arbetsdag 

känner att de ser fram emot att gå till arbetet även nästa dag.   
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4. Empiri 
I empirikapitlet presenteras organisationen OKQ8 kortfattat. Besöksintervjuer har 

genomförts med två produktchefer samt en säljchef på en enskild station, det redogörs för det 

som framkommit under dessa intervjuer vad gäller belöningssystem som tillämpas inom 

organisationen. 

4.1 OKQ8 
Ett av Sveriges största drivmedelsbolag är OKQ8 AB, deras marknadsandel motsvarar dryga 

28 %. Aktiebolaget har två ägare; OK ekonomisk förening (med 1,3 miljoner medlemmar) 

och Kuwait Petroleum International (ett oljebolag som ägs av den kuwaitiska staten).
97

 Det 

som de flesta förknippar med OKQ8 är detaljhandelsledet, det vill säga alla stationer, inköpen 

till dem samt drivmedel både till privatkonsumenter och företag - detta är den största delen av 

OKQ8. Direktmarknad vänder sig direkt till kunderna, det är framförallt större företag som 

önskar direktleveranser av diesel eller olja med mera. Direktmarknad har i sin tur också en 

förgrening; Privatmarknad - som erbjuder tjänster och produkter till privatpersoner via andra 

kanaler än stationerna, exempelvis el, telefoni, försäkringar, pellets och villaolja.
98

 OKQ8 har 

närmare 800 stationer runtom i Sverige, och totalt 2 600 anställda.
99

 I figur 4-1 visas detta i en 

bild, där även respondenterna i detta examensarbete är med, självfallet finns det långt fler 

förgreningar och inte minst stationer och därmed säljchefer men som sagt bilden visar endast 

de delar som författaren anser är väsentliga för detta arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figur 4-1 OKQ8, visar valda delar av organisationen. Egen modell efter intervju med Peter Morath. 
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4.2 Fallstudien på OKQ8 
Besöksintervjuer har genomförts med Peter Morath och Maria Ryeng. Morath är produktchef 

för el och telefoni inom Privatmarknad på OKQ8:s huvudkontor i Stockholm. Ryeng är 

ansvarig för försäkringar på samma avdelning. Intervjuerna ägde rum den 31 mars 2010, på 

OKQ8:s huvudkontor i Stockholm, och pågick under ungefär en timme vardera. Det har även 

genomförts en besöksintervju med Tina Ljungberg, säljchef på en av OKQ8:s bensinstationer 

i Skövde, vilken pågick under 40 minuter. Intervjun skedde den 19 april 2010, på den station 

där hon är säljchef, samma station som författaren arbetar på. Birgitta Ahola, ställföreträdande 

gruppchef på Kundservice i Avesta har även kontaktats via telefon, den 10 maj 2010, då hon 

besvarade ett par korta frågor. Det som presenteras i empirikapitlet är sådant som framkommit 

under besöksintervjuerna, men även genom följdfrågor vilka har ställts över telefon, via mail 

eller genom en spontanintervju. Med anledning av detta framgår det hädanefter enbart vem 

som har sagt vad, alltså inte vid vilket tillfälle. Om inget annat anges är det samma 

respondents svar och åsikter som redovisas i hela avsnittet, till dess att en ny källa anges.  

 

Frågor som har ställts, framförallt till säljchefen, grundar sig delvis på de observationer som 

författaren gjort genom sin anställning på caseföretaget. Anställningen har även medfört att 

författaren har fått ta del av mer information jämfört med en utomstående part och att 

kompletterande frågor enklare har kunnat ställas till säljchefen då det inte har varit nödvändigt 

att i förväg boka tid. Sekundärdata har använts för att bekräfta det faktum att fler och fler 

stationer tvingas lägga ner i Sverige.   

 

4.3 Belöningssystem på OKQ8 
Ledningen inom OKQ8 får ej ta del av någon bonus, eftersom det är en ekonomisk förening 

skulle det inte uppskattas av medlemmarna. Generellt sett använder sig OKQ8 inte av 

belöningssystem eller bonusar, det finns ingen på huvudkontoret i Stockholm som har någon 

form av prestationsbaserad lön. Undantaget är belöningssystemen som riktar sig till de 

anställda. De centralt styrda belöningssystemen är Bonusligan och Månadens säljare som 

riktar sig till de anställda ute på stationerna samt personalen på Kundservice i Avesta som 

också får ta del av olika belöningar.
100

 

 

Belöningssystem som riktar sig till de anställda, i icke ledande ställning, inom OKQ8, och 

som kommer presenteras i detta arbete, är följande: 

 Bonusligan 

 Månadens säljare 

 Interna säljtävlingar på stationen 

 Belöningssystem för de anställda på Kundservice i Avesta 

 

Nedan sker en mer utförlig beskrivning av dessa belöningssystem. Det som presenteras är 

avsikten, uppbyggnaden, förhoppningar, förväntan, resultatet och framtiden för vart och ett av 

OKQ8:s belöningssystem. När anställda hädanefter omnämns syftar det på anställda i icke 

ledande ställning. 

                                                 
100

 Peter Morath, produktchef 



24 

 

 

 

 

 

4.4 Bonusligan 
Intresset för att fylla i intresseanmälningar (för el, telefoni, försäkringar och pellets eller 

medlemskap i OK-ekonomisk förening) ute på stationerna var lågt, frågan som då ställdes var 

om det går att ge någon morot till de anställda för att få kunden att fylla i en sådan. Det 

behövdes ett säljverktyg för att ge ut bonus till de anställda och få en möjlighet att visa 

statistik på Internet. Resultatet blev ett säljuppföljningsverktyg som senare döptes till 

Bonusligan.
101

  

 

Bonusligan är det stora belöningssystemet som OKQ8 jobbar med, ett system som tog ett bra 

tag att utveckla och introducerades sommaren 2008.
102

 Den anställde skall kunna jämföra sin 

försäljning mot andra i landet, andra i samma distrikt eller på sin egen station. Möjlighet finns 

även att visa statistik för olika perioder, månadsvis eller totalt på ett år.
103

  

 

Bonusligan berättigar de anställda till en på förhand bestämd bonus, som utbetalas på lönen. 

Det är nya kunder inom, el, telefoni, försäkringar och pellets samt nya privatkunder för VISA-

kortet som berättigar till belöning, statistiken på dessa belöningar redovisas på Bonusligans 

hemsida, vilken de anställda kan logga in på även hemifrån.
104

 

 

4.4.1 Avsikt 

Avsikten med Bonusligan var enligt Morath ”att få till en morot för att sälja våra produkter”. 

En morot för personalen att komma över tröskeln att ställa en säljfråga till en kund, något som 

hela OKQ8 jobbar på, att bli än mer säljande. Vilket har märkts på satsningar där all 

stationspersonal har fått genomgå kursen ”Säljande station”. Syftet var alltså att öka 

försäljningen ute på stationerna, av främst VISA-kortet, el, telefoni, försäkringar och pellets, 

med hjälp av Bonusligan. 

 

Tanken med Bonusligan var också att de anställda skall känna en ökad motivation att sälja. En 

del personer föredrar att ha en på förhand bestämd målsättning att sträva emot, de ser det som 

en utmaning att tävla mot sig själva och andra. Samtidigt finns det många som inte alls är 

tävlingsmänniskor, för dem var tanken att bonuspengen skulle ses som en liten morot att sälja 

mera.
105

  

 

Det var viktigt att på nytt få igång försäljningen av medlemskap, för om personalen på så sätt 

kunde bli uppvärmd skulle det bli enklare att sälja det nya OKQ8 VISA-kortet när det sedan 

lanserades.
106
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4.4.2 Uppbyggnad 

Det datasystem som används för Bonusligan har OKQ8 utvecklat tillsammans med olika 

partners. Den grafiska layouten och gränssnittet har en webbyrå ansvarat för. Loggan som har 

valts påminner om en sportlogga, den skall förmedla en gemenskap men ändå vara 

tävlingsinriktad. Systemet har varit ganska avancerat att bygga upp, då det är mycket att tänka 

på vid själva utformningen. Dessvärre har flödet inte kunnat fungera helt automatiserat utan 

det är vissa delar som kräver manuell inmatning eller överföring. Det är annars en 

förutsättning, att det hela skall vara helt automatiserat, om större volymer uppnås.
107

  

 

Varje anställd har ett specifikt Bonus-ID, (fyra siffror där varje anställd har en unik 

kombination), som identifierar vem av alla anställda som har skickat in just den aktuella 

intresseanmälan. Den Bonus-ID som används av den anställde, på intresseanmälningarna, 

används även för att sammanställa statistik per säljare, station samt region på Bonusligans 

hemsida.
108

 Skulle en anställds anställning upphöra medför det även att rätten till den bonus 

som ej utbetalts för redan värvade kunder upphör.
109

 

 

CPO står för Cost Per Order vilket motsvarar säljkostnaden för att ta in nya kunder. Det finns 

olika säljkanaler för att attrahera nya kunder och alla har olika CPO. Om en kund exempelvis 

självmant tecknar sig via Internet (april 2010) får han/hon ett presentkort värt 200 kr att 

handla för på OKQ8, CPO är följaktligen 200 kr. När en säljare på en säljorganisation ringer 

upp personer som resulterar i nya kunder förekommer också en CPO. Bonusligans CPO är 

100 kr (för el, telefoni, försäkringar och pellets) varav 50 kr går direkt till den anställde och 

50 kr till stationen. Dock bör det även tas i beaktande att hela systemet och det administrativa 

arbetet för Bonusligan kostar en hel del, räknas detta med så ligger CPO för Bonusligan på 

mycket mer än 100 kr. Det pågår ett ständigt arbete för att minska CPO.
110

 

 

El, telefoni, försäkringar och pellets 

För att få ta del av bonusen för nya kunder inom el, telefoni, försäkringar och pellets krävs att 

kunden fyller i en intresseanmälan ute på stationen.
111

 Bonusen utgörs av 50 kronor till den 

anställde samt 50 kronor till stationen, alltså totalt 100 kr per ifylld intresseanmälan.
112

 Det är 

meningen att bonus inte bara skall uppmuntra den individuella säljaren utan även stationen 

som helhet, som ett team. Den del som går till stationen ses som en intäkt för stationen.
113

  

 

Säljchef Tina Ljungberg på OKQ8:s bensinstation i Skövde berättar att hon, liksom flera 

andra säljchefer, medvetet lät bli att informera sin personal om att produkterna el, telefoni, 

försäkringar och pellets skulle ingå i Bonusligan. Att hon gjorde det valet berodde på att hon 

ansåg att personalen varken hade den tid eller den kunskap som krävs för att sälja det till 

kunden. Säg att det är en ny el-kund, då måste personalen sätta sig in i de olika tarifferna och 

uppskatta kundens genomsnittliga elförbrukning för att på så sätt kunna erbjuda det bästa 
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alternativet för just denna kund. Skulle det vara så att personalen önskade delta i Bonusligan 

fick de själva söka sig den information de behövde på intranätet. När säljchefen intervjuas har 

författaren redan varit i Stockholm och intervjuat Morath och där fått hans bild av hur det var 

tänkt att fungera med Bonusligan för el och telefoni. Författaren förmedlar därför detta till 

säljchefen, alltså att de stationsanställda enbart skall informera kunden om att OKQ8 

tillhandahåller produkterna, el, telefoni, försäkringar samt pellets och om kunden verkar 

intresserad skall personalen fråga om det är okej att en kunnig säljare kontaktar dem för att 

informera mera om priser samt villkor och i det läget be dem fylla i en intresseanmälan. Det 

visar sig att säljchefen har missuppfattat det hela och är inte ens säker på om stationen har 

nämnda intresseanmälningar. Om en kund kommit in på stationen och själv frågat efter el, 

eller telefoni har han/hon fått numret direkt till Kundservice. Den förklaring säljchefen har 

fått har varit att stationspersonalen skall sälja detta ute på stationerna, hon har alltså fått 

otydlig/felaktig/ingen information från sina chefer.
114

  

  

Flödesschema för produkterna el och telefoni: 

OKQ8 stationen fungerar som en informationskälla, den anställde på stationen frågar kunden 

om det är okej att han/hon blir kontaktad av en säljare som kan informera mera, om svaret är 

ja så fyller kunden i en så kallad prospect (intresseanmälan). Vilken sedan skickas till Morath 

på Privatmarknad som scannar in den och skickar därefter den vidare till en extern partner. De 

i sin tur lägger in alla kunduppgifter samt Bonus-ID i en statistikfil. Sedan går det vidare till 

en TM–byrå (Tele Marketing) alternativt att kunden kontaktas direkt. I dagsläget arbetar 

OKQ8 med externa säljare, de köper alltså in den tjänsten. Säljarna på TM-byrån ringer upp 

kunden i fråga och informerar om de villkor och priser som OKQ8 erbjuder på el och telefoni. 

Om de kommer överens, att det blir ett så kallat avslut, går ärendet tillbaka till den externa 

partnerns databas där informationen lagras, vilket är nödvändigt då konsumenten enligt lag 

har 14 dagars ångerrätt på distansavtal. För att undvika att de stationsanställda får oberättigad 

bonus på intresseanmälningar som inte är riktiga kunder, utan kanske bara namn på den 

anställdas vänner och bekanta, krävs det att intresseanmälningen verkligen leder till en ny 

kund. Vilket leder till ett komplext bonussystem med många regler för att det skall vara så 

rättvist som möjligt. Efter de 14 dagarna går informationen vidare in i OKQ8:s datalager, 

servrar, detta är nödvändigt för att den anställde skall erhålla bonusen på de 50 kronorna på 

sin lön och dessutom skall statistiken på Bonusligan uppdateras. Det är många flöden och 

vissa av dem kräver manuell inläsning.
115

  

 

VISA-kortet 

Redan från början var det tänkt att VISA-korten skulle bli en del av Bonusligan. Att OKQ8 

skulle bli en bank och att lansera ett nytt kort är något som tar lång tid att utveckla.
116

 Först 

den 30 december 2009 lanserade OKQ8 sitt nya VISA-kort, vid samma tillfälle som 

lanseringen började en tävling på Bonusligan, vilken pågår till och med 31 maj 2010. Den 

kontanta delen av belöningen ligger på 50 kronor till den anställde. Varje ansökning för 

VISA-korten har även gett en andel i en tävling med vinster såsom en Volvo C30 och resa till 

Fotbolls-VM i Sydafrika.
117
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För att den anställde skall få bonus för en ny VISA-kortskund krävs det också att det 

verkligen är en riktig kund, så att inte den anställde fyller i fiktiva ansökningar. För att 

säkerställa att det verkligen är en ny kund krävs det att kunden har använt sitt nya VISA-kort 

och handlat för 500 kronor, innan den anställde erhåller sin bonus.
118

  

 

4.4.3 Förhoppning, förväntan och resultat 

Förhoppningen var att Bonusligan som försäljningskanal skulle nå större volymer, men tyvärr 

blev så inte fallet, varpå det administrativa arbetet har tagit för mycket tid i anspråk, och 

därmed pengar. Självfallet finns det möjligheter att automatisera Bonusligan ytterligare, men i 

dagsläget är volymerna ändock för små för att det skall ses som lönsamt.
119

 Med anledning av 

detta har Privatmarknad istället valt att låta sina produkter (el, telefoni, försäkringar och 

pellets) vila i säljkanalen Bonusligan, från och med 1 april 2010. Det är tänkbart att 

produkterna kan komma att ”återuppstå” i Bonusligan i framtiden, men då i ett annat 

utförande.
120

 Dock kommer intresseanmälningarna att finnas kvar ute på stationerna, men de 

kommer inte längre vara bonusberättigade.
121

  

 

Kostnaden för att ta fram datasystemet och layouten som Bonusligan baseras på var ganska 

hög, därtill kommer även de löpande kostnaderna i form av bland annat administrativt arbete 

både från samarbetspartnerna och OKQ8 samt underhåll. I och med att det har satsats så pass 

mycket tid och pengar var förhoppningarna på Bonusligan relativt höga.
122

 

 

Ryeng berättar att hon var väldigt skeptisk till Bonusligan redan från början, hennes 

förväntningar var låga och de visade sig dessutom stämma. Hon menar på att eftersom de 

anställda ute på stationerna ”inte var där med säljet ännu” så var det en stor tröskel att 

övervinna att fråga kunden om försäkring, det går inte att vara naiv. Samtidigt ansåg hon att 

det var en bra internpublicitet för sin produkt, försäkringar, varför hon valde att ändå vara 

med i Bonusligan. Dock vidtogs inga åtgärder för att underlätta processen med att hantera 

flödet och uppföljningen för en inkommen intresseanmälan, med anledning av att hon 

förväntade sig förhållandevis låga volymer. Hade det däremot blivit ett genomslag, att 

Bonusligan som säljredskap drastiskt hade ökat försäljningen av försäkringar, då hade det 

varit aktuellt med en investering i en systemlösning för att minimera det manuella arbetet.
123

  

  

Morath är inte helt nöjd med flödet för en prospect, men i dagsläget existerar inte någon 

annan lösning på det hela, vilket är en av orsakerna till att hans och de andra produkterna på 

Privatmarknad kommer ligga vilande ett tag framöver. Han påpekar dock att de är nöjda med 

de externa parternas arbete, det är snarare komplexiteten som är problemet. När exempelvis 

lönen skall betalas ut krävs det ett samarbete mellan ett internt och ett externt system, 

brandväggar, service och underhåll måste fungera till hundra procent, vilket det tyvärr inte 

alltid har gjort. 
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Den bonus som har getts är bättre än ingen, de flesta produkter ger ingen som helst bonus, om 

den anställde exempelvis säljer en dricka till korven får erhålls inte någon bonus. Men trots 

detta har det inte kommit in speciellt många intresseanmälningar på el, telefoni, försäkringar 

och pellets. Endast några stycken prospects i veckan har kommit in, från alla stationer i hela 

Sverige. Det kan jämföras med den övriga försäljningen av el och telefoni som sköts genom 

TM-byrån, tidigare nämnda prospects motsvarar mindre än 1 % av den totala försäljningen. 

Dessutom har det visat sig att av de få intresseanmälningarna som faktiskt kommer in är det 

ännu färre som verkligen är intresserade av att bli el- eller telefonikunder. Några tycks ha 

missförstått intresseanmälan och sett den mer som en kundtjänst för redan befintliga 

el/telefoni kunder.
124

  

 

En positiv effekt är att det har blivit en intern tävlan mellan de anställa på stationen om vem 

som kan få iväg flest VISA-kortsansökningar. Detta leder till att de stationsanställda gör sitt 

yttersta för att vinna, med andra ord bidrar det till att fler intresseanmälningar blir ifyllda och 

OKQ8 får fler VISA-kortskunder.
125

 

 

4.4.4 Framtid  

Skillnaden i statistik för dessa produkter före och efter Bonusligans införande är väldigt liten 

enligt Morath, den naturliga orsaken till det är att produkterna har sålt så pass dåligt i denna 

försäljningskanal. Det finns en kritisk volym som måste uppnås för att det skall vara en 

lönsam investering. Bonusligan uppnådde aldrig denna kritiska volym för produkterna el, 

telefoni, försäkringar och pellets. Investeringarna för systemet är redan gjorda, så det finns 

alla möjligheter för att i framtiden återigen använda sig utav Bonusligan för dessa produkter, 

men då troligtvis i någon annan form. 

 

Orsakerna till att det kommit in så pass få intresseanmälningar är troligtvis många, och det är 

viktigt att analysera varför det inte har fungerat som önskat. Kanske har det varit så att 

Privatmarknad borde ha informerat ännu mera, marknadsfört ännu hårdare. När det drog 

igång var lanseringen ändå ganska stor, men var det tillräckligt? Produkterna verkar inte vara 

attraktiva att sälja, eller är det bonusen som inte lockar tillräckligt? 

 

Slutsatser som Morath har dragit efter att ha konstaterat att Bonusligan inte gav det resultat 

som väntat är bland annat att det bör lockas med ett riktigt bra pris, exempelvis som vinn-

Volvon. Kanske är det mer lämpligt att ha tävlingar som sträcker sig över en längre 

tidsperiod. En del av de intresseanmälningar som har kommit in saknar till och med      

Bonus-ID, vilket antyder att de 50 kronorna i bonus inte har ansetts som tillräckligt 

attraktiva.
126

   

 

Både Morath och Ryeng är av den uppfattningen att de antagligen var lite för tidigt ute med 

Bonusligan, dålig tajming. Under det senaste året har OKQ8 påbörjat en offensiv för att bli än 

mer säljande, genom utbildningar för personalen, handledning och införandet av 

säljcoacher
127

. Förhoppningen är att en förändring i hela bolaget kommer märkas av framöver, 
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att ställa säljfrågor kommer bli mer naturligt för personalen ute på alla stationer. Det är 

kanske fel att kräva att personalen skall fråga kunden om el eller telefoni innan det känns 

naturligt att ställa säljfrågan om det önskas dricka till korven. När OKQ8 har nått så långt att 

dessa säljfrågor ställs naturligt, kommer det förmodligen leda till att även Bonusligan blir 

attraktiv, eftersom personalen då belönas och får sin bonus för något som de ändå gör per 

automatik.
128

     

 

Morath berättar att han tror att hans produkter, el och telefoni, kommer vara vilande från 

Bonusligan i åtminstone 6 månader eftersom det krävs en hel del planering för att ändra själva 

utformningen. Trots att det inte har fungerat som önskat med Bonusligan är det troligtvis ändå 

det systemet som i framtiden också kommer att tillämpas, då bonus trots allt ses som en bra 

morot till ökad försäljning. Däremot kanske själva bonusen bör ändras, antingen vad gäller 

antalet kronor som tillfaller den anställde, andra tävlingsvinster, eller det kanske till och med 

skulle vara att föredra om bonusen istället tillfaller stationen och inte den anställde som 

enskild individ. Tillvägagångssättet kan liknas lite vid det som användes när Bonusligan 

”föddes”, nu existerar Bonusligan, men inte tillfredsställande. Det är återigen dags för 

brainstorming, fast nu med frågeställningen hur Bonusligan bör förändras för att fungera 

bättre, detta arbete har i dagsläget (april 2010) inte påbörjats eftersom Bonusligan för 

närvarande är vilande.
129

 Ryeng kräver att hennes produkt, försäkringar, får ”sändningstid”, 

det vill säga synas i kampanjer eller utbildningsmaterial ute på stationerna, innan hon kommer 

att lägga ner mer tid eller pengar på Bonusligan. Att detta skulle ske under 2010 är helt 

uteslutet och under 2011 är det högst tveksamt, eftersom säljcoacherna fortfarande har ett 

stort arbete bara i att få igång en medvetenhet om merförsäljning. När säljcoacherna anser att 

personalen ute på stationerna har uppnått denna medvetenhet och är duktig på merförsäljning, 

först då tror Ryeng att det kan vara roligt för stationspersonalen att få en insikt i de andra 

produkterna som OKQ8 erbjuder. För det är just det som gör stationen unik jämfört med 

konkurrerande bensinstationer, att medlemmarna erbjuds så mycket mer.
130

 

 

Ryeng menar att i ett företag, OKQ8, som saknar själva grundfaktorerna för sälj, alltså där 

merförsäljning inte är etablerat ute på stationerna, kan vi inte förvänta oss att en internetportal 

såsom Bonusligan skall göra hela jobbet. Tanken var att det månadsvis skulle komma ut ett 

nyhetsbrev från Bonusligan, vilket med facit i hand tyvärr inte skedde. De som arbetar på 

Privatmarknad och med Bonusligan måste därför vara självkritiska och inse att de har gjort 

för lite. När ett nytt säljverktyg, såsom Bonusligan, implementeras måste det ske 

ansträngningar för att verkligen få igång säljarna, det vill säga de anställda. En hemläxa som 

inte gjorts. Huvudkontoret hade en massa tankar, idéer och ambitioner för att få de anställda 

sporrade till merförsäljning, men det fanns inga representanter ute på stationerna för att 

förmedla det hela, inte heller skedde det någon uppföljning. I dagsläget finns det säljcoacher 

inom organisationen, som skulle kunna fungera som språkrör för att förmedla dessa tankar. En 

uppföljning av både det som har gått väldigt bra, men också av det som behöver stöttas och 

coachas lite extra blir möjlig. 

Ryeng tror ändå att Bonusligan framöver kan vara en viktig kanal för att få igång personalen 

ute på stationerna, att upplysa kunder om produkterna (el, telefoni, försäkringar och pellets) 
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och få dem att fylla i intresseanmälningar. Däremot tror hon inte att webbplattformen 

Bonusligan som den ser ut idag kommer att göra det jobbet. Utan det kanske krävs 

säljtävlingar på stationsnivå, inte för hela landet som det ser ut idag, att se vad som inspirerar 

personalen på just denna station är viktigt. Eller att stationspersonalen får en ordentlig 

utbildning och kunskap om vad de olika produkterna innebär, och en bra belöning kopplat till 

det så att det finns en motivation hos personalen att höja sin egen kompetens. 

 

En av orsakerna till den dåliga försäljningen av el, telefoni, försäkringar och pellets kan vara 

att det är produkter som inte ligger tillräckligt nära OKQ8:s kärnaffär, det är inte en naturlig 

övergång att fråga om exempelvis försäkringar när kunden köper sin korv, det ligger helt 

enkelt för långt ifrån kundens kärnbehov.
131

 

 

4.5 Interna säljtävlingar 
Under hösten 2009 genomgick all stationspersonal kursen ”Säljande station” där det bland 

annat lades ett fokus på så kallade säljfrågor. Säljfrågor är precis vad det låter som, personalen 

skall ställa en säljfråga till kunden. Ett exempel är om kunden köper kaffe, då skall personalen 

naturligt fråga om kunden önskar en bulle till kaffet. Författarens säljchef, Tina Ljungberg, 

valde under hösten-vintern 2009 att anordna interna säljtävlingar på stationen, alltså tävlingar 

som inte varit styrda ifrån huvudkontoret utan var ett helt eget initiativ från säljchefen.
132

  

 

4.5.1 Avsikt 

Syftet med de interna säljtävlingarna var att motivera de anställda till att komma igång med 

säljfrågorna. Meningen är att den anställde skall ställa minst en säljfråga för varje kund, men 

det skall höra ihop med det kunden köper, såsom dricka till korven.
133

  

 

4.5.2 Uppbyggnad 

Säljfrågorna valdes ut gemensamt av säljchefen och de fastanställda, med stöd av det material 

som erhölls under kursen ”Säljande station” och den kampanj som för tillfället gällde. Det är 

en säljfråga åt gången, vilken används under två veckor, för att därefter bytas ut till en ny. 

Säljfrågorna berättigar till poäng, den anställde som står i kassan är den som får poängen, en 

kvittokopia skrivs ut och den anställde skriver sitt namn på kvittot. Poängen sammanställs av 

Ljungberg. För varje anställd sammanställs dennes poäng som sedan delas på antalet arbetade 

timmar för den personen, vilket ger ett snitt. Den anställde som fått bäst snitt efter en 

tvåveckorsperiod vinner och belönas med två stycken biobiljetter, det är alltså ett individuellt 

belöningssystem.
134

 

 

4.5.3 Förhoppning, förväntan och resultat 

Förhoppningen var att biobiljetterna skulle vara den morot som krävdes för att motivera alla 

stationens anställda, och då framförallt dem som tidigare var negativt inställda till att ställa 
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säljfrågor. En farhåga innan belöningssystemet infördes var att det inte skulle vara en 

tillräcklig morot, alltså att ingen skulle bry sig. Resultat har märkts i form av ökad försäljning 

av de produkter som varit poängberättigade. Det sker en kontinuerlig uppföljning där 

säljchefen jämför statistik på de aktuella produkterna med motsvarande period föregående år, 

detta presenteras sedan för de övriga anställda på det månatliga personalmötet. De anställda 

har även fortsatt att ställa säljfrågorna som inte längre ger poäng. Vilket visar vad Ljungberg 

betonar, nämligen att de anställda har blivit mycket bättre på att ställa säljfrågor efter det att 

säljtävlingar har anordnats, personalen är mer engagerad jämfört med hur det var innan 

säljfrågorna belönades. Det faktum att det varit flera olika vinnare för de olika perioderna 

(även om det har varit någon anställd som blivit helt utan vinst) visar på att i stort sett alla 

anställda har blivit motiverade.
135

  

 

4.5.4 Framtid 

De interna säljtävlingarna var en bra uppstart för att få igång ”säljtänket” hos de anställda. En 

uppvärmning inför Månadens säljare (som beskrives nedan) som är en utvidgning av de 

interna säljtävlingarna. Eftersom Månadens säljare har tagit över är det i dagsläget inte längre 

aktuellt med säljtävlingar i den formen som har varit tidigare, men kanske att det i framtiden 

återigen kan bli aktuellt. 

 

Samtidigt har det varit ett ökat tryck på att stå i kassan, det är där som det går att ”tjäna” 

poäng, vilket kan medföra att de dagliga rutinerna blir lidande. Det har även kommit fram 

synpunkter på det orättvisa i tävlingens uppbyggnad i och med att den anställde som måste 

vara ute och göra rutinerna eller städa hyrbilarna inte får några poäng under den tiden, men 

eftersom timmarna ändå räknas med minskar snittet.
136

 

 

4.6 Månadens säljare 
Månadens säljare är en säljtävling som alla OKQ8:s bensinstationer började med under mars 

2010. En centralt framtagen tävling där varje station utser sin egen vinnare. Belöningen är av 

ekonomisk art, då vinnaren får en på förhand given summa kontanter, vilken utbetalas på 

nästkommande lön.
137

  

 

4.6.1 Avsikt  

Avsikten med Månadens säljare är att motivera och aktivera alla anställda. Att genom den 

ekonomiska belöningen som morot få de anställda att ställa säljfrågor, för att på så sätt öka 

merförsäljningen.
138
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4.6.2 Uppbyggnad 

Säljchefen fick information om Månadens säljare på säljmötet i januari-februari 2010, och 

fick även med sig whiteboardtavlan hem. Tavlan sattes sedan upp i fikarummet 1-2 veckor 

innan själva tävlingen började, säljchefen hade även fått tillsägelse att absolut inte besvara 

några frågor, allt för att väcka nyfikenhet hos de anställda. 

 

Säljchefen, tillsammans med de fastanställda, på varje bensinstation väljer ut ett antal 

(vanligtvis sex stycken) produkter som berättigar till poäng. Vanligtvis fokuseras det på de 

produkter som är med i den aktuella kampanjen, alltså de produkter som huvudkontoret har 

valt att ge extra säljfokus. Alla anställda tävlar individuellt. Det är oftast merförsäljning som 

ger poäng, det räcker alltså inte att sälja exempelvis en flaska avfettning, utan det måste vara i 

kombination med en automattvätt, när kunden vill tvätta sin bil skall den naturliga säljfrågan 

vara om kunden även önskar en flaska avfettning. Först när det blir ett kassainslag på både 

automattvätten och avfettningen erhålles poängen. En kopia på kvittot skrivs ut och den 

anställde skriver dit sitt namn. Alla dessa poäng summeras löpande och redovisas på en stor 

whiteboardtavla, som är uppsatt i fikarummet. 

 

De poängberättigade produkterna gäller i två veckor, för att sedan bytas ut till andra produkter 

som också gäller i två veckor. Månadens säljare pågår alltså endast under fyra veckor, och 

inte en hel månad. Att det är så beror på att de extraanställda, som är schemalagda att arbeta 

varannan helg, skall få samma tidsmässiga möjlighet till poänginsamling. För rättvisans skull 

delas de insamlade poängen på antalet arbetade timmar, även det för att de extraanställda skall 

ha samma förutsättningar som de heltidsanställda. Den med högst genomsnitt vinner. Om det 

skulle ske att två anställda slutar på samma genomsnitt får de övriga anställda på stationen 

skriva namnet plus en motivering till den person de anser vara mest värd att vinna Månadens 

säljare. Den ekonomiska belöning som tillfaller vinnaren är medräknad i stationens budget.   

 

Det finns krav på att vissa saker måste göras, om det inte görs skall det finnas någon form av 

straff tycker Ljungberg. Men hon har inte fått någon information om vad som händer om 

Månadens säljare missköts.
139

 

 

4.6.3 Förhoppning, förväntan och resultat 

Förhoppningen med Månadens säljare är att det skall resultera i en ökad försäljning, tanken är 

att personalen skall försöka ställa minst en säljfråga per kund. Sedan är det självfallet 

beroende på vad kunden köper, vissa produkter går det inte att ställa en naturlig säljfråga till, 

och andra, såsom servering, förutsätter två eller tre säljfrågor; sallad, ost och dricka.
140

  

 

Även på Månadens säljare har det märkts att personalen är snabbare till kassan när det 

kommer in kunder i butiken. Innan Månadens säljare började användas satte personalen 

streck på ett papper för varje säljfråga de ställt under sitt arbetspass, vilket resulterade i ett 

papper med en massa streck på. Det gav varken säljchefen eller de anställda något, det ansågs 

varken relevant eller fanns tid för uppföljning av dessa streck, inte heller kunde det 

kontrolleras om en säljfråga verkligen hade ställts. Från att därefter ha infört Månadens 
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säljare har det märkts en oerhörd skillnad, inte minst i och med att kvittokopian verkligen 

bevisar att en säljfråga har ställts. Personalen vill inte gå miste om sina poäng och därigenom 

chansen till att vinna säljtävlingen, vilket gör att säljfrågorna ställs i en mycket högre 

utsträckning. Det går även att jämföra statistik över antalet sålda produkter för årets period 

jämfört med föregående period, med undantag för vissa varor som är nya alternativt har ett 

annat PLU-nummer (flersiffrig kod som används i kassan, på de varor som saknar streckkod, 

där varje vara har ett unikt PLU-nummer). Ljungberg är också med och samlar poäng i 

tävlingen, även om hon är medveten om att hon inte kan vinna, eftersom det bara är de 

anställda som får ta del av vinsten. Hon berättar att det är en hel del säljchefer som inte alls är 

med, att hon har valt att delta beror på att hon vill visa att hon också kan sälja, en personlig 

motivation finns där målet är att inte komma sist. 

 

Skulle det vara någon dag som säljchefen inte har hunnit med att redovisa poängen på 

whiteboardtavlan påpekar de anställda det direkt och tjatar tills det blir ifyllt, personalen är 

mer engagerad. Innan den anställdes arbetspass börjar vill han/hon veta exakt hur många 

poäng som behövs för att gå upp i ledning. För att underlätta för säljchefen har de anställda 

börjat skriva dit poängen på kvittot, och inte bara sitt namn som tidigare, detta gör att 

summeringen går fortare, även om det fortfarande måste kontrolleras att det inte fuskas. En 

slutsats som kan dras är med andra ord att personalen är mer nyfiken på statistik och siffror 

jämfört med innan Månadens säljare. 

 

För att ett belöningssystem skall fungera tillfredsställande är det, som tidigare konstaterats, 

viktigt att det är rättvist. Därför bör det diskuteras vad som skall gälla när det kommer in flera 

kunder som önskar exempelvis servering, om det står två anställda bakom kassan där den ena 

tar betalt och den andra gör i ordning maten. Som det är nu är det enbart den som tar betalt 

som får poängen, eftersom det är kvittokopian som är poängberättigande. Rättviseaspekten 

spelar även en roll i vilka produkter som skall ge poäng, som exempel kan nämnas grovt 

korvbröd, men det går aldrig kontrollera om en kund har köpt en korv med grovt eller vanligt 

bröd, eftersom det slås in på samma PLU-nummer. Visserligen skulle det kunna gå att 

kontrollera genom att inventera antalet korvbröd. Men eftersom det blir en hel del svinn på 

just grovt korvbröd i och med att de torkar på grund av dålig försäljning blir det svårt att 

avgöra om antalet minskade grova korvbröd beror på svinn eller försäljning. Av den 

anledningen har det helt enkelt bestämts att det endast är produkter som är konkreta och 

därmed går att mäta som ger poäng. 

 

Det händer även att en anställd kan få ”gratis-poäng” eftersom det titt som tätt kommer in 

kunder som faktiskt självmant köper de produkter som ger poäng, men så är det för alla, det är 

inget som upplevs som något direkt orättvist varpå det kommer fortsätta vara så även 

framöver. Att det är enklare att sälja vissa produkter vissa tider på dygnet är ett annat 

dilemma, men eftersom åtminstone de fastanställda har ett roterande schema blir det ändå 

förhållandevis rättvist. 

 

Dessvärre finns det enligt säljcoachen åtminstone en bensinstation som inte har satt upp 

whiteboardtavlan, så frågan är om de anställda på den stationen ens är medvetna om att 

säljtävlingen Månadens säljare existerar. För om inte stationens säljchef kan motivera att det 

hela har skötts och utse en vinnare går personalen miste om den ekonomiska belöningen. 
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Säljchefen berättar att Månadens säljare verkligen har motiverat alla anställda på stationen, 

även de som tidigare (syftar på de interna säljtävlingarna) inte varit motiverade att ställa 

säljfrågor, troligtvis beror detta på att belöningen till vinnaren av Månadens säljare helt 

enkelt är bättre.
141

   

 

4.6.1 Framtid 

De två tävlingarna (belöningssystemen) Bonusligan för VISA-korten och Månadens säljare 

har periodvis varit sammankopplade. Eftersom en ifylld VISA-kortsansökan har gett poäng i 

säljtävlingen Månadens säljare, något som verkligen har gett resultat eftersom det märkts en 

stor skillnad i antalet ansökningar när de även ger poäng. Därför har säljchefen bestämt att nu 

under sista perioden innan VISA-kortstävlingen avslutas (31 maj 2010) återigen ge poäng för 

en VISA-kortsansökan i Månadens säljare. 

 

Säljchefen tycker att Månadens säljare fungerar bra i den utformning den har i dagsläget och 

anser inte att det behöver göras några förändringar. Inför framtiden vill säljcoachen även att 

saker som de anställda gör skall ge poäng, vad som där åsyftas är säljchefen inte helt säker 

på, men en sak skulle kunna vara att säljchefen ringer ner till stationen vid varje nytt 

arbetspass, för att på så sätt kontrollera att personalen svarar i telefonen. Detta eftersom 

personalen emellanåt är dålig på att svara när det ringer, framförallt när det är mycket kunder i 

butiken. Huvudkontoret och säljcoacherna kommer troligtvis öka på kraven allteftersom, för 

att stationerna skall bli ännu bättre på att sälja, de har en oerhörd makt och möjlighet att 

påverka med Månadens säljare som säljverktyg. Månadens säljare kommer att pågå hela 

budgetåret, det vill säga mars 2010-februari 2011.
142

     

 

4.7 Kundservice 
OKQ8:s Kundservice är belägen i Avesta, där kunder kan få svar på frågor om alltifrån var 

närmaste bensinstation finns, medlemskapsfrågor, fakturafrågor till varför inte kortet 

fungerar.
143

 Kundservice har 54 heltidsanställda som arbetar fem dagar i veckan. Det 

besvarades tidigare i snitt drygt 2 000 samtal per dag, en siffra som i och med lanseringen av 

VISA-kortet har utökats till det dubbla – alltså 4 000 samtal per dag.
144

  

 

Nyförsäljning av försäkringar är den försäljning som sker från Avesta. De anställda på 

Kundservice hade oerhört tuffa försäljningsmål för år 2009, vilka inte riktigt nåddes, men det 

har ändå varit en framgångshistoria. Från början var Kundservice med i Bonusligan, men tack 

vare det stora antalet kundkontakter blev de för överlägsna. Det blev alldeles för stora 

differenser mellan Kundservice och stationspersonal och det gav inget, varpå Kundservice 

inte längre är en del av Bonusligan.
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4.7.1 Avsikt 

Att trigga och motivera personalen för att på så vis öka försäljningen är målet med de 

belöningssystem som har använts på Kundservice i Avesta. För att alla anställda skall känna 

att det finns en belöning som passar för just dem har en rad olika typer av belöningssystem 

tillämpats.
146

  

 

4.7.2 Uppbyggnad 

De anställda på Kundservice får ta del av en individuell ekonomisk belöning på 50 kronor, för 

varje ny kund. Utöver detta har det även varit många säljtävlingar för alla anställda på 

Kundservice, alltså gruppsäljtävlingar. Det sistnämnda har slagit väldigt väl ut, alla arbetar 

och strävar gemensamt mot ett och samma mål, belöningen består av exempelvis en julfest 

eller en kräftskiva för alla anställda på Kundservice. Skulle det vara så att det uppsatta målet 

inte uppfylls uteblir belöningen. När en gruppsäljtävling anordnas finns fortfarande den 

individuella ekonomiska belöningen på 50 kronor kvar, de anställda får alltså ta del av två 

belöningssystem samtidigt.  

 

Säljtrappor är ett individuellt belöningssystem där den anställde vid ett visst säljmål når första 

trappsteget och erhåller en belöning, för att sedan ta sig upp till nästa trappsteg måste 

ytterligare ett säljmål uppfyllas, vilket sedan belönas, och så vidare. Detta har praktiserats på 

Kundservice i Avesta och vinsterna har anpassats efter personalen, då personalen i stort sett 

bara består av kvinnor har den ena vinsten döpts till ”kulturella Bella” och den andra till 

”flitiga Lisa”, de anställda kan välja om de föredrar vinster från kulturella Bella eller flitiga 

Lisa. Ett exempel på hur en säljtrappa kan se ut (ofta är det dock fler än 2 steg) samt exempel 

på vinster illustreras i figur 4-2.
147

 

 

 

   ”Kulturella Bella”          ”Flitiga Lisa” 
 

                     Steg 2      Steg 2 
                    Vinst: Stockholmsresa                          Vinst: SPA-resa 

                    med kulturevenemang 

 

     Steg 1     Steg 1 
             Vinst; biobiljett, DVD                              Vinst; träningskläder, yogamatta  

 

Figur 4-2 Säljtrappor OKQ8. Egen modell baserad på intervju med Maria Ryeng. 

 

Kundservice tillämpar även ad hoc tävlingar, alltså tillfälliga mer spontana, icke regelbundna 

tävlingar som inte föregås av någon direkt planering eller är styrt från huvudkontoret. Ett 

exempel på en ad hoc tävling kan vara att det lag som säljer bäst veckan innan påsk belönas 

med lite påskpynt.
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4.7.3 Förhoppning, förväntan och resultat 

I och med de många samtal som Kundservice dagligen besvarar finns det en oerhörd potential 

till försäljning, alltså att Kundservice används som en försäljningskanal. Men eftersom ett helt 

beteende skulle ändras, då medarbetarna på Kundtjänst tidigare varit inriktade på service men 

nu utöver det även skall fungera som säljare, så var förväntningarna låga. Som tidigare 

nämnts har det varit en framgångshistoria med Kundservices arbete, trots att 

försäljningsmålen inte helt nåddes, men det bör tas i beaktande att det var väldigt tuffa mål. Ju 

fler försäkringar som kan säljas genom Kundservice som säljkanal desto bättre lönsamhet. 

Alternativet är att säljkanalen annars måste köpas in av extern part, exempelvis genom TV-

reklam och då rör det sig om helt andra summor. Därför är det för Ryeng viktigt att få 

Kundservice att fortsätta på samma spår och hjälpa dem på olika sätt, genom bland annat 

belöningssystemen, för att få dem att sälja ännu mera. Det är en ökad inströmning av 

kundsamtal. Det är en win-win situation där personalen på Kundservice tjänar pengar (deras 

lön och belöningar), avdelningen Privatmarknad tjänar pengar (indirekt då kostnaderna 

minskar, eftersom säljkanalen annars hade fått köpas in till betydligt större kostnad) och 

kunderna tjänar på det (de har fått hjälp med sina frågor och förhoppningsvis också ett 

erbjudande).  

 

En slutsats som kan dras är att OKQ8 är en organisation där de flesta anställda inte 

rekryterades som säljare (det är först nu, vid nyrekrytering, som en säljarprofil sökes) utan för 

att de är duktiga på service eller har ett intresse av att arbeta i detaljistledet, och då går det inte 

att hoppas på att en individuell bonus skall göra hela jobbet för en ökad försäljning. Troligtvis 

saknar den anställde en tillräckligt stor drivkraft för att sporras av en extra femtiolapp per ny 

kund, eftersom han inte är tillräckligt mycket säljare känner han sig kanske obekväm och 

otrygg av att kontinuerligt ställa säljfrågor. Däremot om samma anställd får höra av sin 

kollega; kom igen nu! Vi vill gå på julbord! Det kan vara motiverande, ett skönt grupptryck 

där de anställda pushar varandra till att sälja mera. Alla är vi olika människor och alla sporras 

vi av olika saker, därför gäller det att hitta ett lämpligt incitament för de anställda som inte 

rekryterades som säljare. Det är lite det som är utmaningen i ett belöningssystem, att hitta 

flera olika belöningar, där säljtrapporna är ett exempel.
149

  

 

4.7.4 Framtid 

Det har visat sig att när gemensamma säljtävlingar har tillämpats så har försäljningen tagit en 

extra fart. Även anställda som normalt inte presterar har höjt sig, kanske just för att det är 

något kul som drar för hela gruppen. De kanske inte anser att pengen, den individuella 

ekonomiska belöningen, är tillräckligt motiverande, i det läget har de gemensamma 

säljtävlingarna hjälpt till att trigga.  

 

Säljtrapporna är något som har fungerat bra, varpå säljcoachen skall arbeta vidare med det 

konceptet och utveckla det ytterligare. Ett belöningssystem som inte attraherar de anställda är 

bortkastat, därför är det viktigt att det anpassas utifrån de anställdas behov.
150
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5.  Analys 
Analysen väver samman de olika delarna i rapporten, allt enligt rapportens syfte samt 

problemformuleringar. Avsikten är att jämföra teorin med empirin. 

 

5.1 Belöningssystemets syfte och uppgifter  
I teorikapitlet konstaterades det att tanken med ett belöningssystem är att påverka dem som 

får belöningen, så att de känner en ökad motivation till att utföra sina arbetsuppgifter ännu 

bättre.
151

 Men det går inte att komma ifrån att det alltid kommer finnas en del anställda som 

helt enkelt struntar i belöningen, de är nöjda med den lön de får och orkar inte engagera sig 

mer än absolut nödvändigt för att få ut sin lön, dessa personer utvecklas inte. OKQ8 har 

troligtvis en hel del sådana anställda, eftersom att Bonusligan inte alls fått det genomslag som 

hade väntats. Utmaningen här ligger i att hitta ett belöningssystem som motiverar just dem.  

 

Det har visat sig att den person som trodde han skulle komma sist i tävlingen Månadens 

säljare ett tag istället låg först. Alla anställda på OKQ8 i Skövde har noterat att det på 

stationen har fortsatts ställas säljfrågor även på de produkter som gav poäng för två veckor 

sedan, trots att de anställda personligen inte får ut något av det längre, alltså ingen bonus. Med 

andra ord har belöningssystemets syften som presenterades i teoridelen uppnåtts, att motivera 

alla anställda på denna station, vilket i sin tur har bidragit till en ökad merförsäljning vilket 

resulterar i en bättre lönsamhet
152

. Även det som Morath berättade om att en del ser det som 

en utmaning att tävla mot sig själv och andra har visat sig stämma. Det faktum att personalen 

vill veta hur de ligger till i tävlingen Månadens säljare gentemot sina medarbetare, tillika 

konkurrenter, kopplas till teorin om att de anställda blir motiverade att förbättra sina 

färdigheter, det vill säga bli bättre på merförsäljning. Belöningssystemets uppgifter om ett 

ökat ansvar och inflytande över sin egen arbetssituation upplevs samtidigt som en ny 

arbetsform stimuleras
153

. 

 

Mervärde är olika för olika personer och samtidigt en viktig del inom belöningssystem som 

framhävs i teorin
154

, i praktiken är ”Säljtrapporna” ett utmärkt exempel på detta, där har 

mervärde tagits på fullaste allvar och belöningarna anpassats efter just det faktum att olika 

anställda har olika intressen och önskar därmed olika belöningar.   

 

Bonusligans regler säger att en anställds belöning, i form av den ekonomiska bonusen, upphör 

i de fall då anställningen för denna anställd skulle upphöra. Vilket kan ses som ett sätt för 

företaget att säkerställa att personalen stannar kvar i företaget då belöningen är kopplad till en 

fortsatt anställning, den är med andra ord personalrelaterad
155

. 

 

Det månatliga mail som skulle sändas till företagets alla anställda och som skulle informera 

om nyheter och liknande på Bonusligan lyste med sin frånvaro. Vilket resulterade i att 
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möjligheten att förena de anställdas egenintresse med organisationens mål gick om intet, den 

information som uteblev hade annars varit ett bra redskap för att uppmärksamma och påminna 

personalen om hur viktigt det är att få in nya kunder till företaget
156

. 

 

Herzberg menar att motivationsfaktorerna är de som skall påverkas om de anställda skall 

prestera bättre. De motivationsfaktorer som uppfyllts, utifrån den empiri som har studerats, är 

erkännande, arbetsuppgiftens värde i sig och ett framgångsrikt utförande av arbetsuppgiften. 

Erkännande i form av att en vinnare utses i Månadens säljare, en tävling som medför att den 

anställde förstår värdet i att utföra arbetsuppgiften, alltså ställa säljfrågorna. Belöningen är 

moroten till att arbetsuppgiften utförs framgångsrikt. Den försäljningsökning som har varit 

visar att ett belöningssystem som är kopplat till motivationsfaktorerna bidrar till att de 

anställda presterar bättre.  

 

5.2 Belöningssystemets olika former 
Kundservice tillämpar negativa belöningar

157
, eftersom belöningen i form av julbord uteblir 

om inte de uppsatta målen nås. Men de har även lyckats med en bra kombination mellan 

individuella och kollektiva belöningar
158

, vilket enligt teorin betonas som optimalt. Liksom att 

de på så sätt tillämpar både de liberala och socialistiska ideologierna
159

.   

 

Teorin tog upp de viktigaste sakerna som, enligt de anställda, är motiverande.
160

 Empirin visar 

att fler än hälften av dessa uppfylls, åtminstone på stationen i Skövde. Där vinnaren av 

Månadens säljare gratuleras av chefen, hyllas av de anställda på nästkommande personalmöte 

samtidigt som whiteboardtavlan möjliggör en offentlig redogörelse.   

 

Mullins menar att det finns belöningar av olika kategorier, de som tillämpats på stationen i 

form av Bonusligan, Månadens säljare och interna säljtävlingar har varit av ekonomisk art, 

antingen har belöningen varit i svenska kronor eller i form av biobiljetter. Medan det på 

Kundservice har varit både ekonomiska belöningar och sociala relationer i form av framförallt 

laganda som spelat in. Även den inre tillfredsställelsen har visat sig genom att de anställda har 

upplevt en ökad mening och förståelse för sina arbetsuppgifter, då det vid implementeringen 

av belöningssystemen har varit nödvändigt att informera om varför det är ett ökat fokus på de 

utvalda produkterna. På stationen i Skövde har personalen även upplevt att de har utvecklats 

personligen i och med att de har upptäckt att det inte alls är så svårt att öka försäljningen, det 

handlar bara om att ställa de rätta frågorna och i rätt sammanhang.
161

 

 

5.3 Belöningssystemets incitament 
Det är svårt att hitta ett bättre exempel på recognition programs än Månadens säljare, här är 

teorin nästintill identisk med hur det fungerar i praktiken, frånsett det faktum att det på 

stationerna inte är nödvändigt med något fotografi på vinnaren då det är så pass få anställda 
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där alla känner igen alla varpå det räcker med att anslå vinnarnamnet. Boken Belöningssystem 

från 1988 tog upp begreppet recognition programs, men det var först 22 år senare, år 2010, 

som OKQ8 började tillämpa det hela, detta visar hur lång tid det kan ta innan något får 

genomslag.
162

   

 

Materiella sociala belöningar såsom personalfester och utbildningar
163

 har tillämpats i 

caseföretaget. Utbildningen ”Säljande station” är exempel på det första och julfesterna för 

medarbetarna på Kundservice exemplifierar det andra. 

 

5.4 Belöningssystemets användningsområde 
Ett belöningssystem skall ha effekt på relationen mellan företaget och dess anställda och 

påverka deras engagemang, om så icke sker är det ett rejält bakslag för företaget då 

kostnaderna har ökat utan motprestation.
164

 Det är precis detta som har skett i och med att 

Bonusligan inte har fungerat för produkterna el, telefoni, försäkringar och pellets. 

Kostnaderna ökade på grund av det administrativa arbetet samtidigt som det kom in på tok för 

få intresseanmälningar, OKQ8 fick med andra ord väldigt lite i gengäld för en satsning som 

kostat mycket både i tid och pengar.  

 

Belöningssystem är ett kraftfullt verktyg för att påverka personalen till att göra det som 

önskas av ledningen eller chefen, vilket verkligen bevisas av resultaten efter att Månadens 

säljare har införts. Bara genom att jämföra antalet VISA-kortsansökningar när de varit med i 

Månadens säljare jämfört med när de inte varit det visar en tydlig skillnad.  

 

Säljfrågorna har fått ett klart upplyft sedan de blev en del av Månadens säljare, inte minst 

genom att det inte längre är möjligt att fuska genom att dra ett extra streck på pappret. Nu går 

det konkret att följa statistik på antalet sålda varor som för tillfället är knutna till säljfrågorna, 

som dessutom ställs oftare jämfört med tidigare. Troligtvis är den försäljningsökning som 

varit under mars och april månad tack vare belöningssystemet Månadens säljare. Men om det 

kommer fortsätta vara en konsekvent uppgång på försäljningen under hela tävlingens period, 

alltså hela budgetåret till och med februari 2011, återstår att se.  

 

Att Månadens säljare har fått ett bättre genomslag än Bonusligan beror troligtvis på att de 

anställda varje månad vet att det är en av dem på just deras station som kommer bli en lycklig 

vinnare, för Bonusligan är det hela Sverige som tävlar mot varandra och därmed många fler 

som tävlar om de stora resevinsterna och bilen. Visserligen får de anställda ta del av den 

individuella ekonomiska belöningen på 50 kronor, men det verkar inte vara lika motiverande.  
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5.5 Förutsättningar för ett väl fungerande 
belöningssystem 

Svensson och Wilhelmson menar på att det finns tio budord kring belöningssystem. För att 

koppla dessa till den empiri som framkommit kan det konstateras att de belöningssystem som 

tillämpas på OKQ8 är medvetna, genomtänkta och systematiska. Månadens säljare visar 

tydligt att det med en belöning är möjligt att styra vilka handlingar, i detta fallet säljfrågor, 

som önskas. Prestationskraven, i form av hur många poäng som behövs för att vinna 

säljtävlingen, är tydligt preciserade.  

 

Angående Bonusligans produkter el, telefoni, försäkringar och pellets verkar Moraths 

resonemang om att de troligtvis varit för tidigt ute stämma, OKQ8 måste bli en mer säljande 

organisation först. Resonemanget har även stöd av teorin som pekar på den ständigt 

förändrade omvärlden, vilken måste tas i beaktande så att belöningssystemet kan 

uppdateras.
165

 

 

Svensson tar upp huvudsakliga förutsättningar för att ett belöningssystem skall fungera, där 

identifierbara resultat är en punkt
166

. I empirin används streckkoder eller PLU-nummer för att 

på så vis objektivt kunna föra statistik på antalet sålda produkter som är en del av 

belöningssystemet. Samtidigt föreslås det att saker som de anställda gör skall bli en del av 

Månadens säljare, vilket kan vara svårt att mäta objektivt, här menar teorin att en subjektiv 

bedömning är att föredra. Men då föreligger risken att Svenssons budord om rättvisa inte 

uppfylls
167

. Varför det är viktigt att på förhand diskutera vilket beteende som är önskvärt och 

att detta förankras bland de anställda.
168

  

 

Den win-win situation som beskrevs på Kundservice kan kopplas till teoriavsnittet om total 

kompensation där det tas hänsyn till alla delar i belöningssystemet. En lönsamhet för alla 

intressenter uppnås också, där kunderna motsvaras av de utomstående intressenterna.
169

   

 

Begreppet rättvisa har en central roll inom belöningssystem
170

. Författaren har som anställd på 

OKQ8 märkt av tendenser till orättvisa när det gäller de belöningssystem som har tillämpats. 

Bland annat när en kund har fått en ansökan att fylla i av en anställd, sedan behöver kunden 

hjälp att fylla i ansökan och en annan anställd hjälper till och anser då att det är hans kund och 

byter därför till sitt Bonus-ID. Ett annat exempel är när ost till hamburgaren är med bland de 

produkter som berättigar till poäng till Månadens säljare, en ur personalen tar betalt och en 

annan gör i ordning maten, den som står i kassan får poängen eftersom det är namnet på 

kassakvittot som är poänggrundande. Detta belyser det faktum att det uppstår konflikter och 

suboptimering när enbart individuella belöningar tillämpas, för att komma tillrätta med detta 

behövs det även belöningar som är av kollektiv art, enligt Svensson och Wilhelmson. 

Troligtvis anser den som står i kassan att det är hans/hennes poäng medan den som gör maten 
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är av motsatt uppfattning, detta belyser det som tidigare konstaterats, nämligen att det inte 

finns någon objektiv rättvisa
171

. Det är på gränsen till om belöningssystemet i detta fall är 

själsanerande i och med att orättvisan bidrar till ett missbruk, av den anledningen är det 

viktigt att ta hänsyn till och följa företagets normer för att på så vis återigen kunna öka 

trovärdigheten.
172

 

 

5.5.1 Kombination av belöningssystem 

En klar nackdel med att ställa säljfrågor är att kunden efter ett tag uppfattar det som tjatigt när 

han/hon kommer in för, låt säga, fjärde gången samma vecka och får återigen frågan om en 

tändare behövs, kunden blir lätt irriterad eftersom han/hon enbart är ute efter sina cigaretter 

och ingenting annat. Går det för långt kan det till och med bli så att företaget förlorar kunder 

på ett belöningssystem vars syfte är att öka merförsäljningen. En konsekvens som vid en 

första anblick kanske inte beaktas. Men som tidigare konstaterats är det viktigt att ta hänsyn 

till alla faktorer, inte minst kunderna eftersom det är tack vare dem som företaget får sin 

lönsamhet
173

.  

 

Av empirin framgår det att de två belöningssystemen Bonusligan och Månadens säljare har 

varit kombinerade i och med att båda har gett belöning när en anställd har skickat iväg en 

ansökan om ett VISA-kort för en kunds räkning. En utvärdering gjordes av antalet 

ansökningar för VISA-kortet, där säljchefen konstaterade ett klart samband när de två 

belöningssystemen kombinerades, varpå en anpassning och uppdatering skedde vilket 

resulterade i återinförandet av denna kombination vilket visar på att Svensson och 

Wilhelmsons tionde budord har uppfyllts. Förändringarna kan ske tack vare flexibiliteten i 

Månadens säljare, i och med att säljfrågorna kontinuerligt byts ut och anpassas efter de 

områden som för tillfället behöver en extra ”knuff” i försäljning
174

.   

 

5.5.2 Kommunikation av belöningssystem 

Teorin pekar på det viktiga i att kommunicera ut ett nytt belöningssystem, 
175

 även Morath var 

inne på att de kanske inte varit tillräckligt tydliga på den punkten. Kanske var det så att de 

anställda fick information om vilka produkter som skall ingå i Bonusligan, men fick de någon 

förklaring till vad produkterna innebär och varför de genererar en bonus? På den bensinstation 

där författaren arbetar har det tydligt skett en kommunikationsmiss där säljchefen har 

missförstått hela konceptet med el, telefoni, försäkringar och pellets del av Bonusligan. För 

precis som Smitt et al. (2002) påpekar så är belöningssystemen komplexa, att vid en 

implementering då klart och tydligt kommunicera är a och o. Det verkar som om delarna att 

förklara och lyssna inte varit tillräckliga, hade det skett en bättre förklaring om avsikten med 

belöningssystemet och dess uppbyggnad hade troligtvis missförståndet kunnat undvikas.  Det 

missförstånd som här åsyftas är det faktum att säljchefen inte förstått att tanken var att kunden 

skulle fylla i en intresseanmälan utan hon var av den uppfattningen att hennes personal skulle 

sälja produkterna.  
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I empirikapitlet berättades det att tanken med Bonusligan var att det skulle komma ut ett 

nyhetsbrev en gång i månaden. Något som troligtvis stannade vid enbart en tanke, för det enda 

nyhetsbrev författaren har sett till är det om beslutet att el, telefoni, försäkringar och pellets 

inte längre skulle vara en del av Bonusligan. Även litteraturen betonar att det krävs 

återkoppling och upprepning vid belöningssystem som sträcker sig över en lång period, detta 

för att behålla de anställdas engagemang kring belöningssystemet
176

. Att ett belöningssystem 

som inte har kommunicerats inte existerar, stämmer i detta fall, även om det skedde 

kommunikation så tyder nedläggningen av valda bitar på Bonusligan att kommunikation 

knappast kan ha varit tillräcklig. 
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6.  Avslutning 
Slutsatsen ger utrymme för författarens egna tankar och åsikter, utifrån arbetets 

problemformulering. Allting med stöd av den teori och empiri som har presenterats.  

 

6.1 Slutsatser 
Att motivera medarbetarna anges som ett av de viktigaste syftena med ett belöningssystem. 

Därför är det viktigt att företaget utvärderar och analyserar de belöningssystem som har 

tillämpats, allt för att identifiera delarna som har fungerat tillfredsställande och därmed bör 

utgöra underlag även i framtida belöningssystem. Om företag i en ökad omfattning tar hänsyn 

till det faktum att alla är olika och anpassar sig därefter, förslagsvis genom att använda flera 

olika former av belöningssystem men också olika belöningar, då tror författaren att de har 

hittat den morot som krävs för att motivera alla. Att företaget lyssnar på sina anställda, tar 

reda på vad de tycker har fungerat bra, respektive mindre bra, med belöningssystemet och att 

gemensamma förslag och förbättringar diskuteras anser författaren är viktigt eftersom 

personalen då blir mer engagerad och motiverad redan från början.   

 

Begreppet rättvisa har en central roll inom belöningssystem. Syftet med ett belöningssystem 

som en morot och en sporre för att öka motivationen är ersatt av nästintill en girighet att 

vinna. Konkurrens som i lagom utsträckning kan vara bra i och med att det ökar motivationen 

till att samla poäng, försäljningen ökar och därmed resultatet. Men som sagt, när det gått över 

styr då skapar det snarare en irritation bland de anställda än en laganda. Det är med andra ord 

en hårfin skillnad mellan motivation och hämmande konkurrens. För även om många 

belöningssystem är av individuellt slag är ändå målet – oftast ökad försäljning – gemensamt, 

vilket måste uppnås för företagets fortlevnad, det stärker även gemenskapen bland de 

anställda. Det uppstår konflikter och suboptimering när enbart individuella belöningar 

tillämpas, för att komma tillrätta med detta håller författaren med Svensson och Wilhelmson 

som menar att det även krävs belöningar av kollektiv art. Sådana här situationer skall aldrig 

behöva uppstå eftersom rättviseaspekten skall tas i beaktande redan vid utformningen men om 

det ändå uppstår anser författaren att företagets alla medarbetare bör deltaga i en diskussion 

kring; vem som skall göra vad, vad som anses som orättvist och förslag på lösningar.   

 

Författaren är av den uppfattningen att en individuell belöning fungerar bäst, då vet den 

anställde att han får sina säg 1 000 kronor, är det istället en grupptävling och alla skall ut och 

äta och den anställde inte kan just den dagen, då får han/hon inte ta del av den belöningen. 

Sedan kan det vara så att det vid en grupptävling är en eller flera personer som får dra ett 

tyngre lass, det är helt enkelt så att de är bättre på att utföra den prestation som är underlag för 

belöning medan de som inte engagerar sig glider med på ett bananskal och får ta del av 

belöningen utan någon direkt prestation, är det rättvist? Nej, i alla fall inte enligt min mening. 

Men belöningssystem där tävlandet sker just i grupp har visat sig fungera bra. En slutsats 

författaren kan dra är att det troligtvis fungerar i en del företag eftersom det klart stärker 

lagandan, men kombinera i sådana fall gruppbelöningar med någon form av individuell 

belöning också, och kontrollera att belöningsformerna som tillämpas verkligen är accepterade 

bland företagets anställda i icke ledande ställning, allt för att kringgå eventuella problem med 

rättviseaspekten. 
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Kommunikation och åter kommunikation är det absolut viktigaste vid en implementering av 

ett belöningssystem, oavsett dess utformning och i vilket företag implementeringen sker. 

Innan införandet är det informationen kring varför belöningssystemet införs, dess syfte och 

utformning som skall förmedlas, det är även viktigt att föra en dialog med de anställda för att 

på så sätt besvara alla tänkbara frågor. Uppföljning är centralt, detta även om det har fungerat 

som önskat för då vet företaget vilka delar som skall vara med även i ett framtida 

belöningssystem. I de fall där det inte har fungerat är en analys om varför av betydelse. Är det 

belöningssystem som sträcker sig över lång tid är återkoppling viktigt för att behålla de 

anställdas engagemang, vilket säger sig självt för vem tröttnar inte på saker och ting efter ett 

tag. Allt detta borde vara en självklarhet, men ändå är det saker som det ”slarvas” med. Tänk 

på de anställda som den resurs de är, ta hjälp av dem för att göra de analyser som krävs och 

använd deras kunnande och tankar som underlag inför framtida utformning. Nyhetsbrev är ett 

exempel på ett redskap som kan användas till återkoppling. Ett annat exempel är coacher eller 

liknande som både har en informations- och uppföljningsroll. För att på så vis säkerställa att 

alla anställda har fått korrekt och aktuell information och därmed undvika 

kommunikationsmissar eller andra missförstånd. Uppföljningsrollen skulle i så fall vara i 

syfte att kontrollera att de anställda verkligen följer det aktuella belöningssystemet. Som sagt, 

vet inte de anställda om att det finns ett belöningssystem, då går det aldrig att motivera någon 

– så kommunicera mera!  

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Under arbetets gång har författaren reflekterat och funderat kring andra områden som skulle 

kunna vara intressanta att undersöka. Ett av dessa förslag är att genomföra en enkätstudie för 

att ta reda på vad de anställda anser om de belöningssystem som tillämpas. Eftersom de 

anställda anses vara en så pass viktig resurs vore det lämpligt om de tillfrågas om varför de 

har eller inte har motiverats. De bör också få en möjlighet att framföra sina tankar och idéer, 

resultaten bör sedan utvärderas och utgöra underlag för framtida utformning av 

belöningssystem. 

 

Efter en implementering av ett belöningssystem skulle det vara intressant att ta reda på om de 

skillnader och resultat, i form av exempelvis försäljningsökning, verkligen går att hänföra till 

belöningssystemet eller beror förändringarna snarare på andra faktorer såsom konjunkturläget, 

bättre marknadsföring eller andra yttre faktorer? Vidare skulle det vara intressant att forska 

kring om det har någon betydelse för vilken form av belöning som lämpar sig bäst för en viss 

bransch, alltså om det kan vara så att det finns skillnader i hur väl ett belöningssystem 

motiverar de anställda beroende på företag och bransch.   

 

En annan studie som skulle kunna vara relevant och intressant är att jämföra ett företag som 

tillämpar enbart monetära belöningar med ett företag som endast använder sig av sociala 

belöningar. Detta för att undersöka om det finns eventuella skillnader i hur motiverade de 

anställda blir beroende på vilken form av belöning som tillämpas.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till produktchefer 
 

Bakgrund till belöningssystemen 

 Varför har ni valt att tillämpa belöningssystem? 

 Hur länge har ni tillämpat belöningssystem på OKQ8? 

 Vilka belöningssystem har ni? 

o Bonusligan? 

o Månadens säljare? 

 När började ni utforma Bonusligan? 

 Vem lanserade systemet? 

 Varför gjordes detta system? 

 Tittade ni på konkurrenterna, vad de hade? 

 Har ni några bestraffningar? (Negativa belöningar) 

 

Hur det är uppbyggt  

 Hur är belöningssystemen uppbyggda? 

o Vad belönas, vilka handlingar?  

o Vad består belöningen av? 

o Styrs alla belöningssystem centralt? 

 Vilka ansvarar för utformningen av belöningssystemen? 

o Vad ansvarar OKQ8 för? 

 Ansvarsfördelning i procent? 

o Vad lejs bort? 

 Till vem? 

 Är ni nöjda med det? 

 Hur länge har de ansvarat för denna del?  

 Kommer ni fortsätta leja bort det? 

 Vad har stationerna själva för möjligheter och resurser till egna belöningssystem? 

 Vem har sista ordet, vem fattar besluten? 

 Vilka resurser har ni?  

o Pengamässigt? Budgeterat?  

 I procent? 

o Personalmässigt? 

o Har ni någon form av förtester? 

 Teststation/testperiod? 

 Datasystemet som används, så kallade ”Bonusligan”, har ni konstruerat det själva eller 

är det inköpt? 

o Hur mycket har systemet kostat? 

o Vilka sköter administrationen? 

 Hur mycket tid tar det i anspråk? I förhållande till andra 

belöningssystem? 

 Vilken/vilka avdelningar använder sig av statistiken på Bonusligan? 

 Har ni gjort andra satsningar för att få Bonusligan att fungera? 

o Vilka? Har de varit bra eller dåliga? 
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Hur är det tänkt att fungera  

 Vad är ert syfte med belöningssystemet, Bonusligan? 

o Merförsäljning? 

 Hur jämför ni? 

 Mot föregående år? 

o Motivation? 

 Vad är ert syfte med belöningssystemet, Månadens säljare? 

o Merförsäljning? 

 Hur jämför ni? 

 Mot föregående år? 

o Motivation? 

 Gynnas de anställda på något annat vis, utöver den ekonomiska ersättning som faller 

ut? 

 

Resultat  

 Har ni märkt av ökad frekvens på antalet VISA-kortsansökningar? 

El/telefoni/försäkringar/pellets? 

 Använder ni Bonus-ID:n till någon form av uppföljning? 

 När stationen valt ut de olika produkterna som skall ge poäng till Månadens säljare, 

tittar ni på statistik för dessa? 

 Vilka resultat/konsekvenser har ni märkt av? 

 Tittar ni på antalet inloggade eller liknande på Bonusligan? 

 Vilka är de negativa effekterna med belöningssystemen? 

 

Framtiden 

 Hur länge har ni tänkt tillämpa Bonusligan?  

 Hur länge har ni tänkt tillämpa Månadens säljare?  

 Kommer ni att använda liknande belöningssystem i framtiden?  

 Nämnde lönsamhetsproblem, vad syftade du på då? 

 Lärdomar från detta belöningssystem?  
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Bilaga 2 – Temafrågor till säljchef 
 

Säljfrågorna  

 De interna säljtävlingarna, var det ett eget initiativ? 

 Hur finansierades vinsterna? 

 Var frågorna kopplade till säljfrågorna? 

 Har du märkt av några förändringar efter införandet? 

 

Månadens säljare  

 När fick du information om Månadens säljare? 

 När började Månadens säljare på stationen? 

 Vad är syftet med Månadens säljare? 

 Är Månadens säljare-frågorna kopplade till säljfrågorna?  

 Hur finansieras belöningarna? 

 Har du märkt av några förändringar efter införandet? 

 

Bonusligan 

 Informerade du om el, pellets, telefoni och försäkringar innan de produkterna blev en 

del av Bonusligan? 

 Har du märkt av några förändringar efter införandet? 

 

Övrigt 

 Har du någon möjlighet att påverka något? 

 Hur skulle du vilja att det såg ut? 

 Är det något du anser vara negativt med belöningssystemen? 

 

 


