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1 Introduktion

I detta inledande kapitel kommer vi att ge en bild av forskningsområdet. Vidare kommer vi att
förklara vårt syfte med uppsatsen och hur vi har valt att avgränsa oss. Med detta kapitel vill vi ge
läsaren en grund om varför vi har valt att forska inom uppsatsens område och varför ämnet är så
viktigt.

1.1 Inledning

Den 28 mars talade ordförande för den amerikanske centralbanken, Ben Bernake, om
problemen på subprime-marknaden i USA (Federal Reserve, 2008). Hans analys av
situationen på den amerikanske bolånemarknaden var allvarlig men att den skulle få
begränsade konsekvenser för finansmarknaden, inte heller för den övriga ekonomin
(Bergqvist, 2009). Det skulle dock visa sig vara en ganska så grav missbedömning av
situationen. Idag har vi enligt många bedömare passerat de värsta följderna av finanskrisen
som drabbade världen 2008, men ingen kan med säkerhet uttala sig i dagsläget om vilka
konsekvenser finanskrisen fick för vår värld. Den bransch som kanske drabbades hårdast av
finanskrisen 2009 var bilindustrin. Uppgifter om vikande försäljningssiffror och massvarsel
inom sektorn världen över fylldes vi av i all media och de statliga myndigheterna tvingades
ge nödlån till sina bilindustrier för att de skulle överleva (ibid.).

Denna studie kommer att inrikta sig på bilhandlarna. Det är en grupp som sannolikt drabbas
av krisen inom bilindustrin men som dock inte nämns lika frekvent i diskussionen. Denna
studie syftar till att undersöka hur bilförsäljarnas motivation påverkades av den kris som
drabbade bilbranschen i samband med finanskrisen 2008. Sällan har en så stor bransch
drabbats av en större kris som bilindustrin i samband med finanskrisen och denna studie ska
därför undersöka konsekvenserna av krisen medan sektorn fortfarande lever i sviterna av
krisen. Det finns goda anledningar att tro att stormarna kring bilindustrin påverkade dem
som arbetade inom den betydligt. Många förlorade arbetet och många kommer att förlora
sitt arbete i framtiden inom bilindustrin. Inom bilhandeln har de vikande försäljningssiffrorna
sannolikt medfört minskade monetära belöningar i form av bland annat minskade
försäljningsprovisioner. Hur påverkar detta medarbetarnas motivation och hur försöker
arbetsgivarna öka sin personals motivation i kriser som den som lamslog världen 2008-2009?
Vår förhoppning är att denna studie ska ge läsaren svaret på dessa frågor. Förhoppningsvis
kommer studien utifrån de intervjuer som görs med företag inom bilhandelsbranschen
kunna ge en bild av hur den anställdes arbetsmotivation påverkas av kriser. Kanske arbetar
personalmedlemmar ännu hårdare när de vet att företaget befinner sig i ekonomiska
problem eller är det så att eventuellt minskande av monetära belöningar bidrar till
försämrad motivation bland de anställda. Genom att intervjua företag i Kalmar kommun
hoppas vi kunna ge en bild av hur motivationen påverkats av krisen.
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1.2 Syfte

Syftet med förestående uppsats är att ge en bild av hur finanskrisen 2008-2009 drabbade
bilhandelsbranschen när det kom till möjligheten för motivationshöjande åtgärder för
personalen. Vidare vill vi undersöka hur medarbetarnas motivation påverkades av den
finansiella kris som drabbade branschen. Vi vill även undersöka hur försäljningscheferna på
företagen arbetade med personalens motivation under perioden.

1.3 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa oss till att endast undersöka försäljning som berör
personbilsförsäljning vilket innebär att lastbilsfordon, bussfordon med mera inte kommer att
belysas i förestående uppsats. Vidare har vi valt att avgränsa oss geografiskt. Vi kommer
endast att undersöka bilhandlare i Kalmar kommun, detta gör vi främst av praktiska orsaker.
Vi har valt att endast se på problemet utifrån ledningens och personalens perspektiv.

1.4 Frågeställningar

 Hur påverkades bilförsäljarnas motivation under finanskrisen 2008-2009 och hur
försökte ledningen för företagen förbättra deras motivation?

 Hur förändrades de monetära belöningarna under denna period för bilförsäljarna och
hur påverkade det deras prestation?

 Hur förändrades bilhandlarnas möjlighet att ge belöningar under finanskrisen och
vilka konsekvenser fick det för företaget och dess säljare?
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2 Metod

Detta kapitel handlar om vilka forskningsmetoder vi har valt att använda oss av samt vilket
arbetssätt. Vidare kommer kapitlet handla om vilka insamlingstekniker vi har valt att använda och
urvalet som vi har använt oss av. I sista delen av kapitlet diskuterar vi trovärdigheten i vårt insamlade
material samt i vår litteraturstudie.

2.1 Val av metod

De två mest vanliga forskningsmetoder som används är den kvantitativa och den kvalitativa
metoden. Den kvantitativa metoden används för att samla in data genom forskarens val av
frågor. Kvantitativ forskning styrs av begrepp som forskaren vill få ett svar på, på så vis blir
forskningen strukturerad. (Bryman & Bell, 2005).

Genom den kvalitativa metoden ses människor som aktiva varelser, därför undersöker
kvalitativa studier handlingar och aktiviteter hos människan (Trost, 2005). Den kvalitativa
undersökningsmetoden används för att kunna sätta fokus på den enskilda människans
resonemang kring ett specifikt ämne för att kunna få bredd och djup i studien. Det som
kännetecknar den kvalitativa metoden är att den inte inriktar sig på tidigare statistiska
analyser och slutsatser (Bryman & Bell 2005) Den kvalitativa metoden är som en intern
relation mellan två motstridiga ytterligheter. Utifrån forskningen vill man skapa en
helhetsbild av olika delar som förutsätter varandra (Patel & Davidson, 2003).

Fördelen med den kvalitativa metoden är att forskaren inte får begränsade svar. Varje
intervjuobjekt ger unika svar som öppnar för en bredare nyansering av analysen. Det
negativa med den kvalitativa undersökningsmetoden är att metoden är tidskrävande.
Intervjuer blir ofta långa och ingående vilket kan leda till att den insamlade informationen
kan bli svårtolkad. (Bryman & Bell, 2005).

Det finns fyra traditioner inom den kvalitativa forskningsmetoden som ger forskaren bredare
förståelse för vad kvalitativ forskningsmetod går ut på. Den första är naturalism, det är en
tradition som eftersträvar att ge en förståelse av den sociala verkligheten som den
egentligen är utifrån termer. Den andra traditionen är etnometodologi, den syftar till hur
den sociala ordningen skapas och formas genom interaktioner. Emotionalism är den tredje
traditionen som bygger på ett intresse för att förstå människans inre verklighet. Den fjärde
traditionen är postmodernism, det är en tradition som är öppen för att förstå hur den sociala
verkligheten kan konstrueras. (ibid.).

Vårt val av forskningsmetod har baserats på våra forskningsfrågor i inledningskapitlet och
det gör att vårt val av forskningsmetod blir den kvalitativa metoden. Vi vill få en helhetsbild
av hur finanskrisen har påverkat bilbranschens belöningssystem och motivation. Därför
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kommer vi att göra djupgående intervjuer med chefer och säljare från Kalmars ledande
bilförsäljare.

2.1.1 Forskningsansats

Det finns tre olika ansatser för hur forskare förhåller sig till relationen mellan empiri och
teori. Dessa är deduktion, induktion och abduktion. (Patel & Davidson, 2003).

Den deduktiva ansatsen används för att få uppfattning om förhållandet mellan teori och
praktik för att kunna dra slutsatser om forskningsobjektet. Inom den deduktiva ansatsen
utgår forskaren från den egna vetskapen inom det område som denne ska studera. Den egna
vetskapen leder forskaren till att skapa hypoteser kring det studerande ämnet som sedan
granskas med empiriska studier. Den deduktiva ansatsen är ett stegvis arbetssätt, vilket
också är svagheten med denna ansats eftersom forskningen ska följas stegvis. Det gör att
forskaren inte upptäcker ny information eller skapar nya teorier. Den deduktiva ansatsen
kopplas ofta med den kvantitativa forskningen då den syftar till att bevisa eller förkasta
befintliga teorier. (Bryman & Bell, 2005).

Inom den induktiva ansatsen utgår forskaren från en hypotes som sen observeras i
verkligheten för att kunna generalisera och tillämpa till en teori. Induktionsansatsen har inga
färdiga teorier som ska följas under processen, utan forskaren ska ha en förutsättning av
verkligheten för att kunna se omvärlden utifrån sitt eget perspektiv för att kunna sätta sig in
i den situation som forskaren undersöker. Eftersom den induktiva forskningsprocessen är
skiftande och forskaren pendlar mellan olika teorier och insamlad data ska forskaren
bearbeta insamlad data för att forma en teori. Detta gör att den kvalitativa
forskningsmetoden förknippas med den induktiva ansatsen. (ibid.).

Den tredje ansatsen är den abduktiva. Det är en ansats som innehåller både deduktiva och
induktiva inslag. Abduktion innebär att forskaren utgår från ett fall som kan förklaras med
preliminära teorier, induktiv ansats. Den preliminära teorin testas genom den deduktiva
ansatsen. Det resultat som undersökningen ger utvecklar en ny teori. (Patel & Davidson,
2003).

Vi har valt att använda oss av den abduktiva ansatsen. Vår forskning utgår från olika teorier
om motivation och belöning. Nästa steg i forskningen blir att göra intervjuer med begränsat
antal personer inom bilförsäljningsbranschen. Därefter återgår vi till teorikapitlet för att
lägga till eller helt utesluta olika teorier i kapitlet för att därefter kunna koppla dem till den
empirin vi samlat in genom intervjuer.

2.1.2 Datainsamlingsmetod

Grunden i vår forskningsprocess består av primära och sekundära data. Den primära
datainsamlingen insamlas av forskaren själv genom fältarbete så som intervjuer och
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enkätundersökningar. Fördelen med primärdata är att denna information inte tidigare har
insamlats vilket gör att den är unik, forskaren får ut den information som han anser är
nödvändig.

Den sekundära datainsamlingen är information som redan har publicerats i form av artiklar,
litteratur eller statistik. Det är andra författare som har samlat in information som belyser en
annan problemställning och bearbetat data för att komma fram till ett resultat (Kylen, 2004).
Fördelar med sekundärdata är att forskaren sparar både tid och pengar samt att
datainsamlingen redan är bearbetad då det har gjorts urval för att komma fram till den
sekundärdata som forskaren kommer använda sig av. Nackdelen med sekundärdata är att
den inte finns i samma omfattning av kontroll som med primärdata samt att den inte kan
bearbetas för att förstå dess data och hur den har bearbetats (Bryman & Bell, 2005).

Vår undersökning består av primärdata från intervjuer med personer kopplade till vårt
forskningsområde och empirin består till stor del av detta. Grundvalen av intervjupersonerna
kan anknytas till de företag vi fokuserat på under vår undersökning. En mer ingående
förklaring för urval av intervjupersoner beskrivs senare i metoddelen. Sekundärdata för vår
uppsats består av artiklar, tidigare studier inom området finanskris, motivation och
belöningssystem samt litteratur i form av böcker för att skapa en litterär grund för det
undersökta området.

2.3 Intervjumetod

Det finns tre tillvägagångssätt för en forskare att genomföra sin undersökning med frågor.
Den första är intervju, ett aktivt samtal med utfrågningar. Personerna behöver inte infinna
sig i samma rum, det kan ske genom telefon. Det andra tillvägagångssättet är enkäter,
skriftliga förfrågningar som besvaras av flertalet personer. Det sista tillvägagångssättet för
att genomföra en intervjumetod är observation, forskaren observerar med alla sina sinnen
individens relation till reaktionen som sker. (Kylen, 2004).

Som vi tidigare nämnt finns det två forskningsmetoder, den kvantitativa och den kvalitativa
forskningsmetoden. Inom dessa två forskningsmetoder finns intervjumetoder, den
kvantitativa och kvalitativa intervjumetoden. Kvantitativ intervjumetod är strukturerad och
följer ett förbestämt mönster t.ex. enkätundersökningar eller intervjuer med tydliga
frågeställningar. Kvantitativa intervjuer framtas med siffror och statistik (Bryman & Bell,
2005). Inom den kvalitativa intervjumetoden finns inga fasta förhållningsregler och det
bekräftar människans förmåga att berätta mer kring ämnet än det specifika som frågas
(Kvale, 1997). Därför har vi valt den kvalitativa intervjumetoden för vår forskning.
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2.3.1 Kvalitativa intervjuer

Den största fördelen med kvalitativ intervjumetod är att den som intervjuar har
förkunskapen om ämnet som intervjusubjektet ska besvara samt att intervjumetoden inte är
strukturerad. Det gör att man får en bredd av den information som erhålls genom att ställa
öppna frågor. Intervjun resulterar i att forskaren får en mångsidig beskrivning om
forskningsområdet som hjälper en få en bredare analys. (Patel & Davidson, 2003).

Vi har underlättat för oss genom att förbereda oss innan vi gjort våra intervjuer. Vi ringde till
olika bilförsäljare i Kalmar kommun och frågade vilket belöningssystem de använder sig av.
Därefter har vi skaffat oss kunskap om olika teorier kring belöningssystem och motivation.
Det gör att vi känner oss väl bekanta inom området och har de förkunskaper som ska hjälpa
oss få ut olika karaktärer av information.

2.3.2 Ostrukturerad intervju

Den ostrukturerade intervjumetoden kännetecknas av att forskaren gör intervjun utan några
bestämda frågor. Forskaren får riktlinjer från respondenten som påminnelse om vad som ska
frågas och vilka område av forskningen som ska täckas. Detta ger större flexibilitet men det
gör också att forskaren kan förbise viktig information. (Bryman & Bell, 2005).

2.3.3 Semistrukturerad intervju

En semistrukturerad intervju består av förbestämda frågor skrivna av forskaren, en
intervjuguide. Frågorna behöver inte ställas i den ordningen som i intervjuguiden visar och
följdfrågor som inte finns i intervjuguiden kan ställas. Denna metod ger forskaren möjlighet
att kontrollera intervjun samt att utforska områden mer ingående utifrån respondentens
svar. (ibid.).

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod. Vi vill komma åt den
information som behövs för vår problemformulering. Det finns fyra olika sorters
förberedelser som ska göras för att kunna få ut så mycket information berörande
forskningsområdet som möjligt. Den första är att forskaren med sina frågor ska täcka hela
forskningsområdet för att få ut viktig information som berör problemformuleringen. Den
andra förberedelsen handlar om frågorna i intervjun, vilka frågor som bör ställas för att inte
skapa missuppfattningar under intervjun. Den tredje intervjuförberedelsen innebär att
forskaren måste försäkra sig om att frågorna är relevanta för respondenten för att få ut rätt
information. Den sista förberedelsen handlar om hur forskaren behärskar den inlärda
intervjutekniken samt om forskaren kan behärska den rätta registreringstekniken för att få
med sig den rätta informationen. (Patel & Davidson, 2003).
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Våra intervjusvar har registrerats genom anteckningar och ljudinspelning. Därefter har vi
sammanställt våra respondenters svar som utgör forskningens empiri.

2.4 Urval

 Litteratur
Litteraturunderlaget har grundats utifrån olika böcker och artiklar kopplade till vårt
forskningsområde. Vi fördjupar oss i de olika teoretiska kunskaperna kring motivation
och belöning med hjälp av litteraturen.

 Företagen
I val av företag har vi fokuserat på olika bilförsäljare som finns i Kalmar kommun. Vårt
urval av företag grundas på nyckeltalet omsättningsförändring.
Omsättningsförändringen visar företagets tillväxt i jämförelse med föregående
räkenskapsår (Ekonomi info, 2009). Alla bilförsäljare i Kalmar kommun visade en
minskad tillväxt. Vi rangordnade dem med den högsta minskningen till det lägsta. Vi
valde en variation av de högsta och lägsta rangordnade för att kunna gå till grunden
för hur företagets motivation och belöning har påverkats under finanskrisen. Vi har
gjort nio intervjuer varav fyra är gjorda med försäljare och fem är gjorda med
försäljningschefer. Eftersom en del av den information som respondenterna gett oss i
samband med intervjuerna kan vara känslig har vi i samråd med dem bestämt att de
ska få vara anonyma. Därför har vi bytt ut personernas namn och arbetsplats. Vi
kommer heller inte att ange vilka bilmärken våra respondenter arbetar med då detta
skulle kunna äventyra deras anonymitet. Efter noggrant övervägande har vi dock
beslutat att presentera vilka företag vi har pratat med, men som tidigare nämnts, i
resultatet har vi valt att ändra deras namn. Som tabellen nedanför visar har vi täckt
stora delar av bilhandlarmarknaden i Kalmar. Utifrån statistik från Bil Sweden som
visar på de 20 mest sålda bilmodellerna i Sverige så kan vi se att 16 av dessa modeller
finns på något av de företagen vi har intervjuat. Av de stora bilmärken som inte finns
med på grund av vårt urval är Ford, Kia, Peugeot och Mercedes de största bilmärkena
(Bil Sweden, 2009).

Tabell 2.1 Urval

Företag Bilmärken
Autogruppen Sydost AB BMW, Toyota
Automax AB Honda, Alfa Romeo
Johanssons Bil AB Fiat, Hyundai, Mazda
Liljas Bil AB Volvo, Dacia, Renault, Land Rover
Rydbergs Motor AB (Bilkompani) Audi, Skoda, Volkswagen
Smålands Motorcentrum Saab, Opel, Mitsubishi, Chevrolet
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 Intervjupersoner
Vi har valt att intervjua två personer från respektive företag. Den ena personen är en
person med högre befattning, chef eller personalchef inom organisationen och den
andra personen är en med lägre befattning, en säljare. I urval av intervjupersoner har
vi valt två personer med skilda befattningar för att kunna få en rättvisande bild av hur
finanskrisen har påverkat chefen gentemot de anställda, samt hur de anställdas
motivation påverkats. Det ska ge oss en variation av intervjusvar för att kunna dra en
relevant slutsats. Dessvärre har vi inte haft möjlighet att intervjua två personer på
varje företag utan på tre av företagen har endast en respondent hörts vilket förklarar
varför det endast har gjorts nio intervjuer på sex olika företag. Vår tro och
förhoppning är dock att detta inte ska påverka studiens slutsatser nämnvärt. På ett
av företagen där endast en person intervjuades pratade vi med en säljare och på de
andra två företagen som endast en person hördes på fick vi endast tillfälle att tala
med försäljningschefen. Detta innebär att nio intervjuer gjorts, varav fem är gjorda
med försäljningschefer och fyra med säljare.

2.5 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet innebär att forskningen skulle ge ett liknande resultat om undersökningen skulle
genomföras på nytt. Den kvantitativa metoden är kopplad till reliabilitet då syftet är att
påvisa generella teorier och försöka skapa generella slutsatser (Bryman & Bell, 2005).
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på hur stabil en mätning är eftersom studien ska
vara likadan oavsett i vilken miljö undersökningen genomförs (Trost, 2005). Validitet inom
forskningen ska visa hur forskaren har lyckats att utesluta irrelevanta teorier och empiri.
Forskaren ska också välja mellan den inre och yttre validiteten för att komma fram till den
relevanta slutsatsen. Den yttre validiteten handlar om att läsaren själv ska tolka slutsatserna
utifrån den informationen som tilldelas läsaren i uppsatsen. Inre validitet handlar om tre
begrepp; kommunikativ validitet, deltagarkontroll och triangulering. Kommunikativ validitet
är uppsatsens byggdelar som de urval forskaren har gjort, den skrivna datainsamlingen samt
analysen som forskaren har kommit fram till. Deltagarkontrollen låter respondenten vara
med och ändra den information som har misstolkats. Den empiriska och teoretiska
datainsamlingen ska belysas utifrån olika synvinklar för att kunna komma fram till den
relevanta slutsatsen (Bryman & Bell, 2005). Forskaren vill med validitet visa de olika
reflektioner i sin analys av frågeställningen som har blivit formulerade innan forskningens
början. Validitet är pålitlig för den kvalitativa forskningen eftersom den tar fasta på de
förändringar som sker i den sociala världen. Förändringar kan belysa viktiga detaljer som
bevisar varför resultatet blir annorlunda från tillfälle till tillfälle (Trost, 2005).
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2.5.1 Metodkritik
Vårt forskningsarbete är tidsbegränsat och därför har vi varit tvungna att anpassa vårt arbete
och upplägg efter det. Personliga intervjuer har varit att föredra då det är lätt att upptäcka
olika intryck hos respondenterna, samt att man kan ställa uppföljningsfrågor direkt. De
direkta intervjuerna har gett oss öppna, ärliga diskussioner är vår bedömning men läsaren
bör alltid ställa sig kritisk till studiens resultat och till de metoder som författarna använt sig
av. Intervjuer har sin nackdel i att intervjuaren har mycket större möjligheter att påverka
respondentens svar genom bland annat frågor och kroppsspråk. Dessutom kan det vara
känsligt att ge sanningsenliga svar när man sitter mitt emot en intervjuare. Hade vi gjort
enkäter kanske respondenterna vågat vara mer ärliga. Det kan till exempel vara känsligt och
upplevas som negativt att framhäva sig som girig genom att säga att lönen spelar stor roll för
ens motivation. Vi har därför tillsammans med respondenterna kommit fram till att de ska
vara anonyma. Detta tror vi kan underlätta till ärligare svar.

Intervjuarens påverkan på respondenternas svar ska inte underskattat. Vi har dock haft detta
i åtanke under de intervjuer vi genomfört. Denna studie har bland annat varit inriktad på att
undersöka hur finanskrisen påverkat säljarnas motivation och frågorna har varit utformade
för att besvara den frågan. Observeras bör även att respondenterna kan känna sig pressade
att besvara något som de egentligen inte reflekterat över. Om så är fallet kan det förstås
påverka studiens trovärdighet något.

Läsaren bör även ställa sig kritisk till det urval vi gjort inför intervjuerna och vilka
konsekvenser detta kan ha fått på studien. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om ett
rent slumpmässigt urval gjorts? Vårt urval har dock täckt av en så pass stor del av
bilförsäljningsbranschen i Kalmar att vi inte tror att det spelat så stor roll vilka företag som
valts ut. Vi har pratat med mer än hälften av alla bilförsäljare i kommunen och vårt urval har
gjorts så att både de som drabbats positivt och negativt av krisen fått komma till tals vilket vi
anser stärka studiens trovärdighet. Däremot bör vi och läsare även ställa oss kritiska till om
det hade varit bättre att intervjua personer på andra befattningar. Detta tror dock inte vi då
det främst är försäljarnas och deras chefers perspektiv vi avsett att undersöka.

När vi bearbetat teorierna har vi varit kritiska mot de texter vi läst och satt allt i dess
sammanhang, samt ifrågasatt dess relevans. Många av teorierna i vår studie presenterades
för många år sedan. Ett exempel på detta är Abraham Malsows behovshierarki som
presenterades redan på 1940-talet. Att ha en referensram vars teorier är så pass gamla kan
ses som negativt då de förlorat sin relevans, men vår bedömning är att referensramen
förvisso är gammal men inte alls föråldrad. Vi anser att vi kan använda oss av dessa
eftersom de än idag ligger till grund för belöningssystem och motivation.

Eftersom vi har skrivit vår uppsats i slutet av ett räkenskapsår har vi haft ett par stycken av
tilltänkta intervjupersoner som inte haft tid för intervju. Vi hoppas och tror dock att detta
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inte ska ha påverkat studiens resultat. Att respondenterna medverkat i våra intervjuer under
en väldigt kort tidsperiod stärker studiens reliabilitet då samtliga respondenter haft samma
möjlighet att ge liknande svar. Intervjuerna är gjorda under en tvåveckorsperiod vilket
innebär att tidskriteriet, som är en källkritisk princip, inte skiljer sig mellan respondenterna.
Hade en person intervjuats i december 2008 och en annan sommar 2009 och en tredje ett
halvår senare hade studiens resultat kanske sett annorlunda ut och trovärdigheten hade
kanske försämrats. Det finnas alltid en risk att respondenterna inte minns vad som hände
eller hur de upplevt en händelse och ju längre tid som går efter händelsen desto mer kritisk
bör läsaren vara till dess svar. Att bilbranschen fortfarande befinner sig i sviterna av
finanskrisen stärker studiens trovärdighet anser vi, men dock kanske senare studier inom
ämnet skulle ge perspektiv på situationen och respondenterna skulle haft lite mer tid att
begrunda krisens påverkan på deras företag. Kanske förstärks upplevelserna under den tid
som de befinner sig i krisen vilket kan ge en bild som inte till fullo överrensstämmer med
verkligheten. Studiens reliabilitet kan med andra ord ifrågasättas då respondenternas svar
inte nödvändigtvis behövt bli likartad om liknande studie genomförs vid ett annat tillfälle.

Eftersom intervjutillfället är unikt och samspelet mellan respondent och intervjuare också är
unikt kan studiens intersubjektivitet ifrågasättas. Även om vi som intervjuare försökt att inte
påverka svaren, genom att bland annat vara medveten om metodens svagheter, har vi
naturligtvis påverkat studiens svar. Intersubjektivetetskravet är en av de viktigaste principer
som vetenskapen bygger på och läsare bör vara medveten om att de resultat som
presenteras i denna studie mycket väl kan ha påverkats av författarna varpå trovärdigheten
bör ifrågasättas.
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3 Referensram
Detta kapitel handlar om vilka teorier vi har valt att använda oss av för att forma vår referensram.
Referensramen är en mall för den forskning som vi kommer att bedriva. I början på kapitlet har vi valt
att skriva en bakgrund för forskningsområdet för att kunna ge en tydlig bild för läsare om varför vi
har valt att forska inom det området. Vidare handlar kapitlet om teorier kopplade till motivation och
belöningssystem.

3.1 Bakgrund

3.1.1 Finanskrisen 2008

Redan i början av 2007 hade centralbanken i USA uppmärksammat problemen på den så
kallade subprime-marknaden men den underskattade kraftigt konsekvenserna av problemen
då den spådde att det inte skulle få några bredare ekonomiska konsekvenser (Bergqvist,
2009). Egentligen började problemen, som senare resulterade till den stora krisen 2008, i
slutet av 2005 men det tog lång tid innan det uppmärksammades (Krugman, 2009) Från
millennieskiftet fram till 2006 fördubblades fastighetspriserna på småhus i
storstadsregionerna vilket fick till följd av att allt fler köpte fastigheter i rent spekulativa
syften. Federal Reserve1 uppskattade att vart fjärde hus som köptes under 2005-2006
gjordes av en person som inte haft avsikt att någonsin bo i fastigheten utan att endast sälja
den vidare till ett högre värde i framtiden. Detta var i sig inte något unikt för USA, men det
som gjorde fastighetsbubblan så stor och som fick så dramatiska konsekvenser när den
senare sprack, var de så kallade subprime-lånen. Dessa lån var försedda med stor risk då de
vände sig till betalningssvaga hushåll och som förutom låga inkomster ofta dessutom hade
betalningsanmärkningar. Hushållen lockades till lån genom i många fall obefintlig ränta de
första åren men där istället lånebeloppet skrevs upp efter hand. Förutsättningen för att
detta skulle vara ett lönsamt upplägg för banker och låntagare var dock att huspriserna
fortsatte öka. Fler och fler hushåll passade även på att öka belåningen av sina villor och
sedan använda pengarna för konsumtion. Detta ledde till en ordenlig köpfest där
skuldsättningsgraden ökade markant bland de amerikanska hushållen. Under sommaren
2006 började dock bostadspriserna sjunka och fler och fler hushåll började allt eftersom
tiden gick behöva betala ränta på de lån som de tagit, vilket de innan inte behövt göra.
Många av låntagarna klarade inte att betala sina förpliktelser varpå många tvingades lämna
sina hem. Naturligtvis fick även hushållens svårigheter att betala sina förpliktelser stora
konsekvenser för bankerna (Bergqvist, 2009). Bankerna hade vidare begränsade möjligheter
att reducera de betalningskrav som de hade på hushållen vilket gjorde att krisen inte kunde
undvikas (Krugman, 2009).

De så kallade subprime-lånen var dock inte den enda orsaken till den stora finanskris som
drabbade världen. De amerikanska finansbolagen hade i hög grad utnyttjat de nya

1 Den amerikanska centralbanken
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regelverken som möjliggjorde att de kunde öka sin kreditgivning genom att placera olika lån
med olika risker i så kallade portföljer som lyftes ur balansräkningarna och placerades i
andra företag som i sin tur sålde vidare delar av portföljen till ytterligare företag. Resultatet
blev att bankerna tappade kontrollen över hur mycket pengar de lånat genom denna
värdepappershandel, men det fanns ändå stora fördelar för bankerna då det möjliggjorde
ökad utlåning och bättre finansiering för dem (Ackermann, 2008). De nya reglerna inom
värdepappershandeln möjliggjorde ”finanssektorns guldålder” vilket bland annat visade sig
då sektorn stod för nästan en tredjedel av de samlade vinsterna inom USA:s näringsliv 2006
(Bergqvist, 2009).

I mitten av mars 2008 tvingades den amerikanska centralbanken hjälpa Bear Stearns, ett av
de stora investmentbolagen på Wall Street, för att förhindra en konkurs (Sornette &
Woodard, 2009). I augusti valde dock centralbanken att avstå från att hjälpa en av dess
konkurrenter, Lehman Brothers. De gick i konkurs och fick finansmarknaden att handla i
panik varpå konsekvenserna blev enorma (Krugman, 2009). Bank- och finansbolag började
hålla hårt i sina pengar varpå dess benägenhet att låna ut pengar till varandra, men också
kunder påverkades drastiskt (Sornette & Woodard, 2009). Bara några dagar efter Lehman
Brothers konkurs gick de amerikanska myndigheterna in och räddade den amerikanska
försäkringskoncernen AIG, då de hamnat i akuta likviditetsproblem (Krugman, 2009). En del
bolag ansågs alltså för stora och för viktiga för att myndigheterna skulle kunna låta dem gå
under (Sornette & Woodard, 2009). Trots att myndigheterna gick in och räddade AIG kunde
de inte förhindra den panik som spridits sig på finansmarknaden efter att Lehman Brothers
gått i konkurs. (Krugman, 2009).

Under hösten 2008 sprack till sist hela bubblan och panik utbröt på finansmarknaden vilket
bland annat fick till följd i att ett flertal banker och investmentinstitut gick i konkurs.
Börserna världen över chockdök och varslen på arbetsplatser duggade tätt. Världens
riksbanker försökte lindra smällen genom att dels sänka sina räntor men också genom
räddningspaket till ett värde av 1000-tals miljarder dollar. Staten har också fått ta över så
kallade dåliga lån för att inte bankväsendet skall tyngas ned av dem och i vissa fall blivit mer
eller mindre tvingade att gå in som delägare i stora och viktiga banker (Bergqvist, 2009).
Trots miljardförluster visade det sig dock att finansbolag fortsatt med bonusutbetalningar
och under 2008 betalade de ut 18,4 miljarder dollar i bonusar vilket möttes av stor skepsis,
bland annat av USA:s president Barack Obama som i början av 2009 tog till ord som skamligt
och oansvarigt när han beskrev agerandet (Veckans Affärer, 2009).

3.1.2 Finanskrisens konsekvenser i Sverige

Prognoser över den svenska ekonomiska utvecklingen visade i slutet av augusti 2009 att den
svenska BNP slutat falla vilket den gjort sedan uppkomsten av finanskrisen 2008.
Konsekvenserna på arbetsmarknaden kommer dock fortsätta att bli negativa och under
perioden augusti 2008 till augusti 2009 blev drygt 100 000 svenskar arbetslösa och fram till
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2011 spås arbetslösheten i Sverige öka med ytterligare 260 000 personer. Under 2009
stagnerade konsumtionen i Sverige. Den svenska exporten minskade betydligt och
investeringarna i landet minskade också kraftigt. Den globala lågkonjunkturen fick dock
riksbanken att sänka reporäntan så lågt som till 1 % under 2009 och tillsammans med stora
finanspolitiska åtgärder dämpades de negativa konsekvensera något. (Konjunkturinstitutet,
2009).

Statistiska centralbyrån mäter årligen den svenska bruttonationalprodukten, det vill säga
summan av allt värde som produceras i Sverige under ett år. Sverige har vid ett fåtål gånger
under modern historia haft så kallad negativ tillväxt vilket innebär att den svenska BNP
minskat från tidigare. I samband med oljekrisen 1977 var den svenska BNP negativ, så även i
samband med den stora 90-talskrisen som resulterade i negativ tillväxt mellan åren 1991-
1993. Det tillhör alltså ovanligheten att den svenska BNP är negativ men i samband med
finanskrisen 2008 var återigen den svenska tillväxten negativ, -0,2 %. Första kvartalet 2009
fortsatte BNP att minska med -6,8 % och -6,2 % under andra kvartalet. Finanskrisen visar sig
också i SCB:s statistik över öppet arbetslösa i Sverige. (SCB, 2009).

Diagrammet nedanför visar statistik över andelen öppet arbetslösa i Sverige. I augusti 2008,
det vill säga före finanskrisens uppkomst var andelen öppet arbetslösa i Sverige 5,2 %. I juni
2009 hade antalet nästan dubblerats till 9,8 % för att sedan minska något. (ibid.).

Diagram 3.1 – Utveckling över den öppna arbetslösheten

Källa: SCB, 2009

Finanskrisen fick också stora konsekvenser för utvecklingen på Stockholmsbörsen och
diagrammet nedanför visar det totala värdet av aktierna som är noterade där. Det samlade
aktievärdet höll sig relativt stabilt under 2008, förutom ett ganska stort fall i början av året.
Det stora börsfallet kom i början av det fjärde kvartalet då kursvärdet ganska snabbt föll.
Från perioden mellan den 26 september och den 29 oktober minskade börsvärdet med över
25 %. Bottennoteringen för Stockholmsbörsen kom i slutet av november för att därefter
ganska långsamt men stabilt återhämta sig. (E24, 2009).

0
2
4
6
8

10
12



14

Diagram 3.2 – Utvecklingen på Stockholmsbörsen

Källa: E24, 2009

3.1.3 Svensk nybilsförsäljning

Bil Sweden är den dominerande branschorganisationen för bilförsäljare i Sverige. Den
statistik som organisationen publiceras refereras av bland annat Motorbranschens
riksförbund. Enligt Bil Swedens hemsida så står de företagen som är anslutna till Bil Sweden
för 99 % av all nybilsförsäljning i Sverige. Detta innebär att den information som de
publicerar talar för nästan hela den svenska nybilstillverkningen. Statistik från Bil Sweden ger
en bild kring utvecklingen av nybilsförsäljningen i Sverige som tydligt visar att försäljningen
av nya bilar minskat dramatiskt under 2008 vilket nedanstående diagram visar (Bil Sweden,
2009).

Diagram 3.3 – Svensk nybilsförsäljning 2007-2008

Källa: Bil Sweden, 2009

Branschorganisationen har statistik ända tillbaka från 1960, och den statistiken visar att 2007
var det femte bästa försäljningsåret då det totalt såldes 306 975 nya bilar vilket var ungefär
18 000 fler bilar än vad som såldes 2006. 2008 minskade dock försäljningen betydligt i
jämförelse med 2007 då knappt 254 000 nya bilar såldes i Sverige. I skrivande stund finns
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ingen tillgång till försäljningsstatistik för hela 2009. Jämförs januari-oktober 2009 med
samma månader för 2008 så visar det att det såldes betydligt färre nya bilar under 2009.
Totalt såldes ca 219 000 bilar under perioden januari-oktober under 2008 och under samma
period under 2009 såldes det ca 174 000 nya bilar vilket alltså är en minskning med drygt 20
%. Då ska man alltså komma ihåg att 2008 inte var ett speciellt bra försäljningsår för
personbilar i Sverige vilket innebär att försäljningen varit ännu sämre 2009. Bil Sweden kan
dock se tendenser som tyder på en viss återhämtning då försäljningssiffrorna för de senaste
månaderna inte tappat speciellt mycket jämfört med samma månader året innan. I oktober
var till exempel försäljningstappet endast 2,3 % mot samma period 2008. För perioden
januari-februari visade samma siffra en minskad försäljning med drygt 32 %. Statistiken från
Bil Sweden ger en bild av sviktande försäljning av nya personbilar i Sverige, och då i
synnerhet under det sista halvåret av 2008 och det första halvåret av 2009.(Bil Sweden,
2009).

Statistik från Statistiska Centralbyrån ger en bild av svensk bilförsäljning som påminner i
stort om den bild som Bil Sweden ger, nämligen att försäljningen av nya personbilar började
sin negativa försäljningsutveckling i början av 2008 för att sedan falla dramatiskt under
senare delen av året. Försäljningen har sedan återhämtat sig, men är dock långt ifrån att
vara uppe på de höga nivåerna som under 2007. Diagrammet nedan ger en bild av
utvecklingen det senaste decenniet. Försäljningen har jämförts månad för månad med
samma månad året innan. Diagrammet visar således bara förändringen i procent. (SCB,
2009).

Diagram 3.4 – Svensk nybilsförsäljning 1998-2009

Även om denna uppsats avgränsar sig till en liten geografisk del av Sverige väljer vi att
beskriva utvecklingen för bilförsäljningsbranschen även i Europa. Detta gör vi då vi vill pålysa
att utvecklingen i Sverige inte är unikt. European Automobile Manufacturers Association
(ACEA), är den europeiska motsvarigheten till Bil Sweden. Statistiken som ACEA samlar in
kommer från EU:s 27 medlemsländer och visar att utvecklingen för bilförsäljningen av nya
bilar följer samma utveckling som den i Sverige, nämligen ett mycket svagt 2008 med
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rasande nyregistrering av personbilar följt av en återhämtning, i synnerhet under mitten av
2009. ACEA har även statistik för hur produktionen av bilar förändrats inom EU:s gränser
under perioden för rådande finanskris. Dock finns inte lika mycket information om 2009 när
det gäller produktion av nya bilar som för nyregistrering av bilar, men den lilla period som
finns visar att produktionen minskat med drygt 31 % under 2009 i jämförelse med samma
period året innan (2008). (ACEA, 2009).

Diagram 3.5 – Nybilsförsäljningen inom EU

Källa: ACEA

3.1.4 Försäljning av begagnade bilar i Sverige

I tidigare kapitel diskuterades utvecklingen av nyregistrerade bilar i Sverige, detta kapitel
kommer att redogöra för utvecklingen av begagnade bilar. Tillsammans ger bilden från förra
kapitlet och detta en fullständig bild av tillståndet på den svenska personbilsmarknaden.
Bilcert är ett relativt nybildat företag som vars huvuduppgift är att utföra tester på
begagnade bilar för att underlätta försäljningen av begagnade bilar i Sverige. Företaget
publicerar dock regelbundet statistik över utvecklingen på den svenska begagnatmarknaden.
Enligt Bilcert minskade försäljningen av begagnade bilar med 8,3 % procent under 2008 i
jämförelse med 2009. De menade att fallet dock hade kunnat bli ännu större men tack vara
bra rabatter och goda möjligheter till finansiering av bilköp dämpades fallet. Faktum var att
det till en början såg ut att bli ett bra försäljningsår 2008, då försäljningssiffrorna steg till en
början men i och med finanskrisens uppkomst vände de positiva siffrorna ganska snabbt.
Bilhandlarna hade det i synnerhet tufft, då deras försäljning av begagnade bilar minskade
med över 20 %. Begagnade bilar som såldes av privatpersoner minskade också men inte alls i
samma grad som bilhandlarnas försäljning. November 2008 var den månad som innebar
störst försäljningstapp i jämförelse med 2007 då minskningen av försäljningen var över 25 %.
Nedgången under det första halvåret av 2009 var enligt Bilcert 7,7 %, men de tyckte se en
tendens till att botten för försäljningen av begagnade bilar var nådd och passerad och att det
nu hade vänt. I juni månad minskade försäljningen till exempel endast med 0,8 % jämfört
med samma period 2008, men var förvisso 10 % under samma period för 2007. Statistik för
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juli visade att försäljningen av begagnade bilar ökade för bilhandeln, men fortsatte dock att
minska något under augusti och september. (Bilcert, 2009).

3.2 Teoretisk referensram

3.2.1 Belöningssystem
Med denna teori vill vi beskriva belöningssystemets roll för motivation och
verksamhetsstyrning i organisationer. Teorin används för att analysera i vilket syfte
företagen använder sitt belöningssystem samt vilken roll den spelar för personalens
motivation.

Det finns tre syften inom belöningssystem; verksamhetsstyrning, motivera till önskvärda
prestationer samt att rekrytera och behålla medarbetare. Syftet med belöningssystem inom
verksamhetsstyrningen är att uppnå organisationens mål som ex. ökad kvalitet, produktivitet
samt effektivitet. Motivation inom företaget handlar om att motivera sina anställda att
uppnå den önskevärda prestationen, att organisationen och medarbetare drar åt samma
håll. Genom organisationens belöningssystem ska företaget rekrytera och behålla sina
medarbetare. För att kunna få nöjda medarbetare samt en väl fungerande organisation
måste organisationen uppfylla de tre syftena. (Arvidsson, 2004).

Belöningssystem kan delas in i tre olika former; monetära belöningar, icke-monetära
belöningar och ägarandelar. Den monetära belöningen är lönen, pension, bonus etc. Icke-
monetära löner är i form av inre belöningar, erkännande, olika arbetsuppgifter etc.
Ägarandel är en belöning som kan realiseras till en monetär belöning, ex. aktier. (ibid.)

Inom företaget finns det finansiella och icke finansiella mått. Det blir allt mer synligt inom
företaget om hur de är sammankopplade. Icke finansiella mått kan vara de mål och styrning
som företaget har inom organisationen, ex. balanserat styrkort som är ett icke finansiellt
mått. Finansiella mått inom organisationen kan vara belöningar. Problemet inom
organisationer kan vara på vilka grunder belöningen ska tilldelas, exempelvis om de ska
tilldelas individuellt, gruppvis eller efter resultatenheter. En annan grund för
belöningssystem kan vara prestationsmätningen och påverkbarheten inom organisationen.
(ibid.).

Mottagare av extrabelöningar så som bonusar varierar från företag till företag. Det är vanligt
att verkställande direktörer och övriga chefer tilldelas bonusar. Dock är det flera än
företagets ledning som påverkar de prestationer som belönas. Rättviseteorin spelar stor roll i
bestämmelsen av vem som ska vara mottagaren av belöningen. Det finns två
kommunikationsled inom företaget för att kunna få påverka belöningen. Den första är
kommunikationsleden mellan ledningen om det önskvärda beteendet inom företaget och
den andra är kommunikationsleden medarbetare sinsemellan. (ibid.)
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3.2.2 Rättvisenormer
Vi har valt att använda denna teori för att beskriva hur rättvis utformningen av
belöningssystemet har varit på respektive företag. Personalens uppfattningar är avgörande
för hur väl systemet fungerar och vilka effekter det får för medarbetarnas motivation.

Rättvisa inom belöningssystem intar en central roll. Syftet med rättvisa inom
belöningssystem är att fördela belöningarna rättvist mellan organisationens anställda.
Belöning är en arbetsmotivation som påverkar individers upplevelse av hur de behandlas i
förhållande till andra individer. 1965 utvecklade Ian Adams en rättviseteori om hur rättvisa
föreligger mellan personer och kvoten mellan utfall (lön, erkännande) och insats (prestation,
ansträngning) ska vara den samma. Konflikter inom organisationen skapas när anställda inte
upplever rättvisa för den lönen eller bonus som de tilldelats. (Arvidsson, 2005).

Svensson & Wilhelmson (1988), anser att belöningar inom en organisation måste accepteras
av samtliga för att fylla sin funktion. Uppfattningen om att något är rättvist är subjektivt, det
som uppfattas rättvist av en person kan uppfattas orättvist av någon annan. I utformningen
av belöningssystem inom organisationen ska organisationen grunda sin rättvisa på följande
principer:

1. Förtjänstprincipen:
– kapacitetsprincipen
– ansträngningsprincipen
– effektivitetsprincipen

2. Jämlikhetsprincipen:
– principen lika chans
– principen lika behandling
– principen lika utfall

3. Behovsprincipen.
– tillgodose behov

Förtjänstprincipen
Fördelning efter kapacitet grundar sig efter en bedömning av individens förmåga, oberoende
av tidigare erfarenheter. En fördelning av ansträngningen inom organisationen innebär att
individen ska belönas för hur länge och hårt man ansträngt sig för att komma till den
slutförda prestationen. I denna fördelning tar man inte hänsyn till hur man lyckats. I
fördelningen för effektiviteten får man ersättning för det personen har presterat, oavsett för
den ansträngning som har krävts för den slutförda prestationen. (ibid.).

Jämlikhetsprincipen
Lika chans principen innebär att alla ska ha möjlighet till nyttigheter och resurser inom
organisationen. Principen lika behandling innebär att alla inom organisationen ska få lika
mycket av de olika resurser som finns inom organisationen. Den fördelningen ska ske
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enligtprincipen om lika utfall för att slutliga resultatet eller utfallet ska vara gynnsamt för
alla. (ibid.)

Behovsprincipen
Företag ska ge lika möjlighet till sina anställda för vidare utbildning. I en undersökning vid
Göteborgs universitet förespråkar man om de tre huvudprincipernas förtjänst inom
organisationer. Alla undergrupperna inom principerna bedöms vara lika rättvisa. (ibid.)

3.2.3 Straff och belöningar
Denna teori används för att beskriva hur belöningssystemet är uppbyggt och på vilka grunder
det används. Den beskriver också vilka olika effekter de olika sätten att belöna på har.

För att motivera anställda till att göra det som organisationen förväntar sig eller har som mål
finns det olika incitamentsystem där de viktigaste elementen varit olika sätt för straff och
belöning. Belöning utdelas när den anställde uppnått tillfredsställande mål enligt ledningens
förväntningar och i motsatt fall kan belöning utebli som ett straff. Det ska alltså löna sig att
prestera efter organisationens mål. (Jacobsen & Thorsvik, 2002).

Figur 3.1 Belöningssystem

Figur 2. Incitamentsystemet (ibid., s.303)

Det är viktigt att skilja på om det är individen som belönas för sina prestationer,
gruppbelöningar eller systembelöningar som tilldelas alla organisationens medlemmar, för
att kunna bedöma hur incitamentsystemen ska utformas. Individuella belöningar finns i de
allra flesta organisationen och grundar sig på vad den enskilde individen presterar och
presterar denne bra kan belöning utdelas genom att bli bättre betald, få en bättre befattning
eller mer symboliska belöningar som ett finare kontor till exempel. Individuella belöningar
ska leda till att den enskilde presterar bättre, vilket dock även kan leda till konkurrens mellan
de anställda, särskilt om extrabelöningar är en knapp resurs som endast tilldelas vissa.
Konkurrens kan vara positivt på så sätt att det kan främja prestationen men kan förstås även
innebära ett försämrat samarbete. Om syftet är att främja samarbetet i en grupp är det
förstås bättre att istället utdela gruppbelöningar. Belöningar till hela grupper kan dock
innebära konkurrens mellan olika grupper i organisationen och vill detta undvikas kan så
kallade systembelöningar istället användas genom att hela organisationen får samma
belöning. En sådan typ av belöning har dock en begränsad motivationseffekt på individer och

Vem belönas?
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 Grupper
 System

Vilket slags belöningar?
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 Blandsystem
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grupper men en positiv effekt kan vara en större känsla av samhörighet och främja
företagskulturen positivt. (ibid.).

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) finns det två sorters belöningar, vilka är reella belöningar
och symboliska belöningar. De reella belöningarna kan vara lön och andra förmåner som kan
ges genom arbetet som till exempel egen bil o.s.v. och kan jämföras med Hertzbergs
hygienfaktorer. Sådana belöningar har ett penningvärde. Symboliska belöningar kan
jämföras med Hertzbergs motivationsfaktorer och kan vara till exempel beröm för en utförd
prestation och innebär inget eller ett obetydligt penningmässigt värde. Oftast har dock
belöningar och straff både reella och symboliska sidor eftersom det ena kan leda till det
andra. En symbolisk belöning i form av en högre status vid en befordran kan innebära en
högre lön och är därmed även en reell belöning.

Oftast tänker vi oss att belöningar och straff utdelas efter vårt beteende och hur väl vi utfört
arbetet. Anställda kan belönas efter hur de följer strukturen i organisationen vilket just kallas
beteendebelöning och innebär hur väl den enskilde följer regler av olika slag.
Beteendebelöning kan härledas tillbaka till Webers beskrivningar om belöningar inom
byråkratier. Ett annat sätt att belönas efter kan vara ett mer detaljerat resultatlönesystem
och innebär att den anställde får lön efter hur mycket denne producerar och detta
lönesystem föddes under industrialismen. Under senare tid har organisationer börjat
tillämpa ett så kallat blandsystem som innebär att både beteendebelöning och
resultatbelöning tillämpas, det vill säga att den anställda dels har en fast grundlön men även
en belöning som är resultatberoende. Ett problem som kan härledas till ett sådant system är
hur man ska gå tillväga när både beteende och resultat är svårt att mäta. Enklare
belöningssystem är därför det vanligaste idag och innebär att belöningen istället mäts efter
den enskilde individens bakgrund eller befattning. (ibid.).

En kritiker till belöningssystem är Alfie Kohn (1993), som menar att bonusar eller provision
inte motiverar till bättre arbete utan precis som Frederik Hertzberg säger motverkar det
endast att missnöje ska uppstå. Kohn menar även att straff och belöningar är två sidor av
samma mynt, då både har en bestraffande effekt och manipulerar till konkurrens mellan
anställda. Dessa typer av belöningar skapar temporära prestationer men förändrar inget
långsiktigt. När dessa belöningar inte kan utdelas av olika anledningar återgår prestationerna
till de sämre.

3.2.4 Motivation
Vi vill här ge en förklaring om motivationens betydelse för organisationen. Vi vill även
förklara att det finns olika sätt att motivera sina anställda på.
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Det finns olika sätt att motivera sina anställda. Forskare anser att motivation är en drivkraft
för individens beteende. Motivation kan delas upp i olika områden inom organisationen
(Arvidsson, 2004).

 Verksamhetsstyrning – motivation inom verksamhetsstyrning finns för att kunna
säkerställa effektivitet inom organisationen för att nå de uppsatta målen.

 Psykologiska motivationsteorier – motivation är ett mycket intressant ämne hos
forskare och det finns olika teorier om hur människan ska motiveras för att bl.a.
uppnå en hög arbetsprestation. Kända forskare inom detta område är bl.a. Maslow2

och Hertzberg3.

 Sociala motivationsteorier – Teorier kring den sociala motivationen handlar om hur
gruppens och individens perception förhåller sig till andra individer i omgivningen.
Individen ska kunna känna rättvisa bland alla individer inom sin omgivning.
Rättviseteorier förklarar med hjälp av andra teorier om hur individen blir motiverad.

 Kognitiva teorier – Teorier inom kognitiva området behandlar interaktionen mellan
individens tankemönster och omgivning. Här tas bl.a. förväntansteorin4 upp.

3.2.5 Psykologiska kontrakt
Följande teori använder vi för att påvisa att det inte enbart är skriftliga och muntliga avtal
som påverkar individers beteende och prestation, utan det finns osynliga kontrakt som
uppstår genom förväntningar och tolkningar mellan organisationens parter.

Psykologiska kontrakt är till skillnad från skriftliga avtal ett begrepp för att beskriva de
informella förväntningarna som finns mellan organisation och den individuella
arbetstagaren. Forskning visar att de allra viktigaste elementen av kontrakt inom en
organisation faktiskt är de psykologiska kontrakten. Kontrakt innebär ömsesidighet, löften,
acceptans och förtroende. Eftersom vi människor har olika förmågor för förståelse och olika
kunskaper blir också tolkningen av ett kontrakt olika beroende på vem som läser eller tar del
av det. En viktig del i kontraktet är löften och det är därför viktigt att förstå varför människan
håller vad de lovar och hur man på så sätt kan minimera att löften bryts. Psykologiska
kontrakt förändras hela tiden och måste därför hela tiden omtolkas, vilket gör att det kan
råda bristande överrensstämmelse med vad individen tror att organisationen förväntar sig
av denne och vad organisationen faktiskt förväntar sig. En definition av psykologiska
kontrakt som Rousseau, en modern organisationsteoretiker formulerat är att trots de
mentala bilder som vi skapar så formas de psykologiska kontrakten inte enbart i individens
tankevärld utan formas mycket av de pågående diskussionerna men även av vardagspratet i
en organisation. Småpratet inom en organisation är oftast det som alla har gemensamt,
nämligen organisationen. Detta är en betydande faktor för normbildningar och

2 3.2.6 Abraham Maslows behovstrappa
3 3.2.7 Frederick Hertzbergs tvåfaktorteori
4 3.2.8 Förväntansteorin
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kulturskapande inom organisationen och påverkar därför också förväntningarna mellan dess
medlemmar. Småpratet handlar inte allt för sällan om ledningen och då bakom dess rygg,
vilket gör att många funderingar inte når upp till ledningen. Detta kan vara en faktor som
påverkar den bristande överrensstämmelsen och i vissa fall misstolkningar mellan individ och
organisation. Ledningen kan därför ha svårt att påverka de psykologiska kontrakten med de
anställda och få svårt att undvika förväntningskonflikter mellan dem. (Jacobsen & Thorsvik,
2002).

3.2.6 Abraham Maslows behovstrappa
Teorin är användbar då vår uppsats handlar om just motivation och behovstrappan beskriver
hur människan hela tiden strävar efter en högre tillfredsställelse. Målet är att nå
självförverkligande och detta motiverar till god prestation. Vi vill se hur bilförsäljarnas
möjligheter till en högre nivå av tillfredsställelse är möjlig under sämre tider.

En av forskarna kring motivationspsykologi är Abraham Maslow som under mitten av 1900-
talet lade grunden för motivationsteorin. Maslow har delat in människans behov i sju delar
som kan ställas upp i en så kallad behovstrappa eller behovshierarki. I botten finns de
grundläggande fysiologiska behoven. De grundläggande fysiologiska behoven är först och
främst de som gör att vi överlever, så som föda, sömn, och sex etc. Den andra nivån är
trygghetsbehov, tredje behov av tillhörighet och kärlek, fjärde behov av erkännande, femte
kognitiva behov som att veta, förstå och utforska, sjätte estetiska behov och den sjunde och
översta nivån är självförverkligande, självuppfyllelse, självförverkligande av sina möjligheter.
Maslow delar in dem i två grupper där de två översta nivåerna är så kallade växtbehov.
Resten tillhör bristbehov. Bristbehoven kan mättas men det kan inte växtbehoven och det är
alltså detta som ger motivation (Lars Karlsson 2007). Undersökningar på senare tid har
påvisat att det oftast är de som innefattar en högre position inom organisationen som kan
uppfylla växtbehoven, och de i lägre positioner uppnår oftast endast bristbehoven
(Kaufmann, G & Kaufmann, A. 2005). För att kunna tillgodose sig behoven på en högre nivå,
måste först de grundläggande behoven uppfyllas. Har inte de fysiologiska behoven
tillfredställts så finns ingen energi att sträva efter nästa nivå i behovstrappan (Bunkholt,
2004).

Modell 3.2 – Maslows Behovstrappa

Figur 1. Maslows behovstrappa Controllerhandboken, s.93
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De grundläggande behoven är medfödda och instinktliknande. Maslow menar att alla
människor strävar efter att uppnå den högsta nivån av tillfredsställelse, det vill säga
självförverkligande, självuppfyllelse och förverkligande av sina möjligheter. Motivationen till
detta uppkommer när de lägre behoven är tillfredsställda. Vad gäller motivation och arbete
menar Maslow att när varje enskild anställd i en organisation identifierat sig helt med sin
uppgift i företaget uppstår den optimala arbetssituationen (Eriksson-Zetterquist, 2008). I
Sverige används Maslows behovshierarki inom flera verksamhetsområden för att öka de
anställdas kreativitet och arbetstillfredsställelse (Karlsson, 2007).  Kritiker menar dock att
Maslow är alltför generaliserbar och att våra behov är mycket mer individuella.

3.2.6.1 Vidare studier av Maslows behovshierarki

Clayton Alderfer har i sin forskning inom behovsteorin utgått från Maslows behovshierarki,
men menar att Maslows fem grundläggande behov kan reduceras till tre. Dessa tre
grundläggande (ERG) behov kallar Alderfer för existensbehov, relationsbehov och
utvecklingsbehov. Existensbehov är de allra mest grundläggande så som fysiologiska behov
och trygghetsbehov. Relationsbehoven innefattar sociala behov och med utvecklingsbehov
menas behov av respekt och självförverkligande. Dessutom menar Alderfer att människan
visst kan klättra neråt i hierarkitrappan och även att flera olika behovsnivåer kan vara aktiva
vid ett och samma tillfälle (Kaufmann, G & Kaufmann, A. 2005).

3.2.7 Frederick Hertzbergs tvåfaktorteori
Tvåfaktorteorin förklarar att goda arbetsvillkor krävs för att inte skapa missnöje men att
sådant som till exempel lön inte är en motivationsfaktor i sig utan att ytterligare faktorer
krävs för att skapa trivsel och god arbetsmotivation, vilket kan vara till exempel beröm och
erkännande. Utifrån dessa teorier vill vi undersöka vilka ytterligare faktorer som spelar in på
bilförsäljarnas motivation.

Hertzberg var väl insatt i tidigare forskning inom motivation av bl. a Maslow och McGregor
och hade starka åsikter om sambandet mellan incitament, tillfredsställelse och
arbetsprestation. Hertzberg kom därmed med ett viktigt bidrag till denna debatt. Hertzberg
genomförde en studie där han intervjuade hundratals arbetare och ville att de skulle
beskriva olika situationer som ledde till trivsel eller vantrivsel på arbetet. Efter analyserna av
denna studie kunde han dra slutsatsen att det som angivits som vantrivsel inte var
motsatsen till trivsel. Resultatet blev en uppdelning i två dimensioner, vilka var
motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är de faktorer som främjar
arbetstrivseln när de finns till hands men skapar inte vantrivsel vid frånvaro. Hygienfaktorer
fungerar som medel för att motverka vantrivsel eller missnöje men skapar dock inte trivsel
även om de finns till hands. Alltså var Hertzbergs slutsats att både motivationsfaktorer och
hygienfaktorer krävs för att skapa en tillfredsställande arbetssituation. (Eriksson-Zetterquist,
2008).
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De viktigaste hygienfaktorerna som påverkar nivån på tillfredsställelse är arbetsförhållanden,
löneförhållanden, status, arbetstrygghet, mellanmänskliga relationer och ledning. Om dessa
förhållanden är goda finns ingen vantrivsel. För att återkoppla till Maslows behovstrappa
finns ovanstående faktorer som grundläggande behov i botten på Maslows behovstrappa
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Motivationsfaktorerna påverkar nivån av otillfredsställelse
och innefattar prestationer, uppskattning, ansvar, själva arbetet och personlig utveckling.
Dessa förhållanden kan kopplas till de högre nivåerna i Maslows behovshierarki. Om dessa
motivationsfaktorer är gynnsamma får de en främjande produktivitetseffekt och en högre
tillfredsställelse, men utan dessa skapas ett neutralt tillstånd (ibid.).

Hertzbergs resultat har blivigt ett viktigt arbetsmiljöprogram, kallat arbetsberikning inom en
organisation. Några exempel på arbetsberikning är att ge arbetstagaren möjlighet att själv
välja tillvägagångssätt för att uppnå önskade resultat, att ge arbetstagaren mer personligt
ansvar och större kontroll över sina egna arbetsinsatser, att organisera arbetet som
helhetsuppgifter vilket gör att den anställde får fullfölja en arbetsprocess från början till slut,
ge större frihet i arbetet med bättre informationstillgång, vilket gör att den enskilde kan se
sin viktiga del i ett större arbetssammanhang och slutligen ge den anställde möjligheten till
utveckling genom nya utmanande arbetsuppgifter.(ibid.).

3.2.8 Förväntansteorin
Denna teori har vi stor användning av då den menar att det är viktigt att de anställda får den
lön de önskar för att kunna prestera bra. Dessutom är det viktigt att det finns ett samband
mellan den förväntade lönen och vilken insats som krävs för att erhålla denna. I vår uppsats
kan denna teori ha en central roll för att förklara varför säljare arbetar sämre under en
lågkonjunktur då möjligheten till en önskvärd belöning minskar.

Förväntansteorin har grundats av flera olika motivationsteoretiker men de som fått störst
genomslag med sina teorier är Victor Vroom, Lyman Porter och Edward Lawler (John B.
Miner 2005). Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) går förväntansteorin för det första ut på att
den belöning man får måste vara något man verkligen vill ha och för det andra måste den
person belöningen gäller tro att det finns ett samband mellan vad denne presterar och att
det resultatet som leder till den förväntade belöningen faktiskt uppnås.

3.2.8.1 Victor Vroom

1960 publicerades en del av Vrooms doktorsavhandling gällande förväntansteorin officiellt.
Starten för Vrooms förväntansteori var att han såg att människan tenderar att föredra vissa
mål och resultat före andra. Detta på grund av att individen föredrar det mål som ger den
belöning som mest överrensstämmer med dennes önskningar och förväntningar. Ett
begrepp som är kopplat till denna värdesättning av resultatet eller belöningen är ordet
valens. Det kan finnas positiv eller negativ valens beroende på hur den enskilde individen
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värdesätter sin belöning. Om belöningen inte är särskilt önskvärd för denne kommer det
heller inte vara särskilt viktigt att uppnå det förväntade resultatet och då finns det alltså en
negativ valens. En positiv valens uppstår när belöningen överrensstämmer med önskemålen.
En god prestation uppstår alltså när individen finner den önskvärda belöningen möjlig att
uppnå. (Miner 2005).

Vroom utgår från tre variabler vilka är valens, förväntan och instrumentalitet. Valens har vi
tidigare förklarat som det värde en viss belöning har för den enskilde individen. Förväntan
innebär det samband man ser med att ett visst beteende eller prestationen leder till ett visst
resultat (Miner 2005). Den sista variabeln instrumentalitet innebär att individen måste tro
att resultatet också ger den belöningen denne önskat sig. Dessa faktorer har Vroom
sammanfattat i en formel, men vilken vi inte går in djupare på här, men kan enkelt beskrivas
genom att om valensen och förväntan är noll blir även motivationen noll (Jacobsen &
Thorsvik 2002). Eriksson-Zetterquist (2006) skriver att förväntansteorin har fått kritik på
grund av att det är svårt för en chef att motivera sina anställda utifrån denna modell då det
är svårt att sätta sig in i hur varje enskild individ värderar sina resultat och arbetsinsatser.

3.2.8.2 Lyman Porter och Edward Lawlers bidrag till förväntansteorin
Porter och Lawlers modell är en vidareutveckling av Vrooms teori. Det som skiljer dem åt är
att Porter och Lawler lagt in ytterligare variabler som de anser viktiga och dessutom har de
gjort teorin mer dynamisk över tiden genom att de återkopplat variablerna till varandra och
menar att det finns nio variabler. Av dessa nio variabler är de tre första valens, förväntan och
instrumentalitet. Av de ytterligare sex variabler som Porter och Lawler utvecklat är den
första Förmågor och egenskaper - individens karaktärsdrag, den andra är rolluppfattning –
den typ av prestation individen anser nödvändig för ett effektivt utföra sin uppgift,
prestation – individens sätt att fullborda en arbetsuppgift, belöning – det önskvärda
resultatet eller belöningen efter ett utfört arbete som individen erhåller, antingen genom
det egna tänkandet eller av andras handlingar, Uppfattning om rättvis belöning – mängden
av belöningar som individen anser som rättvisa, Tillfredsställelse – i vilken utsträckning de
erhållna belöningarna överstigit eller mött individens uppfattning om rättvisa belöningar.
(Miner 2005).

3.2.9 The survivor syndrome
Denna teori menar att uppsägningar på ett företag kan skapa misstro och besvikelse
gentemot ledningen hos den kvarvarande personalen, vilket kan leda till sämre
arbetsmotivation. Vår uppsats syftar bland annat till att undersöka huruvida våra
respondenters motivation påverkas av uppsägningar.

Sedan sent 80-tal har nedskärningar blivit allt vanligare inom stora som små företag.
Framgångsrika företag har fått avskeda personal och det finns ingenting som tyder på att
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denna utveckling kommer att upphöra (Appelbaum et al, 1997 & Tsai et al, 2007). Orsaken
till personalnedskärningar är ofta inte arbetsbrist eller för att företaget nödvändigtvis
behöver minska utgifterna, men de skälen ökar betydligt i lågkonjunkturer. Även företag i
medvind skär ned på sin personal och ersätter den med maskiner för att förbättra företagets
konkurrenskraft (Tsai et al, 2007). En förklaring till att personalnedskärningarna ofta
uppkommer bland företag är att det är enklare att minska sina kostnader än att öka sina
inkomster genom att förbättra företagets styrkor. Det är en defensiv strategi för att bemöta
lönsamhetsproblem. Nedskärningar följs ofta av en ekonomisk tillbakagång för företaget,
men är egentligen ingen naturlig konsekvens av en nedskärning. Det är snarare ett tecken på
att nedskärningen gjorts på ett dåligt sätt. Nedskärningar behöver inte, om de görs helt
korrekt varken leda till minskade inkomster eller minskad produktion, vilket dock ofta är
effekten (Selmer & Walderstrøm, 2007).

I samband med nedskärningar och uppsägningar sviktar ofta personalens motivation, vilket
ofta kommer som en överraskning för ledningen. Det verkar som att ledningen tror att de
som får behålla sitt arbete ska vara så nöjda över detta att det ska påverka deras moral
positivt, men detta inträffar sällan. I samband med uppsägningar försämras istället ofta
motivationen, vilket leder till försämrad produktivitet. Detta är förstås oftast motsatsen till
dess syfte, nämligen att företaget ska minska sina kostnader och öka sin produktivitet
genom bland annat minskad byråkrati och genom att personalens arbetsuppgifter ersätts av
maskiner. Studier visar dock att de flesta företag hamnar i stora problem efter en period av
nedskärningar, vilket kan förklaras av att ledningen ofta inte kunnat hantera personalens
motivation. Detta har fått konsekvensen av låg moral bland företagets personal och minskad
produktivitet. Det tycks vara så att när företaget behöver sin personal som mest, så tenderar
den att svika företaget. Detta beteende kallas för the survivor syndrome och handlar om hur
bristande motivation infinner sig bland den del av personalen som överlevt nedskärningarna
på företaget. Att beteendet kallas för survivor syndrome beror på att det påminner mycket
om det beteende och de känslor som infinner sig bland överlevare vid till exempel en
flygolycka. Skuldkänslor uppstår när personen ställer sig frågan ”Varför överlevde jag men
inte de andra?”.(Appelbaum et al, 1997)

De personer som får behålla sin plats efter nedskärningar känner sig ofta arga och upprörda
över att kollegor blivit av med sitt arbete. Det kan till och med infinna sig skuldkänslor bland
företagets personal då de beskyller sig själva för att kollegan blev av med arbetet. Att se sina
arbetskamrater förlora sina arbeten har negativ effekt för personalens motivation.
Förvirringen är ofta stor bland företagets personal då de inte förstår varför en anställd blev
avskedad och varför en själv fick ha kvar sitt arbete. De finner inget samband mellan den
anställdes prestationer och om denne fick behålla sitt arbete vilket bland annat gör att
många tappar förtroende för ledningen. De känner att ledningen behandlar sin personal
orättvist (ibid.).
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Misstänksamheten gentemot ledningen ökar och företagets personal känner sig mindre
nöjda med sitt arbete i samband med uppsägningar. Ledningen har dock stora möjligheter
att öka personalens tillfredställelse på arbetet, ett måste för detta är dock att identifiera vad
som orsakat försämringen (Tsai et al, 2007). Något som tycks ha stor påverkan på
personalens motivation är dess känsla av stolthet över den arbetsplats de arbetar på. I tider
av nedskärningar minskar dessa känslor vilket alltså inte påverkar motivationen i den riktning
som ledningen önskar (Selmer & Walderstrøm, 2007).

”One message that comes across loud and clear in a downsizing is that how well you do your

job does not matter much: you may lose your job anyway. Everyone knows a top performer who
was let go, This teaches people that they do not control what happens to them on the job – the
most disempowering message of all”. (Appelbaum et al, s278)

I samband med uppsägning av personal känner sig av naturliga skäl de anställda sig oroliga
över att de ska förlora sina arbeten, vilket påverkar deras arbetsinsats. En anställd som fått
behålla sitt arbete kan trots detta känna sig övergiven av ledningen i samband med
uppsägningar. Vidare minskar personalens risktagande samtidigt som rädslan att göra ett
gott intryck på ledningen gentemot en annan anställd ökar, vilket får konsekvensen att
företagets lönsamhet försämras vilket i sin tur kan leda till ytterligare nedskärningar. Att
personalen känner sig stressade är på många sätt naturligt i samband med uppsägningar
men det finns åtgärder som ledningen kan vidta för att öka företagets anställdas välmående
(Appelbaum et al, 1997). Beröm är alltid viktigt för de anställda men vikten av uppskattning
från ledningen tenderar att öka i dåliga tider. Därför är det viktigt att bra prestationer
uppmärksammas, dels för att öka den anställdes motivation men också för att övrig personal
ska se att bra prestationer uppmärksammas (Pollar, 1995).

I samband med uppsägningar, vilket ökar i långkonjunkturer, uppkommer problemet för
ledningen vilka av de anställda som ska få lämna företaget. I Sverige finns olika
anställningsskydd för arbetstagarna vilket innebär att arbetsgivaren inte helt kan välja fritt
vem som ska säga upp (Chef, 2009). Om arbetsgivaren har möjlighet att välja personer som
ska avskedas bör valet göras utifrån noggrann kartläggning och konsekvensanalys av
alternativen. Anställda som upplevs motiverade och som har personliga mål med sitt arbete
som ligger i linje med företagets bör behållas. Egenskaper som är viktiga hos de personer
som finns kvar i organisationen är kreativitet och god problemlösningsförmåga. Dessutom
bör arbetsgivaren sträva efter att behålla personal som har enkelt att arbeta i grupp och som
både inspirerar och ger sina kollegor kunskap (Catlin, 2003). Studier har gjorts för att
undersöka vilka som i högre grad tvingas lämna sina arbeten och oftast är det de yngre
personerna på företagen som först får gå. Det finns också tydliga samband mellan den
anställdes utbildningsnivå och tendens att i ett tidigt skede få lämna företaget. De
personerna med lägre utbildningar tenderar att lämna företaget före de välutbildade. Ett
annat tydligt samband som identifierats är att ju kortare anställning en person haft på
företaget desto tidigare lämnar personen företaget. Även personer i chefpositioner varslas
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men här finns en tendens av att det är de högre cheferna som oftare får lämna företaget än
de på en lägre nivå. De chefer som får stanna kvar på företaget verkar också i högre grad ha
ett ledarskap som betonar självständighet och delaktighet för de anställda inom företaget
(Selmer & Walderstrøm, 2007).

3.2.10 Motivationshöjande åtgärder
Denna teori belyser vikten av att behålla eller att återskapa förtroendet för ledningen efter
en tid i kris som bland annat innefattat uppsägningar. Detta har stor påverkan på de
anställda och är en viktig faktor för deras arbetsmotivation. I vår studie vill vi undersöka vad
de försäljningschefer vi intervjuat vidtagit för motivationshöjande åtgärder under kristiden.

För att öka motivationen bland företagets personal efter en nedskärning bör ledningen sätta
in olika åtgärder för att hjälpa dem, inte bara införa olika program för de som blivit av med
arbetet vilket dock är ganska vanligt förekommande. Att ge hjälp och stöd åt företagets
personal är nödvändigt för ökad produktivitet, vilket också är nyckeln för att personalen
återigen ska kunna känna sig trygga på sina arbeten. Detta är en förutsättning för hög
motivation. Ledningen måste satsa mycket på en öppen kommunikation med sina anställda
då en dålig kommunikation leder till missförstånd och ryktesspridning vilket har negativ
inverkan på de anställdas motivation. Genom att ha en ärlig, öppen och bra kommunikation
med sina anställda kan ledningen bekämpa den ryktesspridning som uppkommer i företaget
när personalen inte är välinformerade om företagets situation (Appelbaum et al, 1997).
Ärlighet är alltid den bästa vägen att gå för ledningen om de vill att de anställda återigen ska
börja lita på dem. Att få information av ledningen istället för från media är en förutsättning
för att de anställda ska återfå förtroendet för ledningen (Casison-Tansiri, 2006). Det är ofta
jobbigt för ledningen att ge sin personal dystra besked men konsekvensen av att mörka
sanningar får ofta mycket värre effekter för företaget än att berätta den obekväma
sanningen. Arbetet har stor betydelse för den anställda personalen och de har därför rätten
att få veta sanningen (Pollar, 1995).

“Do not be artificially hearty or intentionally mislead your employees. People have a right to
know where they stand. If you are not at liberty to give out particular information, say so. Do
not be tempted to cover up bad news because it is unpleasant to say. The future consequences
of misinformation are a lot worse than the truth. “.(ibid., s.3)

3.2.11 The cesspool syndrome
Denna teori belyser vilka konsekvenser uppsägningar kan ge för företagets fortsatta
välmående. Forskning visar att uppsägningar tenderar till att skapa ett missnöje bland övriga
anställda, vilket kan leda till att duktig personal byter arbetsplats. Vi kommer att använda
oss av denna teori när vi undersöker hur ett flertal bilhandlare påverkats av detta.
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I samband med uppsägningar förlorar företagets personal ofta förtroendet för ledningen och
de tappar förmågan att kunna lita på dem. Detta får konsekvensen av att delar av
personalen lämnar företaget (Tsai et al, 2007). Ledningen bör intala sin personal att de är
mycket värdefulla för företaget och att det finns en anledning till att just en specifik anställd
blivit kvar i företaget (Casison-Tansiri, 2007). Extra viktigt är det att tala med företagets
”stjärnor”, då de annars kanske lämnar företaget om de får möjlighet till att börja arbeta på
en annan arbetsplats (Appelbaum et al, 1997). Det är vanligt förekommande att företag i
samband med nedskärningar drabbas av the cesspool syndrome vilket innebär att de duktiga
och mest värdefulla medarbetarna frivilligt lämnar sin arbetsplats, vilket får negativa
konsekvenser för företaget. Det är ofta så att de som först lämnar företaget är just de
högpresterande, vilket innebär att företagets arbetsuppgifter ska göras på färre
medarbetare men också utan företagets ”stjärnor”. Detta leder ofta till ytterligare
nedskärningar då den kvarvarande personalen misslyckas med sina uppgifter (Bedeian &
Armenakis, 1998). Fenomenet cesspool syndrome kan även förekomma på nationsnivå. Då
kallas det i litteraturen för ”brain drain” och drabbar både I- och U-länder. Välutbildade
medborgare lämnar då landet för mer välbetalda arbeten i andra länder vilket får negativa
konsekvenser för landets välfärd (Haupt & Janeba, 2009). Precis som ”brain drain” så får
cesspool syndrome negativa konsekvenser för företaget som blir av med en högpresterande
anställd.  Företaget blir mindre produktivt och fungerar betydligt sämre än vad den hade
gjort om företagets ”stjärnor” varit kvar (Bedeian & Armenakis, 1998). I samband med
globala eller nationella lågkonjunkturer minskar dock förekomsten av the cesspool syndrome
något eftersom det helt enkelt är svårare för en anställd att hitta ett arbete på ett annat
företag (Selmer & Walderstrøm, 2007).

Det finns vissa organisationer som har högre sannolikhet att drabbas av detta fenomen.
Offentlig verksamhet är ofta drabbat av the cesspool syndrome, i synnerhet universitet där
de högpresterande anställda ofta väljer att börja arbeta på en annan myndighet eller i
näringslivet då de inte längre vill vara kvar i en organisation som skär ned i sin verksamhet.
Alla organisationer bör undvika att drabbas av the cesspool syndrome och detta görs genom
att utveckla tydliga strategier för hur nedskärningsarbetet ska gå till och genom att
identifiera vilka anställda som är speciellt värdefulla för företaget. Företagets överlevnad och
lönsamhet är direkt beroende av hur väl företaget lyckas behålla dessa. Eftersom det är svårt
att ersätta dem bör det sättas in motivationshöjande åtgärder för att behålla dem inom
företaget. Detta kan göras genom att företaget visar uppskattning mot ”stjärnorna”, men
också genom att förklara för dem hur viktiga de är och att de är de sista som lämnar
företaget vid fortsatt negativ utveckling. Studier i USA visar att endast en fjärdedel av
företagen klargör för sina anställda på vilka grunder uppsägning sker. Genom att undanhålla
sådan information skapas en osäkerhet bland personalen som kan leda till att de viktigaste
medarbetarna på företaget lämnar organisationen. (Bedeian & Armenakis, 1998).
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3.2.12 Agentteori
Agentteorin har vi valt att använda för att förklara generalagenternas roll i utformningen av
företagens uppsatta mål och vad de gör för att skapa en målöverensstämmelse, där säljarna
lyckas uppnå de krav generalagenterna ställer. Teorin förklarar även vilka mål säljarna har
gentemot organisationen.

I början av 1970-talet lanserades den så kallade agentteorin som innebär en relation mellan
principal (huvudman) och agent (ombud). Teorin fick ett stort genombrott inom
managementlitteraturen och anledningen till dess popularitet är att den är användbar på de
flesta situationer som kan uppkomma i en organisation. Teorin handlar i grova drag om att
de olika aktörerna har olika intressen till exempel inom ett företag och det kan således
krävas ett kontrakt parter emellan för att agenten ska uppfylla principalens önskemål och
inte endast se till egenintressen (Eriksson-Zetterquist et al., 2006). Jo Hatch (2002) menar att
agentteorin i huvudsak fokuserar på relationen mellan huvudman och ombud inom en
organisation men att den också kan förstås utifrån andra perspektiv så som relationen till
andra intressenter utanför företaget. Detta kan vara relationer till bland annat aktieägare,
möjlig investerare, styrelse, kreditgivare och försäkringsbolag.

Individer har olika intressen och därmed olika mål. Den enskilde individens intresse
överrensstämmer därför inte alltid med organisationens mål. För att motverka målkonflikter
kan kontrakt krävas där agentens handlingsfrihet begränsas för att uppnå principalens mål.
Ekonomiska incitament i form av bonus kan användas för att styra in agenten på rätt spår,
vilket också innebär att ett säkerställande om överenskommelse inte är helt kostnadsfritt.
(Eriksson-Zetterquist et al., 2006). Arvidsson (2004) skriver att för att minska uppkommandet
av intressekonflikter som den klassiska agentteorin belyser kan ett optionsprogram
upprättas.  Ett optionsprogram innebär att den anställde på ett företag kan erbjudas att
köpa aktier i företaget till ett lägre pris vid en förutbestämd tidpunkt. En bonus vid
uppnåendet av ett visst mål är också ett medel som är användbart.

3.2.13 Drivkrafter
Det finns olika drivkrafter som driver säljarna till att prestera. Dessa drivkrafter hjälper
säljarna uppnå organisationens och säljarens egna uppsatta mål för att nå den önskade
framgången.

Porter och Lawler skriver i boken Managerial attitudes and performance (1968) att
driftteorin och förväntansteorin i huvudsak representerar två olika försök att hantera
kritiken som är allmänt riktad mot hedonismen (en filosofi om njutning som högsta
prioritet). Drivkraftteorin är den mest dominanta av de två inom området motivation. Clark
L. Hull är den haft störst inflytande på denna teori. Han menade att individer har brister,
vilket skapar behov och aktiverar olika drivkrafter. Drivkraften i sin tur aktiverar ett visst
beteende och beteendet är målinriktat. Utifrån ett överlevnadsperspektiv är det viktigt hur
väl individen lyckas med måluppfyllelsen.
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Svensson & Wilhelmson (1988) skriver att det finns olika sorters drivkrafter, vilka är tvång,
materiella, införlivade, sociala och inneboende drivkrafter.

 Tvång är något negativt som framkallar motstånd. Det går inte att påtvinga lojalitet
genom hot, utan tvång leder ofta till att den utsatte vill kringgå uppmaningar så fort
tillfälle ges. Tvång är en oduglig handling och fungerar inte som drivkraft där
människor ska visa intresse, ansvar och omsorg. Dessutom kommer tvångsutövaren
till en punkt där ännu mer tvångsutövande krävs för att få åtlydnad.(ibid.)

 Materiella drivkrafter kan delas in i två delar, individuella och kollektiva. De
individuella materiella drivkrafterna konkurrerar individer emellan medan de
kollektiva innebär konkurrens mellan olika grupper. Konsumtionen av tjänster och
varor är en definition av de materiella drivkrafterna. Inom vissa verksamheter
fördelas tjänsterna oberoende av individernas prestationer och det innebär ett
minskat utrymme för materiella drivkrafter. Pengar har inte enbart ett ekonomiskt
värde utan är också symbol för status och makt. För den högavlönade betyder en
löneökning inte lika mycket som för en lågavlönad, eftersom denne redan har sina
grundläggande behov tillfredsställda. En löneökning har snarare ett
statusvärde.(ibid.)

 Införlivade drivkrafter är en normativ drivkraft. Denna drivkraft baseras på normer
och ideal som präglar individens personlighet. Individen har egna moraliska krav som
denne inte vill bryta, om så görs kommer skuldkänslor fram som en självbestraffning.
Drivkrafter kring moraliska incitament har ofta en negativ prägel och är en tydlig
uppmaning till ett visst beteende, eller hur man inte får göra. Engagemang och
drivkrafter däremot kallas för ideologiska incitament och handlar mer om ett
engagemang kring vissa idéer. Dessa drivkrafter är mer inriktade på medvetenhet,
snarare än på moral. Övertalning, analys och argumentation är användbart för att få
de ideologiska incitamenten att verka. För att drivkraften ska finnas ska idealen inte
vara för höga, för att individen måste känna att det finns en lösning som denne kan
bidra till. Organisationen måste ha välformulerade mål som tilltalar de anställda och
överrensstämmer med deras värderingar och den enskilde individen måste se att
dennes arbete bidrar till organisationens mål.(ibid.)

 Sociala drivkrafter innefattar identifikation och involvering. Vid involvering innebär
det att individen finner att andras positiva reaktion på en handling är viktigare än
handlingen i sig. Identifikation innebär att individer, ofta ledare identifierar sig med
andra duktiga och framgångsrika ledare. Under senare tid har chefer ofta beskrivits
som hjältar i managementlitteraturen. I produktionslivet används de sociala
drivkrafterna både inom kapitalistiska och socialistiska samhällen. Inom kapitalismen
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har lönenivån en betydelse för statusen medan inom socialismen blir det snarare en
tävlan om ett socialistiskt medvetande. Ett problem med sociala drivkrafter kan vara
att det kan förekomma manipulation uppifrån. Den personlighet som har denna typ
av drivkrafter vill ha bekräftelse i gruppen vilket också är det allra viktigaste för
denna.(ibid.)

 Inneboende drivkrafter är starkt sammankopplat med självförverkligande och betyder
att själva utförandet av en handling är belönande i sig. Arbetets innehåll är således
avgörande för om de inneboende drivkrafterna ska vara användbara. Motivationen
ökar om belöningen är knuten till hur arbetsuppgiften blir utförd snarare än att den
blir utförd. Arbetet måste vara en utmaning och ansvar ska kopplas till personen.
Dessa drivkrafter är de viktigaste komplementen till de materiella drivkrafterna.(ibid.)

3.2.14 Motivation av chefer
Forskning visar att chefer kan motiveras av andra saker än vad ”vanliga” anställda gör.
Teorin kommer vi att ha användning av när vi undersöker vad försäljningscheferna inom
bilhandeln i Kalmar motiveras av och vad de har personligheter.

Chefer är förvisso människor precis som all övrig personal på ett företag, men faktum är att
det finns drag hos de personer som sitter i en chefsposition att motiveras av andra saker. De
flesta vill tjäna så mycket som möjligt, precis som de flesta andra på ett företag men faktum
är monetära belöningar inte motiverar chefer i lika hög grad som övrig personal. För
toppchefer är ett gott resultat ofta viktigare än maximering av lönen. Ju mer pengar en
anställd får i lön desto mindre påverkan har pengarna för personens motivation. Vidare
krävs det mycket mer pengar för att kunna öka en anställds motivation om denne redan har
en hög grundlön. Höga chefer tenderar att umgås relativt mycket med andra högt uppsatta
chefer på andra företag och många upplever det mycket förödmjukande att behöva möta
dessa personer om det går dåligt för företaget. Ledningen har fyra olika redskap för att öka
sina anställdas motivation, inklusive cheferna. Genom att ge personalen ansvar och
belöningar ökar motivationen hos de anställda. Människan är en social varelse och genom
att förbättra relationerna på arbetet kommer också motivationen förbättras. Det sista
redskapet är sakskäl och innebär att personalens motivation ökar om de utsätts för
konkurrens. Om företag vidare på ett bra sätt kan motivera sina handlingar och vägval
kommer också motivationen bland de anställda att förbättras. (Maccoby, 1989).

Alla chefer motiveras inte av samma saker men genom omfattande undersökningar har fem
grundtyper hittats, vilka i litteraturen kallas för experten, hjälparen, försvararen, innovatören
och självutvecklaren. Undersökningar i USA visar att ungefär hälften av cheferna har
värderingar som ligger i linje med expertens. Ungefär 20 % har värderingar som ligger
närmst självutvecklaren, hjälparen klassas 15 % av cheferna som och 8 % av de tillfrågade ses
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som innovatörer. Att försvara organisationen, vilket är en värdering som ligger nära till
hands för försvaren, hade endast 1 %. (ibid.).

Experten strävar efter självständighet och att erbjuda en service som grundar sig på
professionella kunskaper. Ofta finner man denna karaktärstyp hos till exempel en revisor
eller en kirurg. De motiveras i hög grad av yttre och inre tillfredställelse. Experten älskar
belöningar, gärna medaljer och andra icke-monetära belöningar, men den finaste
belöningen är de monetära, anser de. De trivs sämre i platta organisationer då möjligheten
att klättra i hierarkin på företaget är liten. (ibid.).

För hjälparen innebär service att hjälpa andra människor och sin tillfredställelse på arbetet
grundar sig på den omsorg som denna ger. Självutveckling och personens personliga
prestation är mindre viktigt. Många lärare och sjuksköterskor hamnar inom karaktärstypen
hjälparen. De behöver dock inte vara omvårdande yrken där personerna finns utan en
person som försöker skapa en familjestämning på arbetsplatsen och som försöker lösa
konflikter har ofta värderingar som ligger i linje med hjälparens. De ser möjligheten att
hjälpa och utveckla sina medmänniskor som en belöning på arbetet. Ofta upplever de inte
att personer som de möter är tacksamma för hjälparens insats vilket tenderar att minska
hjälparens motivation. Personer i hjälparens närhet blir ofta beroende av dem. Hjälparen har
också en tendens att överskatta sina hjälpande förmågor. (ibid.).

För försvaren handlar det om att ge ett bra skydd för att kunna ge god service och
värderingarna som styr denne är ofta kopplade till överlevnadsvärderingar. Företagsledare
eller imperiebyggare har ofta dessa värderingar. Den ser sig som talesman och försvarare av
både sina kunder och klienter men också för sitt land eller företag gentemot yttre hot. De
motiveras av resultat och av känslan att besegra sin motståndare. Beröm har en ytterst liten
påverkan för försvararens motivation. Försvararen vill bli respekterad och behandlad med
värdighet och ser lönen inte som en belöning utan som en rättighet. De har vidare en
svaghet då deras principer och höga lojalitet ofta leder till konflikter. (ibid.).

De dominerande värderingarna som styr innovatören är vikten av att skapa. Personen är ofta
tävlingsinriktad och gillar att vinna och är ofta väldigt företagsam. En typisk innovatör är en
av Apples grundare Steven Jobs. De motiveras av att se sina medarbetare och kunder växa.
Innovatörer är väldigt sällsynta i offentliga organisationer utan de söker sig till det privata
näringslivet eftersom de ofta känner sig frustrerade i stora offentliga organisationer.
Innovatören vill att arbetsplatsen ska vara trivsam och att det ska finnas en bra atmosfär
mellan medarbetarna. Många innovatörer har dåligt tålamod och har svårt att bemöta
människor som de inte lyckas övertyga. (ibid.).

Självutvecklaren ser sig själv som en problemlösare som prioriterar högt att lära sig nya saker
och att utvecklas. Självutvecklaren trivs på en mindre hierarkisk arbetsplats. Denne är
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flexibel och vill vara självständig, vilket förutsätter pengar. Självutvecklaren tycker det är
mycket viktigt att denne för betalt för sina insatser på arbetet och har inga problem att
förhandla och uttrycka sina åsikter i till exempel ett lönesamtal. Pengar är dock inte allt utan
för att de ska vara riktigt motiverade behövs även meningsfulla arbetsuppgifter. De strävar
vidare alltid efter att vara konkurrenskraftiga, de vill också ta ansvar i arbetet och få utlopp
för sin kreativitet. Självutvecklaren har dock en tendens att överskatta sina förmågor. (ibid.).
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4 Empiri och analys
Detta kapitel handlar om den insamlade data som vi har fått genom intervjuer med våra
respondenter. Vi har valt att skriva empirin tillsammans med analysen under detta kapitel för att
kunna ge en mer tydlig bild av det breda forskningsområde som vi valt att forska kring. Empiridelen
bygger på respondenternas svar från respektive intervju. Vidare kommer kapitlet innehålla analys där
empirin knyts samman med teorierna som finns inom referensramen.

Tabell 4.1 Studiens respondenter
Namn, befattning Företag
Adam, försäljningschef Alfa AB
Bertil, säljare Alfa AB
Caesar, försäljningschef Beta AB
David, säljare Gamma AB
Erik, försäljningschef Delta AB
Filip, säljare Delta AB
Gustav, försäljningschef Epsilon AB
Helge, säljare Epsilon AB
Ivar, försäljningschef Zeta AB

4.1 Finanskrisens effekter av bilhandeln i Kalmar
Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka hur motivation och belöningar
förändrades inom bilförsäljningsbranschen under finanskrisen har vi valt att börja skriva om
hur krisen påverkat de olika företagen ekonomiskt. Detta är intressant eftersom företagets
ekonomiska ställning på många sätt är direkt avgörande för vilken möjlighet företaget har att
erbjuda sina anställda monetära belöningar. Vi vill återigen påminna om att företagens
namn och de intervjuades namn är ändrade för att garantera intervjuobjektens anonymitet.
Med samma motivering har vi valt att ändra en kvinnlig försäljningschefs namn till ett
mansnamn, eftersom det är få kvinnor inom branschen och personen lätt kan identifieras.

Delta AB är ett av få företag som inte påverkats speciellt mycket av finanskrisen och den
lågkonjunktur som blev följden av den. Vissa av företagets bilmärken har minskat, men det
största av märkena har hållit sig stabilt och något märke har ökat sin försäljning. ”Vi har inte
haft någon svacka under finanskrisen. De senaste dagarna har varit lugna, men så är det
varje år i december, då detaljhandeln ökar.” Försäljningschefen hade dock inte samma bild
av utvecklingen på företaget det senaste året.

”Ganska precis för ett år sedan, i oktober/november, gick luften ur marknaden.
Nybilsförsäljningen sjönk och det kändes käpprätt åt helvete. Vi började fundera på om vi
skulle säga upp folk osv. Säljarna var på dåligt humör. Januari kändes jädrigt tufft, inget folk
i lokalerna. Alla pratade om krisen. Vi gjorde en massa åtgärder för att väcka en marknad
som inte fanns så som marknadsföringar, DR-utskick, annonser och försökte motivera
säljarna för att hålla dem igång, men i februari vänder det. Plötsligt går det jättebra, bara
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positiva siffror. Vi sänkte priserna och säljarna motiverades av att sälja så mycket. Säljarna
kom plötsligt med egna idéer och var motiverade.” Försäljningschef Erik på Delta AB

Beta AB var det företaget som först började känna av den stundande krisen inom
bilbranschen och redan i augusti/september och i november började företaget anpassa sig
efter de nya förutsättningarna. De försökte främst sänka sina lagerkostnader samt försöka
öka försäljningen av begagnat. I jämförelse med många av konkurrenterna har företaget
klarat sig ganska bra i krisens spår, mycket tack vare ett rejält uppsving i försäljningen av ett
av företagets allra nyaste bilmärken.

Ungefär i november 2008 började Gamma AB märka av försäljningen minskade och det var
först på hösten 2009 som försäljningen började ta fart igen. Begagnatförsäljningen har dock
gått relativt bra, det är främst nybilsförsäljningen som gått dåligt. Bertil har arbetat som
säljare på Alfa AB i över 15 år och har aldrig varit med om en tuffare period än det senaste
året. De tre sista månaderna av 2008 dalade försäljningen fullständigt.”2009 började väldigt
bra. Sen har det varit upp och ned, men lite för mycket ned. Sommaren var bra, men inte lika
bra som tidigare.”, förklarar Bertil. Precis som för Gamma AB har försäljningen av begagnat
gått bra, men nybilsförsäljningen har varit extremt låg. Adam som är försäljningschef på Alfa
AB menar att den dåliga försäljningen beror på flera olika faktorer. Den låga tillgången på
begagnade bilar har gjort att företaget inte kunnat sälja fullt så många begagnade bilar som
kunderna efterfrågat. Adam menar även att företaget gjorde en ordentlig felsatsning när
man en kort tid innan krisen introducerade ett nytt bilmärke, ett märke som tappat stora
marknadsandelar de senaste åren.

Ivar har jobbat som försäljningschef på Zeta AB i över 30 år och har upplevt många kriser
inom bilbranschen under årens lopp. Han säger att krisen inte varit så extrem jämfört med
många andra då det ”under hela den här finanskrisen har räntan varit låg så de som haft
jobb har ändå kunnat investera och så, problemet har varit att det inte sålts nya bilar i den
utsträckningen som tidigare. Fördelen med det är att det finns knappt några begagnade bilar
kvar, de har sålts. Det är både bra och dåligt. Tidigare kriser har varit värre för oss.”
Företaget började känna av krisen i slutet av 2008. De har länge brottats med problem med
ett för stort begagnatlager som bytts in lite för optimistiskt. Priserna sjönk på begagnatbilar
till följd av krisen vilket gjorde att förtjänsten minskade på de begagnade bilar som företaget
sålde. Idag har dock förtjänsten på varje affär förbättras betydligt.

Helge arbetar sedan några månader tillbaka på Epsilon AB som säljare. Tidigare arbetade han
för en konkurrent vars försäljning minskade med 40 % när krisen bröt ut, vilket Helge menar
att den gjorde i november 2008. På Epsilon AB går det bättre än för Helges förra arbetsplats,
även om försäljningen minskat med 20 % så tar företaget marknadsandelar från
konkurrerande märken. Precis som för Zeta AB och Alfa AB så har bristen på begagnatbilar
gjort fallet djupare för Epsilon AB. I början av krisperioden gick begagnatförsäljningen
mycket bra men nu har den minskat till följd av utbudsunderskott.
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4.1.1 Analys av finanskrisen effekter på bilhandeln i Kalmar
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att finanskrisen har drabbat de olika företagen
inom bilförsäljningsbranschen väldigt olika. Två av företagen kan sägas gått förhållandevis
bra och inte upplevt finanskrisen som så tuff och svår som den beskrivits i bland annat
media. De övriga fyra företagen har verkligen upplevt lågkonjunkturen och den minskade
efterfrågan negativt. Dock är samtliga företag ense om att krisen började kännas av i
oktober-november 2008. Flera av företagen berättade för oss att finanskrisen 2008-2009 är
den svåraste krisen i företagets historia. Detta är intressant för denna studies trovärdighet
eftersom den syftar till att undersöka företag som befunnit sig/befinner sig i en djup
lågkonjunktur. Hade alla företagen upplevt det senaste året som en blomstrande
försäljningssår hade studiens slutsatser inte varit speciellt trovärdiga då den inte alls
undersökt en bransch i kris. Av de två företagen som gått förhållandevis bra så upplevde
dock båda den senare halvan av 2008 som mycket tuff och svår. Alla företag upplevde med
andra ord finanskrisens utbrott som mycket svår. Det som skiljde två företag från de andra
var att krisen fick begränsade effekter då krisens negativa effekter minskade kraftigt efter
årsskiftet 2008/2009. Den bild som våra respondenter ger i intervjuerna stämmer väl
överrens med den bild av finanskrisens konsekvenser på bilindustrin som beskrevs av bland
annat av Bil Sweden i vår referensram, både när det gäller när krisen slog till och när den
vände. Bil Sweden beskrev hur bilförsäljningen minskade i landet till följd av krisen, vilket
stämde väl överens med den bild som respondenterna gav. Utifrån detta kan vi dra
slutsatsen att krisen påverkade bilhandeln i Kalmar på ett sätt som inte skiljer sig nämnvärt
från övriga landet.

4.2 Belöningssystem

”Säljare är vinnarskallar och det sämsta vi skulle kunna göra är nog att ta veck
provisionen och ge månadslön istället. De måste ha en morot som genererar ganska
bra pengar, då är det intressant, annars blir det ganska slätstruket.” Erik på Delta AB,
2009

4.2.1 Monetära belöningar
Gustav på Epsilon AB förklarar att varje säljare har en grundlön och därefter en provision
som baseras på hur länge man har jobbat på företaget samt vilken erfarenhet säljaren har
inom branschen. Den provisionen kopplas vidare till prestationen, alltså vilken volym som
säljs av varje säljare. Helge jobbar som säljare på Epsilon AB förklarar att försäljare ska sälja
allt fler bilar för att få in dem på verkstaden. Det är där företaget tjänar som mest. Företaget
får mer betalt per bil än vad man säljer bilen för.
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Säljare på Zeta AB har ett gemensamt provisionssystem. För att provisionen ska bryta ut
måste man komma upp i ett visst antal sålda bilar. Eftersom provisionen är gemensam spelar
det ingen roll vem som säljer bilarna. Anledningen till att företaget har ett sådant
provisionssystem är på grund av att företaget inte har fler än två säljare. Företaget ger en
bättre grundlön, vilket gör att i krisiga tider som idag känns det att säljare kan klara av att
leva på den grundlönen de får. Försäljningschefen Ivar på Zeta AB förklarar att det blir en
lönesänkning under sämre tider eftersom det inte säljs lika många bilar för att provisionen
ska börja gälla.

Erik på Delta AB förklarar att företaget har olika belöningssystem beroende på vilken
position man jobbar på. Säljare inom företaget har en garantilön samt en provision per såld
bil. Provisionen varierar efter standarden på den sålda bilen. Erik jobbar som försäljningschef
och har en fast månadslön samt en bonus som ligger på 10-15 % av den fasta lönen. Alfa AB
har ett provisionssystem där man utgår i form av en skala, provisionen ökar för varje såld bil.
Begagnade som nya generar lika mycket provision för säljarna på företaget.   Även säljare på
Gamma AB har ett provisionssystem baserad på en skala.

På Beta AB har man en grundlön samt provision. Provisionen är kopplad till flera variabler.
Det första som provisionen baseras på är täckningsbidraget på varje såld bil. Den
genomsnittliga provisionen för nya bilar är 1000 kr och för begagnade 500 kr. ”Tjänar
företaget bra på bilen så tjänar jag bra”, säger Caesar. Finansieringsgraden är den andra
variabeln som är kopplad till säljarens provision. Caesar som är försäljningschef på Beta AB
förklarar att säljare även får provision ifall hon säljer en finansiering på en ny bil. Detta gäller
även för de andra bilhandlarna. På begagnade bilar gäller samma faktorer för nya men även
lagertid. Säljare vinner på att minska lagerkostnaden per bil samt att företaget inte får
räntekostnader på bundet kapital.   De måste komma upp i ett visst index för att provisionen
ska börja gälla. Detta indextal förhandlar säljarna med ledningen om en gång per år.

Samtliga säljare som har blivit intervjuade är nöjda med det belöningssystem som företaget
erbjuder dem. Säljare älskar utmaning och press. De vill ha en morot att sträva efter för att
kunna prestera bra. 5

4.2.2 Icke monetära belöningar
Filip, säljare på Delta AB tycker att beröm som kommer från ledningen och medarbetarna
värderas mer än lönen. Han tycker att de flesta säljare är egoistiska så det är skönt att få
beröm och kunna ge beröm till andra. Företaget har utmärkelser för bl.a. årets säljare,
tävlingar, kortare resor och olika bjudningar. Lednigen vill inte att arbetsplatsen ska kännas
för slentrian, utan anställda ska känna att de vill jobba på företaget och tycka att det är kul
att gå till jobbet.

5 Analysen av resultatet i detta kapitel är under rubrik 4.2.4 Analys av företagens belöningssystem
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Ivar, försäljningschef på Zeta AB känner att han har jobbat på företaget så länge att han inte
tycker att beröm är viktigt. Han vet själv vad han kan åstadkomma och vilken betydelse det
har för företaget. Han har fått åka på ett par resor som har erbjudits av generalagenterna
men under den senaste tiden har sådana belöningar minskat, men utan att påverka hans
motivation. På frågan om hans motivation försämrats på grund av minskade belöningar
svarade Ivar: ”inte ett dugg! Det är ju vanligt intelligent folk som förstår att säljs det mindre
så finns det mycket mindre utrymme för sådant också.” Han tycker att den största moroten
är att man trivs med sitt jobb och att man har en lön som går att leva på. Den största
drivkraften är att det finns möjlighet för utvecklingsmöjligheter inom företaget. Att Ivar inte
motiveras mindre trots färre resor mm kan bero på att de resor och aktiviteter han tilldelats
inte tilltalat honom. Enligt teorier om belöningssystem, skriver Arvidsson att belöningen ska
tilltala den enskilde individen och vara efterfrågad för att fungera som en motivationsfaktor.
Hade belöningarna varit utformade på annat sätt kanske detta påverkat honom ändå. Dock
säger han vid något tillfälle att resor har en motivationshöjande effekt.

Epsilon AB har valt att ta bort extra belöningar som tävlingar där säljarna kunde vinna fina
resor och presenter för den försäljning de gjorde. Det har gjort att de anställda har känt sig
mindre motiverade och har varit tydliga med att det är något de saknar. Gustav menar också
att resor innebär prestige då får tillhöra de bästa säljarna i Sverige. Dock menar Gustav att
alla har stor förståelse för kristiderna. Gustav förklarar även att det har funnits önskemål
från säljarnas sida om bättre lönevillkor under dåliga tider men att det inte är något man
förändrat på. Helge som har varit anställd på Epsilon AB i några månader förklarar att det
inte finns några andra belöningar för tillfället men att det säkert har funnits tidigare. På hans
tidigare jobb där han jobbade för en av konkurrenterna hade företaget många tävlingar, att
sälja mest tillbehör, försäkringar o.s.v. Han menar att allt inom bilbranschen är tävlingsstyrt.
Enligt honom ska motivationen komma från en själv. Han känner att han inte är tillräckligt
motiverad för tillfället och att det blir svårare att sälja för att det inte finns något extra att
sträva efter. ”Man väntar in nästa tävling. Varför ska jag sälja nu när jag kan vänta in nästa
tävling?”, säger Helge, Epsilon AB.6

4.2.3 Finanskrisens spår i belöningssystemet
Erik, försäljningschef på Delta AB har märkt av finanskrisen rejält i sin egen plånbok och han
tycker att det märks ganska väl på säljarnas humör att de monetära belöningarna minskat
det senaste året. Även Ivar på Zeta AB har fått mindre lön det senaste året då de har ett
provisionsbaserat lönesystem. Ivar har fått ungefär 25 000 kr mindre på grund av den
vikande försäljningen, vilket han inte ändå inte tyckte var så farligt. Men målsättningen har
alltid varit att öka från varje år vilket han inte gör under 2009. På Epsilon AB har säljarna fört
fram önskemål om att förändra belöningssystemet för att förbättra sina villkor i tider då de

6 Analysen av resultatet i detta kapitel är under rubrik 4.2.4 Analys av företagens belöningssystem
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inte säljer så mycket bilar. Bland de företag som vi har intervjuat visar det sig att samtliga
företag har samma fördelning mellan fast och rörlig lön som de hade innan finanskrisen.
Bertil på Alfa AB har övervägt att byta bransch eftersom han tycker att han får för lite betalt
då den rörliga delen av lönen blivit mycket lägre det senaste året. Adam som är
försäljningschef på Alfa AB säger sig dock inte observerat att hans försäljare är missnöjda
med att den rörliga lönen minskat på grund av den vikande efterfrågan. Av de nio
intervjuerna som gjorts var det endast en person som sa sig vara nöjd med sin lön. De flesta
uttrycker sin syn på lönen som Caesar på Beta AB.

”Lönen är ständigt för låg, man är aldrig nöjd. Men jag kan ju påverka lönen själv.
Men den senaste tiden har vi haft en oerhört sviktande marknad som har gjort det
svårt för mig. Man jobbar mycket hårdare under lågkonjunktur och så har man
mindre betalt”. Caesar Beta AB, 2009

Caesar hade innan finanskrisen bröt ut en snittlön på ungefär 32 000 kr i månaden. I och
med krisen har lönen minskat kraftigt men tack vare att de anställda på Beta AB har en
garantilön på 27 000 kr har han i alla fall fått den summan i lön. Utan den hade han haft
ännu mindre. På ett år innebär det att Caesar förlorat ca 60 000 kronor då den rörliga lönen
minskat betydligt. Trots allt uttrycker de anställda i positiva ordalag att de är nöjda med
belöningssystemets utformning. De gillar moroten de får av att ha ett provisionssystem.
Bertil förklarar att fördelarna med systemet som de upplever i goda tider väger upp de
nackdelar som de för närvarande upplever då de inte säljer så mycket bilar. 7

4.2.4 Analys av företagens belöningssystem
Ivar på Zeta AB upplever att det uppkommit motivationsproblem bland de anställda på
grund av den minskade försäljningen, men konkretiserar inte detta vidare. Caesar som
uppgav att han tjänat ca 60 000 kr mindre under 2009 känner sig mindre motiverad på sitt
arbete på grund av lönesänkningarna och ser inte meningen med varför han skulle arbeta
mer och hårdare om han ändå inte får mer betalt. Han berättar dock att några kollegor inte
alls upplever krisen på samma sätt och det finns till och med någon som ökat sin försäljning.
För den personen har förstås inte lönen minskat i samma grad som för Caesar. De flesta av
dem som vi intervjuat, till exempel Caesar, Bertil och Helge, upplever säljprocessen och
tillfället när kunden skriver på säljkontraktet som det som motiverar dem mest. Under det
senaste året har det gått mycket knackigt för många av företagen i Kalmar vilket inneburit
att motivationen och trivseln försämrats bland säljarna. De upplever då både sitt arbete som
tråkigare samtidigt som de får sämre betalt då varje affär påverkar storleken på
löneutbetalningarna. David på Gamma AB tycker att den stora nackdelen med att vara
bilförsäljare är just den låga lön som uppkommer i samband med att försäljningen går dåligt.
Erik har inte upplevt någon större oro bland sina arbetskamrater eller sig själv över att

7 Analysen av resultatet i detta kapitel är under rubrik 4.2.4 Analys av företagens belöningssystem
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förlora arbetet i framtiden däremot har många känt en oro över att de inte tjänat tillräckligt
bra på grund av den vikande försäljningen.  Försäljningschefen på Delta AB, har försökt att
vara positiv mot sina säljare och intressera sig mer för deras privatekonomi som han förstått
påverkats rejält det senaste året, för att tackla den oro som hans anställda känt på grund av
den låga rörliga lönen som de anställda fått. Adam är väl medveten om att hans anställda
tjänar mindre pengar nu än innan finanskrisen men säger sig inte märka av något missnöje
över detta.

Provisionssystem inom bilbranschen är en av de viktigaste styrmedel inom organisationen
för att organisationen ska kunna uppnå de uppsatta målen. Jacobsen & Thorsvik (2002)
skriver att belöningar utdelas när tillfredsställande mål uppnåtts enligt ledningens önskemål,
men som straff i motsatt situation kan belöningen utebli. Det är just detta som
provisionssystemet inom bilhandeln går ut på. Utifrån vår redovisade data från de olika
respondenterna kommer vi fram till att belöningen styr säljarnas prestation inom de olika
organisationerna. Arvidsson (2004) skriver att syftet med belöningssystem är att motivera,
styra organisationen samt behålla den personal som finns inom organisationen. Samtliga
respondenter har känt att motivationen inte är som bäst under dåliga tider bl.a. på grund av
den löneminskning som var och en av respondenterna har haft och det minskade kundflödet
som påverkar säljarnas prestation för att kunna få den belöningen som eftersträvas. Våra
respondenters belöningar baseras på försäljningen och utifrån det får de en provision.
Provisionen baseras på den sålda bilen och dess standard. Provisionens utformning varierar
mellan de olika bilhandlarna i Kalmar. Mycket beror på vilket märke handlarna säljer samt
vilken påverkan säljarna har haft i bestämmandet av vilken provision som ska gälla inom
organisationen. Ett företag som skiljer sig åt i utvecklingen av belöningssystem är Beta AB då
den har utvecklats helt av organisationens anställda. Säljarna gick med på att ingen skulle
behöva förlora provision ifall en annan säljare tar över någon annans kund. Det sättet
motiverar anställda att jobba även då en kollega tidigare jobbat med kunden. Det visar
tydligt att alla tjänar på den sortens provision.

Den monetära belöningen har minskat drastiskt under det senaste året och det har våra
respondenter fått känna av varje månad. Det är tydliga minskningar som påverkats av
utomstående faktorer som påverkar organisationen. Det är kundflödet som har minskat och
det beror på den krisen som landet upplever och den prioriteringen som görs av kunderna.
Även de icke monetära belöningarna har minskats inom organisationen, både från ledningen
och från generalagenternas sida. Alla är medvetna om att bilhandeln befinner sig i en svacka,
vilket ökar förståelsen för minskningen av olika sorters belöningar. Personer som inte har
varit nöjda har valt att lämna jobbet för en konkurrent som har haft bättre erbjudande.
Enligt teorin om psykologiska kontrakt som Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver om,
begränsas den personliga och organisations utveckling av den dåliga prestationen som de
själva inte kan påverka. Som Alfie Kohn (1993) beskriver kan bonusar och provision skapa
beroende och göra att prestationerna försämras då extrabelöningar inte går att uppnå.
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Detta innebär då ett slags straff för de anställda. Helge som är försäljare förklarade att han
inte kämpade lika hårt när han inte hade några extra vinster att sträva efter, vilket bekräftar
det Kohn menar.

4.3 Rättvisa med belöningssystem
Gustav på Epsilon AB har inte varit anställd länge på företaget men av tidigare erfarenhet
inom bilbranschen behöver företag ha ett rättvist belöningssystem för att både säljaren och
kunden ska känna sig nöjda. Företaget ska kunna belöna bra säljare som har rätt driv för att
de ska sälja riktigt bra.

Caesar på Beta AB tycker att den interna konkurrensen är svårare än den externa. Därför har
säljarna på företaget försökt att utforma ett så rättvist belöningssystem som möjligt för att
företaget ska ha en harmonisk atmosfär. Han uppmärksammade att vid ett visst tillfälle så
sålde han fler bilar än sina kollegor men tjänade mindre på det. Säljarna på företaget ville
hitta en rättvis fördelning med av provisionen. De har utformat ett system där säljare skriver
in vem kunden har pratad med och om kunden har kontakt med en annan säljare vid den
avslutande affären. På så viss har ingen av säljarna ansträngt sig i onödan. Företaget tjänar
på att ge kunderna en bra service och säljarna tjänar även på att någon annan avslutar
affären.

Erik på Delta AB upplever att belöningssystemet kan orsaka att det blir konkurrens men
samtidigt kan han känna att det behövs för att få säljare att prestera på en högre nivå. Erik
tycker att belöningssystem inom företaget gynnar både kunden och den anställde eftersom
båda partnerna tjänar på det, kunden får en bra service medan säljaren får en bra provision.
Även säljaren Filip på Delta AB tycker att belöningssystemet inom företaget är rättvist
eftersom säljarna har varit med och utformat det. Det har varit en facklig process som har
drivits mot bolaget. Säljarna har en grundplatta som de inte kan tjäna under. Det är
garantilönen. Han tycker att de som vill jobba och sälja mycket kommer att tjäna bra. Även
David på Gamma AB tycker att företagets belöningssystem är rättvis men att det kan leda till
konflikter, speciellt i dessa tider där försäljningen inte är på topp.

Ivar på Zeta AB tycker att företaget har ett väldigt rättvist belöningssystem eftersom den
inte är individuell. Säljaren behöver inte känna skuld ifall han är ledig en helg när hans
tidigare kund kommer in för att avsluta en affär. Den kollektiva belöningen hindrar inte att
säljaren kan öka den individuella belöningen. Det finns andra sätt att öka den individuella
provisionen och ett av dem är att köpa in begagnade bilar till företaget för att sälja vidare.
Ingen säljare behöver förlora pengar på att underrätta ett annat jobb. Om företaget hade
varit större så hade inte ett sådant provisionssystem kunnat fungera, menar
försäljningschefen på Zeta AB. Många säljare hade fått åka snålskjuts vilket hade varit en stor
kostnad för företaget. Även Bertil på Alfa AB tycker att företaget har ett rättvist
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provisionssystem där alla blir rättvist behandlade efter det de har åstadkommit inom
företaget.

4.3.1 Analys av respondenternas syn på belöningssystem
Arvidsson (2005) skriver att konflikter kan uppstå i en organisation om de anställda upplever
orättvisor. Ivar på Zeta AB förklarar att de har en gemensam provision för att undvika
konflikter. Detta innebär att den ene inte ska kunna få egen provision på en försäljning som
den andre kanske jobbat länge på. Alla andra företag vi intervjuat har dock individuella
provisioner men upplever ändå systemet som ganska rättvist trots mindre konflikter ibland.
Ceasar på Beta AB förklarade visserligen att han upplevde den interna konkurrensen som
ganska orättvis, vilket vi tagit upp tidigare. Konkurrensen om kunderna ökar förstås, när
kunderna blir färre. Detta har företaget löst genom ett mer rättvist system där provisionen
delas mellan dem som haft kontakt med en och samma kund. Övergripande verkar säljarna
anse att ett individuellt provisionssystem peppar en och är bra för tävlingsorienterade
personer, vilket säljare ofta är. De anser att systemet är rättvist då man själv ansvarar för hur
mycket man vill tjäna. Dock är det svårare under dessa kristider när försäljningen är
begränsad och lönen inte kan motsvara den individuella drivkraften och dennes önskemål
om belöningar.

Victor Vroom tar upp i sin förväntansteori att lönen måste stämma överrens med den
önskade lönen för att ge motivation. Han menar även att en god arbetsprestation uppstår
när individen känner att den önskvärda belöningen går att nå. Detta förklarar varför
arbetsprestationen hos bilförsäljarna har försämrats nu i dessa tider då provisionen i många
fall är lika med noll och grundlönen knappt går att leva på. Vi skulle kanske kunna påpeka att
provisionssystemet är rättvist i goda tider, men upplevs mindre rättvist i sämre tider. Men
vad skulle hända om provisionen delades lika mellan samtliga försäljare? Jacobsen &
Thorsvik (2002) menar att kollektiva belöningar är rättvist och bra för att motverka
konflikter, dock menar de att om avsikten är att öka de enskilda individernas prestationer
krävs individuella belöningar. Antagligen skulle lönsamheten för företaget påverkas
anmärkningsvärt då tävlingsinstinkterna och den egna drivkraften att kunna påverka sin lön
inte skulle ha någon större betydelse, eller i alla fall inte direkt kunna kopplas till lönen. De
försäljare som i intervjuer påpekat att motivationen dämpas när det finns lite att göra skulle
förmodligen inte känna samma drivkraft att göra det där lilla extra, utan skulle kanske lika
gärna vänta på att kollegan agerar. Detta skulle bli en ond cirkel och skulle desto tydligare
skapa en orättvisa för den som är flitig men måste dela provisionen med dem som arbetar
sämre. Skulle alla jobba flitigt skulle det löna sig för alla, men kanske är det svårare att leva
upp till när den enskildes provision blir förhållandevis liten vid varje enskilt
försäljningstillfälle. Victor Vroom beskriver även att individen måste kunna se ett tydligt
samband mellan vad denna presterar och hur denne belönas därefter.
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Vi har tidigare i referensramen tagit upp vad Svensson & Wilhelmsson (1988) tagit fasta vid,
nämligen det att i utformningen av belöningssystemet finns olika principer att följa för att
uppnå rättvisa. Dessa principer är förtjänstprincipen, jämlikhetsprincipen och
behovsprincipen. Den första principen delas in i tre delar, varav den första är
kapacitetsprincipen vilken innebär att belöningen bedöms efter individens arbetsförmåga
oberoende av dennes tidigare erfarenhet vilket vi kan se inte har någon betydelse för
provisionen gällande våra respondenter. Den andra delen är ansträngningsprincipen och
betyder att individen ska belönas efter hur hårt denne ansträngt sig, och inte efter hur
utfallet blev. Denna princip gäller inte för de företag vi träffat, utan där belönas man enbart
vid en avslutad affär som givit ett positivt resultat. Den tredje delen är effektivitetsprincipen
som däremot tar fasta på den slutförda prestationen och belönar inte efter hur individen
nått slutresultatet, vilket kan kopplas till hur det ser ut att fungera inom bilhandeln. Den
andra principen som Svensson & Wilhelmsson (1988) tagit upp är jämlikhetsprincipen som
menar att alla ska kunna dra nytta av organisationens resurser och resurserna ska fördelas
lika för att det slutliga resultatet eller utfallet ska gynna alla. Inom bilhandeln fördelas
resurserna efter prestation vilket kan ses som rättvist då de får del av resultatet efter hur väl
de bidragit till det. Den tredje principen är behovsprincipen där det menas att alla ska ha
samma möjlighet till vidareutbildning. Detta har bilhandlarnas generalagenter varit noga
med och ger alla bilförsäljare ett visst antal utbildningstimmar per år.

4.4 Motivation
Den viktigaste motivationskällan enligt Gustav, försäljningschef på Epsilon AB är att man får
beröm från kunderna och från sina medarbetare. Generellt så är relationen till kunden den
främsta motivationen. Att kunden känner att säljaren ska kunna hjälpa dem lösa deras
problem och inte bara försöka sälja på dem en bil för att själv kunna tjäna på det. Gustav tror
att den monetära belöningen är en del av den motivationen som kommer från ledningen och
det ligger till grunden ifall den anställde känner sig motiverad nog att jobba på företaget.
Säljaren Helge på Epsilon AB tycker att varje säljare själv måste tycka att det är roligt att gå
till jobbet för att kunna vara motiverad på arbetet. Han anser att den främsta
motivationskällan är den produkten företaget säljer, att sälja så mycket som det går av den.

David på Gamma AB tycker att motivationen inom företaget smittar av sig på kunden. Vid
vissa tillfällen kan motivationen vara väldigt låg och det gör att kunden kan känna osäkerhet
för att göra någon affär. David anser att hans främsta motivation inom företaget är att
avsluta en affär för den genererar mer lön i plånboken. Adam på Alfa AB tycker att hans
arbete kan komma i vägen för att motivera sina anställda. Han känner att mycket av det
administrativa tänkandet som planering kan orsaka att säljarna inte alltid känner sig lika
motiverade.  Ett av hans mål som försäljningschef är att se till att hålla motivationen på
samma nivå året om. Enligt säljaren Bertil på Alfa AB är den främsta motivationen att göra
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bra ifrån sig. Det gör att företaget tjänar pengar och att säljarna når det uppsatta målet. Han
tycker att det alltid finns en morot i och med provisionen som säljarna får.

Erik på Delta AB menar att vid en viss ålder så är lönen inte längre någon drivkraft utan det
är viktigare att lyckas med själva arbetsuppgiften.  Den främsta motivationen är att ägarna
blir nöjda över företagets försäljningssiffror . Det gör att de anställda på företaget får mer
ansvar, menar han. På Delta AB försöker de skapa lojalitet mellan medarbetarna genom att
motivera dem, få dem att må bättre genom vettig lönenivå och att de ska känna att de är en
del av laget. Delta AB försöker även lyfta fram duktiga säljare genom utmärkelser, kortare
resor och olika bjudningar. Erik tror att säljarna skulle tappa farten på försäljningen om
företaget skulle ta bort det lilla extra som motiverar dem. Han anser även att lönen för en
säljare är den viktigaste motivationskällan men även friheten under ansvar. Det gör att de
kan ta sig friheten och underrätta personliga äranden under arbetstid. Ifall säljare inte är
nöjda med de motivationshöjande åtgärder som ges av företaget så brukar de lämna
arbetsplatsen frivilligt.

Filip, säljare på Delta AB tror inte att man kan jobba under samma takt hela tiden utan att
känna sig omotiverad någon gång. ”Det finns några veckor/dagar som man känner sig nere och

har svårt att komma igång. Tur att man har kolleger som peppar upp en.” Han tycker även att hans
motivation påverkas mycket positivt av kollegor och den ständiga förändringen inom
företaget. Det kommer alltid nya mål som en säljare ska sträva efter. Han anser att säljarna
är tävlingsinriktade människor och motivationen styrs för det mesta av dem själva.
Ledningen har stor påverkan på försäljarna och deras förmåga att prestera. Delta AB har
försökt i de svåraste tiderna att motivera sina säljare med olika aktiviteter som Go-cart.

Caesar på Beta AB anser att den främsta motivationskällan är att lyckas med förhandlingar.
Säljaren motiveras inte lika mycket att sälja en bil som kostar 700 000 kr som att avsluta en
affär där han har haft förhandlingar i 3 månader. En utmaning som har varit stor för Beta AB
är att kunna avsluta en förhandling med ex. landstingen där företaget ska sälja en större
volym bilar till en och samma kund. Caesar säger att ”en bilaffär är så mycket mer än bara
affär, väldigt känslomässigt. Inte bara förhandling, utan kunna lita på att lägga ut så mycket
pengar ”. Beta AB har en kontrollerande agent som tydligt upplyser om hur bra eller dålig
säljare man är. Det får en att ta sig i kragen och förbättra sig. Även han som många säljare
anser att säljare är tävlingsmänniskor. Allas försäljningssiffror är öppna på företaget och det
gör att man vill vara bäst, säger Caesar.

4.4.1 Finanskrisens spår i motivationen
Bertil på Alfa AB tycker att motivationen har minskat både på grund av ledningens dåliga
engagemang och den minskade kundruljansen. Alfa AB förlorade för ett tag sedan ett viktigt
bilmärke inom sortimentet och säljarna känner att ledningen inte uppmärksammar hur det
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känns för dem. Tidigare hade Beta AB veckomöte där säljarna blev informerade om allt som
hade med företaget att göra. Mötena har minskat och säljare söker motivation genom att
kontakta gamla kunder för att på något sätt kunna öka försäljningen. Den verkställande
direktören har försökt att ha individuella säljtävlingar för at kunna på något sätt motivera för
ökad försäljning. Motivationen har även minskat av den oron som kollegorna har för att de
ska förlora sina jobb.

Caesar på Beta AB tycker personligen att motivationen har försämrats. ”Ska jag jobba mer
och få mindre betalt?” Alla inom företaget kände inte att de behövde jobba mer och tjäna
mindre. Vissa kollegor på Beta AB ökade sin försäljning vid lågkonjunktur och det gör att den
individuella motivationen ökar för att kämpa mer och kunna åstadkomma lika mycket som
dem.

Den största påverkan på motivationen är att deras löner har sänkts och det är på grund av
den dåliga försäljningen som organisationerna har haft. Försäljningschefen Ivar på Zeta AB
tycker att alla försäljare ska vara tålamodiga eftersom det är en tillfällig fas inom branschen
som så småningom vänder. Av erfarenhet vet han att alla inom organisationen måste kunna
se organisationens svaga sidor för att kunna förbättra dessa och vara redo när krisen vänder.
Han tycker även att ledningen inte kan göra mer än att hålla personalen informerade om de
olika förändringar som kan ske inom organisationen samt uppmuntra att det kommer bättre
tider. Helge på Epsilon AB håller med om att vändningen kommer att komma och då ändras
styrningen och krav från ledningen för ökad försäljning.

Samtliga respondenter tycker att motivationen sänks betydligt mer av generalagenterna som
har höga krav på försäljningen. Säljarna har förståelse men de höga kraven går inte att
uppnå under dessa dåliga tider med litet kundflöde. Den morot som respondenterna har
under bra tider och den provision som de får för bra försäljning blir plötsligt snarare en piska
i dåliga tider. Det minskar motivationen eftersom belöningen minskar och säljarna kan inte
åstadkomma det de egentligen vill, öka försäljningen och bli belönade för det.

4.4.1.2 Analys av försäljarnas motivation
Samtliga respondenter kan hålla med om att den motivationen som kommer från ledningen
smittar slutligen av sig på kunderna och påverkar därmed försäljningen. Enligt Jacobsen och
Thorsvik (2002) som skriver om psykologiska kontrakt, ska det finnas ett ömsesidigt
förtroende mellan ledning och försäljare. Ett högt förtroende inom organisationen gör att
säljarna kan känna sig säkra inom sitt arbete för att ha viljan att åstadkomma bättre resultat
på arbetet. Inom vårt forskningsområde finns det både monetära och icke monetära
belöningar som motiverar de anställda. Den monetära belöningen baseras mycket på det
egna arbetet som varje säljare jobbar för, i detta fall försäljningen av bilar. Den icke
monetära belöningen kommer från både ledningen och arbetskollegorna och kan vara i form
av beröm. Den finns för att organisationen ska känna samhörighet med sina kollegor och
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med ledningen. Det ökar motivationen genom att säljarna känner trygghet. Våra
respondenter har känt under denna kristid att den icke monetära belöningen har minskat
och de känner till en viss del att motivationen minskar eftersom de inte har mycket att se
fram emot.

Maslows behovstrappa utgår från att varje enskild individ har en medfödd motivation, vilket
kan tydas i behovstrappan. Människan vill hela tiden kunna uppnå den högsta tillfredställelse
för att kunna känna sig på topp. Med det minskade kundflödet som våra respondenter har
fått uppleva det senaste året kan man komma fram till att deras tillfredställelse har minskat
och det blir allt svårare att uppnå den högre nivån som innebär självförverkliganden enligt
Maslow. Maslow menar att man kan dela in våra behov i två dimensioner; bristbehov och
växtbehov. För att uppnå en högre motivation och känna växtbehov måste bristbehoven
vara uppfyllda. För att varje anställd ska kunna nå den optimala arbetssituationen inom
företaget ska varje enskild individ kunna identifiera sig helt med den uppgiften de har. Våra
respondenter får allt svårare att kunna uppnå det eftersom de lägger tid på sekundära
arbetsuppgifter bland annat på grund av brist av de primära uppgifterna som är att sälja
bilar. Exempel på sekundära arbetsuppgifter kan vara städning. Vidare kan man koppla detta
till Hertzbergs hygienfaktorer (Eriksson-Zetterquist, 2008) som påverkar bl.a. tillfredställelse,
löneförhållande som påverkar själva arbetet och den personliga utvecklingen som våra
respondenter strävar efter. Uppfylls inte hygienfaktorer av var och en uppstår vantrivsel på
arbetsplatsen. Utifrån vår insamlade data har vi märkt ett tydligt samband mellan
tillfredställelse och löneförhållande. Vissa av våra respondenter har fått en löneminskning på
60 000 kr/år, vilket gör att den tillfredställelse som säljarna vill uppnå, är svår att nå. Det är
en yttre motivation som påverkar den inre vilket gör att den bromsar den personliga
utvecklingen som finns inom de olika motivationsfaktorerna i Hertzbergs teori om
motivation.

Inom bilbranschen finns ett tydligt samband mellan resultat och belöning. Vroom skriver i
förväntansteorin om hur det förväntande resultatet belönas då det faktiskt uppnås.
Respondenterna visar tydligt att det finns samband mellan beteende och prestation som
belönas. Känner sig en säljare motiverad, då är hans beteende på topp och det leder till goda
prestationer. Provisionen ökar efter den försäljning man gör och tydliga resultat visas både
för företaget och för säljaren. Organisationerna har haft en sämre försäljning och det har
visat en tydlig bild av hur prestationen belönats. Även inom det psykologiska kontraktet som
Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver om finns förväntan från ledningens sida om att de
anställa ska kunna prestera efter den fas som organisationen befinner sig i. Den förändras
hela tiden och det gör att prestationen varierar från tid till tid. Under våra intervjuer med
respondenterna återkommer de ofta till hur det är i bra tider inom organisationen för att
kunna ge en bättre förklaring om den förändring som har skett inom organisationen, både
för ledningen och för säljarna.
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4.4.2 Ledningens åtgärder för att förbättra motivationen
Ivar som arbetar som försäljningschef berättar att han försökt peppa sina försäljare mycket
under krisen då det funnits anledning att göra detta. Genom att förklara för sina säljare att
den minskande försäljningen inte orsakats till följd av dåliga prestationer har han försökt
uppmuntra säljarna. Gustav har på grund av den svåra ekonomiska situation som företaget
befunnit sig i tvingats plocka bort många av de belöningar som tidigare användes för att öka
motivationen bland de anställda. ”Det är ju inga tävlingar längre, fina resor och sånt, gåvor
och presenter.” Säljarna har visat förståelse för detta men samtidigt uttryckt för ledningen
att de saknar dem. Istället har Gustav fokuserat på belöningar som inte kostar något att ge.
Han tror att det är minst lika viktigt att ge beröm och uppmärksamhet som att ge lite extra
pengar i samband med att en bil säljs. Han säger vidare att ”uppföljning är viktigt för
motivationen, att alla får se vad bra man gjort ifrån sig och tvärtom”. Eftersom företaget
inte ansett sig ha råd med monetära belöningar har Gustav lagt stor tonvikt på uppföljningen
av sina säljare. Delta AB har inte upplevt krisen i bilbranschen lika kraftigt som Epsilon AB
och därför har de haft möjlighet att öka de finansiella belöningarna för sina bilförsäljare. De
har ökat provisionerna för de tillbehör som säljarna lyckats sälja i samband med bilaffärerna.
Provisionen för finansiering av de billån som kunderna ibland tar, har också ökat. Erik som är
försäljningschef menar att ”det sämsta vi kan göra är nog att ta bort provisionen och införa
månadslönen istället. De måste ha en morot som genererar ganska bra pengar, då är det
intressant, annars blir det ganska slätstruket.” Eftersom företaget har gått bra har ägarna
gett företaget ökat ansvar och handlingsfrihet vilket Erik menar har förbättrat motivationen
mycket för många medarbetare. Sedan tidigare ges olika typer av utmärkelser som till
exempel månadens försäljare just för att öka motivationen och Erik menar att säljarnas
prestationer skulle försämras om dessa små belöningar togs bort. Företaget har inte haft
några större problem när det gäller säljarnas motivation då de omotiverade snabbt söker sig
från företaget. Även om det går bra för Delta AB har säljarnas privatekonomi påverkats, då
de inte erhållit lika stor provision som tidigare år. För att förbättra säljarnas motivation har
försäljningschefen visat intresse för deras privatekonomi och gett uppmuntran i form av att
det ”snart blir bättre”-samtal. Filip som är säljare på företaget menar att även den
uppmuntran som kommer från andra säljare och kollegor är minst lika viktigt för hans
motivation. Ledningens kommunikation med de anställda har förbättrats under krisen. De
har gått från månadsmöten ned till veckomöten. Ledningen har även vid något tillfälle
anordnat trivselaktiviteter för att de anställda ska trivas bättre på sin arbetsplats.

Adam, försäljningschef på Alfa AB har gett sina anställda regelbunden information vad som
händer både inom och utanför företaget. Att få säljarna att känna sig delaktiga och
värdefulla för företaget är det som han arbetat med för att öka sina säljares motivation. Han
har även skickat sina säljare på kurser, dels som uppmuntran men också som belöning.
Förhoppningen är också att säljarna ska bli bättre säljare genom att få ta del av kurserna.
Generalagenterna har i sin tur givit säljarna möjlighet att åka på kurser vilket uppskattas av
säljarna. Alfa ger övriga belöningar i allt lägre grad, det var mer innan krisen. Det var länge
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sedan som några utmärkelser delades ut på företaget. Förut förekom det individuella
säljtävlingar och försäljningschefen peppade sina säljare i högre grad. Bertil saknar inte bara
tävlingarna utan han har också under vissa perioder saknat information från ledningen om
hur det gått för företaget.”Vi skulle vilja ha mer information, vad som händer och inte
händer.”, säger Bertil.  Ledningen på Gamma AB har inte tagit bort några belöningar till följd
av krisen men för att öka motivationen och minska oron bland de anställda har ledningen
satsat mycket på kommunikationen med sina anställda. De skickar regelbundet ut
information om förändringar och följer upp företagets resultat med sina anställda. David har
dock inte upplevt att varken produktiviteten eller motivationen minskat till följd av
finanskrisen. Under året som gått har dock ledningen vid ett flertal gånger arrangerat
aktiviteter, som till exempel Go-cart, för sina anställda. På Beta AB har belöningssystemet
omarbetats den senaste tiden. Säljarna upplevde belöningssystemet som orättvist då den
som sålde mest inte nödvändigtvis var den som fick mest provision. Nu har företaget ett mer
kollektivt inriktat belöningssystem vilket säljarna är mer nöjda med. Säljarna har dock varit
oroliga under krisen men ledningen har genom tydliga tal och bra information berättat om
situationen och förklarat för dem att nedgången snart vänder. Säljmötena med ledningen
har dock blivit mer ”peppmöten” då fokus har legat på att uppmuntra säljarna, inte att
trycka ned dem med dåliga försäljningssiffror.

4.4.2.1 Analys av ledningens åtgärder för att förbättra motivationen
Resultatet från våra intervjuer visar att många av respondenterna fått försämrad motivation
på grund av finanskrisen. Orsaken varierar från minskad försäljning, till minskad lön, till
missnöje med ledningen. Den förstnämnda orsaken, minskad försäljning påverkar förstås
mycket då det är just den aktiviteten försäljarna gillar och taggas av. Detta i sin tur påverkar
lönen vilket kommer att innebära en sämre levnadsstandard. Enligt Maslow kan detta
innebära att individen fastnar i ett briststadium där det viktiga är att tillfredsställa
grundläggande behov så som trygghet. Detta innebär då att det finns litet utrymme till
motivation att prestera efter högre mål. Missnöje med ledning kan bero på uppsägningar
och dålig kommunikation, precis som beskrivits i teorin om The cesspool syndrome. I svåra
tider är det enligt Pollar (1995) extra viktigt med beröm. Detta verkar ledningen på flera av
företagen tagit fasta på. Visserligen har inte alla företag råd att ge ekonomisk kompensation
för att visa sin uppskattning men dessa har istället satsat hårt på att visa sin uppskattning på
ett sätt som inte belastat företagets ekonomi. Vi har dock uppmärksammat att Gamma AB
plockat bort flera av de tävlingar och utmärkelser som företaget tidigare hade. Samma sak
gäller för Alfa AB. Utifrån Pollars teorier är detta mycket olyckligt och något som kommer att
ha negativ konsekvens för personalens motivation. Detta kan vi också ana, då det finns ett
underförstått missnöje med att det försvunnit. Samtidigt har de anställda stor förståelse
varför många belöningar försvunnit. Men utmärkelser som till exempel månadens säljare
behöver egentligen inte kosta pengar och därför finns det egentligen ingen anledning att ta
bort den. Pollar menar att det är väldigt viktigt att goda prestationer uppmärksammas, då
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det dels förbättrar motivationen men också för att det är dessa prestationer som krävs för
att företaget ska lyckas i framtiden. Om ledningen uppmärksammar goda prestationer, vilket
de flesta företagen i vårt urval gör, ger det positiva signaler till de anställda att göra liknande
prestationer, vilket ger dem en drivkraft att också utföra dem igen.

Precis som Appelbaum et al (1992) beskrev i referensramen, känner flera anställda sig
stressade och oroliga över sin situation i samband med lågkonjunkturer och dess effekter i
form av bland annat uppsägningar. För att motverka detta bör ledningen satsa på en god och
öppen kommunikation med sina anställda menar Appelbaum. Vi kan se att många företag
lyckats väldigt bra med detta och de flesta företag i vår studie använder sig av
informationsmöten i högre grad idag än innan krisen. Alfa AB sticker dock ut från mängden
då antalet informationsmöten faktiskt minskat de senaste åren. Bertil som arbetar som
försäljare på företaget berättade att tidigare hade man möten nästan varje vecka, men att
det idag sker mycket mer sällan. I flera månader var han och kollegorna oroliga över
företagets framtid innan de till sist fick information från ledningen om att det faktiskt gick
ganska dåligt och att de skulle tvingas varsla personal. Pollar (1995) beskriver denna väntan
som otroligt negativ för personalens motivation och att de anställda har rätt att få obekväm
information om företaget i samband med att ledningen får den. Av vår intervju med Adam,
som är försäljningschef på företaget, fick vi fram att han haft informationen länge men att
det tog lång tid innan han agerade och varslade personal. Med andra ord gjorde han ett val
att under ganska lång tid tiga om företagets situation. Kanske kan detta påverkat att några
anställda frivilligt lämnade företaget och valde en konkurrent som arbetsgivare.

I vår referensram beskrev Casison-Tansiri (2006) att det är viktigt att prata med företagets
”stjärnor” så att de inte lämnar företaget frivilligt i samband med långkonjunktur och
uppsägningar. Detta ansågs vara nyckeln för att företagen inte skall drabbas av the cesspool
syndrome. Vi har dock inte fått någon som helst information om att någon av företagens
ledningar ägnat sig åt sådana samtal. Vi kan bara spekulera kring om detta kan vara orsaken
till att anställda på flertalet av företagen i vår studie drabbats av uppsägningar på frivillig
basis bland de anställda. Det kan dock tolkas som om företaget inte lyckats övertyga dessa
personer om att de kan känna sig trygga på sin arbetsplats och att de behövs, vilket enligt
Maslow är ett grundläggande behov som först måste tillfredsställas för att individen ska
kunna vara motiverad och kunna sträva mot högre mål som självförverkliganden. Å andra
sidan kan vi uttala oss om de som frivilligt lämnade företagen verkligen var några ”stjärnor”,
utan det verkar snarare som att de som frivilligt ger sig av är de som inte passar i det tuffa
försäljningsklimatet. Utifrån insamlad data kan vi även komma fram till att anställda på de
olika företag som vi har intervjuat anser att provisionssystemet är den viktigaste
motivationskällan. Arvidsson menar att belöningssystem har som syfte att kunna motivera
organisationens anställda. Det är deras morot för att kunna uppnå både de självuppsatta och
organisationens mål. Säljarna vill känna motivationen för att deras prestation ska vara på
topp. Det är den icke monetära belöningen från ledningen, som kan uppmuntra i dåliga
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tider. Inom samtliga organisationer inom forskningsområdet har ledningen försökt att
uppmuntra sina anställda genom att ex. åka Go-cart vilket har uppskattats av de anställda.
Detta är ett bra sätt utifrån Hertzbergs teori att motivera utöver belöningar i form av pengar.
Belöningssystem som utgörs av en provision har inom samtliga organisationer påverkats
under finanskrisen, vilket gör att de anställdas motivation minskar då deras lön minskar.

4.4.3 Respondenternas motivationskällor
I våra intervjuer har det framkommit vad respondenterna upplever som trivsamt med deras
arbete och vad som motiverar dem. Filip som arbetar som försäljare på Delta AB menar att
kollegorna spelar en mycket viktig roll för hans motivation men också att den verksamhet
som han arbetar inom ständigt förändras vilket tvingar honom att utvecklas och anpassa sig
efter nya förutsättningar. Han ser sig dock inte som någon bilexpert utan hävdar att
kunderna ofta vet mer om en modell än vad han gör. Kundens bilkunskaper har ökat mycket
i och med Internets framväxt vilket gjort att bilförsäljarna tvingasts skärpa sig, menar Filip.
Filip ser sig mer som en problemlösare som försöker hjälpa kunden att hitta just den bilen
som passar dennes önskemål bäst. Erik som är Filips chef känner sig som mest nöjd, och
motiveras i hög grad av att företagets resultat är positivt. När företaget går bra får han och
hans kollegor större ansvar vilket Erik, på Delta AB, också motiveras av. Han valde inte
bilbranschen på grund av ett stort bilintresse utan för att han tycker det är roligt att arbete
med människor. Erik säger själv att ibland tenderar till att köra över folk och sätta ner foten
lite för fort och menar att han kan ha lite dåligt tålamod ibland. Han förklarar dock att han är
medveten om detta och att han gärna vill ha andras tankar och åsikter.

David på Gamma AB tycker det roligaste i arbetet är att få göra själva affären med kunden då
det är då man tjänar pengar. Han ser sig som väldigt tävlingsinriktad och motiveras i hög
grad av beröm och utmärkelser. David känner inget behov av att utvecklas eller klättra inom
företagshierarkin utan motiveras istället av att sälja fler bilar och på det viset tjäna mer
pengar. Caesar på Beta AB tycker det viktigaste med arbetet är att han trivs och känner en
glädje i arbetet. Av de svar han gav i intervjun tycks varken lönen eller utveckling vara
särskilt viktigt för hans motivation. Gustav som är försäljningschef på Epsilon AB ser sig som
en hjälpare, som försöker få personalen att må bra. Hans arbete handlar mycket om att
försöka se försäljaren och dennes behov och han föredrar att ge beröm före en extra slant
pengar vid goda prestationer. Gustav är väldigt målinriktad och känner sig nöjd när dessa
uppnås. Störst glädje känner han när kunden i efterhand kommer tillbaka och tackar för en
god affär. Ivar (Zeta AB) och Helge (Epsilon AB) tycker inte att utmärkelse och pengar är den
viktigaste motivationskällan utan det är själva försäljningen som han ser som mest
motiverande. I intervjun betonade de utveckling, att få lära sig nya saker som mycket
motiverande.
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4.4.3.1 Analys av finanskrisens påverkan på respondenternas motivation
Som vår redogörelse visar skiljer det sig mycket mellan respondenterna kring vad de
motiveras av men också varför de valt att arbeta inom bilförsäljningsbranschen.  I
referensramen beskrevs Maccobys (1989) teorier kring vad som motiverar olika chefer. Vi
har dock valt att tolka även ”vanliga” försäljare utifrån dessa teorier. Gustav på Epsilon AB,
kan precis som han själv nämner klassas som en hjälpare då mycket handlar om att skapa en
god stämning på företaget och ser möjligheten att hjälpa både kunder och sina anställda
som en viktig del i sitt arbete. Utifrån detta skulle Gustavs motivation inte påverkas
nämnvärt av den minskade försäljningen och att innehållet i plånboken blivit mindre till följd
av krisen. Filip på Delta AB, visar hög grad av överrensstämmelse med självutvecklaren som
ser sig som en problemlösare. Självutvecklaren anser att det är viktigt att denne får bra
betalt för sitt arbete vilket skulle innebära minskad motivation i lågkonjunkturer. Filips
motivation har dock inte påverkats negativt under krisen, men detta skulle kunna förklaras
av att han jobbar på Delta AB, som är det företag som minst drabbats av krisen.

Erik på Delta AB är lite mer svårplacerad utifrån Maccobys personlighetsteorier (1989). Det
ibland dåliga tålamod som han själv beskriver att han har skulle kunna vara ett tecken på att
han är en innovatör men i övrigt stämmer inte mycket in på den personligheten. Övriga svar
tyder dock mer på att han har en personlighet som påminner mycket om expertens, vilket
han också själv sade. Han hade tidigare gjort något test med samma personligheter som vi
frågade om där han blev lite av varje men stämde bäst in på experten. Han motiveras i hög
grad av icke-monetära belöningar, i intervjun nämner han speciellt ansvar och
självständighet som viktigt, vilket Hertzberg beskriver som en av de motivationshöjande
faktorerna. Hertzberg (2008) menar också att de monetära belöningarna i sig inte är
motiverande utan fungerar som en faktor som ska motverka vantrivsel. Detta bekräftar
empirin som tyder på att de monetära belöningarna inte ses som det viktigaste, utan det
verkar snarare som att vara duktig i sig är viktigt. De gillar tävlingar vilket ger de
tävlingsmänniskor som de är möjligheten att visa sig duktiga. Att bli månadens säljare kan
vara en stor motivationskälla i sig. Dock är det provisionen som är den starka moroten,
påstår de.  Den inre tillfredställelse som Erik, försäljningschef på Delta AB känner vid positiva
resultat tyder också på att han skulle kunna ses som en expert. En expert kan ses ha en
motivationskälla som påverkas negativt av en lågkonjunktur och vad det för med sig, men
eftersom det företaget som Erik arbetar på inte påverkats speciellt mycket av den senaste
krisen, finns det heller inget i hans svar som tyder på att han var mindre motiverad under
2008/2009 jämför med tidigare år.

David på Gamma AB uttrycker det klart och tydligt att pengar och andra belöningar är det
viktigaste för honom i sitt arbete, vilket även det tyder på att han skulle kunna klassas som
en expert utifrån Maccobys teorier (1989). Han känner dock inget behov av att klättra i
hierarkin vilket annars är vanligt bland experter. David arbetar på ett av företagen som
drabbats hårdast av lågkonjunkturen och vilket kan ses som dåligt utifrån Davids perspektiv
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då deras möjlighet till ökade belöningar minskat. Det finns dock inget i intervjun som pekar
på att David känner sig mindre motiverad nu trots att den dåliga försäljningen inneburit
mindre provision. Caesar (Beta AB), Ivar (Zeta AB) och Helge (Epsilon AB) gav liknande svar i
intervjun och kan ses som en kombination av flera personligheter. De vill alla kunna
utvecklas i sitt arbete och lönen är inte det viktigaste vilket alltså innebär att deras
motivation inte nödvändigtvis behövts försämrats av de minskade provisionerna. Å andra
sidan betonar de att det är själva försäljningen som är det mest motiverande vilket skulle
innebära att de inte är lika motiverade idag eftersom försäljningen går dåligt. Utifrån
personlighetsteorierna skulle Caesar, Ivar och Helge kunna ses som försvarare då den service
de ger är viktig för deras tillfredställelse på arbetet. Vill man, kan man se mötet mellan
försäljare och kunder som en kamp där försäljaren ska lyckas övertyga kunden om att köpa
en produkt. Gör man detta, är de tre respondenterna försvarare då de känner enorm glädje
och tillfredsställelse när de ”vunnit” och kunden bestämt sig för att köpa en bil.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att få av respondenterna har utifrån de svar de givit i
intervjuerna en personlighet vars motivation försämrats på grund av minskade provisioner.
Däremot finns det några som mycket väl kan vara mindre motiverade under lågkonjunkturer
som finanskrisen 2008/2009. Detta beror inte på att de har mindre pengar i plånboken utan
för att de inte lyckas övertyga lika många kunder om att köpa en bil.

4.5 Generalagenter
Följande kapitel handlar om hur generalagenterna motiverar säljarna ute på företagen.
Detta kan tyckas ligga utanför uppsatsens syfte, då det inte handlar om hur ledningen för
företaget motiverar sina anställda men vi har valt att ta med kapitlet i uppsatsen eftersom
det kan förklara chefernas sätt att motiverar sina anställda. Om till exempel
generalagenterna, det vill säga de som levererar bilarna till företaget från fabriken, har stora
belöningssystem har ju inte ledningen så stort behov av att utforma ett till belöningssystem.
Vidare ger detta kapitlet en bild av hur generalagenterna påverkat bilförsäljarnas motivation
under finanskrisen.

Generalagenterna kan ställa hårda krav på aktörerna. Golvet ska se ut på ett speciellt sätt,
och de ska använda sig av förutbestämda färger och så vidare. Dessutom kan
generalagenterna pressa ledningen att göra sig av med försäljare som inte uppfyller
försäljningskraven. Alfa AB förlorade ett viktigt bilmärke eftersom de inte kunde hålla den
önskade försäljningsnivån som agenterna krävde. Enligt Bertil på Alfa AB vill agenter att det
ska säljas mycket och det lönar sig för säljarna också då deras bonus ökar. Företaget får
bonus ifall försäljningen har gått bra under året. Bonusen fördelas jämt över företagets
anställda. Tävlingarna är roliga enligt Bertil eftersom man pressas att åstadkomma det bästa
för en själv och för företaget.
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Internutbildningar är något som agenterna kräver att säljare ska gå på och säljarna själva
tycker att det är viktigt med utbildningar för att kunna utvecklas inom företaget. Helge på
Epsilon AB berättar att säljarna på företaget ska gå på internutbildning minst fem dagar om
året. Säljarna själva får bestämma vilka det ska bli men vid vissa tillfällen ställer
generalagenterna krav på vilka utbildningar som ska vara obligatoriska.

Delta AB har ett avtal med sin agent om hur många bilar företaget ska sälja.
Generalagentens krav är att Delta AB ska sälja 1 % av den totala försäljningen i Sverige. Det
är upp till företaget Delta om hur detta ska uppfyllas.

Säljtävlingar är den främsta motivationsåtgärden från generalagenterna. David på Gamma
AB förklarar att tävlingar ger en tillfälle att sträva efter något utöver den vanliga lönen. Beta
AB får även säljtävlingar från finansbolag. Enligt Caesar gynnas alla parterna av sådana
tävlingar, agenterna och företaget får höga försäljningssiffror och säljarna får en högre
provision samt vinsten från tävlingen. På Zeta AB har man bara tävlingar från
generalagenterna och det uppskattas av säljarna. Att åka till USA eller Japan till fabriker där
bilarna tillverkas är en del av den utvecklingen som finns inom branschen. Tävlingar om
sådana resor har man fått vara med om innan krisen. Nu har agenterna minskat på utbudet
av resor men försöker ändå erbjuda en och annan resa till Stockholm för att säljarna ska
känna uppmuntran från generalagenterna, säger Ivar. Han menar dock att han själv inte
motiveras extra av sådana tävlingar. Han känner att han ändå kan motiveras tillräckligt
mycket för att sälja.

Beta AB är ett företag som kontrolleras ordentligt av sina agenter. Agenterna är tydliga med
att följa upp företaget och säljarna. Varje månad får varje säljare en bedömning som har
sammanställts av agenterna om hur bra säljare man är. För att sammanställa bedömningen
tar man hjälp av kunderna som ska besvara några frågor kring den avslutade affären.
Agenter ställer höga krav på att säljarna inom Beta AB ska vara bland de bästa på
marknaden.

4.5.1 Analys av generalagenternas motivationshöjande åtgärder
Agentteorin som bland annat Eriksson-Zetterquist et al (2008) skriver om, säger att individer
drivs av egenintressen och att den enskilde anställde inte alltid har samma mål som
ledningen på företaget. Detta innebär att ledningen på något sätt måste säkerställa att deras
intressen uppfylls, vilket ibland kan vara problematiskt. I referensramen har agentteorin
beskrivit att kontrakt mellan agent och principal bör utformas som en åtgärd för att
handskas med sådana intressekonflikter. I denna uppsats analysfall gällande bilhandeln kan
vi konstatera att principalen, i detta fall generalagenterna ställer höga krav på bilhandlarnas
försäljningsvolym och även på hur lokalerna ska se ut. För att uppmuntra säljarna till att
prestera bra finns det väl utformade belöningssystem och olika tävlingar anordnas, vilket
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förhoppningsvis ska få dem att arbeta mot de mål som generalagenterna önskar. Detta
beskriver agentteorin som viktigt för att uppnå målöverensstämmelse.

Genom intervjuer har teorin bekräftats då det framkommit från flera säljare att dessa
tävlingar och belöningar är väldigt viktiga och menar att när dessa plockas bort till exempel
som nu i sämre tider påverkar det motivationen och ibland tenderar säljarna att tappa
gnistan då de inte har något extra att se fram emot. Bertil som är försäljare på Alfa AB sa i
intervjun att tävlingar fick en att kämpa, vilket gynnade både honom själv och
organisationen. Varför arbeta lika hårt utan att få något extra? Med andra ord är en så kallad
målöverensstämmelse inte kostnadsfri, precis som Eriksson-Zetterquist (2008) beskriver i
agentteorin. För Alfa AB som förlorade ett av sitt viktigaste bilmärke innebar detta inte
enbart en förlust för företaget utan påverkade även Försäljaren Bertils arbetsmotivation då
han hade ett egenintresse i just det bilmärket. Detta visar på att egenintressen har stor
betydelse, vilket agentteorin menar att ledningen måste vara vaksamma på. I detta fall
lyckades inte bilhandlaren uppnå den försäljningsvolym som generalagenterna hade som
krav och valde då att skaffa en annan återförsäljare i Kalmar. Enligt Svensson & Wilhelmson
(1988) finns det olika sorters drivkrafter som gör att människor drivs till att prestera. En av
dessa är tvång vilket innebär att individen agerar på ett visst sätt för att slippa oönskade
konsekvenser. Tvång kan dock leda till motstånd och kan göra att uppgifter undviks så snart
tillfälle ges. På sätt och vis kan vi påstå att generalagenterna utövar ett visst tvingande i och
med att de kan dra sig ur en bilhandlare som inte säljer efter en viss volym som
generalagenten bestämt. För att generalagenterna ska få utöva detta tvång utan att det
leder till motstånd utdelas extrabelöningar och gåvor samt tävlingar som resulterar i vinster.
En winwin-situation uppstår och säljarna ser att det gynnar dem själva att prestera lite extra.

4.6 Uppsägningar
Delta AB har inte behövt varsla några anställda om uppsägning i samband med krisen. De är
dock en anställd mindre då en nyligen har gått i pension. Ingen har med andra ord behövt
lämna företaget mot sin vilja. Filip har heller inte märkt av att någon av de anställda skulle
vara speciellt orolig över att förlora sitt arbete. Eftersom företaget inte påverkats speciellt av
finanskrisen och framtiden ser mycket ljus ut för företaget så finns det heller ingen anledning
att vara orolig, menar Filip. Ingen av säljarna har lämnat företaget frivilligt men några
bilmekaniker på företaget har bytt arbetsplats. Helge har inte arbetat på Epsilon AB mer än
någon månad. Han arbetade tidigare för en konkurrent som säljer bilmärken som minskat
sina marknadsandelar betydligt de senaste åren. Helge berättar att försäljningen minskade
med 40 % på hans förra arbetsplats och att han var en av dem som frivilligt valde att lämna
företaget. När krisen inleddes i slutet av 2008 avskedades ett par säljare och en tid senare
valde han och någon mer att lämna företaget. Helge märkte av att säljarna på den gamla
arbetsplatsen var mycket oroliga dels för att förlora sina arbeten men också för den låga
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lönen. Helge säger: ”Är det så att lönen baseras på det man säljer så är det självklart man
blir orolig.” Han berättade också att stämningen försämrades på företaget när det första
varslet kom och att många anställda la mer energi på att hitta ett nytt arbete än att sälja
bilar. Anledningen till detta var, enligt Helge att ledningen inte gjorde något för att hantera
den oro som personalen kände.

Alfa AB är ett av de företag som sagt upp flest personer till följd av den kris som drabbat
bilförsäljningsbranschen. De har gjort sig av med fem personer varav en av dem arbetade
som försäljare. Adam som är försäljningschef på företaget menar att de anställda tagit
beskedet om uppsägningar på ett bra sätt men han har som chef upplevt arbetet som
mycket påfrestande och jobbigt. Han sa att: ”Det är ju roligare att anställa än att säga upp
folk.” Uppsägningarna och det dåliga resultatet har bidragit starkt till att han inte alls trivs
lika bra på sitt arbete som han gjorde för två år sedan. Adam berättar också att säljarna som
blir kvar på arbetet efter en uppsägning tjänar på det ekonomiskt då deras bonus ofta stiger
till följd av att det är färre säljare som ska dela på den rörliga lönen. Han tror dock inte att
personalen som är kvar är speciellt orolig för att förlora arbetet då de uppsägningar som
behövs göras är gjorda vilket stämmer överrens med den bild Bertil ger, som arbetar som
försäljare på företaget. Innan uppsägningarna var det dock oroligt och det pratades mycket
mellan kollegorna om hur det skulle bli. Bristen på information från ledningen spädde på
oron men säljarna förstod att något drastiskt skulle hända eftersom de inte sålde så mycket.
Det var först kring sommaren 2009 som de anställda fick information om framtiden och om
hur det gått för företaget. Tidigare hade man informationsmöten varje vecka men de
senaste åren har dessa möten blivit allt ovanligare. I samband med att varslen presenterades
på företaget var det några som sa upp sig frivilligt och började arbeta för en konkurrent.

Även Gamma AB har sagt upp folk men David menar att de som blivit kvar presterat bättre
efter uppsägningarna. Han berättar också att några anställda lämnade företaget frivilligt då
de fick erbjudande från konkurrenter. Beta AB har inte sagt upp någon personal de senaste
åren men Caesar känner ingen anställningstrygghet för det utan säger
”anställningstrygghet? Den är inte så vidare i vår bransch. På pappret finns det
kollektivavtal. Men i realiteten är det tufft. Underförstått sagt, håll budgeten eller stick. Det
är inte som kommunalanställda som omplaceras.” Han tycker dock att ledningen hanterat
den oro som säljarna bitvis haft genom de säljmöten som anordnas regelbundet varje
månad. Den information som gavs lugnade de anställda och de fick mycket uppmuntran från
ledningen. Zeta AB har sagt upp en försäljare till följd av minskad försäljning och på
huvudkontoret har fler fått gå. Ivar berättar att han känt en rädsla att förlora arbetet men på
grund av hur det sett ut på marknaden har han och många andra inte vågat byta arbete. Nu
finns det ingen större oro längre eftersom organisationen är så liten att ytterligare
uppsägningar skulle innebära att företaget skulle läggas ned vilket ägarna inte har haft för
avsikt att göra.



57

Adam på Alfa AB beskriver hur han resonerade följande i valet kring vem som skulle varslas:
”Först in sist ut, men samtidigt, är man speciallist inom ett område vill man behålla den
personen och kämpa för att inte förlora den. Han/hon är en viktig tillgång för företaget och
självklart prioriterar man de vid svåra tider. Det får man ta med facket, vilka man ska säga
upp. Det är svårt att komma runt reglerna, men det är lättare att säga upp folk i svåra tider.”
De anställda som har blivit varslade har sedan fått externa hjälppaket som företaget
bekostat för att de ska få ett nytt arbete.

4.6.1 Analys av uppsägningarna bland bilhandlarna
Enligt Selmer & Walderstrøm (2007) är nedskärningar en defensiv och vanlig strategi för att
möta ekonomisk recession bland företag. Föga förvånande visade vår studie att så även var
fallet i den recession som bilbranschen befunnit sig i under 2008-2009. Av de sex företag
som finns med i studien har tre företag varslat och sagt upp personal. Ett av dessa företag
har dock undvikit varsel genom naturliga avgångar från företaget i form av pensioneringar.
Beta AB kan sägas gått mot strömmen och expanderat i och med lanseringen av ett nytt
bilmärke. Orsaken till uppsägningarna bland de tre företagen är att minska företagets
kostnader då de tvingas anpassa sig till det nya konjunkturläget som innebär minskade
inkomster. Tsai et al, menar att även företag i medgång tenderar att säga upp folk, men vår
studie visar att så inte är fallet inom bilhandeln i Kalmar. Gamma AB och Delta AB är de
företag som går bäst i finanskrisens spår och ingen av dessa företag har varslat eller sagt upp
personal. Gamma AB har tvärtom ökat sin personalstyrka de senaste åren. Nedskärningar
brukar enligt Selmer & Walderstrøm (2007) leda till fortsatt försämrad lönsamhet,
anledningen till detta är många, bland annat bristande motivation bland de anställda som är
kvar på företaget. Företagen som varslat och sagt upp folk i vår studie anser att den svåraste
tiden är bakom dem nu men vi har inte tillräckligt mycket information som talar för att
nedskärningarna är orsaken till detta. Det mest troliga är kanske trots allt att efterfrågan
sakta men säkert ökat.

Helge menade att han och många av hans kollegor började leta sig om efter nya arbeten i
och med uppsägningarna på hans föra arbetsplats. Det menar Tsai et al (2007), är en
konsekvens av att de anställda tappat förtroendet för ledningen. Att döma av Helges svar i
intervjun så tyder det mesta på att så också var fallet hos hans tidigare arbetsgivare. Vi har
inte kunskap att klargöra huruvida Helges arbetsplats drabbats av the cesspool syndrome
men mycket tyder ändå på detta. Om vi utgår från att den halva personalstyrka som sades
upp av företaget var de mindre viktiga för företaget, vilket nog är ett rimligt antagande, kan
vi fastställa att företagets viktiga medarbetare blev kvar efter varslen. Helge och hans
kollegor som lämnade företaget frivilligt har säkert försatt sina tidigare arbetsgivare i svår
situation då Bedeian & Armenakis menar att det är en nyckelfråga för företagets framtida
lönsamhet att behålla de högpresterande inom företaget. Arbetsgivaren tycks inte ha lyckats
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med detta varpå dess framtidsutsikter mycket väl kan vara dystra trots ökad efterfråga på
bilar.

Alfa AB har sagt upp personal men inget tyder på att företaget drabbats av the cesspool
syndrome. De anställda har fortfarande högt förtroende för ledningen och de känner sig
heller inte oroliga för att förlora sina arbeten. Försäljaren på företaget som vi pratade med
berättade dock att det fanns en stor oro på företaget tidigare men att den förbättrade
kommunikationen med ledningen, samt de tidigare varslen, bidragit till att de anställda
återigen känner sig trygga på sin arbetsplats. Ledningen kan alltså ha lyckats med att hålla
sin personal trygga och nöjda genom de åtgärder som Bedeian & Armenakis (1998) anser
vara nödvändiga för att uppnå detta. Uppmuntran tillsammans med god kommunikation är
deras framgångsrecept vilket ledningen på Alfa AB tycks tagit fasta på. Bertil som är
försäljare på företaget nämner i intervjun att ledningens kommunikation med de anställda
förbättras vilket stöder Bedeian & Armenakis om att detta alltså är lösningen för att undvika
en flykt från företaget. Adam som är försäljningschef på företaget medger dock att det varit
mycket tråkigt och jobbigt att kommunicera med sina anställda när det kommer till varslen
vilket också Bedeian & Armenakis beskriver.  Caesar som arbetar på Beta AB känner ingen
oro över att förlora sitt arbete och han säger också att ledningen haft en väldigt bra
kommunikation med sina anställda. Beta AB tycks varit väldigt duktiga på att uppmuntra sina
anställda vilket lett till en nöjd personal. Gamma AB tycks både bekräfta och falsifiera
teorierna kring konsekvenserna av uppsägningar. Försäljare har frivilligt lämnat
organisationen vilket ligger i linje med teorierna. Men å andra sidan verkar personalen ha
stort förtroende för ledningen och David som arbetar på företaget menar till och med att de
som är kvar presterar bättre på arbetet. Detta ska utifrån de Appelbaums et al teorier
(1992), som togs upp i referensramen, ses som uppseendeväckande då fallet oftare är så att
företagets anställda presterar sämre i samband med uppsägningar.

Våra intervjuer visar att Alfa AB är det enda företaget som erbjudit den varslade personalen
någon konkret hjälp. Sådan hjälp är tämligen vanligt förekommande men att ge stöd till den
kvarvarande personalen för att hantera de känslomässiga svårigheter som den försätts i
samband med uppsägningar är mindre förekommande, även om den är viktig. Ingen av
intervjuobjekten i vår studie har dock angett att sådan hjälp givits till anställda vilket kanske
kan förklara att motivationen och prestationerna på några av de företag som varslat
försämrats.

4.6.2 Konsekvenser av uppsägningar
Helge arbetade idag för en konkurrent till det företag han arbetade på när finanskrisen bröt
ut och företaget sa upp halva personalstyrkan. Han säger att ”självklart blir stämningen
sämre ifall folk som inte vill gå måste gå.” Helge berättar att de anställda blev mycket oroliga
och stämningen mycket dålig till följd av uppsägningarna och han valde att senare lämna
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företaget. Han och hans kollegor tyckte att företaget inte gjorde något för att förbättra
stämningen och situationen för de kvarvarande på företaget. På Zeta AB tvingades både
säljare och mekaniker lämna företaget till följd av den dåliga försäljningen i krisens spår. Ivar
tyckte detta var mycket tråkigt men samtidigt hade han stor förståelse för beslutet då
kostnaderna var tvungna att minska. Han menar att motivationsproblem uppstått bland
personalen, men huvudanledningen till detta säger han inte beror på missnöjet mot
uppsägningarna utan att det beror på den dåliga försäljningen. ”När det gått en vecka och
det inte sålts en enda bil, det är mycket ovanligt men när det händer känner personalen sig
inte nöjd.”, förklarar Ivar.

Försäljningschefen på Alfa AB har inte märkt något missnöje eller försämrade prestationer
eller motivationsproblem i samband med uppsägningarna på företaget. Personalens
reaktioner beror helt på hur den uppsagda är som person, menar Adam, och hittills har det
inte varit några problem. Stämningen i fikarummet har förvisso påverkats negativt kortsiktigt
till följd av uppsägningarna, men några motivationsproblem har det inte varit fråga om.
Dessutom menar Adam att säljarna som blir kvar gynnas av uppsägningarna då deras
provision ofta ökar till följd av uppsägningarna. ”Jag tycker att de jobbar bättre nu, men det
har varit tufft att sälja. Men jag är imponerad över det de gör under svåra tider”, säger Adam
när han får frågan om hur säljarnas prestation påverkats av krisen och uppsägningarna. Bertil
som arbetar som säljare på företaget menar att det blivit mycket samtal mellan kollegorna
om deras oro i samband med krisen. Han tyckte det var mycket tråkigt att mista sina
arbetskamrater men har stor förståelse för beslutet att säga upp personal.

Delta AB har inte drabbats speciellt hårt av finanskrisen och har heller inte sagt upp någon
personal. Filip tror dock att stämningen och motivationen skulle påverkas negativt om
företaget varslade någon kollega, men endast i det korta perspektivet. På Gamma AB har ett
flertal anställda blivit uppsagda. David menar dock att de anställda som blivit kvar på
företaget presterat bättre och arbetat hårdare efter detta. Uppsägningarna har fungerat
som en väckarklocka och de anställda har förstått att företaget verkligen är beroende av
förbättrade försäljningssiffror. David säger dock, att några anställda valde att sluta på
Gamma AB och börja arbeta för konkurrenter, ganska kort tid efter uppsägningarna.

4.6.2.1 Analys av konsekvenserna av uppsägningar
Vi har tidigare varit inne på att det finns indikationer som pekar på att företagen som varslat
personal ganska snabbt förlorar anställda som frivilligt lämnar organisationen. Det behöver
inte vara, men det kan vara ett tecken på att de anställda tappat förtroendet för ledningen.
Naturligtvis kan dessa anställda lämnat företaget då de är rädda att förlora sitt arbete i
framtiden men frågan är egentligen inte om dessa borde lämnat företaget innan varslen i så
fall. Om de nu inte varslats i första omgången varför då söka sig efter en ny arbetsgivare? De
borde ju känna sig mer trygga än någonsin i och med att företaget valde att behålla den
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anställde. Likaså verkar det som att alla upplevde krisen som tyngst i slutet av 2008 varpå
det senare långsamt men stabilt blivit bättre. Det borde också tala för att de varslen som
lagts troligtvis inte följs av ytterligare varsel. Utifrån dessa antaganden kan slutsatsen istället
dras att de lämnade organisationen av andra anledningar än rädslan att förlora sitt arbete.
Det kan istället vara ett resultat av missnöje med ledningen. Ingen av våra respondenter har
berättat för oss att de känt dåligt samvete eller liknande symtom som är vanligt
förekommande i samband med uppsägningar (the survivor syndrome). Kanske är det ändå
det som är fallet. Trivseln och motivationen tycks ändå ha påverkats negativt av
uppsägningarna vilket inte är speciellt förvånande med tanke på de teorier som
presenterades i referensramen av bland annat Appelbaum et al. Med största sannolikhet är
det orsaken till att flera personer lämnat företagen frivilligt men det intressanta är vad som
är anledningen till att personalen känner sig mindre nöjda med sitt arbete. Kanske är det
missnöje med ledningen, kanske är det känslor som kan förknippas med the survivor
syndrome. Ett par respondenter, bland annat Adam på Alfa AB, berättar att turordningen till
största del styr vem som förlorar arbetet i samband med uppsägningar. Det innebär att sist
in i företaget är den som först lämnar företaget. Den anställde som förlorar arbetet kan i
själva verket då vara en högpresterare vilket kan skapa både oro och missnöje bland de
anställda.

Enligt Appelbaum et al (1992), är ofta missnöjet bland personalen i samband med
uppsägningar orsakad av att de inte ser något samband med de anställdas prestationer och
vilka som förlorar arbetet. I Sverige är turreglerna ett hett ämne, men de har fortsatt hög
ställning varpå det är sannolikt att the survivor syndrome förekommer i högre grad i Sverige
än i andra länder. Vi har dock inga explicita uttryck från intervjuerna som tyder på att det
förekommit i Kalmar. Samtliga som blivit tillfrågade på företag som varslat personal, har
svarat att de haft stor förståelse för varslen och ingen tycks vara missnöjda med ledningen
för att de varslat. Flera respondenter, till exempel Ivar på Zeta AB, har svarat att det inte
finns något annat alternativ än att säga upp personal när företaget inte säljer några bilar.
Ivar sa också något mycket intressant, när han sa att ”Samtidigt som rädslan att förlora
jobbet så som tiderna ser ut nu, gör att jag inte vågar byta jobb.” Utifrån de svenska
turreglerna är detta ett helt rationellt resonemang från Ivars sida eftersom han skulle vara
först in på det nya företaget och alltså bli den som först fick lämna företaget vid ett
eventuellt varsel. På Zeta AB har han trots allt varit anställd i över 30 år och kan känna sig
trygg utifrån principen om sist in först ut. Samtidigt pratade Adam på Alfa AB om att
turreglerna var lättare att komma runt i samband med lågkonjunkturer som den som Sverige
upplevt 2008-2009.

Pollar (1995) menar att beröm och uppmärksammande av goda prestationer är avgörande
för att få personalen välmående. Filip och Gustav med flera säger i studien att deras
motivation ökar betydligt om ledning och kollegor ger dem beröm. Flera respondenter
nämner att beröm är minst lika viktigt som den monetära belöningen. Inget i vår studie visar
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på att berömmet minskat på arbetsplatserna vi undersökt, till följd av finanskrisen. Däremot
har uppmärksammandet av goda prestationer minskat till följd av företagens ibland dåliga
ekonomi. Gustav på Epsilon AB förklarade att tävlingar och gåvor med mera försvunnit till
följd av krisen.  Bertil på Alfa AB berättade också att mycket av den uppskattning som
ledningen visade de anställda förut, bland annat i form av månandens säljare, har försvunnit.
Utifrån företagens kortsiktiga ekonomiska perspektiv är det förståligt att företaget minskar
med ”onödiga” utgifter, vilket kan vara olika typer av belöningar. Däremot kan det
ifrågasättas om det är ekonomiskt lönsamt att ta bort belöningarna i det långa loppet. Helge
menade nämligen att det leder till minskad försäljning. Gustav, som är Helges chef, har hört
flera önskemål från sina anställda att uppmärksamma goda prestationer bättre, i form av
utmärkelser med mera.

Något som är en aning uppseendeväckande är att trots minskade belöningar och varsel på
flera av företagen så upplevs inte personalen mindre motiverade . Adam är mycket
imponerad över sina säljares prestationer och menar att det arbetar bättre nu än innan
krisen. Även David upplever att både produktiviteten och motivationen förbättrats tack vara
finanskrisen. David beskriver varslen som en väckarklocka för personalen. Både Gamma AB
och Alfa AB har drabbats mycket hårt av finanskrisen och företaget har varit i stort behov av
en motiverad personal. När företaget behövt sina anställdas goda prestationer som bäst har
de också levererat är vår slutsats av studien vilket går helt emot de teorier som
presenterades av Appelbaum et al (1992). The survivor syndrome handlade just om att
personalen svek företaget när de behövde dem som bäst. Även om samtliga respondenter
som arbetar på en arbetsplats som sagt upp personal, uppgett att stämningen påverkats
negativt av uppsägningarna så finns det inte mycket som tyder på att de anställda drabbats
av the survivor syndrome. De är nämligen både motiverade, arbetar bra och har stort
förtroende för ledningen på företaget vilket alla tre är symptom som inte förknippas med
the survivor syndrome.

Zeta AB har sagt upp personal och Ivar som är försäljningschef berättar att
motivationsproblem uppstått. Han menar dock att detta beror på den dåliga försäljningen
och inte på grund av uppsägningarna. Tyvärr har vi inte haft möjlighet att intervjua någon av
företagets försäljare varpå vi inte kan dra några ordentliga och trovärdiga slutsatser kring
hur de anställdas motivation och prestationer påverkats av uppsägningarna. Trots att
företaget tagit bort många av de belöningar som företagit tidigare hade menar Ivar att
varken prestationerna eller motivationen påverkats negativt av detta. Vi har heller inte fått
några indicier på att varslen på företaget har skapat ett missnöje mot ledningen.
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5 Sammanfattande slutsatser
I detta kapitel lyfter vi fram några av de största och viktigaste slutsatserna som presenterats i kapitel
4.

Finanskrisen drabbade bilförsäljarna i Kalmar mycket hårt, i synnerhet inledningsvis. Det som
skiljer företagen i studien är hur länge svackan höll i sig. För en del företag vände det redan
vid årsskiftet medan andra företag upplevde vändpunkten kring sommaren 2009.
Begagnatförsäljningen har gått bättre än nybilsförsäljningen vilket stämmer väl överrens
med övriga landet.

Säljarna är nöjda med sitt belöningssystem och på en del företag har säljarna även kunnat
påverka dess utformning. Samtliga säljare har en grundlön och en provision som beror på
hur många bilar som säljs. Ett av företagen ger belöning på kollektiv nivå. På de resterande
fem ges belöningen på individuell nivå. Belöningssystemet stämmer väl överrens med
säljarnas önskemål vilket bidrar till den höga motivationen som säljarna har. Provisionen har
inte minskat per såld bil till följd av finanskrisen men däremot har den samlade provisionen
minskat för företaget i och med att de inte säljer så många bilar. Att ta bort provisionen eller
minska den har aldrig varit aktuellt.

De monetära belöningarna har minskat för flera säljare i Kalmar i och med den minskade
försäljningen. En försäljare tjänade ungefär 60 000 mindre under 2009. Den minskade
provisionen har bidragit till försämrad motivation och flera säljare anser sig inte anstränga
sig lika mycket längre till följd av detta. Alla utom en av våra respondenter uppger sig vara
missnöjd med sin lön men trots allt säger sig alla trivas på sitt arbete. Detta beror på att de
trivs med sitt arbete, med sina kollegor. De känner att de får mycket uppskattning i sitt
arbete som inte är av monetärt slag vilket många anser vara lika viktigt för motivationen som
en hög lön. Utmärkelser, som till exempel månadens säljare, är tämligen vanligt
förekommande och uppskattas av säljarna. Till följd av finanskrisen har dessa utmärkelser
minskat på en del företag. Resor och andra belöningar har minskat drastiskt det senaste
året, vilket säljarna saknar. De har dock stor förståelse för att företagets ekonomi inte har
utrymme för sådana belöningar i lågkonjunktur. På en del företag finns det dock ett
missnöjde mot att icke-monetära belöningar försvunnit vilket bidragit till minskad
motivation. Ledningen har försökt förbättra trivselfaktorn på arbetet med hopp om en mer
motiverad personal.

Många säljare trivs sämre på sitt arbete idag än innan finanskrisen utbrott och de är idag
mindre motiverade. Någon anser att detta beror på att innehållet i lönekuvertet minskat
men de flesta anser att detta beror på att de helt enkelt inte lyckas sälja så många bilar
längre. De menar även att de ödsliga lokalerna påverkar deras arbetstempo och humör.
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Ledningen har till följd av lågkonjunkturen ökat uppföljningen av sina säljare och det finns
ett tydligt samband mellan säljarnas förtroende för ledningen och hur de upplever
kommunikationen med dem. En ledning som regelbundet informerar säljarna om företagets
situation och som uppmuntrar dem, har en nöjdare personal som är mindre orolig och som
har större förtroende för ledningen än den ledningen som valt att inte ha så tät kontakt med
sina säljare. Det företag som faktiskt minskat sin kommunikation och uppföljning har
drabbats av att personal frivilligt lämnat företaget. Utifrån Casison-Tansiri (2006) men också
utifrån Appelbaums teori (1992), kan förklaringen just vara den dåliga kommunikationen
med ledningen, men detta kan vi dock inte fastställa. Flera personer på företagen i Kalmar
har bytt arbetsgivare det senaste året och en av respondenterna har nyligen bytt
arbetsgivare till följd av missnöje kring hur ledningen skötte företaget i samband med
lågkonjunkturen.

Utifrån respondenternas svar har vi kommit fram till att många har försämrad motivation på
sitt arbete idag, men att detta inte till största del beror på det minskade
löneutbetalningarna. De försäljare som i högre grad motiveras av lönen har haft turen att
arbete för en arbetsgivare som inte drabbats så hårt av krisen vilket gjort att deras
motivation inte försämrats till följd av finanskrisen. De säljare som istället motiveras av själva
försäljningen av produkten till kunden och mötet med denne har dock upplevt försämrad
motivation till följd av krisen då de helt enkelt säljer mindre idag än innan finanskrisen
utbrott. Det är inte bara ledningen utan även generalagenterna som försöker motivera
säljarna på företagen genom bland annat utbildningar och resor, samt utmärkelser. Detta
har dock minskat betydligt det senaste året.

Två av företagen i studien har inte varslat någon personal, resten av företagen som
undersökts har dock varit tvungna att göra det. På en del företag har de anställda varit
mycket oroliga över att förlora arbetet vilket har gjort att de mått dåligt och presterat sämre.
Säljarna har i de flesta fall haft stor förståelse för ledningen då de varslat vilket gjort att
motivationen inte försämrats på grund av detta. Förtroendet för ledningen har heller inte
påverkats negativt till följd av uppsägningarna. Vi har dock inte kunnat fastslå om det är
varslen eller den ökade efterfrågan som bidragit till att företagets ekonomiska ställning nu
ser lite bättre ut än för ett halvår sedan för dessa företag som varslat och avskedat personal.
Vi har inte fått något som pekar på att någon av personerna i studien drabbats av the
survivor syndrome, vilket innebär att de kvarvarande anställda fått dåligt samvete och
försämrad motivation till följd av att personal sagts upp.
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6 Diskussion
I detta avslutande kapitel i denna uppsats diskuterar vi de resultat som framkommit och i vilken grad
dessa är rimliga. Vi kommer också lyfta fram några personliga reflektioner kring uppsatsen och dess
resultat.

I uppsatsens inledande kapitel presenterade vi en rad frågor som vi med denna uppsats hade
för avsikt att besvara. Nu är studien genomförd och vi kan med kritiska ögon se och
analysera vad vi kommit fram till i studien. Lyckades vi besvara alla våra frågor? Naturligtvis
har vi inte lyckats svara till 100 % på alla frågor då det är komplexa frågor men några frågor
har vi besvarat bättre än andra. En av de frågor som vi kanske inte lyckats besvara på ett sätt
som vi är helt tillfredsställda med är frågan kring vilka konsekvenserna blev för företaget av
de minskade monetära belöningarna till sina säljare. Att det påverkade säljarna har vi kunnat
fastställa med denna studie, även om resultatet varierade mellan respondenterna. Men vilka
konsekvenser fick detta för företaget? Säljarna medger att provisionen har stor påverkan på
deras motivation och utan den skulle de göra ett sämre arbete. En del menade till och med
att de skulle sluta som bilförsäljare om provisionen försvann.

Det som var ganska uppseendeväckande med studien var att resultat gick helt emot tidigare
studier som presenterades i referensramen när det kommer till hur de anställda reagerar på
nedskärningar i lågkonjunkturer. Vår studie visar, till skillnad från bland annat Appelbaums
att de anställdas prestationer inte försämrats. Vi tror återigen att förklaringen till att vår
studies resultat skiljer sig från tidigare studier är de extrema omvärldsfaktorer som ligger till
grund för den bransch som vi undersökt. Något annat som vi tyckte var ganska
uppseendeväckande när vi intervjuade våra säljare och försäljningschefer var att de
berättade att de icke-monetära belöningarna minskat det senaste året. Detta har vi ingen
direkt förståelse för. Vår rekommendation, dels utifrån vår studies resultat men också
utifrån den teoretiska referensramen som studien vilar på, är istället att öka dessa
belöningar. De får nämligen personalen att trivas bättre på sin arbetsplats och presterar
bättre och dessutom behöver de inte vara en kostnad för företagen, i alla fall inte en så stor
kostnad som en monetär belöning. I lågkonjunktur bör dessa belöningar tillämpas mer med
tanke på företagens ofta dåliga ekonomi. Att ta bort utmärkelsen månandens säljare, som
något företag i studien gjort, är mindre lyckat anser vi. Det är en utmärkelse som inte
behöver kostar några pengar men som påverkar säljarnas motivation och prestationer
positivt.

Flera säljare angav i studien att de är mindre motiverade idag än innan krisen bröt ut men
att detta inte beror på minskad provision utan på grund av att arbetet känns mindre
meningsfullt när försäljningen går mindre bra. Här tror vi att läsaren bör vara kritisk och
fundera kring om detta verkligen är ett trovärdigt resonemang från säljarnas sida. De har
förvisso vetskapen om att de är anonyma i studien men fortfarande vill de kanske inte visa
upp en girig sida som talar öppet om pengarnas enorma betydelse för personens motivation.
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Vi tror att säljarna kanske motiveras mer av pengarna och den provision som de erhåller än
vad de vill medge. Samtidigt kan det ju diskuteras om de verkligen är helt medvetna om vad
som är orsak och vad som är verkan i frågan. Att de är mindre motiverade och trivs sämre på
sitt arbete må vara deras situation men vad detta verkligen orsakats av kanske ligger utanför
deras fulla vetskap. Det kan kanske vara så att den goda stämningen i fikarummet, eller
whiskeyflaskan som kan vinnas om en viss bil säljs, har större påverkan på säljarnas
motivation än vad de själva är medvetna om?

Det har varit väldigt roligt och intressant att arbete med denna uppsats. Situationen för
bilbranschen har och är delvis fortfarande väldigt ambivalent och omvälvningarna som
branschen upplevt är så stora att den måste ses som tämligen unik. Att fördjupat sig i de
problem som uppstår i sådana här situationer har varit stimulerande. Samtidigt tror vi att
studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas på grund av situationen för bilbranschen under
denna finanskris. Eftersom krisen varit så stor och unik kanske också de förhållanden som
beskrivits i vår studie endast råder vid dessa situationen. Generaliserbarhetskravet är ett av
de grundelement som vetenskapen vilar på och om denna studies resultat inte alls är
generaliserbara, då är nyttan med den minimal. Vår förhoppning är dock att vår studie ska
kunna vara någorlunda generaliserbar under liknande förhållanden.

Denna studie har berört ett tämligen outforskat fält då den berör en händelse som ligger
väldigt nära i tiden. Bilhandeln brukar heller inte dra blickarna till sig utan fokus brukar ofta
ligga på bilmärkena. Det hade dock varit intressant att göra fortsatta och fördjupade studier i
frågan. En liknande studie fast kvantitativt inriktad hade varit intressant för att se hur vanligt
förekommande olika upplevelser av krisen är. Denna studie har inte alls undersökt detta. Det
skulle vidare vara intressant att göra en liknande studie över ett större geografiskt område
för att se om de förhållanden som beskrivits i denna studie också gäller mer generellt.
Många regioner har drabbats mycket hårdare av finanskrisen än Kalmarregionen och kanske
kan det vara något som gör att bilhandlarnas motivation påverkats annorlunda i
Kalmarregionen än vad den gjort i andra delar av landet. Det vore intressant att fastställa
mer generellt hur de svenska bilhandlarnas motivation påverkats av finanskrisen 2008-2009.
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