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Sammanfattning 
 

 
Titel:  Belöningssystem som styrmedel och konkurrensmedel. 

Samband mellan syfte och belöningstyper. 
 
Författare:  Geanina Jonsson och Jessica Nilsson 
 
Handledare: Eva Lövstål och Carina Svensson 
 
Nivå:  Kandidatuppsats, C-nivå 
 
Problem: Under det senaste decenniet har belöningssystemets betydelse 

för företaget kommit i fokus. Man har belyst vikten av 
belöningssystemet, inte minst som styrmedel utan även som 
konkurrensmedel. Som konkurrensmedel används 
belöningssystemet för att locka till sig och behålla kompetent 
personal. Dessa olika syften borde avspegla sig i 
belöningssystemets utformning genom att man tillämpar olika 
belöningar och belöningstyper. 

 
Problemfrågor: Hur avspeglas syftena styrmedel och konkurrensmedel 

i  belöningssystemets utformning? 
Vi lka är de belöningstyper som används främst för att  
uppnå dessa syften? 

 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att: 

– Få en djupare inblick i vilka belöningar som finns för att främja 
syftena styrmedel och konkurrensmedel. 

– Kategorisera olika belöningstyper utefter dessa syften. 
– Kartlägga och analysera de eventuella skillnaderna, med 

avseende på belöningstyp utifrån de olika syftena. 
 
Slutsats: I de företag vi studerat använder man främst materiella belöningar 

som är kopplade till individen eller systemets prestationer för att 
uppfylla ett styrmedelssyfte. Belöningarna är främst av proaktiv 
karaktär, vilket innebär att man belönar om man nått ett visst mål. 

 
 Belöningar som används i konkurrensmedelssyfte är till största 

del immateriella systembelöningar. Dessa avser i första hand att 
öka trivseln och företagskänslan. Belöningarna är till största del 
reaktiva, det vill säga kända i förväg av individen.   
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1 Inledning 
 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Dagens snabba teknologiska och marknadsmässiga förändringar i kombination med 
ökad kundfokusering har medfört att företag successivt fått anpassa och utveckla 
ledningen och styrningen av sin verksamhet. Ett av de styr- och ledningsinstrument som 
används för detta ändamål, och som har lyfts fram allt mer under de senaste årtiondena, 
är belöningssystem (Samuelson m.fl., 1999). Belöningssystem används i olika omfattning 
och med olika syfte (Gröjer & Gröjer, 1988).  
 
Belöningssystemets primära syfte är att motivera och påverka de anställda i en, för 
företaget, positiv riktning (Paul & Alm, 1991). För företag är det viktigt att 
belöningssystemet verkar för att de anställda ska arbeta mot företagets mål och 
strategier. Det innebär att systemet måste motivera personalen att utföra önskvärda 
prestationer i företagets riktning.  Organisationer använder sig av belöningar som 
incitamentsfaktorer för att kunna styra deras verksamhet (Svensson & Wilhelmsson, 
1991). I detta fall används belöningssystemet som styrmedel. 
 
Ett annat syfte med belöningssystemet, som har kommit i fokus under de senaste åren, 
är att man genom ett väl utformat belöningssystem ska ha större potential att kunna 
rekrytera bra medarbetare. Anledningen är, som nämnts tidigare, att den snabba 
utvecklingen har lett till att företagets kunskapsbehov har ökat drastiskt (Samuelson m fl, 
1999).  
 
Enligt Peter Stevrin (ur Veckans Affärer, 11/5 1987) var de företag som kommit längst 
och insett nödvändigheten av ett belöningssystem kunskapsföretagen. Han menade 
vidare att belöningar i dessa företag används bland annat för att rekrytera, behålla och 
utveckla personal. 
 
I artikeln ”Så belönar du dina anställda” påpekar Jonas Milton att kunskapsintensiva 
företag har fokus på ”kompetens och individ”, tack vare ”ständig förnyelse och nära 
relationer med kunderna”.  Han säger också att belöningssystemet används mer som ”ett 
konkurrensmedel i jakten på nyckelmedarbetare”. Detta kompetensbehov avspeglas 
tydligt i både löne- och belöningssystem. Samtidigt måste företaget behålla kompetent 
personal och därför krävs att organisationen satsar på arbetsmiljön. Eftersom individens 
drivkrafter inte kan stimuleras enbart med lön och förmåner måste kunskapsföretag 
komplettera med andra belöningsmedel.  (ur IT.Branschen, Jonas Milton, Så belönar du 
dina anställda).  
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Denna debatt om olika syften i belöningssystem väckte vårt intresse. Eftersom 
belöningssystemet till viss del används som konkurrensmedel och till viss del som 
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styrmedel, borde detta avspegla sig i dess utformning. En av de första frågorna som vi 
ställde oss var; Vad belönar man beroende på vilket syfte man har?  
 
Belöningar borde med andra ord se olika ut beroende på de två syftena styrmedel och 
konkurrensmedel. Konkurrensmedel används i bemärkelsen att ”marknadsföra” sitt 
företag genom att erbjuda ett bra utvecklat löne- och belöningssystem. Styrmedel 
används för att belöna prestationer som gör att företagets mål och strategier uppnås. 
 
Det finns olika belöningstyper att tillgå vad gäller belöningar. De kan vara materiella eller 
immateriella. Det vill säga man belönar antingen med materiella ting, som till exempel 
pengar, eller immateriella saker, som utbildning.  Belöningar kan också vara av yttre eller 
inre karaktär. Yttre belöningar är sådant man får av någon, i vårt fall företaget. Inre 
belöningar är en självbelöning som individen ger sig själv (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
Man kan belöna proaktivt, det vill säga efter en prestation är utförd eller kan belöningen 
vara reaktiv, man vet innan man utför prestationen att man får belöning. Man kan även 
dela ut belöningen till en enskild individ, en arbetsgrupp eller alla på företaget.  
 
Hur används dessa olika belöningstyper beroende på vilket syfte man har med 
belöningarna? Eftersom företagets syften är grunden vid utformningen av de olika 
belöningarna bör dessa syften reflekteras i de valda belöningstyperna, alltså företaget 
väljer vissa belöningstyper för att serva ett visst syfte. 
 
Eftersom olika belöningar främjar olika strategiska mål bör skillnaden finnas i 
belöningssystemets utformning. Denna är specifikt för just det enskilda företaget. De 
belöningstyper som används vid belöningssystemets utformning avspeglar företagets 
syften.  
 
 
1.3 Problemformulering  
 
Med utgångspunkt i denna diskussion har vi valt att studera följande: 
- Hur avspeglas syftena styrmedel och konkurrensmedel i  

belöningssystemets utformning? 
- Vilka är de belöningstyper som används främst för att uppnå dessa 

syften? 
 
 
 
1.4 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att: 
- Få en djupare inblick i vilka belöningar som finns för att främja syftena styrmedel och 

konkurrensmedel. 
- Kategorisera olika belöningstyper utefter dessa syften. 
- Kartlägga och analysera de eventuella skillnaderna, med avseende på belöningstyp 

utifrån de olika syftena. 
 
1.5 Definitioner 
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Med belöningstyper avser vi olika kategorier av belöningar. Dessa kategorier kommer 
vi att presentera under teorikapitlet. De belöningstyper som vi använder oss av i vår 
uppsats är följande: 
– Materiella/Immateriella 
– Yttre 
– Proaktiv/Reaktiv 
– Individuella/Grupp/Systembelöningar 
(Se analysmodellen i teorikapitlet.) 
 
Belöningar i vår uppsats är de konkreta belöningarna som individerna tilldelas, 
exempelvis bonus. Vi gör därför skillnad på belöningstyper och belöningar. 
 
Begreppet belöningssystemets utformning använder vi när vi referera till en 
genomtänkt plan över de totala belöningar som används i ett företag.  
 
1.6 Avgränsningar 
 
Belöningssystem och belöningar uppfattas olika av alla individer. Att göra en avgränsning 
av vad vi kommer att betrakta som belöning är därför nödvändigt. De aspekter som vi 
kommer att titta på är de yttre belöningarna. Det vill säga belöningar som individen 
får av en annan, i vårt fall företaget. Exempel på yttre belöningar är:  
– Materiella belöningar utöver den avtalade fasta lönen. 
– Utbildning  
– Förmåner  
– Personalvårdande insatser 
– Personalaktiviteter 
 
I belöningssystem ingår även lönesystemet. Vi kommer därför också att studera detta.  
 
Vi kommer att studera belöningssystemet i fyra företag utifrån en företagslednings 
perspektiv. Valet av perspektiv och företag motiveras mer under metodkapitlet. 
 
Vissa företag har ett speciellt belöningssystem för säljarna. Eftersom dessa servar flera 
enheter runt om i landet tillhör de inte enbart ett företag. Vi kommer därför inte att 
studera deras belöningssystem. 
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2 Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi arbetat med uppsatsen. Vi kommer 
att redogöra för den övergripande metod vi valt att använda oss av, 
tillvägagångssättet för att samla in material samt de metodproblem som 
uppstått under arbetets gång. 

 
 
 

2.1 Övergripande metod 
 
Angreppssätt 
Man kan använda sig av olika angreppssätt vad gäller abstraktionsnivåer under 
uppsatsens gång. De olika abstraktionsnivåernas ändpunkter är det generella (teorin) 
och det konkreta (verkligheten). När man startar i verkligheten och försöker upptäcka 
mönster som kan sammanfattas i olika teorier och modeller talar man om induktion. 
Motsatsen till detta är deduktion, vilket då innebär att man startar i teorin för att sedan 
försöka tillämpa dessa på verkligheten. Ett tredje sätt att arbeta på är abduktion. Då sker 
nivåvandringen upp och ner mellan de olika abstraktionsnivåerna (Paulsson, 1999). 
Abduktion kan ses som en intressefokus utifrån vilket man lättare kan närma sig den 
empiriska verkligheten. Efter de empiriska iakttagelserna går man tillbaka till teorin för 
att komplettera eller omformulera det teoretiska perspektivet (Johansson Lindfors, 
1993). 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av abduktion. Vi har valt detta angreppssätt för vi 
ville ha en grundläggande teorikunskap om belöningssystem innan vi startade med 
insamlandet av empirisk data. Detta för att vi lättare skulle kunna förstå och sätta oss in 
de belöningssystem som företagen använder. Även för att kunna utveckla de intervjuer 
(se nedan under tillvägagångssätt) vi valt att göra. När vi sedan fått in vårt 
intervjumaterial gick vi tillbaka till teorin för att komplettera med mer kunskap. Detta 
gjorde att vi fick en djupare förståelse om de olika belöningstyperna och dess syften. 
 
Perspektiv 
Perspektivet kan sägas fungera som en lins. Genom denna betraktar utredaren 
verkligheten, väljer de aspekter som bedöms vara relevanta och viktiga samt tolkar 
vekligheten (Lundahl & Skärvad, 1999). För vårt specifika problem kommer vi att 
betrakta ”problemet” ur ett företagsledningsperspektiv. Vi kommer alltså inte att 
undersöka hur individen uppfattar belöningssystemet, utan hur det är utformat. Man kan 
med andra ord säga att vi ska studera vilka sorters belöningar som används, för att 
sedan kunna kategorisera dessa utefter de olika syftena styrmedel och 
konkurrensmedel, ur ett företagsledningsperspektiv.  
2.2 Tillvägagångssätt 
 
2.2.1 Litteraturstudie 
 
För att införskaffa data började vi med en litteratursökning inom det valda 
ämnesområdet. Litteratursökningen har till största dels skett genom sökning via 
databasen Libris i biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola. Vi har även genom 
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referenslistor till andra uppsatser och ur de böcker vi lånat inhämtat litteratur. Artiklar har 
vi sökt efter i artikeldatabaserna EBSCO och Affärsdata. Vid sökning i databaser har vi 
sökt på ord som: belöning, belöningssystem, reward, reward system och motivation. Vi 
sökte även på ”belöningssystem och kunskapsföretag” samt ”belöningssystem och 
industriföretag eller tillverkande företag”, eftersom detta skulle kunna ge material om 
belöningssystem med olika syften. Dessa senare sökningar gav dock inte mycket resultat. 
Vi har även använt oss av viss litteratur som vi haft under tidigare kurser och litteratur 
som ingick i denna kurs. 
 
2.2.2 Primära källor 
 
Intervjuer 
För att samla in empiriskt material till uppsatsen valde vi att använda oss av 
semistandardiserade intervjuer. Det innebär att man har en intervjumall med frågor som 
ställs till alla respondenter (intervjupersoner). Man kan sedan utveckla dessa frågor 
genom att ställa följdfrågor om det behövs för att fånga in de empiriska data (Lundahl & 
Skärvad,1999).  
 
Valet av semistandardiserade intervjuer grundar sig på komplexiteten i belöningssystems 
utformning. Ett belöningssystem är inte det andra likt och man kan därför inte i förväg 
avgöra om enbart förutbestämda frågor räcker för att fånga systemets utformning. Mallen 
av frågor gör att man får en viss struktur på intervjun och att man genom att ställa 
samma grundfrågor till alla respondenter kan kartlägga och jämföra empiridata. Som 
stöd till intervjumallen använde vi oss av vår analysmodell (se  teoriavsnitt) där vi delat in 
belöningar i olika dimensioner. 
 
Val av intervjuföretag 
Vårt syfte med denna uppsats är att finna hur man använder sig av olika belöningar för 
att belöningssystemet ska verka som styrmedel eller konkurrensmedel. För att finna 
dessa olika belöningar och fånga dess skillnader, valde vi att studera två 
kunskapsföretag och två traditionella industriföretag.  
 
Valet av just dessa företagstyper baserar vi på de olika teorierna om belöningssystemens 
syfte. När belöningssystemet verkar som styrmedel syftar det på att främja 
organisationens effektivitet och lönsamhet. Med syftet konkurrensmedel är belöningarna 
främst till för att locka till sig och behålla sin personal.   
Enligt en studie gjord av Schou (1991) var de företag som hade belönings- och 
motivationsfrågor i centrum de kunskapsintensiva företagen. Dessa företag, bokstavligt 
talat, står och faller med personalens kunskap och kompetens och personalens vilja och 
förmåga att utnyttja denna. Det är därför extra viktigt för dessa företag att lyckas att 
locka till sig, behålla, utveckla och motivera medarbetarna. Även andra uttalanden i 
inledningsavsnittet är inne på samma linje, att kunskapsföretag är de som har kommit 
längst och insett nödvändigheten av belöningssystem. Valet av företagstyper föll därför 
ganska naturligt på kunskapsföretag, främst för att hitta belöningar som verkade som 
konkurrensmedel.  
 
Effektivitetsmått och lönsamhetsmått som ligger till grunden för belöningssystem som 
styrmedel förde våra tankar in på en annan typ av företag, nämligen de traditionella 
industriföretagen. Effektivisering av produktion och ökning av lönsamheten är något vi 
förknippar med dessa typer av företag. För att finna belöningar som främst används som 
styrmedel valde vi att även ta med traditionella industriföretag i vår undersökning.  
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Intervjupersoner 
De personer vi valde att intervjua på de olika företagen var en personalansvarig och en 
fackligt aktiv. För intervjuerna på industriföretagen var detta val bra eftersom den 
fackliga ombudsmannen var mer förtrogen med den del av belönings- och lönesystemet 
som berörde de kollektivanställda. Den personalansvarige gav en övergripande bild av 
belöningssystemet, vilket vi med den fackliga ombudsmannen kunde utveckla mer 
sedan.  
 
Vi märkte dock att på det första kunskapsföretaget att dessa val av intervjupersoner 
tappade sin mening. Detta berodde troligen till största del på att man enbart har 
tjänstemän på företaget och därför inte olika belönings- och lönesystem. Vi intervjuade 
därför enbart en personalansvarig på det andra kunskapsföretaget. Vi anser att detta inte 
påverkade vår undersökning negativt, eftersom vi fick den information vi behövde av 
intervjupersonen. 
 
Intervjumall 
De frågor som låg till grund för intervjuerna finns i bilaga 1. 
 
 
2.3 Värdering av undersökningen  

 
Reliabilitet & Validitet  
Reliabilitet står för i vilken utsträckning man får samma värde om man upprepar 
mätningen (Paulsson, 1999). Genom att använda oss av en intervjumall minskas 
påverkan av vår egen uppfattning. Belöningar i olika företag skiljer sig från varandra. Vad 
ett företag anser vara en belöning behöver inte vara en belöning för ett annat företag. Det 
har därför varit svårt att få fram sådana belöningar som ett företag inte anser vara en 
belöning utan en självklarhet. Vi har dock försökt att leda intervjun genom att förklara 
vad vi avser ingå i belöningssystemet. Efter alla intervjuerna gick vi igenom materialet för 
att kontrollera att vi fått information om alla komponenter vi avsåg att undersöka. Vi tog 
även kontakt med vissa företag igen där vi märkte att vi missat vissa delar. Vi deltog även 
båda två vid intervjutillfällena för att inte gå miste om väsentlig information. 
Intervjupersonerna fick även ta del av vår sammanställning av intervjun för att kunna 
påverka om vi missat eller missuppfattat informationen.  
 
Validitet står för i vilken utsträckning man verkligen mäter det man ska mäta (Paulsson, 
1999). Eftersom vi på de tre första företagen intervjuade 2 personer på varje företag, 
hade vi chansen att komplettera de delar vi missat under den första intervjun. Vi tog även 
kontakt med respondenterna igen ifall vi missat något på företaget. Eftersom vi använde 
oss av en intervjumall kunde vi även komplettera denna ifall vi märkte att något 
väsentligt saknades. 
 
Anonymitet 
Eftersom belöningar och belöningssystem är ett känsligt ämne, lovade vi 
representanterna på varje företag att de kunde vara anonyma i vår undersökning. 
Anonymiteten skulle inte på något sätt påverka kvaliteten på vår studie. Detta tror vi 
gjorde att de blev lite mer öppna, om vad de hade för belöningar. 
 
Objektivitet 
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Att uppnå total objektivitet vid en undersökning är svårt. Detta beror både på vår egen 
och intervjuobjektets verklighetsuppfattning och referensram. Det är därför ofrånkomligt 
att tolkningen av materialet sker subjektivt.  
 
2.4 Metod för beräkning av belöningar 
 
När vi skulle analysera och poängsätta de belöningar som företagen hade utgick vi från 
att alla belöningar skulle betygsättas med 1 poäng vardera. Eftersom de flesta 
företagsförmåner som tilldelades systemet fanns under grupperingen immateriell – 
reaktiv förstod vi att detta skulle påverka vår analys destruktivt. Förutom denna svårighet 
upptäckte vi att vi faktiskt hade flera problem som krävde en rättvis lösning.  (Se bilaga 2-
5.) 
 
Problem 1 – Förmåner  
Om man poängsatte varje belöning med 1 poäng fick förmånerna förhållandevis mycket 
poäng. Vi ansåg att denna beräkning skulle ge en skev bild av verkligheten. Med hjälp av 
våra handledare bestämde vi att istället behandla de immateriella förmånerna som en 
grupp belöningar med namnet förmånspaket.  
 
Antalet förmåner varierade från ett företag till ett annat och denna skillnad ville vi också 
fånga i vår beräkning. Därför bestämde vi oss att jämföra antalet förmåner i ett företag, 
med medelvärdet av antalet förmåner i alla studerade företagen. På detta vis fick vi olika 
värde för olika företag, alltså desto större värde desto flera förmåner fanns i företagen.  
 
Problem 2 – Dubbelt syfte  
Det andra problemet som vi hade i vår poängsättning, var att vissa belöningar hade 
dubbelt syfte. Det vill säga man använde en och samma belöning som både styrmedel 
och konkurrensmedel. Eftersom det bara var en belöning som utdelades men hade två 
syften kom vi överens om att tilldela ett halv poäng för varje syfte. Här ingår utbildning 
(individ) aktieprogram och optioner. 
 
Problem 3 – Dubbel belöning i ett enda belöning 
Vissa belöningar innehåller två olika belöningar i en, alltså man tilldelar två olika saker i 
en enda belöning. Dessa betraktade vi som 2 belöningar och fick därmed två poäng, ett 
poäng på vartdera ställe. Här ingår förslagssystem, individuell bonus och bonus till 
ledningsgruppen. Dessa belöningar karaktäriseras av att det finns två olika belöningar i 
ett enda system, som till exempel förslagssystemet som inkluderar både pengar och 
saker.   
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3 Teori 
 
 

Under teoriavsnittet kommer vi att beskriva olika teorier och principer som vi 
anser är relevanta för vår studie. Här ingår teoribeskrivning om både löne- och 
belöningssystem samt avsnitt som behandlar belöningssystemens syfte och 
utformning och till sist olika klassifikationer av belöningar.  
 
Teoriavsnittet följer analysmodellen som finns senare i detta kapitel. 

 
 
3.1 Belöningssystemets syfte 
 
 
Enligt författarna Frank m.fl. (2000) är belöningssystemet ett effektivt ledningsinstrument 
som används både som styrmedel och konkurrensmedel. Som styrmedel bidrar 
belöningssystemet till ”organisationens effektivitet”. Som konkurrensmedel ger det 
företaget ”konkurrensfördelar” genom att bilda motivation hos de anställda och samtidigt 
öka kunskapen om organisationens resultat och dess orsak.  
 
3.1.1 Belöningssystem – ett styrmedel  
 
Teorier runt belöningssystem visar hur man ska utforma systemet för att det ska bidra till 
en förbättring av verksamhetens resultat. Ur företagets synvinkel är belöningssystemet 
inriktat på att påverka individens prestationsförmåga positivt. Detta leder i sin tur till 
uppnåelse av organisationens strategiska mål. För att öka sannolikheten att de anställda 
presterar enligt med organisationens riktlinjer används ofta ett belöningssystem. Syftet är 
att kunna motivera medarbetarna att prestera på ett sätt som stämmer överens med 
företagets riktlinjer. 
 
För att belöningssystemet ska uppfylla sitt strategiska syfte krävs det att belöningarna i 
belöningssystemet är kopplade mot faktorer som grundar sig på företagens strategier 
och mål. Om individens prestation överstämmer med företagets riktlinjer får denna en 
belöning. (Frank m.fl., 2000) 
 
Det finns en mängd olika belöningar som används för att de anställdas prestationer ska 
verka med organisationens riktlinjer. De belöningar som främst används för detta syfte är 
individuella belöningar. Nedan följer ett antal exempel på belöningar som kan användas 
för styrmedelssyfte (Paul & Alm, 1991): 
– Prestationslön 
– Resultatlön 
– Gratifikation 
– Resor 
– Personligt utvecklingsprogram 
– Kvalificerad utbildning 
 
3.1.2 Belöningssystem – ett konkurrensmedel 
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Dalmat – Conell (1999) (ur Jacobsen & Thorsvik, 1998) hävdar att belöningssystemet 
måste fokusera på individens beteende/kompetens. Anledningen är, enligt honom, att 
detta leder till framgång eftersom det ger företaget konkurrenskraftiga fördelar.  
 
Alla företag vill rekrytera individer som är mest lämpliga för organisationen. Två 
individegenskaper är viktiga vid rekrytering. Den första gäller den enskildes utbildning 
och den andra att personen ska ”passa in” i företaget det vill säga att dennes mål och 
intresse överensstämmer med företagets (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
  
För att behålla personalen i företaget krävs enligt Frank m.fl. (2000) att individen känner 
tillfredställelse med sitt arbete. Enligt teorin är arbetstillfredställelse kopplat till 
individens resultat. Genom att belöna individens beteende så att höga prestationer 
uppnås ökar individens arbetstillfredställelse som i sin tur gör att personalen stannar 
kvar i företaget. När belöningssystem uppmuntrar arbetstillfredsställelse, motivation och 
resultat förstärks ”den goda cirkeln” (se fig. 1 nedan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Figur 1 Den goda cirkeln  

                (Frank m.fl., 2000, s.14) 
 
Olika belöningar som används för att stärka organisationens förmåga att rekrytera och 
behålla personal är enligt Paul & Alm (1991) systembelöningar. Nedan följer exempel på 
olika systembelöningar (Paul & Alm, 1991): 
– Delägarskap genom exempelvis aktier eller konvertibler. 
– Subventionerad lunch, kaffe förfriskningar 
– Personalstiftelse 
– Personalrabatter 
– Försäkring 
– Tvätt och städning i hemmet 
– Jippon, ”kick-off”, ceremonier 
– Hälsovård, friskvård 
– Personalfester 
– Julklappar och liknande 
 
3.2 Vad ska belönas? 
 
En fråga som uppstår är vad det är som ska belönas? Som grundregel gäller att 
belöningar förekommer efter ett visst ”beteende” som individen har visat eller belöningar 
efter resultat. Den första belöningen kallas för beteendebelöning (Lawler & Ledford 

Arbetstillfredställelse 

Belönings- 
system 

Resultat Motivation 
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1989, Meyers 1989). Under beteendebegreppet ingår punktlighet, noggrannhet eller att 
man följer en viss procedur etc. Resultatbelöningen däremot belönar individens 
uppnådda prestation (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
 
Katz & Kahn (ur Jacobsen & Thorsvik, 1998) säger att belöningssystemet i en 
organisation är ett ”bytesförhållande” mellan företag och de anställda. Vidare motiverar 
de att ett belöningssystem har olika ändamål och inte bara att ge skäl för medarbetarna 
att prestera högre än förväntat. Initiativ, kreativitet och samarbetsförmåga är egenskaper 
som kräver belöning. Framförallt måste en belöning motivera individen att vilja börja 
arbeta i organisationen, som motivering att stanna kvar, prestera arbetsuppgifterna och 
att utveckla deras kompetens. 
 
Att belöna den enskilda individen är ett bra arbetsmotivationssätt. Specialister och 
nyckelpersoner är ofta belönade för att bevara och höja motivationen. Men detta betyder 
inte att endast individuella motivationer är effektiva. Utgångspunkten är det som är mest 
viktig för att ett bra resultat ska uppnås. Är det individuella prestationer som är 
avgörande, bör man koncentrera sig på individuella belöningar. Men om nyckel till 
framgång ligger i arbetsteam eller resultatenheter, bör man övergå till grupp eller system 
belöningar (Paul & Alm, 1991).  
 
3.2.1 Motivation genom utformning av belöningssystem 
 
Argyris (1974) (ur Jacobsen & Thorsvik, 1998) hävdar att för att skapa kongruens mellan 
individens behov och organisationens struktur kan man använda sig av vissa åtgärder. 
En av dessa är utformning av belöningssystemet. 
 
Utformning av belöningssystem fokuserar runt yttre belöningar, alltså belöningar som 
tilldelas individen av företaget. Ett exempel på detta är lön och extra förmåner (Jacobsen 
& Thorsvik, 1998). 
 
För att motivera individen att prestera arbetsuppgifter används ofta 
prestationslönesystem. Tanken hämtas från managementlitteraturen. Här finns 
grundprincipen att en bättre materiell belöning skapar motivation (Legreid, 1993 ur 
Jacobsen & Thorsvik, 1998).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figur 2 Förmodat samband mellan individuell lön och organisatorisk prestation 

 (Jacobsen & Thorsvik,1998) 
 
Enligt litteraturen förbättras organisationens effektivitet om belöningssystemet är kopplat 
till tydliga mål och en metodisk värdering av individens prestationer.  Individen måste 
därför belönas i enlighet med utförda prestationer (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 

Individuell insats Individuell prestation Organisatoriska prestationer 

Individuell motivation Individuella lönetillägg 
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3.3 Belöningssystemets utformning 
 
Belöningssystemet omfattar åtgärder som syftar till att förbättra personalens 
arbetsinsatser. Genom belöningar skapas motivation hos individen, ökar ”teamkänslan” 
och samarbetet i arbetsgruppen, och samtidigt ökar individens kunskap om 
verksamhetens resultat och dess orsak. Belöningar tilldelas för att öka de faktorer som 
har stor betydelse för organisationens framgång. (Frank m.fl., 2000) 
 
3.3.1 Lönesystem och belöningssystem  
 
Lindblom (1996) analyserar lönen från två synvinklar. Ur arbetstagarens synvinkel kan 
man se att en högre lön medför en ökning av individens arbetsmotivation. Det bidrar 
samtidigt till att han/hon vill stanna kvar i organisationen och utvecklas i sitt arbete. Ur 
arbetsgivarens synvinkel kan man se att han/hon vill betala för arbetstagarens insats och 
prestation men samtidigt för att behålla individen. Enligt honom finns det två sätt att 
sätta lön: 
- Lika mycket i betalning för alla 
- Betalning efter insats och prestation. 
 
Enligt Frank m.fl. (2000, med hjälp av Lindblom 1996) är lönesystemet den mest 
centrala delen av belöningssystemet även om den fasta delen inte har något 
belöningsvärde. Anledningen är att lönen, som är en reaktiv belöning, inte fungerar som 
drivkraft för de anställdas prestationsförmåga. Lönen är ett ersättningsmedel som 
tillkommer enligt anställningsavtalet och som bestäms av både arbetsgivare och facket. 
Däremot löneförhöjning ses som en värdefull belöning.   Det finns tre principer som 
används för att bygga upp individens belöningsnivå och fastställa hans lön:   
– Arbetsvärdering  – en perfekt korrelation finns mellan arbetsuppgiftens            

svårighetsgrad och lön.       
– Meritvärdering – siktar på individens beteende och kompetens. 
– Prestationsvärdering – beräknas enligt individens resultat 
 
Hur dessa tre begrepp hänger ihop presenterar Frank m.fl. (2000) i följande diagram: 
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   Figur 3 Komponenter i ett generellt belöningssystem  

              (Frank m.fl., 2000) 
 
Lönesättningen inkluderar en arbetsberoende del, en personberoende del och en 
resultatberoende del. Den fasta lönen och de första två komponenterna ingår i baslönen. 
Däremot den sista komponenten, som siktar på prestationens resultat är en variabel del 
som används som belöningsmedel.  Ett variabel lönesystem består därför av två 
komponenter:  

1. Baslön - där ingår fast lön och en individbaserat rörligt tillägg  
2. Variabel del - som är resultatberoende.  

 
Baslön  
Baslönen fastställer grunden inom lönenivån. Här finns två tillägg inkluderade på den 
fasta lönen. Den första siktar på arbetsuppgifter och den andra på den anställdas 
kompetens. Dessa komponenter värderar sambandet mellan arbetsuppgift och 
individens kompetens. Inom baslönens värde avspeglas företagets syfte att rekrytera och 
behålla kompetent personal. 
 
Den arbetsrelaterade delen grundas på att ett svårare arbete ska ersättas mer. Inom 
kollektivavtalet ingår olika grupperingsformer angående arbetsuppgifter. I den 
personalrelaterade delen ingår vissa faktorer som påverkar denna biten. Dessa kan vara 
kunskap, erfarenhet, förmåga, vilja och nätverk. Kompetensen i dessa områden skiljer 
sig från företag till företag (Lindblom 1996). 
 
Variabel del 
Variabla belöningar används ofta inom kunskapsföretag och delas ofta ut till stora 
grupper individer. Dessa belöningar används framförallt för att öka både gruppens 
prestationer och verksamhetens resultat, men samtidigt skapa ett partnerskap mellan 
företag och dess anställda. En fördel med variabel delen är att det kopplar lönens nivå 
med utförda prestationer. Det finns olika former av variabla belöningar. Bland dessa 
används främst följande: 
Variabel individuell  ersättning – är en individuell belöning som siktar och beräknas 
enligt med individens måluppfyllelse.                                                           
Variabel gruppersättning - siktar på gruppens måluppfyllelse. Utbetalningen 
tillkommer gruppen eller individen.  
Vinstdelning – de anställda får en procentuell del av vinsten om företaget har uppnått 
en viss vinstnivå. Vinstfördelningen kan variera beroende på beräkningsmetoden. 
Individens bonus kan beräknas i procent på den egna lönen, fördelas lika mellan de 
anställda eller delas in enligt olika organisatoriska nivåer.  Både vinst och fördelning 
bestäms av företagets ägare. 
Resultatdelning – resultatförbättring, produktivitetsförbättring och kostnadsbesparing 
används vid belöningsberäkning. Tanken bakom resultatbonusen är att den är 
självfinansierad, eftersom produktivitetsförbättringen täcker bonusen och ger vinst.  
Aktier el ler optioner – olika erbjudande i att köpa eller erhålla aktier/optioner i 
företaget. 
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Gratif ikationer – engångsersättning som tilldelats på grund av extraordinära bidrag. 
 
Det finns olika förklaringar till varför det används resultatlön idag. De flesta utgår från 
belöningssystemets syfte. En av de är att en resultatlön är motivationsskapande. 
Anställdas engagemang ökar i de företag där resultatlön tillämpas. Samtidigt behålls eller 
ökar både produktivitets- och lönsamhetsnivån. I dessa företag involveras personalen i 
resultatprocessen. Organisationens lönekostnader behöver inte öka på grund av extra 
förmåner. Den princip som gäller är att resultatlönesystemet är självfinansierat och 
skapar samtidigt ett överskott för företaget. Resultatlönen plussas på den fasta lönen. På 
grund av produktivitetsförbättringar täcks dessa extra kostnader och ger t.o.m. vinst. För 
att kunna skapa dessa fördelar för företaget, krävs en noggrann analysering av själva 
resultatet och ett fastställande av de mått som bäst avspeglar fördelningen på ett rättvist 
sätt. Vanliga mått som används idag baseras på resultat, försäljning och ibland på 
budgetjämförelse (Svensson & Wilhelmsson, 1991).  
 
Användningen av variabla belöningar är flexibelt. Företagsledningen bestämmer vilka 
som är de bästa alternativen för just deras verksamhet. Dessutom är 
individens/gruppens/systemets eget intresse och förväntningar av stort avgörande. 
Framförallt bör man kartlägga sambandet mellan individens lön, motivation och resultat 
(Paul & Alm, 1991). Förutsättningen att dessa belöningar ska fungera är att 
prestationerna mäts på ett korrekt och accepterat sätt (Frank m.fl., 2000). 
 
Privata tjänstemäns lönesättning är både individuell och differentierad. Speciellt 
kunskapsföretag använder sig ofta av den variabla delen som delas till stora grupper 
individer (Frank m.fl., 2000). 
 
Andra former av belöningar 
Enligt Lindblom (1996) är begreppet ”belöning” ett stort område med olika komponenter. 
Belöning kan till exempel vara pengar i form av lön och olika lönetillägg, förmåner av 
större eller mindre värde eller möjlighet till utveckling.  
  
Undersökningar har visat att fasta förmånspaket, det vill säga förmåner som företaget 
fastställt i förväg, värderas lägre av arbetstagarna än förmånernas riktiga värde som 
betalas av företaget.  Ett bra förmånssystem tillåter individen att själv välja sina förmåner 
upp till ett bruttovärde som bestäms av företaget (Frank m.fl., 2000).  
Vissa belöningar används med syften att behålla personal. Bland dessa finns följande: 
möjlighet att arbeta på distans, julklapp och julbord, hemhjälp, friskvård, olika 
utbildningar (Lindblom, 1996). 
    
3.4 Belöningar  
 
Författarna Paul & Alm (1991) ser belöningar som ett ”bevis på uppskattning för väl 
utfört arbetet”. Detta ”pedagogiska ledningsinstrument” bestäms av arbetsgivaren och 
används för att påverka personalen att utföra prestationer som är till nytta för företaget. 
 
Det finns många olika dimensioner på begreppet belöningar i litteraturen. I vår studie har 
vi valt att använda oss av vissa dimensioner för att kunna klassificera de olika 
belöningstyperna. Nedan följer en förklaring av dessa dimensioner. 
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Svensson & Wilhelmson (1991) delar in belöningar i materiel la och immateriella. 
Materiella belöningar är exempelvis när företaget ger den anställde bonus som respons 
för en väl genomförd prestation. Immateriella belöningar är sådana som inte har ett 
direkt monetärt värde för individen. Det kan till exempel vara utbildning eller rabatt på 
sportklubbar. 
 
En annan dimension är inre och yttre belöningar. De inre är en självbelöning som 
individen ger sig själv medan de yttre får individen av någon annan, som till exempel 
företaget. Denna indelningsgräns används inom organisationsteorin där man analyserar 
effekten av yttre belöningar (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
 
Alla belöningar, vare sig de är materiella/immateriella eller inre/yttre, används på två 
olika sätt: proaktivt eller reaktivt. Den första gäller för att stimulera utförandet av 
betydande prestationer, medan den andra är en ersättning för individens redan utförda 
arbete, som t ex lön. En proaktiv belöning är motivationsskapande, medan en reaktiv 
belöning uppfattas som en självklarhet och därför är det svårt att skapa incitament hos 
individen. En proaktiv belöning är en ersättning för uppnående av ett visst mål. Därför 
krävs det att man sätter upp ett mål som individen ska nå. Målet tjänar både som 
stimulans och som mått för individens insats (Svensson & Wilhelmson, 1991). 
 
Belöningar kan också indelas enligt antalet belönade personer. Dessa kan vara 
individuella - till en individ - gruppbelöningar - till en grupp individer - eller 
systembelöningar – till alla organisationens medlemmar. Syftet med belöningar är att 
motivera den enskilde/grupp/alla till högre prestationer. Det finns vissa nackdelar med 
dessa sorters belöningar. De individuella kan leda till konkurrens mellan kollegorna, som 
i sin tur kan leda till ett minskat samarbete.  Gruppbelöningar leder till ökad konkurrens 
mellan avdelningar, medan systembelöningar inte har en hög motivationsgrad för en 
individ eller grupp (Jacobsen & Thorsvik, 1998), däremot skapar dessa belöningar 
företagskänsla för personalen (Schein, 1991 ur Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
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Figur 4 Analysmodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Analysmodell - förklaring 
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Med hjälp av vår analysmodell vill vi kartlägga olika belöningstyper som används främst i 
de valda företagen för att stödja syftena styrmedel och konkurrensmedel.  
 
3.5.1 Företagets behov 
 
Det första steget i vår modell vänder sig till två viktiga företagsbehov som står till grund 
för de ovannämnda syftena.  
 
Företagets strategi och mål 
För att uppnå strategiska mål fastställs ofta handlingsplaner (strategier). 
Belöningssystemet används som en styråtgärd så att hela organisationen ska stödja 
strategierna och uppnå de uppsatta målen. 
 
Företagets personalbehov 
Företagets personalbehov kommer att påverka belöningssystemet så att dess mål ska 
vara att locka kompetent arbetskraft till företaget och samtidigt behålla den. Företaget 
måste därför motivera individens driftkrafter och bemöta individens förväntningar med 
hjälp av ett bra utformat belöningssystem som främjar just personalbehovet. 
 
3.5.2 Belöningssystemets syfte 
 
I denna uppsats kommer vi att analysera två viktiga syften som ligger till grund för 
belöningssystemets utformning, nämligen styrmedel och konkurrensmedel.  
 
Belöningssystemet används som styrmedel när dess utformning främjar uppnående av 
företagets strategiska mål. När utformningen inriktar sig på de faktorer som påverkar 
både rekrytering och behållning av kompetent personal används belöningssystemet som 
konkurrensmedel. 
 
Belöningssystemets utformning 
Belöningssystemet utformas på olika sätt så att det ska stödja ett visst syfte eller flera. 
Utformningen börjar redan under löneförhandlingarna mellan arbetsgivare och facket. 
Därför ingår belöningar i både löne- och belöningssystemet. Förmåner och olika andra 
belöningar som bestäms av arbetsgivare kommer som tillägg till de redan existerande 
belöningarna och ingår i det totala belöningssystemet.  
 
Belöningssystemets utformning kommer därför att innehålla alla sorters belöningar som 
företaget själv eller via förhandlingar med facket utdelar till sina anställda. 
 
 
3.5.3 Belöningar – klassifikationer 
 
Ett belöningssystem innefattar olika sorters belöningar. Enligt litteraturen delas dessa in i 
olika belöningsklasser efter följande fördelningskriterier: 
– antal individer - individuella, grupp, systembelöningar 
– prestationens och belöningens tidpunkt – reaktiv, proaktiv 
– belöningsvärde – materiella , immateriella 
 
Vi kommer att klassificera de existerande belöningarna i de valda företagen enligt de 
ovannämnda belöningstyperna. 
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4 Empiri 
 

Under detta avsnitt kommer vi att redovisa det material vi fick fram under våra 
intervjuer med företagen. För att företagen ska vara anonyma har vi valt att 
benämna dem efter deras verksamhetsinriktning. Vi har även delat in dem efter 
en traditionell indelning av olika storleksgrupper beroende på hur många 
anställda de har (Svensson & Gyllberg, 2000 s.13). 
Litet företag: 1–49 anställda 
Medelstort företag: 50 – 499 
Stort företag: 500 –  
 

 
 
4.1 Industriföretag 1 
 
4.1.1 Beskrivning av företaget 
 
Företaget ingår i en större koncern men fabriken vi studerade är i storleksklassen 
medelstort företag. Man har även en säljorganisation som är placerade i hela landet. Vi 
kommer inte att behandla deras belöningssystem här, utan vi kommer att koncentrera 
oss på de som är stationerade på denna fabrik (se avgränsningar i inledningsavsnitt). 
 
Av antalet anställda som finns på denna fabrik är ca 3/5 delar kollektivanställda och 2/5 
delar tjänstemän.  
 
4.1.2 Belöningssystemet  
 
Själva belöningssystemet består av två komponenter: 

1. Resultatlön 
2. Merförbrukningssystem 

 
Resultatlön 
Denna del omfattar alla anställda, förutom marknadsavdelningen och säljarna som har 
ett eget bonus- och belöningssystem.  
 
Bonusen beräknas på den del som överstiger det förutbestämda avkastningskravet på 
genomsnittligt sysselsatt kapital. Utav detta överstigande resultat delas 20 % ut till de 
anställda, resten stannar kvar i företaget. Utdelningen till varje individ är baserad på hur 
mycket man arbetar, heltid eller deltid. Med andra ord får alla som arbetar heltid samma 
summa pengar i bonus. 
 
Anledningen till att detta togs i bruk var i samband med nedskärningshot. Nedskärningen 
skulle innebära att tio personer skulle avskedas. För att undvika detta gick alla anställda 
ner i arbetstid, till 7.5 h, och räddade på så sätt de tio arbetena. Man fick samtidigt gå 
ner i lön med motsvarande arbetstidsförkortning. För att kompensera detta bortfall 
infördes belöningssystemet. Detta infördes fullt ut 1997. 
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Merförbrukningssystem 
Detta system berör bara de som arbetar i produktionen och man införde det för att 
minska ”spillet” i produktionen. 
 
Man har gjort en beräkning av vad varje procent ”spill” kostar i pengar. Denna peng ligger 
till grund för uträkningen av bonusen. Varje år förhandlar man (företaget och facket) fram 
olika mål som ska nås. Det ena målet är ett ”tak” som räknas fram genom att man tar 
genomsnittet på procentuellt ”spill” 3 år bakåt i tiden. En förutbestämd andel av den 
mellanskillnaden som blir mellan ”verkligt spill” i procent och ”taket” delas ut i bonus. 
Under detta finns olika ”trappsteg” där det utfaller en större andel pengar om det 
uppnås. Det vill säga ju mindre spill det blir procentuellt, desto högre andel får de 
anställda av vinsten man gör.   
 
Exempel på olika ”trappsteg” i merförbrukningssystem (observera att siffrorna endast är 
ett exempel): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anledningen till att merförbrukningssystemet utvecklades var för att skapa mer färdiga 
produkter till mindre använt material, det vill säga minska spillet/kassationerna. Detta 
togs även fram i samband med nedskärningshotet, 1997, men man hade haft tankar att 
införa det tidigare. 
 
4.1.3 Lönesystemet 
 
Lönesystem för tjänstemän 
Tjänstemän har individuell lönesättning. Lönesättningssystemet är uppbyggt enligt vissa 
kriterier: 
– Kollektivavtalad ingångslön 
– Uppfattningen om tjänsten – vad tjänsten går ut på. 
– Ålder 
– Tillgänglighet – siktar på utbudet och efterfrågan av personal som finns på 

arbetsmarknaden, t ex om det är svårt att rekrytera personal eller specialister. 
– Individens lönekrav  
 
Lönesystem för kollektivanställda 
Lönesystemet är uppbyggt på tre delar. Den ena är relaterad till vilket yrke man har. Den 
andra till hur länge man arbetat på företaget och den tredje är knuten till arbetsplatsen. 
 
Den yrkesrelaterade lönesättningen består av 7 lönegrupper. Beroende på vilket yrke 
man har startar man i en lönegrupp och kan sedan max ”klättra” 3 steg. 
 
Den åldersrelaterade lönesättningen är indelad i olika ”trappsteg”. Efter 1, 2, 3, 6, 9, 12, 
15 år i företaget får man en förutbestämd löneökning. 

Tak 
 

8% 
 

65/35 
(Ftg/Anst) 

 
7% 

 
60/40 

(Ftg/Anst) 

6% 
 

55/45 
(Ftg/Anst) 
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Den arbetsplatsrelaterade lönesättningen är en poängbedömning av arbetsplatsen. Man 
fastställer värdet av vad man ska kunna på varje arbetsplats/arbetsstation. Dessa poäng 
ligger sedan till grund för vilken lön de som arbetar där ska ha.  
 
Arbetstidsförkortning 
Alla på företaget arbetar endast 7,5 h per dag. 
 
4.1.4 Utbildning 
 
Varje anställd har en fastlagd utbildningsplan. Denna plan diskuteras fram vid 
personalutvecklingssamtal. De utbildningar som ges är sådana som är både individen 
och företaget till nytta, det vill säga arbetsrelaterade utbildningar. Man satsar mycket på 
”utbildning i det lärande arbetet” och man har en målsättning att alla ska få en högre 
områdeskännedom. Som exempel har man satsat mycket på intranet-utbildning och 
engelska. 
 
4.1.5 Förmåner 
 
Dessa olika förmåner, som följer nedan, är belöningar som syftar på att öka trivseln och 
samhörigheten på företaget.  
 
Man kan köpa mat i personalmatsalen till ett förmånligt pris. Man har även 
personalrabatter i många affärer och butiker. 
 
Man är väldigt inriktad på friskvård, hälsa och motion. Man erbjuder exempelvis de 
anställda att delta i ett kostprogram som pågår i olika delfaser. Programmet innefattar 
kostråd, motionstips m.m. Man har även rabatterat pris på vissa sportklubbar och gratis 
simning i simhall. 
 
För de som vill sluta röka, står företaget för en del av vissa kostnader i samband med 
detta. 
 
Personalfester håller man oftast var avdelning för sig, utom vid speciella tillfällen då 
företaget anordnar fest för hela företaget. 
 
Varje jul bjuds alla på en jullunch och man får varsin julklapp. 
 
4.1.6 Övrigt 
 
Man har ett förslagssystem som belönar idéer. Om man kommer på en bra idé kan man 
få belöning i form av pengar. Alla som lämnar in en idé oavsett vad det är, får välja en sak 
ur en monter som finns på företaget. 
 
 
4.2 Industriföretag 2 
 
4.2.1 Beskrivning av företaget 
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Företaget ingår i en koncern som är etablerad över hela världen. Om man bara ser till 
enheten vi var på så kommer det i kategorin medelstora företag. Utav de anställda är 3/5 
delar kollektivanställda och 2/5 delar tjänstemän. 
 
4.2.2 Belöningssystemet 
 
Belöningssystemet består av en företagsbonus. Utdelningen är baserad på ROA, 
avkastning på sysselsatt kapital. Om det utfaller bonus delas denna ut en gång per år och 
summan till varje anställd baseras på den anställdes bruttolön. 
 
Orsaken till att man införde denna bonus var för att öka kvaliteten på varorna och minska 
kostnaderna. Det var även en trend vid denna tidpunkt, 1994, med denna typ av 
belöningar.   
 
4.2.3 Lönesystemet 
 
Lönesystem för tjänstemän 
Man tillämpar individuell lönesättning för tjänstemännen. Vid nyanställning är det ålder, 
utbildning (antal år), erfarenhet samt yrkeskategori och den befattning man ska ingå i 
som styr lönesättningen. Dessutom jämför man med liknande/likvärdiga befattningar i 
rikstäckande statistik. Vid löneförhandlingar är det de centrala påslagen som alla får. 
Man har även en pott som respektive chef delar ut (individuellt).  
 
Man har på förslag att utforma ett lönesystem som är likartat det man använder för de 
kollektivanställda, men detta är ej ännu färdigställt. 
 
En åtgärd man fått göra för tekniker, för att inte förlora dessa till andra företag, är att 
man fått höja upp deras löner mer än andra yrkesgrupper. 
 
Lönesystem för kollektivanställda 
Lönesystemet för de kollektivanställda består av två komponenter. Den ena är 
arbetsvärdering och den andre kallas kvalifikationsvärdering. 
 
Arbetsvärderingen, AV, grundar 80% - 90% av lönen sig på. Det finns fyra olika grupper 
med olika löneklasser. Inom varje grupp finns ett antal yrken och lönen är då baserad på 
vilken grupp av dessa yrken man tillhör. 
 
Resterande del av lönen består av en personlig del, kvalifikationsvärdering, KV. KV bygger 
på 7 olika steg: teoretisk utbildning, praktisk erfarenhet, anställningstid i företaget, 
kompetensutveckling, problemlösning/självständighet, arbetsresultat (effektivitet och 
kvalitet) och speciell kompetens. Dessa olika steg poängsätts för varje enskild individ. 
Alla poäng räknas sen samman och multipliceras med en viss summa för att få fram ett 
tillägg till lönen. Detta tillägg läggs till den löneklass man befinner sig i utifrån 
arbetsvärderingen. 
 
Extra arbetstid 
Under våren har man högsäsong och då arbetar man 100 timmar mer utöver den 
ordinarie arbetstiden. Dessa timmar får man sedan ta ut i ledighet under hösten när det 
är lågsäsong. Som kompensation får man 75 timmar extra att ta ut i ledighet. 
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4.2.4 Utbildning 
 
Utbildningarna sker oftast under hösten, när man har lågsäsong. Varje anställd har en 
utbildningsplan som sammanställs under personalutvecklingssamtal. De utbildningar 
som ges är relaterade till yrket. 
 
4.2.5 Förmåner 
 
Dessa olika förmåner, som följer nedan, är belöningar som syftar på att öka trivseln och 
samhörigheten på företaget.  
 
I personalmatsalen kan man köpa dagens rätt till ett förmånligt pris. Man har även en 
uthyrningsverksamhet där man hyr ut trädgårdsverktyg för en symbolisk summa. Det 
finns också många personalrabatter i olika affärer och butiker att utnyttja. 
 
Man har ett stort utbud av olika idrottsklubbar och aktiviteter som man subventionerar 
priset till och man har gratis simning i simhall. Man sponsrar även de anställda som 
ställer upp i olika idrottsarrangemang med exempelvis anmälningsavgiften.  
 
Man anordnar en mängd olika aktiviteter och tillställningar. Varje anställd kan sen välja i 
vad denne vill delta i. Vissa tillställningar är också för den anställdes familj. 
 
På företaget har man en personalbutik som säljer olika presentartiklar och företagskläder 
till ett förmånligt pris. Man har även en konstförening, där man kan köpa konstverk till ett 
bra pris. Varje år utdelas även julklappar och man bjuder på julbord i personalmatsalen. 
 
 
4.3 Kunskapsföretag 1 
 
4.3.1 Beskrivning av företaget 
 
Även detta företag ingår i en större koncern, men det företag som ingår i vår 
undersökning hamnar i kategorin stort företag. Här är alla anställda tjänstemän. 
 
4.3.2 Belöningssystemet 
 
Belöningssystemet består av tre olika komponenter vilka är bonus, individuell bonus och 
resultatandelsstiftelse.  
 
Man har även en fjärde komponent som omfattar provision till säljare. Vi kommer inte att 
behandla den delen av belöningssystemet här (se avgränsningar i inledningsavsnitt). 
 
Bonus 
Alla anställda ingår i bonussystemet. Det som bonusen grundar sig på är fyra kriterier: 
– Behålla kunder 
– Nya kunder 
– Försäljning 
– Företagets resultat 
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För dessa kriterier har man satt upp olika mål som ska uppnås för att bonus ska utfalla. 
Varje delmål är skilt från de andra, det vill säga alla målen måste inte uppfyllas för att 
man ska få någon utdelning. Om bara ett delmål uppnås så utfaller bonus för det. 
 
Bonusen beräknas procentuellt på bruttolönen. 
 
Syftet med bonusen är att koppla de anställdas prestationer till företagets mål. 
 
 
 
Individuell bonus 
Denna bonus är till för ledningsgrupp, chefer med budget- och personalansvar samt för 
vissa specialister och nyckelpersoner. Även i denna bonus har man olika kriterier som 
ska uppnås för att man ska få någon utdelning. De olika kriterierna kan vara: 
– Finansiella mål 
– Medarbetaremål, d.v.s. få personalen man har ansvar för att känna sig ”bra”. 
– Projektmål, uppsatta mål för något som ska vara klart inom en viss tidsrymd. 
– Personliga mål 
Man lägger olika stor vikt på de olika målen beroende på vad och hur man arbetar. 
 
Resultatandelsstiftelse 
Detta är ett vinstdelningssystem till alla anställda. Varje år beslutar styrelsen om och hur 
mycket som ska avsättas till denna stiftelse. Stiftelsen förvaltar pengarna som företaget 
avsätter genom att köpa aktier i företaget. 
 
Andelsberäkningen grundas på hur mycket man tjänat under året. 
 
4.3.3 Lönesystemet 
 
Man tillämpar individuell lönesättning. Vid nyanställning är det statistiska uppgifter, 
meriter och utbildning som styr vid lönesättning. Vid löneförhandlingar får alla ett 
grundtillägg som facket har förhandlat fram. Utöver det har man ”en pott” som ska delas 
ut. Det är då den individuella lönesättningen kommer in. Lönen ses som ett 
uppskattningsinstrument. 
 
4.3.4 Utbildning 
 
Man satsar mycket på utbildning av personalen. Alla anställda har en individuell 
utbildningsplan där man utgår från den anställdes kompetensprofil. Det ska finnas en 
målkongruens mellan företagets behov och den anställdes önskning, det vill säga 
utbildningarna måste vara arbetsrelaterade. 
 
4.3.5 Förmåner 
 
Dessa olika förmåner, som följer nedan, är belöningar som syftar på att öka trivseln och 
samhörigheten på företaget.  
 
– Fritt kaffe 
– Fri frukt 
– Personalrabatter i många affärer och butiker. 
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– Personalrabatter på egna produkter. 
 
Man satsar mycket på friskvård genom att subventionera eller erbjuda gratis 
medlemskap i olika sportklubbar eller andra motions- och hälsoaktiviteter. Man har till 
exempel två kiropraktiker som kommer till företaget två dagar i veckan. Alla anställda kan 
boka tid hos dem för gratis behandling. Man har även under en tid stått för halva 
kostnaden i Viktväktarna. 
 
Varje år anordnar man en företagsfest för hela företaget. Företaget stödjer även olika 
gruppaktiviteter genom att till exempel stå för korv och tillbehör vid en grillfest för en 
arbetsgrupp. Företaget ingår även i ett nätverk som anordnar en mängd olika aktiviteter 
gratis eller till en mindre kostnad. 
 
Varje år får alla anställda varsin julklapp och jullunch. 
 
Övrigt 
– Föräldralön, för de som tjänar över 23 000 kr/mån. Anledningen till denna gräns är 

att ”taket” för beräkningen av föräldraförsäkringen, som utbetalas av 
försäkringskassan, är 23 000 kr. Föräldraförsäkringen täcker alltså 80% av max      
23 000 kr. Föräldralönen utbetalas med 80% av lönen som överstiger 23 000 kr. 

– Sjukvårdsförsäkring. Försäkringen täcker alla kostnader för läkarvård och 
rehabilitering samt garanterar läkarvård och behandling inom 3 dagar. Försäkringen 
gäller i 33 privata sjukhus. Denna försäkring är gratis för alla chefer, men alla 
anställda kan teckna den till ett subventionerat pris. 

 
 
4.4 Kunskapsföretag 2 
 
4.4.1 Beskrivning av företaget 
 
Företaget ingår i en världsomspännande koncern. Antal anställda på företaget som är vi 
studerade uppgår till kategorin medelstort företag. Alla anställda är tjänstemän. 
 
4.4.2 Belöningssystemet 
 
Belöningssystemet består av olika delar: 
– Bonus till ledningsgrupp 
– Optioner 
– Aktieprogram 
– Gratifikationer 
 
Bonus till ledningsgrupp 
Denna bonus är starkt kopplad till resultatet genom att man satt upp tre lika stora 
kategorier som bonusen beräknas på: 

– Budget 
– Affärsområde, organisationen är indelad i olika affärsområden. 
– Individuella mål 

 
Varje kategori har uppsatta mål som ska uppnås för att bonus ska utfalla. Alla kategorier 
behöver inte uppnås för att bonus ska utdelas. 
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Optioner 
Detta berör endast vissa ledare. Anledningen är att man vill ”knyta upp” personen till 
företaget. 
 
Aktieprogram 
En gång per år kan de anställda köpa företagets aktier med 15 % rabatt. Efter 12 
månader får man sedan lösa in dessa, om så önskas, till marknadsvärde. 
 
Gratifikationer  
Om det är någon som har gjort ett extra bra jobb, något utöver det vanliga, kan denne 
person bli belönad med exempelvis en extra månadslön. Det händer även att man som 
belöning bjuder den anställdes familj på någon semesterresa. 
 
Denna belöning tilldelas oftast till en enskild individ. 
 
Övrigt 
Ibland används utbildningar som belöning. Man kan till exempel få gå en dyr eftertraktad 
utbildning som belöning. 
 
4.4.3 Lönesystemet 
 
Lönerna är individuella. Det som påverkar lönesättningen är bland annat individens 
förutsättningar och arbetsmarknadens efterfråga och tillgång. Man går inte efter de 
centrala avtalen utan man tillämpar  lokala lönebildningar. 
 
Arbetstid 
Under vinterhalvåret arbetar man några timmar mer per arbetsvecka. Detta kompenseras 
genom att  man under sommarhalvåret arbetar några timmar mindre per vecka. 
 
4.4.4 Utbildning 
 
Varje anställd har en kortsiktig och en långsiktig individuell utbildningsplan. Den 
kortsiktiga tillgodoser utbildningsbehov som behövs för det dagliga arbetet. Den 
långsiktiga används för att tillgodose individens framtidsplaner. Om man till exempel vill 
byta inriktningsområde läggs en utbildningsplan upp för detta.  
 
4.4.5 Förmåner 
 
Dessa olika förmåner, som följer nedan, är belöningar som syftar på att öka trivseln och 
samhörigheten på företaget.  
 
Man anordnar olika typer av aktiviteter som är inriktat mot hälsa, kost och motion. Dessa 
aktiviteter hålls 1 gång per månad. Det är naturligtvis frivilligt om man vill delta. 
 
Man har även rabatter på olika sport- och motionsklubbar.  
 
Man anordnar en större sommarfest och vinterfest varje år och man har ”kick-off” när ett 
nytt verksamhetsår börjar. 
 
Övrigt 
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Man kan även vid vissa tillfällen få kuponger liknande rikskuponger, som kan användas 
för att betala firmor som utför arbete i hemmet. Arbetet kan till exempel bestå av 
städning, målning och tapetsering. Detta är inget som generellt delas ut, utan enbart vid 
speciella tillfällen. 
 
Några dagar varje år brukar man åka till Sälen och åka skidor kombinerat med viss 
verksamhet. Detta beslutas från år till år om man ska göra. 
 
Man får en semesterpresent och en julklapp varje år. Julbord bjuds det på i samband 
med vinterfesten. 
 
Man har rätt att förlägga sin arbetsplats på valfritt ställe. Man kan exempelvis arbeta 
hemifrån om man tycker att det passar.  
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5 Analys 
 

I detta avsnitt kommer vi att analysera och dela in de olika sorters belöningarna 
med utgång från vår analysmodell. Vi kommer inte att frångå vår uppdelning av 
industriföretag och kunskapsföretag, eftersom denna uppdelning kommer att 
vara till hjälp vid analysen och även vid slutsatsen. (Se även metodkapitlet för 
beskrivning av poängsättning.) 
 
Lönesystemet kommer vi att analysera sist i detta avsnitt. 

 
 
5.1 Belöningar i Industriföretag 1 
 
Här kommer vi att förklara hur vi delat in och grupperat de olika belöningarna utefter 
bilaga 2. 
 
Merförbrukningssystem  
Styrmedel:  Detta system är till för att minska kostnaderna och öka 

kvaliteten på produkterna. 
Materiell:  Man belönar med pengar. 
Proaktiv:  Man vet inte i förväg om man lyckas nå uppsatt mål. 
Grupp: Det är personalens prestationer i produktionen som mäts och 

det är enbart de som tar del av denna belöning. 
 
Resultatlön 
Styrmedel: Det är kopplat till ett avkastningsmått.  
Materiell:  Det är pengar man belönar med. 
Proaktiv: Man vet inte i förväg om man kommer att få någon utdelning 

eftersom det beror på företagets resultat. 
System: Baseras på hela företagets prestationer och alla får del av 

resultatlönen. 
 
Förslagssystem (2 x1 poäng eftersom man ger pengar och saker) 
Styrmedel: Detta kan ses som ett styrmedel eftersom man vill förbättra 

verksamheten och göra den mer effektiv. Genom att 
uppmuntra de anställda att ge idéer till detta ökar 
sannolikheten att förslag till förbättring kan ges. 

Materiell: Extra bra idéer belönas med pengar men alla idéer belönas 
med någon sak. 

Proaktiv: Man vet inte i förväg om idéen man lämnar in belönas med 
pengar. 

Reaktiv:   Man vet att alla idéer belönas med en sak. 
Individ: Man uppmuntrar den enskilde individens beteende och det är 

den enskilde individens idé som belönas. 
 
Utbildning (2x1 poäng och 2 x 0,5 poäng; en utbildning som har två syften får      
ett halvt poäng var.) 
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Styrmedel: Utbildning av personal bidrar till högre kvalitet av produkter och 
ökad effektivitet.  

Konkurrensmedel: När utbildningen är inriktad till en enskild individ kan den även 
klassas som konkurrensmedel (behålla personalen i företaget). 
Idag är det viktigt att kunna få möjlighet till vidareutveckling på 
arbetsplatsen. Detta för att utbildningen bidrar till en ökning på 
karriärstegen som i sin tur ger mer status och lön till individen.   

Immateriell.                   Utbildning är en immateriell sak. 
Reaktiv:  De anställda förväntar sig att de ska få utbildning.  
Individ, grupp, system: Vissa utbildningar är helt individuella, en del är anpassade till 

en speciell grupp och andra utbildningar är samma för hela 
företaget. Detta är helt beroende av vilket sorts arbete man 
har. 

 
Förmåner: 
Förmånliga lunchpriser, Kostprogram, Fri  simning, Rabatt sportklubbar, 
Hjälp att sluta röka och Julklapp & Jullunch.  (Beräknas enligt andel av summa 
förmåner.) 
Konkurrensmedel: Alla ovanstående belöningar kan ses som en sorts 

konkurrensmedel, eftersom konkurrensmedel ska bidra till att 
locka till sig och behålla personalen. Karakteristiskt för dessa 
typer av belöningar är att öka trivselfaktorn på företaget. Detta 
kan gör i sin tur göra att man får behålla personalen.  

Materiell, Immateriell. 
Reaktiv: Det är något som alltid finns, man förväntar sig att det ska 

finnas. 
System:   Alla på företaget får del av detta. 
 
 
5.2 Belöningar i Industriföretag 2 
 
Här kommer vi att förklara hur vi delat in och grupperat de olika belöningarna utefter 
bilaga 3. 
 
Företagsbonus 
Styrmedel:  Denna bonus är kopplat till företagets resultat. 
Materiell:   Bonusen betalas ut i pengar. 
Proaktiv:  Man vet inte i förväg om det blir någon utdelning. 
System: Baseras på hela företagets prestationer och alla anställda får 

del av denna bonus. 
 
Utbildning (1 x 1 poäng och 2 x 0,5 poäng) 
Styrmedel: Utbildning av personal bidrar till högre kvalitet av produkter, 

system, osv. 
Konkurrensmedel: När utbildningen är inriktad till en enskild individ kan den även 

klassas som konkurrensmedel. Detta för att utbildningen gör 
att individen vill stanna kvar i företaget. 

Immateriell.                   Utbildning är en immateriell sak.  
Reaktiv:  Den anställde förväntar sig att få utbildning. 
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Individ, grupp: Vissa utbildningar är helt individanpassade och en del 
utbildningar riktar sig till en speciell grupp.  

 
Förmåner: 
Förmånliga lunchpriser, Uthyrning trädgårdsverktyg, Personalrabatter, Fri  
simning, Rabatt sportklubbar och Julklapp & Jullunch. (Beräknas enligt andel 
av summa förmåner.) 
Konkurrensmedel: Dessa typer av belöningar främjar att öka trivseln på företaget 

vilket i sin tur leder till att man har större potential att behålla 
sin personal. Många belöningar har, som nämnts tidigare, blivit 
lite av en trend.  

Materiell, Immateriell. 
Reaktiv:  Det finns alltid där att utnyttja. 
System: Alla som är anställda på företaget kan utnyttja dessa förmåner. 
 
 
5.3 Belöningar i Kunskapsföretag 1 
 
Här kommer vi att förklara hur vi delat in och grupperat de olika belöningarna utefter 
bilaga 4. 
 
Individuell bonus (2 x 1 poäng) 
Styrmedel: Målen som ska uppfyllas för att bonus ska utfalla, är kopplade 

till finansiella mål och företagets verksamhet.  
Materiell:  Bonus betalas ut i form av pengar. 
Proaktiv:  Man vet inte om det kommer att utfalla någon bonus i förväg. 
Individ och grupp: Denna bonus är till för alla chefer samt för vissa nyckelpersoner 

och specialister. Den baseras på hur bra den enskilde individen 
uppfyller vissa mål samt hur arbetsgruppen uppfyller andra 
uppsatta mål. 

 
Bonus 
Styrmedel: Alla målen som ska uppnås är kopplade till att öka företagets 

resultat och omsättning. 
Materiell:  Bonusen utdelas i pengar. 
Proaktiv: De anställda vet inte i förväg om det kommer att bli någon 

utdelning, det är ett resultat av väl utfört arbete. 
System: Bonusen baseras på hur bra de anställda har presterat och alla 

anställda ingår i bonussystemet. 
 
Resultatandelsstiftelse (2 x 1 poäng)   
Styrmedel: Styrmedel eftersom styrelsen avsätter pengar till stiftelsen om 

företaget går med vinst. Eftersom stiftelsen förvaltar pengarna 
genom att köpa aktier i företaget gäller det också att 
aktiekursen går bra. 

Konkurrensmedel: Man kan inte få någon utdelning under en treårsperiod.  
Materiell:  Utdelning i pengar. 
Proaktiv:   Man vet inte i förväg om det blir någon utdelning. 
System:  Alla anställda får del i denna stiftelse. 
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Utbildning (1 x 1 poäng och 2 x 0,5 poäng) 
Styrmedel: Utbildning av personal bidrar till förbättring av verksamheten.  
Konkurrensmedel: När utbildningen är inriktad till en enskild individ kan den även 

klassas som konkurrensmedel. Detta för att utbildningen bidrar 
till en möjlig ökning på karriärstegen som i sin tur ger mer 
status och lön.   

Immateriell.                   Utbildning räknas som en immateriell sak. 
Reaktiv:  De anställda vet att man kommer att få utbildning. 
Individ, grupp: Vissa utbildningar är individuella och andra riktar sig till en viss 

grupp. 
 
Föräldralön 
Konkurrensmedel: Denna typ av belöning är ett medel för att locka till sig och 

behålla sin personal.  
Materiell:  Man får ersättning i form av pengar när man är barnledig. 
Reaktiv:  Man vet att belöningen alltid finns. 
Grupp: Föräldralönen betalas ut till dem som väljer att ta föräldraledigt 

och tjänar över 23 000 kr/mån. 
 
Sjukvårdsförsäkring   
Konkurrensmedel: Denna typ av belöning är ett medel för att locka till sig och 

behålla sin personal.  
Immateriell.   
Reaktiv:  Man vet att belöningen alltid finns. 
Grupp: Alla chefer får denna försäkring. 
 
 
 
 
Förmåner: 
Fritt kaffe, Fri  frukt, Personalrabatter på egna produkter, Personalrabatter 
i  affärer, Rabatt sportklubbar, ,  Subventionerat pris Viktväktarna, 
Sjukvårdsförsäkring rabatterat pris, Årl ig företagsfest, Julklapp & Jullunch 
samt Gratis kiropraktikerbehandling. (Beräknas enligt andel av summa förmåner.) 
Konkurrensmedel: Dessa typer av belöningar främjar att öka trivseln på företaget 

vilket i sin tur leder till att man har större potentiell att behålla 
sin personal. Många belöningar har, som nämnts tidigare, blivit 
lite av en trend vilket då gör det svårare för företagen att inte 
använda denna typ av belöning.  

Materiell, immateriell. 
Reaktiv. 
System:  Alla anställda får tillgång till dessa belöningar. 
 
 
 
5.4 Belöningar i Kunskapsföretag 2 
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Här kommer vi att förklara hur vi delat in och grupperat de olika belöningarna utefter 
bilaga 5. 
 
Optioner  (2 x 0,5 poäng) 
Styrmedel: Denna typ av belöning verkar som styrmedel eftersom 

utdelningen beror på företagets aktievärde. Ju bättre resultat 
desto bättre utdelning. 

Konkurrensmedel: Denna typ av belöning gör att man knyter personen som 
tilldelats optioner till företaget. 

Materiell: Man får utdelning i form av pengar. 
Proaktiv: Personen vet inte i förväg om det kommer att ge någon 

utdelning. 
Individ:  Endast vissa chefer som får optioner. 
 
Gratifikationer   
Styrmedel: Denna belöning utdelas när någon gjort något extra bra, något 

utöver det vanliga. Det är kopplat till verksamheten.  
Materiell: Belöning kan ske i form av pengar men även genom att man 

bjuder den anställde och dennes familj på en semesterresa. 
Proaktiv: Denna belöning används efter någon har utfört en prestation 

utöver det vanliga. Man vet med andra ord inte om man får 
någon belöning. 

Individ: Belöningen är baserad på hur väl den enskilde individen utfört 
en viss prestation. 

 
 
Bonus till ledningsgrupp (2 x 1 poäng) 
Styrmedel: Vissa av de mål som ska uppnås är kopplade direkt till 

företagets verksamhet och resultat.  
Materiell: Bonusen betalas i pengar. 
Proaktiv:  Man vet inte i förväg om det kommer att bli någon utdelning. 
Individ, grupp: Vissa av målen som ska uppnås är baserad på den enskilde 

individens prestationer andra på gruppens prestationer. 
 
Aktieprogram (2 x 0,5 poäng) 
Styrmedel: Denna belöning är kopplad till företagets aktiekurs. Detta 

innebär att ju bättre företagets resultat är desto bättre 
aktiekurs, vilket leder till en högre utdelning.  

Konkurrensmedel: Man får tidigast lösa in sina aktier ett år efter köpet. 
Materiell: Man får köpa aktier till en viss rabatt vilket gör att man kan få 

en större utdelning i pengar. 
Proaktiv:  Man vet inte i förväg om det kommer att bli någon utdelning. 
System:  Alla anställda får köpa aktier till det rabatterade priset. 
 
Utbildning (1 x 1 poäng och 2 x 0,5 poäng) 
Styrmedel: Det fungerar som styrmedel av samma anledning som nämnts 

tidigare under utbildning. Det är ett måste för företagen i dag 
att utbilda sin personal.  

Konkurrensmedel: I detta företag kan man till exempel bli belönad genom att få gå 
en eftertraktad exklusiv utbildning istället för ”normal” 
utbildning. Sådant gör att man knyter personalen till företaget 



Analys  
 

- 36 – 
 
 

eftersom de känner sig uppskattade. Man har även en 
långsiktig utbildningsplan för de anställda om dem vill ändra 
verksamhetsområde inom företaget.   

Immateriell                    Utbildning är immateriell. 
Reaktiv, proaktiv: Den största delen av utbildningarna är reaktiva, de anställda 

vet att man får utbildning. Den del som är proaktiv är när man 
utfört något extra bra kan man bli belönad genom att få gå en 
exklusiv och eftertraktad utbildning. 

Individ: Alla på företaget får naturligtvis utbildning, men man har 
individuella utbildningsplaner. Man använder inte samma 
utbildning för alla i företaget.  

 
Hemhjälp  
Styrmedel: Denna belöning ges när man till exempel behöver en viss 

person att arbeta över en helg. Denne personen kan då få 
kuponger, liknande rikskuponger, som används för att anlita 
hantverkare, städfirmor eller liknande. 

Immateriell.                   Hemhjälp är immateriell. 
Proaktiv:  Det är inget man vet i förväg att man ska få.  
Individ.  Tilldelas individen. 
 
Distansarbete 
Konkurrensmedel: Detta skapar frihet för individen vilket gör att man ökar trivseln. 
Immateriell.                   Distansarbete är immateriellt. 
Reaktiv:  Man vet att detta gå att utnyttja. 
Individ: Valet av arbetsplats är individuellt. Det är upp till den enskilde 

individen att bestämma vad denne vill förlägga sin arbetsplats. 
 
Förmåner:  
Fritt kaffe, Hälsoaktiviteter, Rabatt sportklubbar, Sommarfest, Kick-off,  
Julklapp & Julbord, Semesterpresent och Skidåkning. (Beräknas enligt andel av 
summa förmåner.) 
Konkurrensmedel: Dessa typer av belöningar främjar att öka trivseln på företaget 

vilket i sin tur leder till att man har större potentiell att behålla 
sin personal. Många belöningar har, som nämnts tidigare, blivit 
lite av en trend vilket då gör det svårare för företagen att inte 
använda denna typ av belöning.  

Materiell, immateriell. 
Reaktiv. 
System:  Alla anställda får tillgång till dessa belöningar. 
 
 
5.5 Lönesystemet  
 
På industriföretag 1 och 2 har tjänstemännen individuell lönesättning. Detta tillämpas 
även på de båda kunskapsföretagen. Man betonar att efterfrågan och utbudet på 
arbetsmarknaden styr lönenivån till stor del. Utbildning och erfarenhet är också en 
komponent som ligger till grund för lönesättningen. Lönen är även beroende på vilken 
tjänst man har. 
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Detta innebär att man belönar arbetsuppgifterna och vilken kompetens man har. Med 
andra ord är lönen både arbetsberoende och personberoende. 
 
De kollektivanställdas lönesystem på industriföretagen är till största del beroende på 
vilka arbetsuppgifter man har, det vill säga tyngdpunkten i lönesättningen är 
arbetsberoende. 
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6 Slutsatser 
 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera våra slutsatser som är ett svar till 
de studerade  forskningsfrågorna: 
– Hur avspeglas syftena styrmedel och konkurrensmedel i  

belöningssystemets utformning? 
– Vilka är de belöningstyper som används främst för att uppnå 

dessa syften? 
 

 
6.1 Syftet styrmedel 
 
Vi har behandlat våra data på två sätt. Vi har först  följt en stegvis indelningen av 
belöningar t ex materiell – proaktiv/reaktiv –individ/grupp/system. Efter det har vi 
katalogiserat belöningarna enbart efter en enda belöningstyp, t ex materiella eller 
immateriella eller proaktiva osv. 
 
Databehandling enligt stegvis kopplade belöningstyper 
Styrmedelsyftet avspeglar sig ganska tydligt i de olika belöningarna. Enligt diagrammet 
nedan är de största grupperna materiella – proaktiva – individ och system belöningar. 
Utdelningen sker i pengar eller materiella saker och därför ingår de i gruppen materiella 
belöningar.  
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Styrmedel totalt  
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Dessa belöningar är kopplade till resultat och mål. Här finns Resultatlön, Förslagssystem, 
Bonus, Optioner, Aktieprogram, Gratifikationer och Resultatandelsstiftelse. Alla dessa 
belöningar är kopplade till individen eller systemets prestation. Dessa materiella 
belöningar har en proaktiv karaktär, man belönas alltså endast om man har nått 
ett visst mål.  
 
Nästa stora grupp är gruppbelöningar. Dessa belöningar är både materiella – proaktiva 
och immateriella - reaktiva. På den materiella sidan finns Gruppbonus och 
Merförbrukningssystem som kopplas till gruppens prestation. Inom de immateriella 
belöningarna finns bara posten grupputbildning. Denna belöning kopplas till ett visst 
kunskapsbehov som företaget eftertraktar för att förbättra deras effektivitet.  
 
Databehandling enligt enskild belöningstyp 
Vi har också behandlat data efter en enda belöningstyp. Till exempel individuella 
belöningar i en grupp, oavsett om de är materiella eller immateriella och proaktiva eller 
reaktiva alltså bara antalet ”individ” belöningar. Samma princip har vi använt för övriga 
belöningstyper.   
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  Figur 6 Diagram Medelvärde – Styrmedel 

 
Enligt diagrammet kan man dra slutsatsen att de belöningstyper som används mest som 
styrmedelverktyg är följande: 
- Materiella – pengar och/eller saker 
- Proaktiva – belöningen är kopplat till och sker efter måluppfyllelse 
- Individ – belöningen utdelas till individen.  
 
Företag belönar handlingar som leder till förbättring av företagets resultat. 
Verksamhetens syfte och mål är ledande för hur belöningar utformas. Är det individens 
prestation som är avgörande för företagets framtid satsar organisationen på 
individbelöningar som är kopplade till finansiella mått. Är det däremot gruppens eller 
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systemets prestation som är den avgörande faktorn, vänder man sig till grupp eller 
systembelöningar. 
 
Styrmedel genom lönesystemet 
Hans Lindblom (1996) säger att genom att bli effektiv och skicklig i sitt arbete får 
individen en högre lön via resultatlönedelen.  Företag skapar kunskap om företagets 
resultat och dess orsak genom att koppla belöningar med målsättning och resultat. 
Belöningar som kopplas till prestation mäter både kvalitet och kvantitet. Däremot 
belöningar som kopplas till företagets vinst mäter det ekonomiska resultatet. 
Resultatdelen i lön- och belöningsdiagram (se teorikapitlet) är den enda ersättningsform 
som kan ta hänsyn till kvantitet, kvalitet och ekonomiskt resultat i en enda belöning eller 
separat.  
 
6.2 Syftet Konkurrensmedel 
 
Databehandling enligt stegvis kopplade belöningstyper 
Paul & Alm (1991) menar att systembelöningar är de belöningar som stärker företagets 
förmåga att rekrytera och behålla personal, det vill säga används som konkurrensmedel. 
 
Som diagrammet visar nedan är de belöningar som används mest inom de olika 
företagen systembelöningar. Belöningarna är av sådan karaktär som riktar sig på att öka 
trivseln på företaget samt skapa en så kallad ”företagskänsla”. Dessa belöningar belönar 
alltså inte ett visst beteende eller någon prestation. Exempel på dessa belöningar kan 
vara personalfester och olika friskvårdsaktiviteter. Alla belöningar som har detta syftet är 
immateriella och är kända i förväg (reaktiva). 
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                       Figur 7 Diagram Konkurrensmedel totalt 

 
Den näst största posten, totalt sett, riktar sig också till hela systemet. De är dock av lite 
annan karaktär eftersom de är kopplade till företagets resultat. Dessa belöningar består 
av resultatandelsstiftelse och aktieprogram och är med andra ord materiella. Enligt vissa 
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teorier så ska belöningar som ska främja att individen stannar kvar i företaget belöna 
individens beteende så att högre prestationer uppstår. Genom detta ökar individens 
arbetstillfredsställelse, vilket gör att personen stannar kvar i företaget (Frank m.fl., 
2000). Dessa belöningar riktar sig mot individernas prestationer. Ju bättre de presterar 
desto större chans har de till utdelning. En annan typ av belöning som också riktar sig 
mot företagets prestationer, är optioner (materiell/proaktiv/individ). 
 
Dessa sistnämnda belöningar, resultatandelsstiftelse, aktieprogram och optioner, är även 
ett styrmedel. Utformningen av dessa gör att man även betraktar dem som 
konkurrensmedel (se under analysavsnittet). 
 
Katz & Kahn (ur Jacobsen & Thorsvik, 1998) menar att belöningar också måste vara så 
utformade att de motiverar individen att börja arbeta i företaget. Exempel på sådana 
belöningar är föräldralönen, sjukförsäkring och utbildning. (Dessa finns under: 
materiell/reaktiv/grupp, immateriell/proaktiv/individ och immateriell reaktiv/individ och 
grupp.)  
 
 
 
 
 
 
Databehandling enligt enskild belöningstyp 
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           Figur 8 Diagram Medelvärde - Konkurrensmedel 

 
Enligt diagrammet kan man dra slutsatsen att de belöningstyper som används mest som 
konkurrensmedelverktyg är följande: 
- Immateriella  
- Reaktiva – belöningen är känd i förväg. 
- System – belöningen utdelas till alla på företaget.  
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Individuella utvecklingsplaner för nyckelpersoner och en trivsam arbetsplats är ett sätt att 
behålla kompetent personal i företaget. I en marknad där utbudet av kvalificerad 
arbetskraft är begränsad, måste företag ta till belöningssystem för att kunna erbjuda det 
lilla extra som gör att individer vill arbeta och stanna kvar i företaget. 
 
Som nämndes tidigare så är, enligt Paul & Alm (1991), systembelöningar de belöningar 
som stärker företagets förmåga att rekrytera och behålla personal. Dessa sorters 
belöningar är oftast reaktiva, man vet att de finns.  Det är sådana belöningar som gör att 
man lockar till sig personal. 
 
Konkurrensmedel genom lönesystemet 
Lindblom (1996) menar att baslönens värde avspeglar företagets syfte att rekrytera och 
behålla kompetent personal. Detta kan man se i de olika företagen genom att man 
baserar lönesättningen på tillgång och efterfråga i arbetsmarknadsutbudet. Man har 
exempelvis på Industriföretag 2 fått höja lönen för tekniker, så att de inte ska försvinna 
till något annat företag. Kunskapsföretag 2 betonar också att lönen baseras på den 
marknad som råder just där den anställde är placerad och inte på något centralt 
genomsnitt. 
6.3 Styrmedel och konkurrensmedel i industri- och 

kunskapsföretag  
 
Mellan de företag som ingick i vår undersökning var det stora skillnader mellan de olika 
företagstyperna. Vi vill därför kommentera detta här. 
 
Diagrammet nedan visar en bild av de totala belöningarna indelade efter syfte i de olika 
företagstyperna. Kunskapsföretag utnyttjar flera belöningar för både konkurrens- och 
styrmedelssyfte. Man kan också se att dessa använder sig mest av 
konkurrensmedelsyfte i deras belöningssystem men styrmedel är också bra 
representerat i dessa företagstyper. Industriföretag satsar framförallt på belöningar som 
har styrmedelsyfte och mindre på konkurrensmedel. 
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           Figur 9 Diagram Belöningar indelade efter syfte och företagstyp 

 
Skillnader i styrmedel mellan företagstyper 
Som framgår av nedanstående diagram så är kunskapsföretag de som använder sig 
mest av belöningar som fungerar som styrmedelsverktyg. Tyngdpunkten ligger i gruppen  
materiell-proaktiv-individ och följs av materiell–proaktiv–system.  
 
Vissa belöningar har dubbelt syfte, alltså de används både som styrmedel och 
konkurrensmedel. Här ingår posten immateriell–reaktiv–individ, utbildning för 
industriföretag. Däremot använder sig kunskapsföretag av både ovannämnda kategori 
och samtidigt av materiella-proaktiva-individ/system belöningar. Här ingår optioner, aktier 
och resultatandelsstiftelser som kopplar individen/systemet till företagets mål och 
strategier. Det ger samtidigt personalen en anledning att stanna kvar i företaget och 
inkassera, efter en viss tid, dessa belöningar.  
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               Figur 10 Diagram Styrmedel uppdelat mellan företagstyp 

 
Skillnader i konkurrensmedel mellan företagstyper 
Som framgår av nedanstående diagram så var kunskapsföretagen de företag som 
använde sig mest av belöningar som fungerar som konkurrensmedel. Jonas Milton säger 
i artikeln ”Så belönar du dina anställda” att kunskapsintensiva företag måste 
tillhandahålla en miljö som motiverar och attraherar individerna i företaget. Annars byter 
de lätt arbetsgivare. Vi har även i vårt metodavsnitt motiverat vårt val av kunskapsföretag 
med just sådana 



Slutsatser 
 

- 44 – 
 
 

argument.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

In
di

vi
d

G
ru

pp

Sy
st

em

In
di

vi
d

G
ru

pp

Sy
st

em

In
di

vi
d

G
ru

pp

Sy
st

em

In
di

vi
d

G
ru

pp

Sy
st

em

Proaktiv Reaktiv Proaktiv Reaktiv

Materiell/Yttre Immateriell/Yttre

Konkurrensmedel

A
nt

al
 b

el
ön

in
ga

r

Konkurrensmedel Industri

Konkurrensmedel Kunskap

 
     Figur 11 Diagram Konkurrensmedel uppdelat mellan företagstyp 

Den största skillnaden mellan de olika företagstyperna är att vissa av de belöningar som 
kunskapsföretagen använder som styrmedel används också som konkurrensmedel. I 
industriföretagen är styrmedlen enbart styrmedel. Kunskapsföretag har även fler sorter 
av de belöningar som siktar på att skapa trivsel och öka ”företagskänslan”. 
 
En kortfattad summering av våra slutsatser är att i de företag vi studerat använder man 
främst materiella belöningar för att uppfylla ett styrmedelssyfte. Dessa är kopplade till 
individen eller systemets prestationer. Belöningarna är framför allt av proaktiv karaktär, 
vilket innebär att man belönar om man nått ett visst mål. 
 
Belöningar som används i konkurrensmedelssyfte är till största del immateriella 
systembelöningar. Dessa avser i första hand att öka trivseln och företagskänslan. 
Belöningarna är framför allt  reaktiva, det vill säga de är kända i förväg av individen. 
 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Vår analys gav en kort men bred inblick i belöningarnas värld. Vi tycker att det är ett 
intressant område som kan ge bra kunskapsstoff till vidare undersökning. Vårt förslag till 
vidare forskning är en studie som också inkluderar de inre belöningarna, alltså hur 
individen uppfattar de olika belöningarna. Uppfattar individen belöningen så som 
företaget har tänkt att den ska verka. 
 
Ett annat intressant område som lyftes fram av en av våra intervjuobjekt, är vilka 
belöningar som kan användas för att på bästa tilltala speciellt kvinnor eller män. 
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INTERVJUMALL 
 
1. Hur många anställda är det i företaget? 
 
2. Hur ser organisationen ut? 

- Befattningar, avdelningar, arbetsgrupper o.s.v. 
 

3. Hur ser företagets belöningssystem ut? 
- Vilka belöningar används? 
- Vilket syfte har de olika belöningarna? 
- Till vilka delas belöningarna ut? (individ, grupp, hela företaget) 
- Omfattas alla kategorier av anställda av belöningssystemet på samma sätt? Finns 

det några skillnader mellan olika grupper eller individer? 
 
4. Hur stor möjlighet har den anställda till vidareutbildning/utbildning? 

- Finns det en utbildningsplan? När får den anställda reda på det i så fall? 
 
5. Hur länge har ni använt er av belöningssystem? 
 
6. Varför utvecklades ert belöningssystem? 
 
 
Frågor som lades ti l l  under och efter första intervjun: 
 
7. Beskriv lönesystemet. 
 
8. Finns det andra belöningar/förmåner som utdelas utöver grundlönen men inte ingår i 

belöningssystemet? 
 
9. Har ni några speciella personalaktiviteter?  


