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SAMMANFATTNING 
 
Titel:  Belöningssystem eller inte? 
Författare:  Emma Gustavsson och Emma Johnsson  
Handledare: Eva Lövstål och Carina Svensson 
Institution: Institutionen för Ekonomi och Management, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC007, 10p 
Syfte: Syftet är att kartlägga vilka företag det är som tillämpar respektive inte 

tillämpar formella belöningssystem. Dessutom syftar arbetet till att beskriva 
varför mindre företag har tagit besluten att använda eller inte använda 
formella belöningssystem och om de tror att belöningssystem har positiva 
eller negativa effekter på vissa faktorer. 

Metod:  Uppsatsen bygger på kvantitativ metodteori. För att få svar på våra frågor om 
formella belöningssystem i mindre företag, har vi genomfört 
telefonintervjuer med representanter för 40 mindre företag. Svaren har sedan 
sammanställts och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Slutsatser: De företag som har formella belöningssystem kännetecknas av att de är unga, 
tjänsteföretag, har högutbildade företagsledare och många anställda. 
Motivering av personal är det som får mindre företag att införa formella 
belöningssystem och önskan om att behålla den familjära känslan får andra 
att inte göra det. 

 
 

ABSTRACT 
 
Title: Reward systems or not? 
Authors: Emma Gustavsson och Emma Johnsson 
Supervisors: Eva Lövstål och Carina Svensson 
Department: Department of Business Administration and Management, Blekinge Institute 

of Technology 
Course: Bachelor thesis, FEC007, 10 p 
Purpose: The purpose is to find out what kind of small businesses that apply reward 

systems and what kind of businesses that do not. Another purpose is to 
describe the reasons for smaller businesses taking the decision to apply, or 
not to apply formal reward systems. 

Method: This thesis is a study based on quantitative method. To answer our questions 
about formal reward systems within smaller businesses, we have made 
telephone interviews with representatives for 40 businesses. After receiving 
the answers we analyzed them with the statistical program, SPSS. 

Results: Businesses that use reward systems are often young, within the service 
sector, have a university-trained management and several employees. 
Motivating people is the most given reason for implementing formal reward 
systems. A desire to keep the familiar feeling is the most given reason for not 
implementing formal reward systems. 
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1. INLEDNING 

 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att diskutera belöningssystemens utveckling för att få 

en bakgrund till problemområdet. I problemdiskussionen behandlar vi sedan frågor som mer 

specifikt rör vårt uppsatsämne. Denna diskussion leder fram till en problemformulering och 

ett syfte som utgör grunden för vår studie. 

 
1.1 Bakgrund 

Diskussionen om formella belöningssystem har varit intensiv i Sverige och andra länder de 

senaste åren (Samuelson, 1999), inte minst på grund av de enorma belöningar stora 

företagsledare erhåller. Ledningens och de anställdas motivation samt möjligheten att med ett 

belöningssystem engagera medarbetare har hamnat i fokus. 

 

Det tycks också som om fler och fler företag tillämpar belöningssystem som styrinstrument. I 

tidningen Finans Vision från 2000-01-19 kan vi läsa att det införs belöningssystem för alla 

anställda i vissa statliga bolag och att grunden för dessa belöningar ligger i företagens 

ekonomiska utveckling. Detta kan ses som ett av många tecken på att formella 

belöningssystem blir allt vanligare. Det har även blivit vanligare att små och medelstora 

företag erbjuder sina anställda olika typer av belöningssystem (Sundkvist, 1999). Tidigare har 

det till största del varit större privata företag som använt sig av formella system för belöning. 

 

Vi har märkt att allt fler tidningar tar upp mer om formella belöningssystem och dess inverkan 

på personalen och organisationens framtid. Detta har fått oss att intressera oss för hur det 

fungerar med belöningssystem. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Ett formellt belöningssystem, tillämpat på ett medvetet sätt utgör enligt Pihlgren & Svensson 

(1991) ett effektivt styrinstrument. Belöningar är en mekanism som motiverar anställda och 

hjälper företag att styra sina anställda till önskvärt beteende (Anthony & Govindarajan, 2001). 

Pihlgren & Svensson (1991) menar också att alla anställda på alla nivåer i organisationen 

behöver engageras och det handlar mycket om att få individens och organisationens intressen 

att sammanfalla inom stora områden. 
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Som vi tidigare nämnt har de flesta större privata företag formella belöningssystem 

(Sundkvist, 1999). Sundkvist säger vidare att det blir allt vanligare att mindre företag inför 

formella belöningssystem, medan vi erfarit att det fortfarande finns många mindre företag 

som inte använder formella system för belöning. De flesta studier angående belöningssystems 

tillämpning i företag har handlat om större företag (se till exempel Jonsson & Nilsson, 2001 &  

Wennerdahl et al, 2001). På grund av att det inte finns många studier om mindre företag och 

tillämpningen av formella belöningssystem och på grund av skillnaderna mellan större och 

mindre företag tycker vi att det finns skäl att undersöka detta. Mindre företag präglas ofta av 

en familjär känsla (Beckérus & Roos, 1985), till skillnad från större företag där storleken gör 

det svårt för företaget att skapa samma gemenskap. Beckérus & Roos säger också att det i 

stora företag krävs strukturerade system, vilket inte är fallet i mindre företag där det mesta av 

styrningen sköts under fikarasten. 

 

De kunskapsintensiva företagen, till exempel konsultföretag, reklam- och advokatbyråer, är 

enligt Schou (1991) de företag som sätter belöningsfrågor i centrum. Dessa företag är 

beroende av personalens kunskap och kompetens, varför det är extra viktigt för dem att lyckas 

locka till sig, behålla och utveckla medarbetarna. Även Stevrin (Olsson, 1987) menar att det 

är kunskapsföretagen som kommit längst och insett vad ett formellt belöningssystem kan ha 

för nytta för företaget. Sundkvist (1999) säger att det vanligtvis är relativt nystartade företag 

med god utveckling som inför belöningssystem.  

 

Enligt Schou (1991) och Stevrin (1987) är det kunskapsintensiva företag som kan ha nytta av 

formella belöningssystem och Sundkvist (1999) menar att det är större och relativt nystartade 

företag som tillämpar belöningssystem i störst utsträckning. Är det så att det inte behövs 

belöningssystem i mindre eller tillverkande företag? Kan äldre, marknadsetablerade företag 

inte dra fördel av att införa formella belöningssystem? 

 

Det finns många studier angående förhållandet mellan belöningar och motivation och 

belöningar som styr- och konkurrensmedel (se till exempel Dartoft & Johansson, 2001 & 

Wennerdahl et al, 2001). Därför valde vi en annan infallsvinkel på ämnet belöningar, 

nämligen att urskilja de skäl som ligger till grund för företagens beslut att tillämpa eller inte 

tillämpa formella belöningssystem.  
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Det finns enligt litteraturen många skäl till att införa respektive inte införa formella 

belöningssystem i mindre företag. Det är till exempel ovanligt med formaliserade system i 

mindre företag på grund av brister i kunskap, tid och intresse (Bergström & Lumsden, 1993). 

Mindre företag har oftast inte behov av några formella system och byråkrati då företagen ofta 

är lätta att överblicka. Stämmer inte företagets värderingar överens med individens 

värderingar kan ett formellt belöningssystem få negativa effekter på företagskulturen i ett 

mindre företag. I många mindre företag saknas dessutom målmedveten ekonomisk styrning 

(ibid.), vilket ofta innehåller ett formellt belöningssystem. Är det så att mindre företag inte 

tillämpar formella belöningssystem på grund av att de inte har någon annan ekonomisk 

styrning? Efter att i litteraturen upptäckt att det finns många skäl både för och emot införande 

av belöningssystem vill vi nu ta reda på vilka skäl företagen ger. 

 

1.3 Problemformulering 

Vad är det för företag som har respektive inte har formella belöningssystem? Vad är det 

som avgör om företagen väljer att använda sig av formella belöningssystem eller inte? 

Vad tror mindre företag att formella belöningssystem kan ha för positiva och negativa 

effekter på organisatoriska faktorer? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att kartlägga vad det är för företag som tillämpar respektive inte 

tillämpar formella belöningssystem och vad de karaktäriseras av, i en jämförande studie. Vi 

vill även beskriva varför mindre företag har tagit respektive beslut. Dessutom vill vi söka svar 

på vad de tror formella belöningssystem kan ha för positiva och negativa effekter på 

organisatoriska faktorer. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att begränsa oss till formaliserade belöningssystem baserade på ekonomiska 

belöningar och således inte sociala belöningar. 
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2. BEGREPPSUTREDNING 

 

I detta avsnitt definierar vi två centrala begrepp vi använder oss av i uppsatsen. 

 

2.1 Formellt belöningssystem 

Ett belöningssystem består av åtgärder, vilka syftar till att ta tillvara anställdas kompetens och 

resurser (Svensson & Wilhelmsson, 1988). Anställdas del i vinsten kan delas ut i kontanter, 

genom pensionsstiftelser eller aktiefonder. De anställda kan även erbjudas delägarskap. Till 

belöningar kan även räknas rabatter på varor för butiksanställda och bättre låneränta för 

bankanställda. Belöningen är oftast skild från den normala ersättningen (lönen) och är inte 

avtalsbunden (Paul, 1991). 

 

Belöningssystem kan vara av både formell och informell karaktär (Gröjer & Gröjer, 1986). Ett 

formellt belöningssystem innebär det som officiellt belönas och är vanligtvis genomtänkt och 

utvecklat för att företag ska uppnå sina mål och strategier. Ett informellt belöningssystem är, 

enligt Gröjer & Gröjer, däremot inte alltid kopplat till företagets strategier och mål och 

uppstår ofta spontant för stunden. Det kan vara en klapp på axeln för väl utfört arbete eller 

feedback på en arbetsinsats. De informella (sociala) belöningarna är inte alltid särskilt tydliga. 

Det kan vara svårt för den anställde att förstå ifall klappen på axeln är menat som belöning 

eller inte (Svensson & Wilhelmsson, 1988). 

 

Ett formellt belöningssystem är i denna uppsats ett väl utvecklat system för belöning av 

anställda inom företag i någon ekonomisk form, bortsett från lönen. De kan vara 

aktierelaterade, kontanta utbetalningar eller pensionslösningar. Antingen är de en 

procentandel av företagets resultat före skatt eller kan de grunda sig i, av den anställde, antal 

avklarade arbetsuppgifter. Enligt oss bör ett formellt belöningssystem omfatta alla anställda 

på alla nivåer inom företaget. 

 

2.2 Mindre företag 

Det finns enligt Bridge et al (1998) ingen klar och precis definition av vad ett mindre företag 

är. Vidare säger de att många tycker att de vet vad som menas med ett mindre företag; det har 

få anställda, låg omsättning, svag eller ingen formell struktur och styrs vanligtvis av en 
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person, vilken också kan vara ägaren. Vid indelning av företag används ofta begreppen stora, 

medelstora, mindre och mikroföretag (Bridge et al, 1998). Definitionen mindre företag 

omfattar företag med upp till 49 anställda om mikroföretagen, 0-9 anställda, räknas in i denna 

kategori. Vi har dock valt att inte inkludera dessa, då vi anser att de är i minsta laget och inte 

lika intressanta att undersöka.  

 

Med mindre företag menar vi alltså i denna studie företag med fler än 9 och färre än 50 

anställda. 
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3. METOD 

 
Nedan följer en presentation av det sätt vi valt för vår undersökning. Vårt metodval har vi 

gjort med utgångspunkt i vår problemformulering och vårt syfte. Vi presenterar och 

motiverar våra ställningstaganden här. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

3.1.1 Litteraturstudier 

För att samla in data gjorde vi en litteratursökning inom vårt ämnesområde. Vi skaffade 

böcker, artiklar och examensarbeten och de sökord vi använde oss av var: belöningssystem, 

incitamentprogram, bonus, kultur, innovation.  

 

3.1.2 Sekundärdata 

Vi använde oss av ”sekundärdata”, dvs. material som redan fanns insamlat och bearbetat av 

andra för andra ändamål än vår undersökning (Lundahl & Skärvad, 1999). Sekundärdatan 

bestod av information från företags hemsidor och utgör underlag för vår empiri i form av 

bakgrundsinformation om våra intervjuföretag. Att vi inte anger företagens hemsidor i 

källförteckningen beror på att vi utlovat total anonymitet. 

 
3.1.3 Primära källor 

Intervjuer 

För att få information till den empiriska delen av vårt arbete genomförde vi telefonintervjuer. 

Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna via telefon är att de skulle gå fortare 

att genomföra, svarsfrekvensen skulle bli högre än vid till exempel postenkäter och kostnaden 

per intervju blev lägre, då vi inte behövde resa runt till företagen (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Anledningen till att vi trodde att vi skulle få en högre svarsfrekvens vid telefonintervjuer var 

att vi skulle komma att konfrontera dem direkt och kunna tala om hur lång tid det skulle ta. 

Det är inte alltid en upptagen person tar sig tid att sätta sig ner med en enkät som de inte vet 

hur lång tid det tar att besvara. Intervjuerna genomförde vi på ett standardiserat sätt, det vill 

säga med på förhand bestämda frågor som ställdes i samma ordningsföljd till alla 

respondenter. Genom att använda oss av en intervjuguide fick vi struktur på intervjun och ett 

enklare arbete med analysen av empirin. Intervjuerna var strukturerade, det vill säga att vi inte 

lämnade respondenterna särskilt stort svarsutrymme, utom på en öppen fråga.  
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Val av intervjuföretag 

Vi genomförde en stickprovsundersökning i en population, det vill säga samtliga 

undersökningsenheter som definieras på ett visst sätt (Lundahl & Skärvad, 1999). Vår 

population bestod av tillverkande och tjänsteföretag med ungefär lika många, mellan 9 och 

50, anställda inom Blekinge. Vi valde att undersöka både företag som tillämpar formella 

belöningssystem och företag som inte gör det för att kunna göra en jämförande studie. På 

grund av begränsningar i tiden genomförde vi endast det antal intervjuer som krävdes för att 

vi skulle känna oss ”mätta” på information (Repstad, 1999). Vi slutade när vi hade intervjuat 

representanter från 40 företag. Vi är medvetna om att 40 intervjuer är ganska få för en 

stickprovsundersökning och att slumpen i vissa fall kan komma att påverka resultatet. 

Företagen valde vi genom att leta på Internet via hemsidan www.blekinge.kompetens.net där 

vi sökte efter företag med fler än 9 och färre än 50 anställda. Av dessa företag gjorde vi en 

lista som vi använde vid telefonintervjuerna. Vi kontaktade även Åke Rosenquist på enheten 

för Externa Relationer, som hjälpte oss att ta fram en lista på företag utifrån de kriterier vi 

ställde. När vi genomförde telefonintervjuerna började vi i toppen av listorna och gick nedåt 

tills vi hade 40 svarande företag. Innan vi nådde upp till dessa 40 företag kom vi i kontakt 

med 11 stycken som valde att inte medverka. 

 

Val av intervjupersoner 

Vi genomförde telefonintervjuerna med representanter från de utvalda företagen, antingen 

ekonomiansvarig eller företagsledare. Vi bedömde att det var dessa personer inom ett företag 

som besatt viktig och relevant information när det gällde våra frågeställningar. Detta för att de 

arbetar på positioner som gör att de bör ha möjlighet att påverka beslut i sådana frågor. 

 

Formulering av intervjufrågor 

Intervjufrågorna sammanställde vi med utgångspunkt i vårt teoriavsnitt då vi ville ta reda på 

om det låg något i de funderingar vi kommit fram till där. Vi utformade intervjufrågorna på ett 

sådant sätt att de frågor vi ställt upp i problemformuleringen skulle besvaras. För att kunna 

dela in företagen i olika kategorier valde vi att använda oss av bakgrundsfrågor. Dessa 

bakgrundsfrågor gällde framför allt antal anställda, respondentens position inom företaget, 

branschtillhörighet och antal ägare (se bilaga).  
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Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna inleddes med en del bakgrundsfrågor för att låta respondenterna komma in i 

intervjun (Lundahl & Skärvad, 1999). Den följande frågan var en öppen fråga, vi frågade 

respondenterna varför deras företag tillämpar respektive inte tillämpar formella 

belöningssystem och lät dem svara med egna ord. Därefter ställde vi ”smalare” frågor, vilka 

skulle leda oss till en förståelse av skälen till besluten. Vi ställde samma frågor till alla 

respondenter då det skulle bli lättare att sammanställa och jämföra empirin. Någon enstaka 

följdfråga ställdes vid något tillfälle, då respondenterna missförstod frågan. För att få dem mer 

villiga att svara och framför allt svara ”rätt” på våra frågor presenterade vi oss ingående och 

berättade vad det var vi skulle göra och vad vi ville undersöka. Vi poängterade också att 

respondenterna och företagen skulle vara konfidentiella i så stor utsträckning som möjligt, att 

vi enbart skulle dela in företagen efter satta kriterier och att det inte skulle gå att utläsa vilka 

företag det rörde sig om.  

 

Anonymitet 

Enligt Repstad (1999) innehåller Svenska etikregler bland annat följande: 

 Information – personer som omfattas av studien har rätt att känna till studiens syfte 

 Konfidentialitet – uppgifter om personer som deltar i en studie bör behandlas med största 

möjliga konfidentialitet och 

 Nyttjande – uppgifter insamlade om personer får endast användas för studiens syften. 

 

Belöningar kan ses som ett känsligt ämne, varför vi lät företag och respondenter vara 

anonyma i så stor utsträckning som möjligt. Denna anonymitet har, vad vi kan se, inte på 

något sätt påverkat vår studies kvalitet. Utlovandet av anonymitet ledde även till att 

respondenterna svarade mer öppet på våra frågor och inte tvekade inför svaren. 

 

3.2 Värdering av undersökningen 

3.2.1 Reliabilitet  

Reliabilitet står för i vilken utsträckning samma värde uppstår om mätningen upprepas 

(Paulsson, 1999). Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kännetecknas en undersökning med god 

reliabilitet av att mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen och inte heller av de 

omständigheter under vilka mätningen faktiskt sker. Vi minskade risken för att vår 
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uppfattning skulle påverka respondenten genom användandet av en intervjuguide. 

Belöningssystem och belöningar skiljer sig åt i olika företag, en belöning i ett företag behöver 

inte ses som en belöning i ett annat företag. Vi försökte få respondenterna att förstå vad vi 

menar med belöningar och belöningssystem för att slippa oanvändbart intervjumaterial. Detta 

genom att vi i början av intervjun förklarade för dem hur vi definierar begreppen. Vi är väl 

medvetna om att om mätningen upprepas är det möjligt att resultatet blir ett annat, men vi 

försökte motverka detta så långt det gick. 

 

3.2.2 Validitet 

Validitet står för i vilken utsträckning det som avses att mätas verkligen mäts, med de 

mätinstrument som används (Lundahl & Skärvad, 1999). I vårt fall utgjordes mätinstrumentet 

av vår intervjuguide, vilken vi arbetade mycket med för att frågorna verkligen skulle täcka det 

vi ville undersöka. På detta sätt hoppades vi uppnå hög validitet. 

 

3.3 Bearbetning och analys av data 

Om intervjuer utförs utan bandspelare, som i vårt fall, är det, enligt Repstad (1999), av stor 

vikt att direkt efter intervjun skriva ner ett referat av samtalet. Efter varje intervju 

sammanställde vi de anteckningar vi fört under samtalet, utifrån vår intervjuguide. Detta 

gjorde vi även för att kunna kontrollera att vi fått information om allt vi önskade. Dessa 

sammanställda anteckningar strukturerade vi sedan till ett hanterbart material för att underlätta 

analysfasen av vårt arbete. För att på ett tydligt sätt visa vad vi har kommit fram till genom 

analysen av empirin kodade vi respondenternas svar för inmatning i statistikprogrammet 

SPSS (Aronsson, 1999). Detta innebar att vi översatte svaren i siffror som motsvarade vissa 

svarskategorier (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi delade in dem i tillverkande och 

tjänsteföretag, antal anställda, hur gammalt företaget är och så vidare. Detta ställde vi upp i 

endimensionella tabeller för att på ett enkelt och överskådligt sätt presentera de svar vi fått 

under intervjuerna. Vi gjorde även en sambandsanalys, vilket innebär att vi sökte efter 

samband mellan variabler (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta gjorde vi genom att genomföra 

bivariata analyser, som går ut på att kontrollera variablers inverkan på varandra (Davidsson). 

Vi kontrollerade ifall följande variabler har någon inverkan på beslutet om formella 

belöningssystem: om företaget är ett tillverkande eller ett tjänsteföretag, företagets ålder, antal 

anställda, ägarnas utbildning och vilka skäl de anser vara de avgörande för beslutet för eller 
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emot formellt belöningssystem. Sambandsanalysen genomförde vi genom upprättande av 

tvådimensionella korstabeller i SPSS. 
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4. TEORI 

 
I detta kapitel har vi tagit upp teorier som sedan ska kopplas samman med våra empiriska 

studier. Vi börjar med att ge en kortare presentation av begreppet belöningssystem, varefter 

vi beskriver olika organisatoriska faktorer och formella belöningssystems inverkan på dessa. 

Efter det tar vi lite kort upp vad som karaktäriserar mindre företag och vad som skiljer dem 

åt. 

 

4.1 Belöningssystem 

 

4.1.1 Introduktion 

I början av århundradet baserades de anställdas ersättning på arbetad tid (Hume, 1995). Detta 

system tog ingen hänsyn till hur effektivt var och en arbetade eller hur mycket de presterade. 

Snart insåg dock arbetsgivarna att detta system inte fungerade och tankarna om att lägga 

arbetsprestationer som grund för belöning föddes. 

 

En betydelsefull del av ett totalt styrsystem är enligt Pihlgren & Svensson (1991) 

belöningssystemet och önskvärt beteende kan, enligt Hume (1995), lockas fram genom 

belöning. Det blir allt vanligare att företag använder sig av belöningar relaterade till 

prestationer, utförda av individer eller grupper. Den främsta anledningen är att de hoppas att 

personalen ska bete sig på sätt som leder till att företagets mål uppnås. Belöning erhålls främst 

av de som presterat utöver det vanliga. Med detta vill företaget visa att deras del i arbetet är 

högt värderat och att de betyder mycket för företagets framtid. Hume (1995) menar dock att 

ett välutvecklat belöningssystem inte enbart koncentrerar sig på de som utför ett bra arbete 

utan bör motivera alla anställda att förbättra sina prestationer. En viktig aspekt för ett 

belöningssystems effektivitet är att den anställde kan se ett samband mellan sin 

arbetsprestation, företagets resultat och belöningen. Är belöningen av värde för individen kan 

den leda till större effektivitet för företaget.  

 

Vid användning av belöningar är det enligt Paul (1991) viktigt att följande beaktas: 

 ge rätt belöning vid rätt tidpunkt 

 en belöning måste uppfattas som rättvis av alla 
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 belöningar måste vara motiverade 

 det måste finnas kriterier för vad som är en god arbetsprestation och 

 en belöning ska komma i anslutning till prestationen. 

 

4.1.2 Olika slags ekonomiska belöningar 

Hume (1995) delar in ekonomiska belöningar i: 

Prestationsgrundade belöningar baseras på tron att det går att skapa ett förhållande mellan 

prestation och belöning. Tanken med detta är att personalen motiveras att bete sig på ett visst 

sätt om de vet att det leder till en belöning. Det finns många olika system för 

prestationsgrundade belöningar : 

 ”Straight piecework” – anställda betalas en fast summa per tillverkad produkt. 

 ”Differential piecework” – är en variation av ovanstående, men summan per produkt 

justeras med tillverkningskostnaden. 

 ”Measured daywork” – de anställda som uppnår den för dagen satta produktionsnivån för 

honom/henne får en kontant belöning. 

 ”Group incentive schemes” – om en grupp uppnår produktionsnivån för dagen tilldelas de 

en kontant belöning som antingen delas lika eller proportionellt till individerna. 

 ”Plant-wide schemes” – fungerar som ovanstående, men gäller oftast en hel enhet, ibland 

hela organisationen. 

 

Bonus innebär att individer eller grupper tilldelas en kontant bonus när de nått ett uppsatt mål. 

Det arbetsgivaren vill uppnå med ett bonusprogram är hög produktivitet och ansträngning och 

då bonusutbetalningar i hög grad kan relateras till den kvantitet och kvalitet individen eller 

gruppen uppnått kan bonus vara bra i motivationshänseende. Fördelar med bonus kan vara att 

anställda belönas för ansträngning och höga prestationsnivåer, de är lättare för anställda att 

förstå och det är oftast minimal tidsfördröjning mellan prestation och betalning. Dessutom 

tilltalar kontanta utbetalningar de flesta. Nackdelar kan vara att det ibland är svårt att skapa en 

relation mellan prestation och belöning, att de leder till att anställda hellre arbetar ensamma än 

i grupper och att de kan vara svåra att implementera på anställda med svårkvantifierbar 

output. 
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Vinstrelaterad belöning/Vinstdelning innebär att arbetsgivaren ger arbetstagaren en del av 

företagets vinst före skatt. Detta kan ske genom utdelning av kontanter, av aktier eller en mix 

av de båda. Det görs för att förbättra de anställdas attityd gentemot företaget, för att öka de 

anställdas vilja att involvera sig i företagets mål, för att skapa ett positivt förhållande mellan 

ledning och anställda och för att erbjuda ett belöningssystem jämförbart med konkurrenternas. 

 

Försäljningsincitament. Basen för försäljningsincitament är ett förhållande mellan 

försäljningsnivån och belöningen. Ökar försäljningsnivån, ökar belöningen. För att vara 

framgångsrikt bör ett belöningssystem av denna sort, enligt Hume (1995), erbjuda de 

anställda en grundlön, vara konkurrenskraftigt på marknaden och understödja företagets mål. 

Dessutom är det en fördel ifall försäljningsmålen är utmanande, men möjliga att nå upp till 

och de anställda bör få feedback på sina prestationer. Försäljningsincitament kan bestå av 

följande: 

 Provision innebär att hela lönen är beroende av vad individen säljer. Det finns ingen 

grundlön att falla tillbaka på. 

 Lön och bonus baseras på en grundlön, vilken kan utökas med kontant bonus om 

försäljningsmål uppnås. 

 Lön och provision baseras också på en grundlön och kan utökas med provision. 

 Lön, bonus och provision är en blandning av alla ovanstående. Grundlönen kan ökas med 

en prestationsbaserad bonus och en provision. 

 

Delägarskap är en metod som används av privata företag och går ut på att företaget 

erbjuder de anställda att köpa aktier antingen till fullpris eller till ett rabatterat pris. 

 

4.1.3 Individ eller gruppbelöning? 

Att det betyder mycket för arbetsmotivationen att bli belönad individuellt innebär inte att det 

är det bästa utförandet för alla belöningssystem. Detta enligt Paul (1991) som också menar att 

utgångspunkten för utveckling av belöningssystem inom företag bör vara det som betyder 

mest för ett bra resultat. Företagen bör fråga sig om det är individens eller gruppens 

prestationer som är avgörande för företagets framtida resultat. 
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"Det är en avvägning mellan å ena sidan antagandet om att ensidigt individuella belöningar 

går ut över grupporienterat beteende och å andra sidan antagandet om att gruppbelöningar 

leder till att individen tappar motivation och inte längre förstår hur den egna insatsen bidrar 

till helheten" (Samuelson, 1999, sid. 140). Det Samuelson menar här är att det kan leda till att 

individen upptäcker att trots att hon inte arbetar så hårt som hon skulle kunna, omfattas 

individen av belöningen och får lika mycket som alla andra gruppmedlemmar. 

Gruppbelöningar kan även leda till att individens motivation sjunker då de som ovan nämnt 

inte förstår hur den egna insatsen bidrar till helheten. Samuelson löser dock detta genom att 

föreslå att företagen kan basera gruppbelöningen på resultat för gruppen, men basera den 

individuella belöningen på delen som individen kan påverka själv. 

 

4.1.4 Formella eller informella belöningar? 

Det finns både formella och informella belöningar (Gröjer & Gröjer, 1986). Formella 

belöningar utgörs av de belöningar som sker officiellt och brukar vara ett väl utvecklat 

system, en del av företagsstyrningen. Informella belöningar uppstår lite mer spontant och kan 

till exempel vara en klapp på axeln, feedback på utfört arbete eller extra ledighet. (Se även vår 

begreppsdiskussion i kap.2.1) 

 

4.1.5 Ekonomiska eller sociala belöningar? 

Det är svårt att säga när det är lämpligt med ekonomiska belöningar och när det är lämpligt 

med sociala (Svensson & Wilhelmsson, 1988). I vissa fall kan de anställda uppfatta det som 

en belöning att få delta i utvecklingsarbetet och inneha ett speciellt ansvar medan de i andra 

situationer anser att de är värda någon slag ekonomisk belöning. Ekonomiska belöningar kan 

vara antingen direkta eller indirekta (Bernardin & Russel, 1993). Direkt belöning är lönen 

(utöver grundlönen), det vill säga en finansiell ersättning som oftast består av pengar. Detta 

begrepp inkluderar grundlön, övertidsersättning, skiftlön, bonus och provision. De indirekta 

belöningarna kan utgöras av andra anställningsförmåner som försäkringar, sjukdagar, 

semesterdagar och bilförmån. Sociala belöningar gäller, enligt Svensson & Wilhelmsson, 

(1988), förhållandet mellan positiva och negativa bekräftelser på individens utförda arbete. 

Ofta fyller de sociala belöningarna en viktigare funktion, men de är samtidigt svårare att 

tillämpa. Exempel på sociala belöningar kan vara ökat inflytande över den egna 

arbetssituationen, uppmuntran, personalfester och studiebesök.  
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4.3 Formella belöningssystems inverkan på … 

4.3.1 Motivation 

Begreppet motivation används ofta för att förklara vad som får anställda att prestera någonting 

extra och det som driver en individ att handla på ett visst sätt ( Jacobsen & Thorsvik, 2000 & 

Bruzelius & Skärvad, 2000). Jacobsen och Thorsvik menar vidare att en individ blir 

motiverad att arbeta hårt om de har en subjektiv förväntan om att det leder till en eftertraktad 

belöning. För motivationen brukar situationsspecifika faktorer som arbetsplats, 

arbetsuppgifter och arbetskamrater ha betydelse (Krona & Skärvad, 1997). Enligt Krona & 

Skärvad är det också viktigt att individen och arbetssituationen länkas samman i fråga om 

skicklighet, förmåga och krav.  

 

Lawler III (1994) har forskat mycket om motivation och har kommit fram till att individer i 

första hand motiveras av känslan att de gör ett bra arbete och att de belönas för detta med 

något de värdesätter. Därför är det troligtvis inte särskilt effektivt att motivera medarbetare 

med pengar om det är mer utmanande arbetsuppgifter de söker. Detta innebär att 

belöningssystem bör utvecklas efter individens behov i första hand. 

 

Ofta förväntar sig individen att en aktivitet leder till ett visst resultat, enligt Jonsson (1992). 

Tror individen att sannolikheten att uppnå detta resultat är låg, kommer även hennes 

motivation vara låg. Jonsson menar också att de flesta forskare är eniga om att för att 

individen ska bli motiverad att arbeta måste hon uppleva att det råder balans mellan prestation 

och vad hon får i belöning i jämförelse med andra. Anser sig individen orättvist behandlad 

sjunker motivationen. Detta bör innebära att ett belöningssystem som anses rättvist av alla 

parter är motivationshöjande.  

 

4.3.2 Innovativt tänkande 

Innovationer skapar resurser och behöver inte alltid vara tekniska eller en ”sak” (Drucker, 

1985). De kan även vara av social karaktär. Innovation är en ekonomisk eller social term i 

större utsträckning än en teknisk. Oväntade händelser, diskrepans, processbehov och 

förändringar i industri- och marknadsstrukturer uppstår internt, antingen i organisationen eller 

på marknaden, och utgör alla tillfällen för innovativt tänkande. Även externt uppstår det 

ibland tillfällen, till vilka förändringar i demografi, i uppfattningar och ny kunskap brukar 
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räknas. De är alla enligt Drucker förändringar i den sociala, psykologiska, politiska och 

intellektuella omgivningen.  

 

Enligt Drucker finns det tre förutsättningar för innovationer: 

1. Innovation är arbete. Det krävs kunskap. Innovatörer arbetar oftast inom endast ett 

område. 

2. För att lyckas måste innovatörer bygga på sina styrkor. Framgångsrika innovatörer ser 

många tillfällen, men har även förmåga att välja det tillfälle som passar honom/henne och 

företaget. 

3. Innovation är en effekt i ekonomin och i samhället, en förändring av beteende hos 

människor. 

 

Belöningssystem bygger på att resultatet är känt, medan resultatet av en innovation oftast inte 

går att förutspå. Anställda som snabbt vill komma på något innovativt för att uppnå ersättning, 

makt eller bli känd kan räkna med att misslyckas (ibid.). Ett belöningssystem kan här 

möjligtvis resultera i att anställda gör allt för att komma på något bra utan att tänka efter 

ordentligt. Idéer måste komma naturligt för att de ska resultera i något varaktigt för företaget.  

 

4.3.3 Gruppsamarbete 

Individuella belöningar tilldelas individen efter en värdering av individens insats och resultat 

(Jacobsen & Thorsvik, 2000), medan systembelöningar tilldelas alla medlemmar i en 

organisation eller alla medlemmar i en arbetsgrupp, oberoende av enskilda prestationer. 

 

Om det inom företag tillämpas ett formellt belöningssystem som inte tar hänsyn till hur 

individen vill bli belönad kan det få negativa effekter (Samuelson, 1999). Exempel på detta är 

gruppbelöningar som omedvetet kan leda till ett free-rider problem. En anställd som varit 

passiv i sitt arbete och ändå får belöning fortsätter ofta vara passiv. Detta kan uppfattas som 

orättvist av aktiva medarbetare och en önskan om en annan utformning av belöningssystemet 

kan uppstå. Gruppbelöningar kan också enligt Samuelson leda till att individen tappar 

motivation när den inte förstår hur den egna insatsen bidrar till helheten. Att bli 

uppmärksammad och belönad som individ betyder oerhört mycket för arbetsmotivationen 

(Paul, 1991). Samtidigt har alla individer enligt Maslows behovsteori sociala behov, vilka 
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innebär ett behov av vänskap, samhörighet i grupper och band till andra människor (Jacobsen 

& Thorsvik, 2000). Detta kan leda till att individen inte bryr sig om att andra inte gör särskilt 

mycket utan anser det vara belönande i sig att få ingå i arbetsgruppen och tillsammans uppnå 

satta mål för att därefter bli belönade.  

 

4.3.4 Arbetsmoral 

Moral handlar enligt Edlund (1995) om människans praktiska handlingar, om hur individer 

behandlar människor, ekonomiska och materiella resurser och kunskap. Carlsson & 

Wallenberg (1999) menar att formella belöningssystem verkar negativt på arbetsmoral i det 

att de som hade gjort sitt bästa även om det inte funnits något system för belöning känner sig 

förolämpade. En del tycker heller inte om det faktum att arbetsgivaren kan manipulera dem. 

 

4.3.5 Företagskultur  

En framgångsrik företagskultur innehåller enligt Krona & Skärvad (1997) värden och 

värderingar som motiverar och engagerar individer att prestera utöver det vanliga. De tre 

värderingar som bör sättas högst är; etik, ansvar och lönsamhet. De säger vidare att företagen 

bör skapa företagskulturer som gör det möjligt att dra nytta av föränderligheten i samhället, 

har en lyhörd attityd, främjar innovativt tänkande och engagerar personalen. De menar även 

att det som på sikt blir den utslagsgivande faktorn för framgång är förmågan att skapa 

företagskulturer som tar tillvara medarbetarnas dolda resurser och leder till motivation, lust 

och engagemang. Alla individer har unika värderingar, vilka styr handlandet. Stämmer inte 

dessa överens med värderingarna i företagskulturen uppstår disharmoni, vilket efterföljs av 

oönskade effekter. Detta på grund av att individen lägger sina resurser någon annanstans än 

där de tillför kundvärden. Om däremot individens och företagskulturens värderingar 

sammanfaller leder detta till att individen känner sig positiv till att arbeta mot företagets mål 

(Jacobsen & Thorsvik, 2000). En viktig del av företagskulturen är belöningssystemet. Dess 

värderingar bör även de stämma överens med både kulturens och individens värderingar för 

att företaget ska kunna dra nytta av systemet. Precis som i exemplet ovan leder diskrepans 

mellan värderingar i detta fall till negativa effekter för företaget. 

4.3.6 Konkurrens om personal 

I mindre företag är rekryteringsprocessen sällan strategisk och formell utan sker på ett 

intuitivt och känslomässigt sätt (Beckérus & Roos, 1985). Företag vill enligt Jacobsen & 
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Thorsvik (2000) rekrytera personer vars mål och intressen sammanfaller med företagets egna. 

Det gäller att personen i fråga passar in i organisationen. I Priens ”Rekrytering och urval” 

(1992) ställs följande grundregel upp: ”Rekrytera kompetenta och utvecklingsbara 

medarbetare”. En individs kompetens utgör den förmåga, erfarenhet och skicklighet han/hon 

tar med sig till arbetet. Idag är det ont om kompetent arbetskraft inom vissa yrken och 

företagen måste ha något att erbjuda för att arbetstagarna ska välja dem. Förväntansteorin som 

även den nämns i Prien (1992) baseras på erfarenheterna att människor väljer de beteenden, 

som ger störst möjlighet till att de uppnår, för dem, önskat utfall. En person tar sällan 

anställning i ett företag för att han/hon vill bidra till uppnåelse av organisationens mål utan 

istället för att använda företaget för att uppnå de egna målen (Krona & Skärvad, 1997). I 

Jacobsens och Thorsviks ”Hur moderna organisationer fungerar” (2000) kan vi läsa att 

belöningar med fördel utformas för att bidra till att de personer företaget vill rekrytera väljer 

att börja och senare stannar kvar i organisationen. Hume (1995) säger att det är svårt att 

attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. När företag står inför detta faktum är det 

viktigt att de har attraktiva och konkurrenskraftiga erbjudanden för att locka personalen till 

sig. Dessa erbjudanden innehåller vanligtvis ett fördelaktigt belöningssystem. En nackdel med 

detta är att den potentiella medarbetaren möjligtvis inte uppfattar belöningssystemet som 

värdefullt för honom/henne. I detta fall finns det risk för att han/hon väljer att arbeta för någon 

annan. 

 

4.3.7 Kortsiktig/Långsiktig målsträvan 

En nackdel med formella belöningssystem kan vara att det uppmuntrar kortsiktig 

måluppfyllelse som inte ligger i företagets långsiktiga intresse (Anthony & Govindarajan, 

2001). Det kan också leda till att arbetsledare inte gör långsiktiga investeringar om det medför 

sämre kortsiktiga resultat och därmed inverkar på belöningsnivån. Enligt Jacobsen & 

Thorsvik (2000) kan långsiktiga mål ses som dåligt lämpade som styrinstrument och 

motivationsfaktorer. De ligger för långt bort i tiden och de anställda vet inte vad uppfyllelse 

av målet resulterar i för deras skull. De säger dock att ett långsiktigt mål kan leda till att de 

anställda känner sig lite friare i sin arbetsutövning, att det finns möjlighet till improvisering 

och nytänkande. Detta i sin tur gör att individen känner större lust att gå till arbetet. 
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4.3.8 Hälsa och belöningar 

Ett belöningssystem kan inverka negativt på de anställdas hälsa (www.niwl.se). 

Prestationslöner (bonus) bygger på antal avklarade uppgifter; antal avklarade kunder eller 

färdigställda produkter. För att få lite extra pengar i lönekuvertet pressar de anställda sig mer 

än vad som är hälsosamt. Pressen leder till kronisk huvudvärk, magont eller belastningsskador 

och i slutändan förlorar alla parter på stressen. Kvantitet premieras framför kvalitet. Tidspress 

leder även till en känsla av maktlöshet, av att inte kunna påverka eller nå den 

eftersträvansvärda kvaliteten (Olofsson, 2001). Individen upplever ingen stolthet över den 

färdigställda produkten. Detsamma gäller om företaget tillämpar tävlingsmoment där höga 

prestationer belönas.  

 

Det finns även positiv stress (ibid.). Det finns individer som tycker att det är bra att ha något 

som hägrar och därmed gör jobbet roligare, trots att det leder till att de får ta i lite extra. Att ha 

ett roligt arbete leder till att individen mår bättre även på sin lediga tid, då han/hon inte 

behöver gå och må dåligt över att snart behöva gå till jobbet igen. Dessa individer skulle 

kanske inte tycka att det är lika roligt att gå till arbetet om de inte hade belöningen att se fram 

emot.  

 

4.3.9 Byråkrati 

Formella belöningssystem medför en hel del byråkrati (Carlsson & Wallenberg, 1999). Enligt 

Jacobsen & Thorsvik (2000) har tidigare undersökningar av utpräglat byråkratiska strukturer 

visat att den typen av formella strukturer ofta leder till låga prestationer, missnöje med arbetet 

och brist på engagemang. Detta kan bero på att byråkratier förlitar sig på en kombination av 

regler, procedurer, dokumentation och övervakning för att skapa kontroll (Hatch, 2000). 

Byråkratierna belönar de som följer reglerna (reglerna beskriver uppgifter som ska utföras) 

och föreskrifterna istället för deras prestationer. 

 

4.4 Vad karaktäriserar mindre företag? 

4.4.1 Lite byråkrati  

Det finns situationer där byråkrati är helt olämplig enligt Hatch (2000). Hon menar att det i 

mindre företag inte behövs någon byråkrati, då storleken på företagen gör det möjligt att 

direkt överblicka och kontrollera alla enheter. Då formella belöningssystem som sagt medför 
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en hel del byråkrati vore det naturligt att många mindre företag väljer bort systemet för att 

slippa allt extra pappersarbete. 

 

4.4.2 Avsaknad av ekonomisk styrning 

Att mindre företag är lätta att överblicka har även betydelse för utformningen och 

användningen av ekonomiska system, vilka ofta innehåller system för belöning (Bergström & 

Lumsden, 1993). Det krävs inte alltför utvecklade system för att sköta ett företag i mindre 

omfattning. I många av företagen saknas målmedveten ekonomisk styrning överhuvudtaget. 

Dessutom är det så att i de företag det faktiskt finns ekonomiska system syftar de till att 

tillfredsställa externa intressenters behov före de anställdas och därmed väljer de bort det 

formella belöningssystemet.  

 

4.4.3 Enkel organisationsstruktur 

Mindre företag har ofta en enkel organisationsstruktur och det handlar i större utsträckning 

om styrning av verksamheter, inte av individer (Bergström & Lumsden, 1993). Detta leder 

precis som ovan till att de inte bryr sig om att motivera och engagera de anställda trots att det 

skulle kunna vara ett steg på vägen i verksamhetsstyrningen. Beter sig de anställda på bästa 

sätt torde det medföra att verksamheten utvecklas i den riktning ledningen önskar. 

 

4.4.4 Företagsledare = ägare  

Ett kännetecken på vad som utmärker mindre företag är enligt Ek (1994) att företagsledare 

och ägare ofta är samma person. Han menar vidare att de flesta småföretagare saknar formell 

utbildning. Företagsledare i mindre företag har därför ibland en dålig uppfattning om hur 

omgivningen påverkar företaget och är mycket informella i sitt beslutsfattande. Många av 

besluten fattas utifrån gissningar, intuition och erfarenhet. Företagsledarna är ofta involverade 

i beslut på flera nivåer och fattar därför beslut av mycket skiftande karaktär. Det faktum att 

företagsledare och ägare ofta är samma person gör att han/hon har mycket skilda 

arbetsuppgifter. Utöver arbetsledandet utför de även ekonomiska och administrativa uppgifter. 

Att de ofta saknar formell utbildning kan vara en avgörande faktor i beslutet för eller emot 

införande av formella belöningssystem, de har kanske helt enkelt inte den kunskap det krävs 

för ett system av den omfattningen. 
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4.4.5 Familjär anda 

Ett typiskt företag som ofta är litet är, enligt Bridge et al (1998), familjeföretaget. Det är inte 

helt välkänt att majoriteten av mindre företag är familjeföretag, vilka huvudsakligen ägs av 

familjemedlemmar som driver företaget för att det ska gynna familjen. Detta leder till att 

företaget präglas av en familjär anda, vilket i sin tur leder till långsiktiga förhållanden mellan 

kunder, leverantörer och andra kontakter och att de anställda känner samhörighet. Som ett 

resultat av detta skapar dessa företag ett rykte om sig att erbjuda bra service. Detta gäller dock 

inte enbart för familjeföretag. Enligt Beckérus & Roos (1985) är det vanligt att de flesta 

mindre företag präglas av en familjär atmosfär och gemenskap. De menar också att den 

klassiska ordergivningen inte har någon plats i den lilla familjära arbetsgruppen utan att alla 

diskuterar, rådslår och enas. Ett företag omhuldat av denna familjära känsla behöver troligtvis 

inte locka sina anställda till ett önskvärt beteende genom användandet av ett formellt 

belöningssystem utan arbetet i sig räknas som belöning nog. Att trivas på sin arbetsplats är för 

många det som betyder mest, inte hur mycket pengar lönekuvertet innehåller. 

 

4.5 Vad skiljer mindre företag åt? 

Även om små företag har gemensamma drag skiljer de sig givetvis åt. Enligt Bridge et al 

(1998) är det nivån av utveckling av företaget som är det mest använda systemet för att skilja 

olika typer av mindre företag åt. Det finns dock, menar de vidare, andra system för att urskilja 

variationer och karaktärer hos olika typer av företag. 

 Branschtillhörighet: Ett företag med 10 anställda som putsar fönster kan vara ett stort 

företag medan ett företag med 100 anställda som tillverkar bilar kan vara ett litet företag. 

 Ägarskap: Det är skillnad mellan ett företag startat av en ensam ägare som vill tjäna 

tillräckligt för att överleva och ett företag av samma storlek startat av en grupp investerare 

som vill maximera dess framtida värde. 

 

4.6 Inför analysen 

Utifrån ovanstående teorier har vi skapat oss en bild av vad för företag det borde vara som 

tillämpar formella belöningssystem. I mindre företag behövs inte byråkrati i samma 

utsträckning som i större företag och de har ofta en enkel organisationsstruktur med en i 

företaget verksam ägare. Detta tyder på att det borde vara de större företagen med fler 

anställda som tillämpar formella belöningssystem för att kunna styra och kontrollera 
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organisationen. Att större företag inte präglas av den familjära anda vi ofta hittar i de mindre 

företagen talar även det för att det borde vara de större företagen som inför belöningssystem. 

De har ingen gemenskap att förstöra i samma omfattning som de mindre. Enligt Ek (1994) 

saknar företagsledarna i mindre företag ofta formell utbildning, vilket borde betyda att det är 

de universitets- eller högskoleutbildade företagsledarna som inför formella belöningssystem i 

sina företag. Detta då de har kunskap om hur formella system ska användas. I tjänsteföretag är 

det ofta svårt att mäta de anställdas arbetsinsats/output till skillnad från de tillverkande 

företagen där insatsen är ganska tydlig och kan mätas i antal tillverkade produkter. Detta talar 

för att det är i de tillverkande företagen formella belöningssystem borde finnas och inte i 

tjänsteföretag som vi nämnt i vår problemdiskussion. 

 

Formella belöningssystem har både för- och nackdelar i de flesta sammanhang, men enligt vår 

litteraturgenomgång borde mindre företag inte införa formella belöningssystem för att kunna 

behålla den gemenskap och familjära anda de ofta präglas av. Detta borde vara ett avgörande 

skäl till varför de väljer att inte införa belöningssystem. Vad de däremot borde ha i åtanke är 

att ett belöningssystem kan medföra ökad motivation bland de anställda och en fördel i 

rekryteringssituationer. 

 

Enligt teorierna i kap. 4.4 borde det inte finnas formella belöningssystem i några mindre 

företag. Trots detta kan det finnas positiva effekter vid införandet av belöningssystem även 

för mindre företag, vilket vi kan utläsa av avsnitt 4.3 i detta teorikapitel. Exempel på detta är 

ökad motivation hos de anställda, och främjande av gruppsamarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 



Blekinge Tekniska Högskola                                                                                       
Kandidatarbete i Företagsekonomi, FEC007 
Emma Gustavsson & Emma Johnsson 
2002-06-05 
 

5. RESULTATET AV INTERVJUERNA 

 

I detta kapitel presenterar vi de svar vi fick av respondenterna under våra telefonintervjuer, 

vårt emiriska material. På grund av integritetsskäl är materialet bearbetat så att de 

intervjuade inte ska kunna identifieras.  

 

5.1 Bakgrund 

Av de 40 företag vi intervjuade är 19 stycken tillverkande och 21 stycken tjänsteföretag inom 

olika branscher. Några exempel är advokatbyråer, lastpallstillverkare, dataserviceföretag, 

konsulter inom el och tele och mekanisk tillverkning. I intervjuguiden finns även 

kunskapsföretag med som svarsalternativ, men då respondenterna ansåg kunskapsföretag och 

tjänsteföretag vara detsamma har vi valt att kalla dem tjänsteföretag.  
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Fig. 1 Har/har inte belöningssystem 
 

Av de 40 undersökta företagen tillämpar 17 stycken formella belöningssystem, medan 23 

stycken inte gör det. 
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Fig. 2 Företagens ålder 
 
De flesta företagen är yngre än 15 år, men vi intervjuade även nio företag som har funnits i 

mer än 15 år. Anledningen till att vi valt de grupperingar vi har gjort är att vi efter studerande 

av litteratur kommit fram till att företag som är yngre än tre år kallas nystartade företag. 

Vidare tyckte vi att en uppdelning i perioder om 10-15 år var det mest relevanta för vår 

undersökning, att det vore onödigt att göra dem mindre. 
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Fig. 3 Antal anställda 
 
Ungefär hälften av företagen har mellan 9-20 anställda, en fjärdedel mellan 21-30 och 

resterande företag har över 30 anställda.  
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Av företagsledarna har 18 stycken endast grundskoleutbildning, medan 22 av dem har 

universitet eller högskoleutbildning. Det är med andra ord relativt jämt fördelat.  

 
5.2 Företag som tillämpar formella belöningssystem 
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Fig. 4 Varför de valt belöningssystem 
 
Den mest angivna orsaken till att företagen valt att tillämpa formella belöningssystem är att de 

vill ge sina anställda incitament för att öka arbetsviljan och motivationen. I stapeln 

”Incitament” har vi samlat de som svarar att de vill sporra, motivera, ge incitament och de 

som vill ge de anställda en morot. Endast fem av företagen anger andra orsaker, varav fyra 

svarar engagemang för företagets utveckling och ett att det är för att locka personal, det vill 

säga att vara en intressant arbetsgivare. Ett av företagen nämnde även att utöver att ha 

belöningssystemet som incitament vill de minska svinnet på verktyg som de anställda har med 

sig när de är ute på jobb. 

 

De olika uppbyggnaderna av belöningssystem vi stötte på under intervjuerna var: 

 Resultatlönesystem  

 Gratifikationssystem – en bonus delas ut med jämn fördelning på alla anställda varje år. 

Kostnader för svinn av verktyg dras på summan. 

 Vinstdelningssystem – en procentandel av företagets vinst före skatt delas på arbetade 

timmar. 
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 Bonus – med grund i företagets resultat delas på arbetade timmar. Månadsbonus hos ett 

företag, grundat i anställdas prestationer. Hos ett annat företag baseras gruppbonus på 

anställningsgrad. 

 Provision  

 Pensionsinbetalningar 

 

Det företagen tror kan uppnås med formella belöningssystem är motivation, glada 

medarbetare, ökad lönsamhet och produktivitet. Större delen (14 stycken) av de företag som 

tillämpar formella belöningssystem tror eller vet att de uppnår det de vill med sina 

belöningssystem. Ett företag anser att de inte uppnår det de vill, medan två inte vet ifall de gör 

det eller inte. 

 
Kritiken från de anställda angående belöningssystemen är på 12 av företagen positiv, endast 

två av företagen har fått negativ kritik. De som är negativa tycker att belöningarna är små och 

för få. Tre av företagen svarar att de inte fått någon kritik, varken positiv eller negativ. 

 
5.3 Företag som inte tillämpar formella belöningssystem 
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Fig. 5 Varför de inte valt belöningssystem 
 
Att företagen är små och att det därmed enligt respondenterna inte är tillämpbart, bland annat 

på grund av att de är i utvecklingsfaser och på grund av problem med facket, är en av 
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orsakerna till att företag har valt bort formella belöningssystem. Bland tjänsteföretagen märks 

också att de tycker att det är för svårt att mäta anställdas output. Den största anledningen är 

dock att de inte vill ha formella regler. Detta för att de inte vill förstöra den familjära känslan 

som ofta präglar mindre företag. En del av företagen svarar att de istället har informella, 

sociala belöningar.  

 
 
Endast sju av de företag som inte har formella belöningssystem har funderat på att införa det. 

Några av dem kommer att införa belöningssystem inom kort, de andra har förkastat idén då de 

anser att nackdelarna överväger fördelarna. Ett av företagen har diskuterat frågan med de 

anställda, vilka valde sociala belöningar framför ett formellt belöningssystem. 16 av företagen 

har inte alls funderat på att införa formella belöningssystem av olika anledningar. Ett företag 

svarar att de anställda är nöjda som det är och ett annat att det inte ska behövas, att det ska 

räcka med lönen. 

 

Företagen som inte tillämpar formella belöningssystem tror att belöningssystem kan resultera 

i delaktighet, motivation, samhörighet, ökad säljvolym, nöjdare medarbetare, intresse för 

företagets utveckling och engagemang. Ett företag tror inte att något uppnås och ett annat att 

formella belöningssystem endast leder till bråk. 
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5.4 Företagens inställning till formella belöningssystem 

Nedan följer diagram över de svar vi fick på frågan ifall respondenterna tror att ett formellt 

belöningssystem har positiv eller negativ inverkan på motivation, innovativt tänkande, 

gruppsamarbete, arbetsmoral, företagskultur, konkurrens om personal, strävan mot 

måluppfyllelse och de anställdas hälsa. 
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Fig. 6 Motivation                                                          Fig. 7 Innovativt tänkande 

Gruppsamarbete
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Fig. 8 Gruppsamarbete                                                     Fig. 9 Arbetsmoral 
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Fig. 10 Företagskultur                                                    Fig. 11 Konkurrens om personal 
 

Strävan mot måluppfyllelse
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Fig. 12 Strävan mot måluppfyllelse                                          Fig. 13 Anställdas hälsa 
 
Av detta kan vi utläsa att de flesta överlag är positivt inställda till formella belöningssystem 

och dess påverkan på olika faktorer. När det gäller de anställdas hälsa är däremot många 

negativa. Relativt många har kommenterat frågorna med att det helt beror på hur 

belöningssystemet är uppbyggt och på om det ses ur ett långsiktigt eller kortsiktigt perspektiv. 
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6. ANALYS 

 
I detta kapitel har vi analyserat den insamlade empirin med utgångspunkt i vårt teoriavsnitt. 

 

6.1 Inledning 

För att få svar på vår problemformulering vill vi analysera vårt empiriska material utifrån våra 

teorier och de funderingar vi kommit fram till genom dem. Vi vill komma fram till vad det är 

för företag som tillämpar formella belöningssystem och vad det är för företag som inte gör 

det. Vi vill se ifall svaren respondenterna angav har något samband med ifall de har formella 

belöningssystem eller inte. 
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Fig. 14 Tillverkande/Tjänsteföretag 
 
41 % (7 st) av de företag som tillämpar formella belöningssystem är tillverkande, medan 59 % 

(10 st) är tjänsteföretag. Av de som inte tillämpar belöningssystem är 52 % (12 st) 

tillverkande och 48 % (11 st) tjänsteföretag. 

 

Av de undersökta tillverkande företagen tillämpar 37 % (7 st) formella belöningssystem. 

Denna siffra är större när det gäller tjänsteföretag, av vilka 48 % (10 st) tillämpar formella 

belöningssystem. Att det är fler företag inom tjänstesektorn som tillämpar belöningssystem 

kan stämma med de tankar Schou (1991) formulerade om att de behöver något, utöver 

grundlönen, att erbjuda sina anställda då de är beroende av deras kompetens och kunskap. Det 
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är dock en relativt stor del av företagen som inte tillämpar formella belöningssystem, vilket 

enligt dem själva beror på att de inte vill ha formella regler, att det inte lönar sig på grund av 

skatter och för att de har sociala belöningar istället. Egentligen borde det enligt Hume (1995) 

vara tvärt om, då tjänsteföretagens output är svår att mäta och det därmed blir svårt att dela ut 

prestationsgrundade belöningar, som till exempel bonus. 

 
6.2 Företagens ålder och formella belöningssystem 
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Fig. 15 Företagens ålder 
 
Av de företag som har formella belöningssystem startades 29 % (5 st) för 0-3 år sedan, 47 % 

(8 st) för 4-15 år sedan, 18 % (3 st) för 16-30 år sedan och 6 % (1 st) är 30 år och äldre. 
 

Vad gäller formella belöningssystem och företagets ålder har vi kommit fram till följande. Av 

de nystartade företagen har 71 % (5 st) formella belöningssystem, medan endast 29 % (2 st) 

inte har det. Detta stämmer helt med det Sundkvist (1999) säger om att det är de relativt nya 

företagen, det vill säga de mellan 0–3 år, som inför belöningssystem. Sundkvist säger även att 

det blir allt vanligare att mindre företag inför belöningssystem. Äldre företag bör med andra 

ord tillämpa formella belöningssystem i mindre utsträckning, vilket enligt ovanstående 

diagram stämmer till viss del. I intervallet 16-30 år är det vanligare att företagen har 

belöningssystem än att de inte har det. Av de svar vi fick under intervjuerna utläser vi att detta 

beror på att många av företagen i detta intervall har kommit till en punkt där de känner att det 
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är dags att förnya sig och visa de yngre arbetstagarna att inte bara de nya, innovativa 

företagen är intressanta arbetsgivare. De företag som startades för 4-15 år sedan har ännu 

inget behov av att förnya sig, deras idéer håller fortfarande. Under våra diskussioner inom 

ämnet har vi skapat oss en bild av vilka företag det är som tillämpar formella 

belöningssystem. En av våra tankar var att det var hos de relativt unga företagen vi skulle hitta 

formella belöningssystem. Detta visar sig stämma till viss del i vår undersökning, företagens 

ålder har relativt stor inverkan på om ett företag tillämpar formella belöningssystem eller inte, 

med undantag för företag startade för 16-30 år sedan. 

 

6.3 Antal anställda och formella belöningssystem 
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Fig. 16 Antal anställda 
 
41 % (7 st) av de företag som tillämpar formella belöningssystem har mellan 9-20 anställda, 

29 % (5 st) har mellan 21-30, 18 % (3 st) mellan 31-40 och 12 % (2 st) mellan 41-50 

anställda. 65 % (15 st) av de företag som däremot inte tillämpar formella belöningssystem har 

mellan 9-20 anställda, 26 % (6 st) har mellan 21-30, 4 % (1 st) mellan 31-40 och 4 % (1 st) 

mellan 41-50 anställda. 

 

I teoriavsnittet har vi kommit fram till att antal anställda borde vara en av de variabler som 

påverkar besluten för eller emot formella belöningssystem. Av svaren från intervjuerna kan vi 

utläsa att huvuddelen av de företag som har belöningssystem också har relativt många 
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anställda. Anledningen till att de företag med färre anställda tillämpar belöningssystem i 

mindre utsträckning kan bero på att de präglas av en familjär anda och gemenskap (Beckérus 

& Roos, 1985), vilket gör att det i mindre företag inte krävs strukturerade system i samma 

utsträckning som i större företag. Detta då organisationen är liten och överblickbar. Många 

företag med färre anställda har också valt att ha sociala belöningar istället. Vi utläser av 

intervjusvaren att detta kan bero på att det i dagens stressade samhälle med allt fler utbrända 

människor behövs mer uppmuntran, gemenskap och tillfredsställelse med arbetet, än pengar i 

plånboken.  

 

6.4 Företagsledarnas utbildning och formella belöningssystem 
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Fig. 17 Företagsledarnas utbildning 
 
De företag som tillämpar formella belöningssystem har till 29 % (5 st) grundskoleutbildade 

företagsledare och till 71 % (12 st) universitets- eller högskoleutbildade företagsledare. Av de 

som inte tillämpar belöningssystem har 57 % (13 st) grundskoleutbildade och 43 % (10 st) 

universitets- eller högskoleutbildade företagsledare 

 

Vi skapade oss en bild, utifrån våra teorier, om att tillämpandet av formella belöningssystem 

hänger samman med företagsledarnas utbildning, att de som är högre utbildade (på 

universitets- eller högskolenivå) skulle vara mer positivt inställda till belöningssystemets 
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effekter. Detta visade sig stämma till viss del. 57 % (13 st) av de företag som inte tillämpar 

formella belöningssystem har företagsledare med enbart grundskoleutbildning, medan 71 % 

(12 st) av de företag som tillämpar formella belöningssystem har universitets- eller 

högskoleutbildade ledare. Enligt Ek (1994) saknar företagsledare i mindre företag ofta formell 

utbildning, vilket han anser vara en avgörande faktor i beslutsprocessen angående 

belöningssystem. Detta kan leda till att företagsledare i mindre företag som endast har 

grundskola och arbetslivserfarenhet inte är lika positivt inställda till den byråkrati ett formellt 

belöningssystem för med sig.  

 

6.5 Varför/varför inte formella belöningssystem? 

Den alltigenom största anledningen till att företagen i vår undersökning valt att införa 

formella belöningssystem är att de vill motivera sina anställda genom att belöna dem med 

något de värdesätter (Lawler III, 1994). Vi tror även att detta är en ganska vanlig inställning 

bland företag i allmänhet och att det är en av anledningarna till att det införs belöningssystem 

i allt större omfattning. De har insett att det inte räcker med grundlönen längre utan att det 

behövs något extra för att arbetet ska kännas givande och för att de anställda ska känna 

engagemang för företagets resultat och utveckling. Många mindre företag vill inte ha formella 

regler och anser att införandet av belöningssystem leder till att den ofta förekommande 

familjära känslan minskar till förmån för en mer strukturerad organisationsform. Några av 

företagen har sociala belöningar och anser att det fungerar bra. Vi utläser av deras svar att de 

tror att sociala belöningar kan ha större effekt på en mindre arbetsplats där de vill behålla den 

familjära miljön och den goda sammanhållningen (Beckérus & Roos, 1985).  
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6.6 Formella belöningssystems inverkan på… 

Respondenterna fick svara på frågan ifall de tror att formella belöningssystem har positiv eller 

negativ inverkan på motivation, innovativt tänkande, gruppsamarbete, arbetsmoral, 

företagskultur, konkurrens om personal, strävan mot måluppfyllelse och anställdas hälsa. 

 

6.6.1 Motivation 
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Fig. 18 Formella belöningssystem och motivation 
 
Av alla tillfrågade företag tror 95 % (38 st) att formella belöningssystem har positiv inverkan 

på de anställdas motivation, medan 5 % (2 st) tror att det har negativ inverkan. Alla företag 

som tillämpar formella belöningssystem är positivt inställda till dess inverkan, vilket även de 

flesta av företagen utan belöningssystem är. Detta visar att Lawler III:s (1994) teori, att 

individer blir motiverade om de erhåller belöning, stämmer överens med företagsledarnas 

inställning till belöningssystem. Formella belöningssystem kan däremot vara negativa vad det 

gäller motivation då det kan sättas för höga mål av företagen. Tror individen att det är näst 

intill omöjligt att uppnå detta mål sjunker motivationen och belöningen har inte den effekt 

som avsett (Jonsson, 1992). Detta kan vara anledningen till att två av respondenterna svarar 

att de är negativt inställda till belöningssystem och motivation, men detta har vi ingen grund 

för då de inte angav orsakerna till att de är negativa.  
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6.6.2 Innovativt tänkande 
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Fig. 19 Formella belöningssystem och innovativt tänkande 
 
83 % (33 st) av företagen är positivt inställda till formella belöningssystems inverkan på 

innovativt tänkande. Av de 33 företag som svarar att det är positivt har några själva erfarit 

eller hört från andra företag att det kommit bra förslag efter det att företagen utlyst belöning 

för idéer som genererar vinst för företaget. 18 % (3 st) av de som har formella 

belöningssystem är negativa. Några av dem berättade att de har haft förslagslådor uppe, vilket 

resulterade i många förslag, men inga genomtänkta eller genomförbara. Detta stärker 

Druckers (1985) idé om att de anställda gör allt för att komma på nya idéer, men oftast inte 

tänker efter ordentligt, om de vet att de kan bli belönade. Ett par andra företag svarar att de 

inte vill ”locka” fram idéer, utan att de ska komma naturligt. Även detta stämmer överens med 

Druckers idéer. De som svarar ”Vet ej” av respondenterna på tjänsteföretagen anger att det 

inte är särskilt lätt att vara innovativ i ett tjänsteföretag. Samtidigt tolkar vi svaren som att de 

tjänsteföretag som är positiva vill uppmuntra nya förslag till att effektivisera tjänsterna de 

säljer.  
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6.6.3 Gruppsamarbete 
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Fig. 20 Formella belöningssystem och gruppsamarbete 
 
Av de 75 % (30 st) som är positiva till formella belöningssystems inverkan på 

gruppsamarbete tillämpar de flesta belöningssystem, men även de som inte gör det är positivt 

inställda i frågan. Belönas en hel grupp som enhet är det bra för samarbetet enligt en del av de 

som svarat att de är positivt inställda i frågan angående gruppsamarbete. Vi har förstått av 

kommentarerna till svaren att de företag som har belöningssystem tror att det fungerar bra att 

belöna grupper om alla har samma rätt att få samma belöning. De har enligt dem själva bara 

positiva erfarenheter av gruppbelöningar. Av de företag som däremot inte har 

belöningssystem tror 17 % (4 st) att gruppbelöningar har negativ inverkan på samarbetet på så 

sätt att en del i gruppen drar fötterna efter sig, men ändå belönas. Detta leder till att de aktiva 

gruppmedlemmarna tycker att systemet är orättvist. Free-rider problemet (Samuelson, 1999) 

har vi tidigare diskuterat i teorikapitlet. Ett problem med gruppbelöningar kan vara att 

individen inte ser hur den egna insatsen bidrar till helheten och en del av de negativa svaren 

grundar sig i detta. 
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6.6.4 Arbetsmoral 
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Fig. 21 Formella belöningssystem och arbetsmoral 
 
Enligt Carlsson & Wallenberg (1999) har formella belöningssystem negativ inverkan på 

arbetsmoralen då anställda som gör sitt bästa oberoende av om det resulterar i belöningar eller 

inte kan bli förolämpade. Enligt vår undersökning anser 73 % (29 st) av de tillfrågade 

företagen att ett formellt belöningssystem har positiv inverkan på arbetsmoralen. Om det 

beror på att de har erfarenhet av det eller ifall det bara är något de tror, vet vi inte då vi inte 

fick några kommentarer angående frågan. De som svarar ”Vet ej” på frågan sa att de inte 

förstår hur belöningssystem kan påverka arbetsmoralen.  
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6.6.5 Företagskultur 
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Fig. 22 Formella belöningssystem och företagskultur 
 
I detta fall är det bara 58 % (23 st) som är positiva. Detta beror enligt deras svar på att de inte 

kan se något samband mellan företagskulturen och formella belöningssystem, att de inte vet 

vad de anställda har för värderingar. Det är även sagt att ett belöningssystem är en viktig del 

av företagskulturen (Jacobsen & Thorsvik, 2000) och därför kan de kanske inte skilja de två 

sakerna åt. De som svarar ”Vet ej” anger precis det, att de anser att belöningssystem är en del 

av företagskulturen. Ett införande av belöningssystem i vissa företagskulturer kan göra 

personalen misstänksam mot de oväntade förändringar som systemet kan innebära i 

struktursyfte.  
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6.6.6 Konkurrens om personal 
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Fig. 23 Formella belöningssystem och konkurrens om personal 
 
Ett formellt belöningssystem kan fungera som ett lockbete i rekryteringssituationer. De som 

svarar att det är positivt menar att det är bra att ha ett belöningssystem om arbetssökanden 

frågar efter det. Att de frågar efter det betyder att det spelar roll i valet av arbetsplats menar 

de. Anledningen till att 13 % (5 st) anser att belöningssystem är negativt i situationer då 

konkurrens om personal uppstår är att de anser att lönen inte ska vara det som avgör. De 

potentiella medarbetarna ska välja en arbetsplats de tror att de kommer att trivas på i första 

hand. De som svarar ”Vet ej” säger att i deras fall spelar det ingen roll om de har 

belöningssystem eller inte då de befinner sig i ett sådant läge att arbetstagare söker sig till 

dem utan att de söker ny personal. Jacobsens och Thorsviks (2000) tanke om att belöningar 

med fördel utformas för att bidra till att de personer företaget vill rekrytera väljer att börja och 

senare stannar kvar i organisationen stämmer med vårt resultat.  
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6.6.7 Strävan mot måluppfyllelse 
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Fig. 24 Formella belöningssystem och strävan mot måluppfyllelse 
 
I stort sett alla företagen, 88 % (35 st), i undersökningen tror att formella belöningssystem har 

positiv inverkan på strävan mot måluppfyllelse. De 5 % (2 st) som är negativa i frågan menar 

att målen ska uppnås även utan belöningssystem, med enbart den grundläggande lönen som 

incitament. Företag med belöningssystem säger att de kan se att de anställda arbetar hårdare 

mot företagets mål om de vet att de blir belönade för det. Även de företag utan 

belöningssystem instämmer i detta. Vi utläser av svaren att de som har formella 

belöningssystem har faktisk erfarenhet av att målen uppfylls om belöningar utlyses och att de 

inte har upplevt de negativa effekter vi nämner om kortsiktig/långsiktig måluppfyllelse i vårt 

teorikapitel. Belöningar ska vara motiverade för att individen ska förstå hur deras insats bidrar 

till att företaget når de uppsatta målen (Paul, 1991). Det kan vara svårt för de anställda att se 

hur deras arbetsinsats påverkar resultatet för företaget om de inte får veta varför de får 

belöningen. 
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6.6.8 Anställdas hälsa 
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Fig. 25 Formella belöningssystem och anställdas hälsa 
 
Den enda frågan där större delen av respondenterna är negativa när det gäller formella 

belöningssystem är den om de anställdas hälsa. Nästan alla som svarar att formella 

belöningssystem har negativ inverkan på anställdas hälsa tror att det, som vi nämnt i 

teoriavsnittet, leder till att de pressar sig att arbeta mer än de klarar av och blir sjuka. Vi 

märkte att många av respondenterna i samband med denna fråga även nämnde något om stress 

och utbrändhet, vi tolkar detta som att de ser ett samband mellan formella belöningssystem 

och en ökad press på de anställda, som i längden kan leda till stress och utbrändhet. Några av 

de som tror att belöningssystem har positiv inverkan på de anställdas hälsa nämnde att de tror 

att de anställda blir gladare om de har mer pengar. Har individen ordnad ekonomi och ordnat 

för sig hemma mår de också bättre på arbetet. 

 

Vi har testat sannolikheten hos alla korstabeller ovan med hjälp av X2. Ett värde under 5 % 

visar att slumpen inte har någon större inverkan, medan ett värde över 5 % visar att slumpen 

har större inverkan på utfallet. Ju högre talet är desto lägre är sannolikheten att stickprovet 

stämmer överens med utfallet vid en undersökning av hela populationen. Våra X2-tester hade 

alla höga värden, alla låg över 15 % och de flesta runt 50 %. Detta visar att denna 

undersökning inte är tillämpbar på hela populationen. 
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6.6.9 Sammanfattande bild  

Det borde vara så att det skiljer sig i åsikter mellan företag som har och företag som inte har 

formella belöningssystem, vilket det också gör. Det är de som inte har formella 

belöningssystem som står för de flesta negativa åsikterna. Det är bara företag som inte 

tillämpar belöningssystem som är negativa till dess påverkan på motivationen. Det är även de 

företag som inte har belöningssystem som övervägande står för ”Vet ej”-svaren. Detta kan 

bero på att de inte vet eller kan förstå hur ett formellt belöningssystem påverkar variablerna 

innovativt tänkande, arbetsmoral, företagskultur och strävan mot måluppfyllelse. Vi tolkar det 

som att de inte har varit i kontakt med formella belöningssystem och därför inte kan dra 

paralleller mellan begreppen. Det borde vara de företag som har belöningssystem som står för 

de positiva svaren när det gäller formella belöningssystems effekter på organisatoriska 

faktorer och tvärtom borde de som inte har belöningssystem stå för de negativa svaren. Detta 

är dock inte fallet. De positiva svaren finns till lika stor del bland de företag som inte har 

formella belöningssystem och de negativa finns till lika stor del hos de företag som har 

formella belöningssystem.  
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7. SLUTSATSER 

 
Vår ambition och vårt syfte med denna undersökning har varit att undersöka vilka företag det 

är som tillämpar respektive inte tillämpar formella belöningssystem och varför beslut tas om 

att införa eller inte införa belöningssystem i företagen. I detta avsnitt för vi en diskussion 

kring de slutsatser vi kommit fram till under arbetets gång. 

 

7.1 Vad är det för företag som har respektive inte har formella belöningssystem? 

Av ovanstående analys får vi svaret på vår fråga om vilka företag det är som tillämpar 

respektive inte tillämpar formella belöningssystem. Vi kan se att det är något vanligare med 

formella belöningssystem hos tjänsteföretag, men att det inte är någon markant skillnad 

gentemot de tillverkande företagen. När det gäller företagens ålder är det de yngre företagen 

som till största del tillämpar formella belöningssystem, medan de äldre gör det i allt mindre 

utsträckning. Vi kan även se en ökande tillämpning av belöningssystem ju fler anställda 

företagen har. Bland de företag i undersökningen som har fler än 21 anställda är det vanligare 

med användande av formella belöningssystem. Det är dessutom vanligare med formella 

belöningssystem i de företag där företagsledarna har högre utbildning än där de endast har 

grundskoleutbildning. Det är med andra ord i ett ungt tjänsteföretag, med högutbildade 

företagsledare och många anställda det finns formella belöningssystem. 

 

Enligt våra funderingar i avsnittet ”Inför analysen” skulle det vara de större företagen som 

tillämpar formella belöningssystem, vilket visade sig stämma med det vi kom fram till i vår 

analys. Det skulle även vara företag med högutbildade företagsledare som har 

belöningssystem, vilket även det visade sig stämma. Däremot stämde inte våra funderingar 

om att det skulle vara de tillverkande företagen som använder formella belöningssystem i 

större utsträckning än tjänsteföretag. Det visade sig att 59 % av de företag som har formella 

belöningssystem är tjänsteföretag, medan 41 % är tillverkande företag. 

 

7.2 Vad är det som avgör om företagen väljer att använda sig av formella 

belöningssystem eller inte? 

Även till frågan om vad som ligger till grund för beslutet att använda formella 

belöningssystem hittar vi svaret i vår analys. Att mindre företag väljer att införa formella 
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belöningssystem beror enligt vår undersökning på att de vill motivera sina anställda och få 

dem mer intresserade av företagets resultat och utveckling. De som däremot väljer att inte 

införa formella belöningssystem vill inte ha formella regler utan vill behålla den familjära 

känslan och främja gemenskap mellan de anställda.  

 

Beckérus och Roos (1985) säger att ett företag präglat av familjär känsla inte behöver locka 

personalen till önskvärt beteende, vilket motbevisas i denna studie på så sätt att alla företag 

som tillämpar formella belöningssystem har angett att de gör det för att motivera och 

engagera personalen i företagets utveckling. 

 

7.3 Vad tror mindre företag att formella belöningssystem kan ha för positiva och 

negativa effekter? 

Vi kan dra slutsatsen att de flesta är positivt inställda till formella belöningssystems inverkan 

på motivation, innovativt tänkande, gruppsamarbete, arbetsmoral, företagskultur, konkurrens 

om personal och strävan mot måluppfyllelse. Eftersom de positiva svaren är övervägande 

antar vi att företagen inte erfarit eller funderat på vilka negativa effekter belöningssystem kan 

ha. Företagen är däremot enhälligt negativt inställda till belöningssystems inverkan på de 

anställdas hälsa. Slutsatsen vi drar av detta är att de genom den ökande uppmärksamheten 

kring stress och utbrändhet i media har uppmärksammat den ökade pressen i arbetslivet. 

 

7.4 Fortsatt forskning 

Under några av intervjuerna kom vi i kontakt med personer som hade många intressanta 

tankar och idéer kring formella belöningssystem i mindre företag. Om vi hade haft mer tid till 

vårt förfogande hade det varit intressant att göra djupare intervjuer med dessa och med 

anställda på mindre företag. Detta för att få en bild av hur ett formellt belöningssystem bör 

utformas för att ge önskad effekt i ett mindre företag utan att inverka på den familjära känslan 

och utan att det leder till för mycket byråkrati. 
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9. INTERVJUGUIDE 

 
9.1 Intervjufrågor till de företag som tillämpar formella belöningssystem 

 

Bakgrundsfrågor: 

Vad har ni för position inom företaget? 

Vilket år startades företaget? 

Skulle ni säga att ni är ett tillverkande, ett kunskaps- eller ett tjänsteföretag?  

Hur många anställda har företaget?  

Hur många ägare har företaget? 

Vem är ägaren? 

Vilken utbildning har företagledaren/na? 

Har ni någon form av ekonomiska belöningar till era anställda?  

 

Har ni prestationsgrundade belöningar? 

Har ni bonussystem? 

Har ni vinstdelningssystem? 

Har ni försäljningsbonus? 

Erbjuder ni era anställda delägarskap i form av aktieförsäljning? 

 

Varför har ni valt att ha ekonomiska belöningar? 

Hur är ert belöningssystem uppbyggt?  

Vad består det av? 

Vem får ta del av det? 

Vad vill ni uppnå med ert belöningssystem? 

Tycker ni att ni uppnår det ni vill med ert belöningssystem? 

Har ni fått någon kritik, positiv eller negativ, från de anställda angående systemet? 

 

Anser ni att ett belöningssystem har positiv eller negativ inverkan på: 

1. motivationen?  

2. innovativt tänkande? 

3. gruppsamarbete? 
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4. arbetsmoralen? 

5. företagskulturen? 

6. konkurrensen om personal? 

7. strävan mot måluppfyllelse? 

8. anställdas hälsa? 

 

9.2 Intervjufrågor till de företag som inte tillämpar formella belöningssystem 

 

Bakgrundsfrågor: 

Vad har ni för position inom företaget? 

Vilket år startades företaget? 

Skulle ni säga att ni är ett tillverkande företag, ett kunskaps- eller ett tjänsteföretag?  

Hur många anställda har företaget?  

Hur många ägare har företaget? 

Vem är ägaren? 

Vilken utbildning har företagledaren/na? 

Har ni någon form av ekonomiska belöningar till era anställda? 

 

Varför har ni valt att inte ha några ekonomiska belöningar? 

Har ni funderat på att införa ett belöningssystem? 

Har personalen efterfrågat ett belöningssystem? 

Vad tror ni att kan uppnås genom ett system för belöning? 

 

Anser ni att ett belöningssystem har positiv eller negativ inverkan på: 

9. motivationen? 

10. innovativt tänkande? 

11. gruppsamarbete? 

12. arbetsmoralen? 

13. företagskulturen? 

14. konkurrensen om personal? 

15. strävan mot måluppfyllelse? 

16. anställdas hälsa? 
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