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Syfte: Vårt syfte med föreliggande arbete är att analysera hur ett 

bonussystem konstrueras samt att kartlägga hur denna process 
förankras mot företagets strategiska målsättning.    

Metod: Metodmässigt bygger vårt arbete på litteraturstudier inom 
ämnesområdet belöning- och bonussystem samt intervjuer med två 
olika chefer som deltagit vid utformandet av bonussystem. Därvid 
har vi erhållit information om företagets bonussystem, vilket 
undersökningen sedan grundas på. 

Slutsatser:  Bonusen på vårt fallföretag har inte bara konstruerats för 
måluppfyllelse och styrhjälpmedel av företagsledningen, utan har 
även införts för ett strategiskt tänkande på företaget. Bonusen har 
medverkat till att de anställdas motivation att utbilda och förnya 
sin kunskapsbank har ökat. Vi kan säga att företagets bonussystem 
direkt är kopplat till företagets strategiska målsättning. 
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been involved in the design of the bonus system, has been carried 
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is used as a base for the investigation. 
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The bonus has contributed to increasing motivation for the 
employees to educate themselves. We conclude that the company’s 
bonus system is directly connected to its strategic goals. 
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1 Inledning 
I följande kapitel ger vi läsaren en bakgrundsbeskrivning till ämnesområdet och redogör för 

uppsatsens problem, syfte, perspektiv, avgränsningar, målgrupp och disposition. Detta kapitel 

skall bidra till att läsaren får en första inblick i vårt val av ämne, ”Bonussystemets 

konstruktion” 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Dagens diskussion kring lönesättning och lönebildning har tendensen att den blir alltmer lagd 

till det individuella planet. Lönesättning har gått från grupplöner till mer individuella löner. 

Dagens lön är ofta uppdelad på en fast lön och en rörlig lönedel, den sista hänger ofta ihop 

med hur väl företagens mål är uppnådda. Den rörliga delen hänger därför samman med en rad 

olika faktorer där arbetsuppgifter, ansvar, kompetens, företagets resultat och ekonomi är några 

faktorer.  

 

Lönesättningen har idag blivit en viktig del i företagens ekonomiska styrning där vi enkelt kan 

uttrycka den rörliga delen som ett bonussystem. Tanken är att den skall motivera och inspirera 

individer att utföra aktiviteter som överensstämmer med företagets målsättning. Tidigare 

forskning har visat att individer tenderar att bli mer motiverade av belöningar än av straff 

vilket tyder på att styrsystemen skall vara belöningsorienterad. I ett steg mot den här 

riktningen har företagen utformat bonussystem. Genom att belöna medarbetarnas värdefulla 

insatser ges signaler om hur företaget vill att de anställda skall handla i framtiden, teorin är 

således att vi upprepar beteenden som belönas och glömmer bort beteende som inte belönas.1  

 

Det gäller att utforma bonussystem som ligger i riktlinje med företagets strategiska och 

taktiska målsättning, dvs. avtalen skall bidra positivt för företagens bästa.  

 

1Anthony & Govindarajan, 2000 
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Den senaste tiden har våra medier varit fyllda av diskussioner kring bonusavtal. Landets stora 

och ledande företag har delat ut bonus till sina chefer med häpnadsväckande belopp. Efter en 

het diskussion rörande Ericsson, där det delades ut bonus till de ledande cheferna för belopp 

mellan hundra tusen och en miljon kronor, späddes detta på med en diskussion om ett 

diskutabelt pensionsavtal från ABB. Då dessa delades ut redovisade företagen samtidigt ett 

resultat som var ett av de sämsta i dess historia. Dessa penningutbetalningar råkade samtidigt 

korsa vägen med att tusentals av dessa företags anställda tvingades lämna sina tjänster. 

Finanstidningen räknade ut att ABB-direktörernas pensioner på 1,4 miljarder kronor 

motsvarade cirka 3 100 jobb på ABB.2 

 

Mot detta var det många som blev rasande och ledande analytiker och intressenter krävde 

förklaringar och ett öppet redovisande. Finansminister Bosse Ringholm sade till TV8:s 

finansnytt ””Ericssons bonussystem skadar förtroendet för företaget” Jag tror att Ericsson för 

sitt renommés skull ska tänka både en och två gånger på hur företaget hanterar bonusfrågor.” 3 

Ericsson försvarar bonussystemet med att de berörda cheferna i gengäld får en lägre grundlön. 

Som tidigare har nämnts är detta ett sätt att sätta lön, bonusen skall baseras på hur väl dessa 

chefer arbetat för företagets målsättning. Skrapas det lite på ytan låter detta egendomligt 

eftersom resultatet visade ett stort negativt belopp. Ericssons strategi och målsättning är väl 

inte att gå med ett negativt resultat?  

 

Det är dock inte det lättaste att förklara dessa belopp på ett pedagogiskt riktigt sätt för den 

stora allmänheten. Faktum är att det var nog inte lätt att förklara det för någon, det blev i 

stället en rejäl tankeställare och mängder av frågor väcktes. Systemen som många menar är en 

viktig framgångsfaktor för att kunna styra och leda verksamheten mot företagens målsättning 

och strategi har fått ett nersvärtat anseende. Den naturliga frågan att ställa blir följaktligen: 

 

Hur kunde detta ske?  

 

2 Aftonbladet 2002-02-14 (http://www.aftonbladet.se/vss/ekonomi/story/0,2789,131952,00.html) 
3 Finanstidningen   Datum 2002-01-29 (http://www.ad.se/nyad/index.phtml) 
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VD:n för tidningen Aktiespararen Lars Erik Forsgårdh, säger att det som hänt i ABB är 

beroende av att ”Bonusarna har varit för feta. Så går det när ägarna inte håller koll på sina 

bolag och dess VD: ar, samt inte har några bra rutiner för att styra upp ersättningarna.” 

 

Problemet som har uppstått är inte själva formen utan hur de har kommit till stånd. När vi nu 

har läst tidningarna och hört om dessa enorma bonusar funderar vi naturligtvis kring 

företagens vinst i avtalet. Företagens primära uppgift är att få så bra resultat som möjligt och 

det kan endast ske genom antingen ökade intäkter eller minskade kostnader, då bonusen blir 

en ökad kostnad återstår det bara att de skall inbringa ett större värde än vad bonusarna kostar. 

Naturligtvis är detta en svår bit att undersöka och kanske inte den mest primära 

frågeställningen. Sådana här avtal väcker naturligtvis en del tvivel där frågan är om inte bonus 

skadar bolagen mer än vad de positiva effekterna ger.  

 

På forskningsfronten råder det delade meningar om huruvida bonusen gör positiv eller negativ 

nytta för företaget. I en undersökning som gjordes i USA framkom det att bonusen i 

genomsnitt var 20 procent av den fasta lönen men att det fanns stora skillnader mellan företag 

och avdelningar. Det visade sig att organisationer som använder sig av bonus i större 

utsträckning i förhållande till den fasta lönen gjorde ett bättre ekonomiskt resultat.4 I motsats 

har den amerikanske företagsgurun Jim Collins författat en bok5 om hur ett framgångsrikt 

koncept för ett lysande företag ser ut, det vill säga vad som egentligen skiljer ett bra företag 

från konkurrenten som är mindre lyckad. Från början var han övertygad om att 

bonussystemets storlek och utformning skulle ha ett tydligt samband med företagets språng 

till "mästarklass", men detta var inte fallet. Efter över hundra olika analyser konstaterade Jim 

Collins att det inte gick att belägga att chefers höga löner, optionsprogram och annat hade 

någon korrelation med företagets vinst, eller till varför det gjorde succé. I en artikel från 

Dagens Nyheter skriver Bo Rex att de flesta bonussystem inte påverkar lönsamheten i 

företaget. Tvärtom kan dessa leda till andra styreffekter än vad företaget tänkt sig, beroende 

på hur de är konstruerade, effekter som inte leder till företagets bästa.6 Då det gäller att 

besvara frågan att bonussystemen skadar företagen blir antagligen svaret nej. Det är inte 

uttrycket bonussystem i sig som skadar utan utformningen och användandet av det.  

4 Anthony, 1998  
5 Collins, 2001  
6 Dagens Nyheter s. A14 Datum 020217 
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Då vi har funderat kring ordet bonus, läst litteratur inom området och satt det i relation till det 

verkliga livet börjar vi fundera kring vilka faktorer som spelar in vid uppbyggandet av ett 

bonussystem. Skall systemet få det utfall som är tänkt måste systemet byggas upp på ett sätt 

att medarbetarnas värdefulla insatser återupprepas och sprids inom organisationen.  

 

 

Mot den här bakgrunden undrar vi förstås hur processen kring bonusutformningen ser ut i 

svenskt näringsliv för närvarande. Vilka variabler ligger till grund för bonusen, vad är syftet, 

uppnås syftet och hur är bonussystemet utformat? 

 

1.2 Problemfrågeställning 

Vår studie kommer att fokusera på en relativt liten men oerhört viktig del rörande bonus och 

dess utformning. Vi har valt att inrikta oss på en av de mer grundläggande frågorna mot den 

bakgrund som för tillfälligt råder, detta i ett ämnesområde där vi skulle kunna behandlat 

frågor såsom är bonussystem motivationshöjande eller inte, är bonussystemen skadliga för 

företagen? Genom vår studie har vi för avsikt att förklara och analysera följande 

frågeställning: 

 

Hur ser processen ut vid utformningen av ett bonussystem? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är följande:  

 

• Analysera hur ett bonussystem konstrueras. 

• Beskriva hur denna process förankras mot företagets strategiska målsättning.  
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1.4 Perspektiv & avgränsningar 

 

Det är många som berörs av bonussystemen, från verkstadsgolvet vidare upp genom de olika 

leden ända till ägarna. Med det i åtanken finns det en mängd olika infallsvinklar som detta 

kan ses genom och belysas ifrån. Vi kommer att undersöka processen från konstruktörens 

perspektiv. Om vi hade valt att studera det utifrån de anställdas perspektiv hade 

undersökningen skilt sig radikalt. Vi hade då haft möjlighet att studera t ex om, hur och på 

vilket sätt som bonussystemen påverkar motivationen. Anledningen till att vi valt att studera 

det ur konstruktörens perspektiv är den senaste tidens turbulens angående de stora 

bonusprogrammen som betalas ut till nyckelpersoner, vilka nu börjar att ifrågasättas. Vi 

kommer därför att avgränsa oss till bonussystem vilket således innebär att vi inte kommer att 

beröra företagets övriga belöningar som till exempel lön och icke-monetära ersättningar. 

Detta sammantaget innebär att vi kommer studera vilken information som konstruktörerna 

använder sig av vid utformningen av bonussystem.  

 

1.5 Målgrupp 

Vi vänder oss med denna uppsats främst till studerande ekonomer som kan finna intresse i 

detta ämne. Även företag som ska skall införa bonussystem kan förhoppningsvis finna 

uppsatsen givande, och stimuleras till ett vidare tänkande kring införandet.  
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1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 - Inledning Inledningskapitlet ger läsaren en bakgrundsbeskrivning till ämnesområdet och 

redogör för uppsatsens problem, syfte, perspektiv, avgränsningar, målgrupp och disposition. Detta 

kapitel skall bidra till att läsaren får en första inblick i vårt val av ämne, ”Bonussystemets 

konstruktion” 

  

 
Kapitel 2 – Metod Metodkapitlet beskriver hur vi har agerat för att uppnå syftet med uppsatsen. Vi 

klargör här vilka metoder och förutsättningar som utgjort basen för vårt resonemang. Valet av metod, 

d.v.s. hur vi undersöker problemet, är viktigt för uppsatsens slutsatser. Kapitlet är även väsentligt vid 

bedömning av tillförlitligheten hos angreppssätt, litteratur, modeller, fallstudie, källkritik och 

analysmodell.       

 

Kapitel 3 – Teori I detta kapitel beskriver vi belönings- och bonussystem för att läsaren, på ett enkelt 

sätt skall få en bakgrund till vår granskning av företaget och deras bonussystem. Vi ger läsaren en 

övergripande bild av olika grunder för belöningar, dess syften, hur motivationsfaktorerna spelar in 

och även olika former för belöningar. 

 

Kapitel 4 – Empiri I detta kapitel beskriver vi mycket kortfattat om företaget. Därefter beskriver vi 

företagets historiska bonussystem, dess nuvarande och syftet med detta. Vidare förklarar vi bonusens 

konstruktion och bonusens storlek för att avsluta med kontroll och utvärdering av bonussystemet. 

 
 

Kapitel 5 – Analys Vi gör i detta kapitel en djupare analys av företagets bonussystem. Detta gör vi 

genom att visa företagets mål, vision och affärsidé, bonussystemets initiativtagare  och konstruktörer. 

Här visas även bonussystemets mått, form, kalkylunderlag och dess storlek. Vi avslutar med kontroll 

och återkoppling. 

 

Kapitel 6 – Slutsatser I detta avslutande kapitel redovisar vi våra egna slutsatser av analysen på 

vårt företag. 
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2 Metod 
 

2.1 Val av metod 

 

Varje vetenskap är beroende av forskning för att kunna utveckla den kunskapsbas som ligger 

till grund för ämnet i fråga. I vid bemärkelse är forskning detsamma som en systematisk 

utredning eller utfrågning och det finns tillgång till många olika modeller och tekniker som 

kan komma till nytta vid undersökningen. Metoden är en teknik som innebär en plan för att 

samla in, organisera och integrera information eller data, och den resulterar i en speciell 

slutprodukt (forskningsresultaten).7 I processen att framställa en vetenskaplig rapport är 

metoden visserligen ett betydelsefullt instrument, men den är ingen garanti för 

vetenskaplighet. Då vi detaljerat beskriver vårt val av metod, ökar trovärdigheten i rapporten 

genom att läsaren ges en inblick i vårt tillvägagångssätt. 

 

2.2 Undersökningsmetod 

 

Vi har valt att studera hur processen ser ut utifrån en kvalitativ metod. Vi har valt att använda 

oss av en kvalitativ ansats då den dels karaktäriseras av närhet till undersökningsobjektet och 

används ofta när syftet är att undersöka värderingar och attityder och framför allt då syftet är 

att uppnå en djupare förståelse av det som undersöks.8 

 

Vi har valt att göra en fallstudie endast på ett företag som ligger till grund för vår 

undersökning. Fördelen är att detta bidrar med, som vi önskar, att få djupgående kunskaper 

inom ämnet. Fallstudier kännetecknas av att undersökningen av studieobjekten går på djupet, 

studieobjekten är få och studeras ur ett fåtal aspekter.  

 

7 Merriam, 1988 
8 Holme & Solvang 1997 
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Exakt vad en fallstudiemetod är råder det ingen allmänt accepterad uppfattning om, då det inte 

finns några speciella metoder för hur datainsamling eller analys av materialet skall 

genomföras. Detta har att göra med det syfte som en fallstudie har och de frågor som det 

ämnar besvara. En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, ett program, en 

händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Dessutom är forskaren 

mer intresserad av att gå in på djupet i dessa enskilda fall, varför en mer utförlig undersökning 

av det specifika objektet är mer givande än andra metoder. 9 Det som ligger i fokus när beslut 

om att en fallstudie skall göras är viljan att inrikta sig på insikt, upptäckt och tolkning.10 

 

Vidare beskriver Merriam fallstudiemetoden utifrån fyra grundläggande egenskaper: att den 

är partikularisk, deskriptiv, heuristisk, och induktiv. 

 

Att fallstudien är partikularistisk menas att den fokuserar på en enskild egenskap, företeelse 

etc. I vårt fall är det företeelsen bonussystem och processen kring dess användning som står i 

fokus för vår undersökning. Genom att djupare studera detta kan vi tillgodogöra oss en bättre 

helhetsinsikt eftersom studien kan bedrivas på ett djupare plan. Att fallstudien är deskriptiv 

innebär att beskrivningen av det som studeras är omfattande och fullständig. Fallstudier är 

detaljerade och djupgående, samt inriktad på många eller till och med alla variabler som är för 

handen i den studerade företeelsen.11 Även detta kriterium anser vi oss ha uppnått genom 

rapporten, även om en längre studie skulle ha medfört en än mer omfattande beskrivning. 

Beskrivningen är oftast kvalitativ och det studerade objektet beskrivs med ord och bilder och 

inte med kvantitativa statistiska data. 

 

Då syftet med arbetet är att analysera konstruktionen av ett bonussystem, kan arbetet även 

sägas vara heuristiskt. Detta innebär just att en genomförd fallstudie skall leda till att läsarens 

förståelse av den studerade företeelsen ökas. En fallstudie grundar sig också till stora delar på 

induktiva resonemang. Upptäckten av nya relationer och begrepp samt en ny förståelse är 

viktigare än verifiering av på förhand specificerade hypoteser. Det finns också en stor 

9 Merriam, 1988 
10 Ibid 
11 Lekvall & Wahlbin, 1993 
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möjlighet att gå tillbaka i fallstudien, och omformulera frågeställningar som bättre passar in 

på nya upptäckter av relationer och begrepp. 

 

En fallstudie utgör en bättre undersökningsgrund, då det som studeras i rapporten är en 

relativt komplex frågeställning. Möjligheten att kunna ställa motfrågor och be 

intervjurespondenter utveckla och förklara sina val av tillvägagångssätt är mycket lättare än 

exempelvis en kvantitativ studie med enkäter skulle kunna erbjuda. Därmed blir fallstudien av 

mer kvalitativ karaktär och skapar en bättre förståelse för det problemkomplex vi studerar.12 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Det finns två sorters data som används vid undersökningar. Dessa består av sekundärdata och 

primärdata. Sekundärdata  är data som redan finns tillgängligt medan primärdata är data som 

måste samlas in. 

 

2.3.1 Sekundärdata 

 

Genom litteratursökning i databasen Libris på högskolans bibliotek fann vi böcker, artiklar, 

kandidatarbeten, magisterarbeten och avhandlingar som berörde ämnet bonussystem. Vi fann 

ganska snabbt att det är ett brett område och att det fanns mycket skrivet om detta ämne men 

inget som kunde återspegla vårt berörda problemområde. Det har varit till stor hjälp att gå 

igenom gamla kandidat- respektive magisterarbetens källförteckning och på detta sättet fått 

bra hänvisningar till litteratur inom vårt ämne.  

 

2.3.2 Primärdata  

 

Det som utgör vår primärdata är personliga intervjuer. Valet av personliga intervjuer framför 

enkäter var enkelt. På det här sättet undviker vi missuppfattningar när vi sitter ansikte mot 

ansikte samtidigt som vi kan ta del av respondenternas reaktioner på frågorna. Fördelar med 

personliga intervjuer är att vi kan ställa följdfrågor och inleda en djupare diskussion i ämnet. 

12 Holme & Solvang, 1997 
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Våra intervjuobjekt bestod av Mr X och Y som var ansvariga för bonussystemet i företaget Z. 

Genom att intervjua de som besitter mest kompetens för företaget inom ämnet blir 

information mer tillgänglig för oss själva genom just personliga intervjuer. Vi var väl 

medvetna om att det fanns en risk att vi påverkade respondenternas svar genom ledande 

frågor. Intervjuerna spelade vi in på band för att kunna återge exakt vad som hade sagts. Detta 

var till stor hjälp eftersom vi fick tid att lyssna och koncentrera oss på intervjun utan att gå 

miste om lämpliga följdfrågor. 

 12 
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3. Teori  
 

3.1 Inledning 

 

Syftet med detta kapitel är att ge en vetenskaplig grund, med hjälp av en sammanställning av 

litteratur och teorier, till ämnesområdet bonussystem. Avsnittet ger således en helhetsbild vad 

gäller bonussystem, vilket vi tycker är betydelsefullt för att läsaren bättre skall förstå 

analysen.  

 

Bonussystem och dess roll har hitintills behandlats föga i forskning och litteratur i Sverige. 

Detta kan bero på två orsaker; för det första har Sverige haft en arbetsmarknad med fasta 

anställningar och centrala kollektivavtal om löner, för det andra kan det bero på landets djupt 

rotade rättvisetänkande.  

 

Bonussystem berör och påverkar en mängd olika variabler. Det finns ingen optimal 

utformning av bonussystem. Bonussystemen ser olika ut från företag till företag, men i grund 

och botten berör bra och genomtänkta bonussystem samma variabler, dock i olika 

utsträckning. Det behövs en helhetssyn på bonussystem. Därför behöver företaget kartlägga 

och analysera flera dimensioner samtidigt enligt bild nedan. 

.

Syften med belöningar
Rekrytera och behålla medarbetare
Motivera till önskade prestationer

Grunder för belöningar
Strategi
Mål

Former för belöningar
Monetära belöningar
Icke-monetära belöningar

Styrning med belöningar
Påverkbarhet
Resultatmått

 
Figur 1. Bonussystemets dimensioner 
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3.2 Grunder för belöningar  

 

Då företaget använder bonussystem som ett styrinstrument för att få organisationens 

medlemmar att utföra en så tillfredsställande arbetsinsats som möjligt faller det helt naturligt 

att koppla samman denna process med företagets strategi och målsättning. Vi kommer i detta 

kapitel därför att beröra hur organisationer kopplar samman dessa begrepp rent teoretiskt. 

 

3.2.1 Mål 

 

Generellt kan vi säga att mål är en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd.13 

Målsättningen skall sända ut signaler till omgivningen och tala om var företaget skall befinna 

sig, varför och hur de skall gå tillväga.14 Målen formulerar således företagets 

grundvärderingar. Då företaget har utformat sitt mål och sin affärsidé gäller det att få ut detta 

till organisationens omgivning. Strategin är hur det skall göras medan styrningen är ett 

redskap som har som huvuduppgift att föra ut och komma närmare organisationens mål och 

strategi. 

 

3.2.2 Strategi 

 
I en modernistisk organisationsteori är begreppet strategi den högsta ledningens planerade 

insatser för att påverka organisationens resultat, detta genom att leda och styra relationerna till 

omgivningen. För företaget gäller det att koppla samman organisationen med omgivningen 

via medvetna insatser från företagets ledning och övriga nivåer i verksamheten. För att 

företaget skall kunna uppnå sitt mål krävs det väl genomtänkta tillvägagångssätt för hur detta 

skall genomföras. Strategi handlar därför om hur företagets mål skall uppnås.  

 

Strategi är således ett handlingsmönster för hur företaget skall vinna konkurrensfördelar, 

fördela resurser och förbättra positioner. Michael Porter hävdar att strategi handlar om att 

arbeta effektivt15. Strategin innefattar en plan på hur företaget skall utnyttja sina resurser på så 

13 Etzioni, 1982 
14 Jacobsen, 1998 
15 Bruzelius & Skärvad, 1995 
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sätt att största möjliga avkastning kan ske. Strategiarbetet blir således en långsiktig process i 

företaget ofta formulerad på mer än tre år. Precis som med målen bryts strategin ner till mer 

hanterbara processer där det formuleras olika strategier för olika avdelningar i företaget, vilka 

ligger i linje med huvudstrategin. De strategiska besluten ger ramar för de taktiska besluten 

som i sin tur ger de operativa aktiviteterna förutsättningar. Vi ser då att de olika stegen hänger 

ihop och att beslut som fattas i organisationen får konsekvenser för alla de tre berörda stegen. 

Beslut som fattas på operativ nivå bör alltså vara i linje med de beslut som fattas högre upp.  

Hos mindre företag är det naturligtvis mycket svårt att avgöra vad gränserna går för de olika 

nivåerna, delvis för att det är samma individer som fattar de strategiska besluten som de 

operativa. Modeller över hur strategiarbete bör genomföras beskrivs i många böcker. I stort 

sett är huvuddragen lika enligt figur 2.  

 

Figur 2. Strategi modell 
     

 

Modellen är universell ur de flesta aspekter d.v.s. den kan användas i alla sorters företag och 

även i andra sammanhang där ett mål skall uppnås.  

 

3.2.3 Analys 

 

 15 



  Kandidatarbete   Thomas Magnusson 
 2002-05-28   Mikael Jonsson  
    Peter Johansson 
 
 

 

Det första ett företag bör göra vid arbete med bonussystem är att analysera sig själva ur olika 

perspektiv. Viktiga frågor som företaget bör ställa till sig själva är: Hur ser omvärlden ut och 

vilken roll skall vi ha? Vilka resurser finns och vad skall vi uppnå? När analysen är 

genomförd har företaget värdefull information som används som grund när företaget utformar 

sitt bonussystem. 

 

3.2.4 Val 

 

Utformningen av företagets bonussystem skall göras så att företaget till fullo utnyttjar de 

styrkor som finns inom organisationen. Vid utformandet av ett bonussystem går företaget 

igenom alla tänkbara handlingsvägar som syftar till en bra passform till företagets strategi. 

Det är viktigt att företaget bestämmer sig för en utvecklingsväg och sedan följer denna.  När 

jämförandet av olika handlings alternativ och bedömning av graden måluppfyllelse är färdig 

väljer företaget det bonussystem som uppfyller målen mest. Att utforma och välja ett 

bonussystem kräver att företaget har arbetat med de två föregående stegen.  

 

3.2.5 Implementering 

 

Vid implementering eller genomförandet av bonussystem mobiliseras företagets resurser för 

att nå målet. Det gäller att ha krafter i organisationen som kan förmedla och mobilisera energi 

genom en övertygelse och god ledningsförmåga. Målet och delmålen måste på något sätt vara 

mätbara. Det skall synas tydligt hur företaget förhåller sig till det uppsatta målet.  

 

3.2.6 Kontroll 

 

För att få reda på hur pass väl företaget har lyckats uppnå sina mål är det lämpligt att göra en 

uppföljning eller kontroll. Kontrollen är av stor betydelse och genom att inte upprepa samma 

misstag sparas stora resurser.  Det är viktigt att de mål som är uppsatta kan mätas på något 

sätt, beroende på att just vetskapen om att något inte är bra är en förutsättning för att kunna 

åstadkomma en förändring och förhoppningsvis en förbättring. En rad modeller har utformats 

för att hjälpa företagen med denna kontrollprocess. Kontrollen hjälper företaget med att tidigt 

ställa en diagnos vilket ger bra förutsättningar för en god återkoppling och verksamhet. 
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Kontrollprocessen består av aktiviteter som koordinerar olika delar av organisationen. De 

flesta organisationer är funktionellt specialiserade vilket innebär att uppgifter delas upp i 

mindre delar som utförs av olika personer. Stymne skriver att när en kontrollprocess fungerar 

dåligt yttrar det sig ofta i att det blir en spänd relation mellan olika enheter, på grund av t ex 

icke uppfyllda förväntningar på beteendet av andra enheter. Den centrala delen inom 

kontrollprocessen är kommunikation och i viss mån lärande. Företaget kan mäta hur väl 

processen fungerar genom att se hur väl de kan lösa problem, bearbeta information eller 

överföra information. Dessutom skriver Stymne att nyckelorden för denna 

kommunikationsprocess är överföring och mottagande av information mellan olika enheter, 

utveckling av nya program samt sparande av information.16 

 

3.2.7 Återkoppling 

 

Genom att aktivt följa upp arbetet kan företaget lära och dra lärdom ur sina misslyckanden 

och lyckanden. Marknaden är ständigt föränderlig vilket innebär att företagets målbild är i 

samma utsträckning i behov av uppdateringar. När företaget aktivt analyserar orsaker till 

framgångar och motgångar ökas förståelsen var i beroendekedjan felet ligger. 

Resursfördelningen blir effektivare när de områden inom organisationen som är i behov av 

stöd blir synliga. 

 

16 Stymne, 1970 
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3.3 Syften med belöningar  

 

3.3.1 Belönings syfte 

 

Vad är syftet med belöningar? Många anser att syftet är att rekrytera och behålla personal. I 

dagens samhälls- och företagsklimat nämns sällan ordet motivation som ett syfte. Många har 

mycket att lära av motivationsforskningen om vad som motiverar en individ att arbeta.  

 

Det övergripande syftet med belöningar är att genom uppmuntran av ett visst beteende också 

uppnå motivation hos medarbetarna.17 Mer konkret kan syftena som ligger bakom ett 

bonussystem vara att: 

 

• Skapa en vi-känsla. 

• Behålla kompetent personal och attrahera nya medarbetare. 

• Skapa engagemang och motivation i företaget. 

• Öka effektiviteten genom ökad produktivitet och/eller kvalitet. 

• Premiera prestation och duglighet hos medarbetarna. 

• Utforma ett styrinstrument för ledarna. 

• Underlätta förändringar inom organisationen.18  

 

Enligt Schou är ett av bonussystem främsta syften att belöna de arbetsprestationer som leder 

till att företagens mål uppnås. Det har emellertid visat sig vara svårare att kontrollera 

arbetsprestationer i kunskapsintensiva företag än i mer traditionella typer av företag.19 

Gränsen mellan belöning och lön är ibland oklar, vilket beror på vilket syfte olika belönings- 

eller lönesättningsgrunder den har. För lönesättning används ofta befattning eller värdering av 

individen, medan prestationer ligger till grund för belöningar.20   

 

17 Gröjer & Gröjer, 1988 
18 Svensson & Wilhelmson, 1988 
19 Schou, 1991  
20 Ibid 
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Belöningar skall bidra till att: 

 

• De personer företaget vill rekrytera, väljer att börja och senare motiveras att stanna kvar i 

organisationen. 

• De anställda motiveras att utföra de uppgifter som de tilldelas. 

• De anställda motiveras att förbättra sina färdigheter.21 

 

Med andra ord är ändamålet med bonussystem att motivera de anställda att utföra de roller 

som de tilldelas och lösa uppgifterna på ett sätt som organisationen blir nöjd med. Om en 

individ inte uppträder som organisationen önskar får denne ett straff, exempelvis i form av 

utebliven belöning. Det skall löna sig för de anställda att agera som organisationen önskar.22   

 

Schou tar upp ytterligare syften att belöna samt att ge medarbetarna återkoppling på utförda 

arbetsprestationer, vilket bidrar till att de lär sig utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som leder 

till belöning.23 

 

3.3.1.1 Rekrytera och behålla medarbetare 

 

Bonussystemet måste fokusera på individens beteende/kompetens. Detta ger företaget 

konkurrenskraftiga fördelar som i sin tur leder till framgång.24  

 

Det primära för alla företag när det gäller rekrytering är att de vill ha individer som är mest 

lämpade för organisationen. Två individegenskaper är väsentliga vid rekrytering; den 

enskildes utbildning och att personen skall lämpa sig i företaget. Individens mål och intresse 

skall  motsvarar företagets.25           

  

För att behålla personal i företaget fordras det att individen känner tillfredsställelse med sitt 

arbete. Arbetstillfredsställelse är kopplat till individens prestationer. Genom att belöna 

21 Jacobsen & Thorsvik, 1998  
22 Ibid 
23 Schou, 1988 
24 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
25 Ibid 
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individens handlande på så sätt att höga prestationer åstadkoms ökar individens 

arbetstillfredsställelse som i sin tur leder till att personalen stannar kvar i företaget. När 

bonussystem stimulerar arbetstillfredsställelse, motivation och resultat stärks ”den goda 

cirkeln”, enligt figuren 3.26 

 

RR ee ss uu ll tt aa tt

AA rr bb ee tt ss tt ii ll ll --
ff rr ee dd ss ss tt ää ll ll ee ll ss ee

MM oo tt ii vv aa tt ii oo nn

BB ee ll öö nn ii nn gg ss --
ss yy ss tt ee mm

 
 

Figur 3. Den goda cirkeln 
 

Olika belöningar som används för att stärka organisationens förmåga att rekrytera och behålla 

personal följer längre fram.  

 

3.4 Motivation 

 

Vad är det som gör att vi väljer att utföra en viss handling på ett visst sätt? Vårt beteende 

beror på att vi har olika behov och på att vi känner motivation.27  

 

26 Frank et al, 2000 
27 Vroom & Deci, 1973 
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Motivationsbegreppet har ingen entydig förklaring. Det råder delade meningar bland forskare 

om vad motivation egentligen är. Vissa menar att det har att göra med olika inre tillstånd som 

behov, drivkrafter och psykisk energi. Många forskare är dock överens om att faktorer som att 

arbeta i en bestämd riktning, arbetsprestation, initiativkraft och uthållighet är kännetecken på 

motivation.28 

 

Motivation kan ha två olika utgångspunkter, individen och situationen. Med individen som 

utgångspunkt, är det personliga egenskaper som står i fokus för att förklara arbetsmotivation. 

Med situationen som utgångspunkt, ser organisationen till de externa faktorerna som 

bonussystem och organisationsstruktur.29   

 

3.4.1 Motivationsteorier 

 

Varför arbetar vi? När vi tänker igenom denna fråga svarar vi ofta att det är för att 

tillfredsställa olika behov. Listan på behov är lång och den varierar för olika individer. För att 

analysera och för att kunna se vad som får oss motiverade behövs en teoretisk grund att utgå 

från. Nedan följer en genomgång av motivationsteorier, som var och en för sig är bristfälliga, 

men gemensamt är de ett bra underlag för analys om vad som påverkar arbetsmotivationen.30 

 

Hawthorne genomförde på 1920- och 1930-talet en studie, där han undersökte hur den fysiska 

miljön påverkar arbetsmotivationen. Studierna utfördes för 50 år sedan, men har än idag 

betydelse för att förklara motivation. Belysningen användes i studien och det resulterade i att 

ljusare miljö inte påverkade motivationen. Hawthorns studier visar att, istället för de fysiska 

är det de sociala och psykologiska faktorerna som påverkar de anställda.31 

 

Maslows behovstrappa är den mest kända och mest använda teorin inom behovsteorin. Den 

klassificerar behov som fysiska behov, behov av trygghet, kärlek och uppskattning, samt 

självförverkligande behov och beskriver hur dessa relaterar till varandra. Behoven är 

rangordnade och ofta illustreras de i form av en trappa eller pyramid, där det mest elementära 

28 Schou, 1991 
29 ibid 
30 Makin et al, 1989 
31 Ibid  
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behovet finns längst ner. Ett behov längre ner i pyramiden skall vara tillfredsställt innan 

individen kan känna att nästa behov är viktigt.32 När ett behov är tillfredsställt förlorar det sin 

effekt som motivationsfaktor och individen får inrikta sig på att tillfredsställa nästa behov.33 

Teorins budskap är att det gäller att förstå varje individs behov och utifrån detta utforma en 

passande belöning. Teorin kritiseras på många punkter, exempelvis har alla individer inte alla 

nivåer och vissa typer av belöningar passar in i många nivåer. Teorin är dock inte helt utan 

poäng. Den ger en bra bild av de olika behov som olika individer känner.34 

 

-Självförverkligande-

-Uppskattning och statusbehov-

-Kontakt-

-Säkerhet-

-Fysiologiska-
 

 Figur 4. Behovspyramid enligt A. Maslow. 

Källa: Bruzelius & Skärvad. 1995 s. 248. 

 

Maslows teori kan kombineras med en processteori exempelvis Vromms behovsteori. Vrooms 

teori förklarar i vilken grad människan anser det meningsfullt att anstränga sig, för att prestera 

något som tillgodoser väsentliga behov. Om organisationen i en viss arbetssituation vill 

försöka motivera en medarbetare att utföra en viss prestation, är det viktigt att denne dels 

upplever prestationsmålet som angeläget ur behovspunkt, dels förväntar sig att belöningen blir 

tillfredsställande och är värd den eventuella ansträngningen.35   

 

Herzberg gjorde, med utgångspunkt i Maslows behovsteori, en uppdelning på hygienfaktorer 

och motivatorer. Han undersökte inte motivationen i sig, utan tillfredsställelsen. 

Hygienfaktorer kan vara företagets politik och administration, lön, teknisk arbetsledning, 

32 Makin et al, 1989 
33 Schou, 1991 
34 Makin et al, 1989 
35 Rubenowitz, 1994 
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arbetsförhållanden samt personliga relationer till arbetsledningen. Om hygienfaktorerna avtar 

får det en negativ effekt på arbetsattityden, men för att få en positiv effekt är de inte 

tillräckliga. Det är motivatorer som exempelvis erkännande, framgång i arbetet, arbetet i sig 

självt, ansvar och avancemang som bidrar till att arbetet känns meningsfullt för den anställde 

och ger en positiv arbetsattityd. Det är alltså motivatorerna som genererar arbetsglädje och 

brist på hygiensfaktorer som genererar missnöje. Även denna teori har utsatts för kritik, men 

fungerar ändå som en bra utgångspunkt vid utformning av arbetsmiljö.36  

 

3.4.1.1 Arbetsmotivation  

 

Genom arbetsmotivation tar den anställde egna initiativ till att förbättra sitt arbetsresultat och 

kan dessutom genom ökad motivation påverka sin lön förutsatt att den är individuell och 

differentierad. Nedan redogörs kortfattat vad arbetsmotivation betyder för den enskilde 

individen samt för företaget.  

 

Orsakerna till ett visst observerat beteende på en människa, utifrån en utomstående betraktare 

kan besvaras utifrån fyra punkter. Uppdelningen skall ses genom att den tänkta individen 

delas i fyra delar och kan ses i figur 5. 

 

 

Figur 5. Faktorer som påverkar människans beteende. 37 

 

36 Makin et al, 1989 
37 Persson, 1994 

 

Incitament Drifter &  
behov 

Roller &  
normer 

Gener 
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Dessa fyra faktorer kan ses som en grundläggande bas som företagen bör ha i åtanke när 

individer skall motiveras. Människan formas efter den bakgrund hon har, det vill säga genom 

människans gener. Samhället bidrar sedan till att människan intar vissa roller och skapar 

normer som hon sedan lever efter. Individens drifter och behov är också faktorer som har 

betydelse när företaget skall motivera en människa eftersom alla har olika behov. Där igenom 

har individer olika incitament, det vill säga de motiveras av olika saker i olika miljöer.38  

 

Ett visst uppförande kan antingen förklaras ekonomiskt, psykologiskt eller fysiologiskt. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv ses lönen som huvudskälet för anställning och arbetet i anställningen. 

En motiverande lön innehåller incitament som är socialt acceptabla i det utbytesförhållande 

som en anställning innebär. Om exempelvis en ekonom vill motivera en person, är siktet 

inställt på att stärka dennes skäl till att välja den önskvärda aktiviteten i jämförelse med att 

göra något annat, inte att ändra på normerna, drifterna och behoven. Medlet för detta brukar 

kallas incitament. Verksamma incitament måste riktas mot människan som hon är. Om det 

berör de anställdas arbete i en snäv målinriktad verksamhet, det vill säga i företaget, är även 

utrymmet för att anpassa sig till de anställdas skiftande drifter och behov snävt begränsat. 

Teknologin och marknadskonkurrensen sätter gränserna och dessa gränser är snävare ju 

mindre framgångsrikt och särpräglat företaget är. Företag som är bättre än sina konkurrenter 

på att producera kundnytta har alltså större möjligheter att betala bättre löner och anpassa 

verksamheten.39 

 

3.4.1.2 Förväntningsteori: en integrerad teori 

 

Förväntningsteori är en kognitiv teori, som innebär att arbetsprestationer kan förklaras med 

utgångspunkt i fyra variabler: motivationsstyrka, personlighet, kompetens samt 

rolluppfattning.40  

 

Det är viktigt att relatera individens motivation och handling till organisationens och 

individens egna mål. Förstår företaget dessa samband går det att begripa varför en individ 

handlar på ett visst sätt framför andra tänkbara.41 

38 Persson, 1994 
39 Ibid 
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Det finns två typer av förväntningar, den första, handlings-konsekvens, innebär att individen 

upplever en koppling mellan varje beteende och dess konsekvenser (belöningar och 

bestraffningar). Individen förväntar sig ett visst beteende renderar en viss belöning. Den 

andra, ansträngningskonsekvens, innebär att det hos varje individ finns en förväntan huruvida 

varje arbetsprestation skall lyckas eller ej.42 

 

Förväntningsteorin kan tillämpas på företagets bonussystem. Belöningar kan utgå för 

specificerade individuella prestationer och för beteenden som leder till måluppfyllelse för 

företaget. Resultatmåtten ska ha två egenskaper. Dels ska de reflektera företagets 

övergripande mål, dels är det nödvändigt att beslutsfattarna förstår den viktiga länken mellan 

resultatmått och belöningar (se figur 6).43  

Organisationers
mål Resultat

Belöningar

Förmågor
och kunskap

Effekter

Organisationers
perspektiv

Individens perspektiv

 

Figur 6. Kaplan & Atkinson´s förväntningsteori 
 

40 Samuelson, 1999 
41 Vroom, 1973 
42 Ibid 
43 Kaplan & Atkinson, 1989 
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Mätbara resultat är den viktiga länken i denna process. Dessa resultat ska ha två egenskaper. 

Dels ska de spegla organisationens mål, dels måste beslutsfattare förstå relationen mellan 

resultat och de önskade belöningarna.44 

 

3.5 Former för belöningar 

 

3.5.1 Vad är belöningssystem ? 

 

 

Belöningssystem = lön + förmåner + bonus45 

 

Exempel på definitioner av belöningssystem, enligt Paul & Alm är följande: 

 

• Belöningssystem i organisationer innebär ett bytesförhållande mellan organisationen och 

de anställda. 

• Belöningar är materiella eller immateriella bevis på uppskattning för väl utfört arbete. 

• Belöningar skall följa på en extraordinär prestation och vara skild från normalersättningen 

och normalprestationen.  

• Belöningens form beror på vad personen/personerna uppfattar som belönande på 

befintliga resurser och på prestationens omfattning. 

• Belöningar är ett pedagogiskt ledningsinstrument som skall användas av ledningen och 

chefer för att främja verksamheten. Prestation som belönas skall på ett tydligt sätt vara till 

nytta för verksamheten.46 

 

Bonussystem kan ses som ett pedagogiskt styr- och ledningsmedel i företag och 

organisationer. För att detta styrmedel ska kunna verka behövs ett väl utformat bonussystem 

som skiljer ersättning och lön. Individer måste belönas mer än sin lön. Ersättning utgår från 

44 Kaplan & Atkinson, 1989 
45 Anthony & Govindarajan, 1998 
46 Paul & Alm, 1991 
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hur mycket medarbetarna har arbetat, medan belöning är ett incitament för att arbeta mer 

effektivt.47  

 

3.5.1.1 Olika typer av belöningsincitament 

 

Enligt Anthony & Govindarajans finns en mängd olika incitament för hur ett bonussystem 

kan utformas. Vissa incitament är finansiella medan andra är psykologiska och sociala. De 

finansiella incitamenten kan bland annat utgöras av löneförhöjningar, bonus och olika 

förmåner, exempelvis tillgång av tjänstebil. De psykologiska och sociala kan bland annat 

utgöras av befordringsmöjligheter, ökat ansvar samt erkännande. För att visa den stora 

variation som företagsledningen kan använda sig av när de utformar ett bonussystem har vi 

valt att presentera Anthony & Govindarajantabell.48 

 

47 Bruzelius & Skärvad, 1995 
48 Anthony & Govindarajan, 1998 
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A. Incitamentstyp 

Finansiella belöningar 

Löneförhöjningar  

Bonus 

Förmåner 

Extra förmåner 

Psykologiska och sociala belöningar 

Befordringsmöjligheter 

Utökat ansvar 

 Utökat självbestämmande 

Bättre geografisk placering 

Erkännande 

 

B.  Bonusens storlek i relation till lönen. 

Övre gräns 

Undre gräns 

 

C.  Bonus baserad på 

Affärsenhetens vinst 

Företagets vinst 

Kombinationen av de båda 

 

D.  Prestationskriterium 

Finansiella kriterium 

Tilläggsmarginal 

Direkt affärsenhetsvinst 

Kontrollerbar affärsenhetsvinst 

Intäkter före skatt 

Nettointäkt 

ROI 

EVA 

Tidsperiod 

Årlig finansiell prestation 

Flerårig finansiell prestation 

Icke- finansiella prestation 

Försäljningstillväxt 

Marknadsandel 

Kundtillfredsställelse 

Kvalitet 

Ny produktutveckling 

Personlig utveckling 

Ansvar gentemot omvärlden 

Relativ vikt mellan finansiell och icke-

finansiella 

Benchmarking för jämförelse 

vinstbudget 

Tidigare prestationer 

Konkurrenters prestationer 

 

E.  Bonusens beslutkriterium 

Formellt baserad 

Subjektivt baserad 

Kombination av de båda 

 

F.  Form av bonusutdelning 

Kontanter  

Aktier 

Optioner 

Fantomandelar 

Prestationsandelar
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3.5.2 Belöningsformer 

 

En belöning kan vara formgiven på ett stort antal olika sätt. Den kan vara kortsiktig eller 

långsiktig, monetär eller ickemonetär, individuell eller kollektiv. 

 

3.5.2.1 Kortsiktig eller långsiktig 

 

En belöning bör, för att få bästa resultat, utges i samband med den utförda arbetsprestationen. 

Det är emellertid viktigt att bonus utifrån resultatet har som grund på både långsiktigt och 

kortsiktigt utfall så att inte det omedelbara ekonomiska resultatet blir en ensamt styrande 

faktor.49 Belöning utifrån kortsiktiga utfall relateras till det gångna året medan långsiktiga 

belöningar grundas på företagets resultat för en längre tid.50 

 

Organisationen bör belöna de som hittar sätt att långsiktigt effektivisera verksamheten, stället 

för de med kortsiktiga lösningar. Men detta behöver inte menas att företaget skall bortse från 

de kortsiktiga vinsterna. Företaget bör finna en balansgång mellan de båda.51 

 

3.5.2.2 Monetär eller ickemonetär 

 

En monetär belöning kan även kallas en ekonomisk och en icke- monetär, social. Den 

ekonomiska belöningen kan inkludera bonus, fri bil, resor etc medan den sociala omfattar 

psykologiska aspekter som befordringsmöjligheter, ökat ansvar och erkännande.52 

 

Det existerar en mängd olika former av monetära belöningar att bifoga till den ordinarie 

lönen, nedan nämns ett antal av de vanligast förekommande. 

 

49 Paul & Alm, 1991 
50 Anthony & Govindarajan, 1998 
51 LeBoeuf, 1986 
52 Anthony & Govindarajan, 1998 
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Ackord 

 

Med detta menas att lön erhålls efter producerad mängd. I ackord finns det tre huvudsakliga 

former. Rakt ackord innebär att förtjänsten grundas på arbetsprestationen. Blandackord 

innebär att det finns en rörlig och en fast del, där den fasta mestadels utgör mer än femtio 

procent av den totala lönen. Gruppackord, som är den tredje, är det en hel grupps resultat som 

grundar den individuella lönen.53 

 

Provision  

 

Provision är en relativt vanligt förekommande löneform för säljare och innebär att försäljaren 

får en viss del av varje såld enhet som denne lyckas sälja, antingen i procent eller i kronor.54 

 

Resultatlön  

 

Resultatbonus, resultatlön eller prestationslön är en belöningsform som innebär att en viss del 

av lönen är beroende av det uppnådda resultatet.55 Modellen utgår ofta ifrån företagets budget 

vid fastställande av mätfaktorerna och för att resultatandelen skall betalas ut måste företaget 

uppnå eller överträffa det uppsatta målet. Ju högre resultat företaget uppnår desto större blir 

lönedelen.56 Detta illustreras i figur 7. 

 

53 Andréasson, 1989 
54 Ibid 
55 Lindblom, 1996 
56 Andréasson, 1989 
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Resultat

Lönekostnad

 
 

Figur 7. Resultatlöner.57 
 

1. Fast lön. 

2. ”normalnivå” resultat. 

3. Resultatförbättring 

4. Resultatlöneutfall 

5. Nollpunkt / brytpunkt 

6. Lönelinje – bestämmer förhållandet resultat / lön 

 

 

Vinstdelning  

 

Vinstdelning förutsätter att det finns ett vinstutrymme som kan tas i anspråk för fördelning. 

Detta kan delas in i två kategorier, nämligen övervinstsystem och direkt vinstdelning. Det 

första kännetecknas av att det krävs vinst över en viss nivå för att utbetalning skall ske. Direkt 

vinstdelning däremot innebär att när det genererar vinst, fördelas denna ut till anställda. Detta 

kan delas ut i antingen kontanter eller i annan form, exempelvis aktier.58   

 

57 Andréasson, 1989 
58 Ibid 
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Tantiem – gratifikation 

 

Tantiem - gratifikationer är en del av företagets ekonomiska resultat. Vanligtvis skall ett 

förutbestämt mål uppnås för att utbetalning skall ske. Denna typ av löneform förekommer 

oftast bland högre befattningshavare och kan utgöra en betydande del av dess lön.59  

 

De ickemonetära belöningarna är troligen de som mest bidrar till ökad självkänsla hos 

medarbetarna. Ett erkännande kan många gånger vara en starkare drivkraft än pengar för en 

medarbetare och kostar i princip ingenting för företaget.60 

 

3.5.2.3 Individuell eller kollektiv 

 

Vi är alla individer men vi tillhör även olika grupper. Att belöna enskilda medarbetare leder 

lätt till avundsjuka och rivaliteter. Det är även oerhört viktigt för motivationen att få 

uppmärksamhet och bli belönad som enskild individ, men det är inte i alla företag som det är 

den enskildes prestationen som är den viktigaste.61 Att inrikta bonussystem på enbart 

individuella prestationer kan leda till minskade samordningsvinster. En enbart kollektiv 

belöning kan å andra sidan innebära att enskilda medarbetares kunskaper inte uppmuntras 

tillräckligt. Ett bonussystem bör ha en balans mellan kollektiva och individuella belöningar, 

för att företagets uppsatta mål skall uppnås.62 

 

Vid belöning skall företaget, förutom att beakta varje individs prestation, även relatera den till 

betydelsen för företagets prestation. Det är en svår uppgift att utforma ett bonussystem som 

ger rätt signaler till berörda parter.63 

 

3.5.3 Vem skall belöna? 

 

Bonussystem är ett styr- och ledningsinstrument, men det behöver inte vara den som sitter 

högst i ledningen som skall utforma systemet för belöning till de anställda. Det är för det 

mesta alltid den anställdes närmaste chefen som har de bästa förutsättningarna att värdera en 

59 Andréasson, 1989 
60 LeBoeuf, 1986 
61 Paul & Alm, 1991 
62 Svensson & Wilhelmson, 1988 
63 Samuelson, 1999 
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arbetsprestation. Det är också denne som enklast kan se vem i företaget som bidragit till ett 

visst resultat.64 Arbetet med utformningen av belöningar underlättas om chefer på olika 

nivåer, som har ansvar för såväl verksamheten som ekonomi och personal samarbetar. 

Kommunikationen inom organisationen kan därmed underlättas och bli rakare och ärligare.65 

Kommunikation i form av utvecklingssamtal, där både den anställde och ledaren får möjlighet 

att redogöra för sina önskemål och krav, skulle kunna klargöra vad som ligger till grund för 

belöningstänkandet.66  

 

3.5.4 Nackdelar med belöningar 

 

Samtidigt som ett bonussystem kan vara ett viktigt styrinstrument, kan det vara felaktigt 

utformat och då bli verkningslöst eller till och med verka i motsatt riktning i förhållande till 

övrig styrning. Detta kan bli verklighet om inte ledningen är medveten om vilka prestationer 

som leder till uppfyllande av företagets mål och därmed belönar fel.67 

 

Det är inte alltid att ett bonussystem fungerar som det är tänkt. Det finns en del kritik mot 

belöningar och bonussystem. Dessa nämns nedan: 

 

• Belöningar kan upplevas som just en belöning men de som inte blir belönade kan uppleva 

det som att de blir bestraffade. 

• Problem som uppstår på en arbetsplats, till exempel att produktiviteten minskar, kanske 

inte alltid kan lösas genom att ge olika belöningar. Det vill säga ett bonussystem kan få 

den effekten att ledningen inte ser de egentliga orsakerna till problemen utan förlitar sig 

på att bonussystem skall lösa de problem som uppstått.  

• Belöningar uppmuntrar inte risktagande. Om en individ gör något bra belönas detta, men 

om individen misslyckas med något innebär detta kanske att denne inte får någon 

belöning. Finns det ett säkert sätt att erhålla belöning tar individen denna. 

• Belöningar kan ge upphov till försämrade relationer på arbetsplatsen. Detta kan uppstå om 

de belöningar som finns grundar sig på konkurrens mellan de anställda. 

64 Östman, 1987 
65 Svensson & Wilhelmson, 1988 
66 Gröjer & Gröjer, 1988 
67 Schou, 1988 
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• Det kan finnas en viss risk att belöningar ger ökade incitament till att fuska sig till 

belöningar. 

• Risk för kortsiktigt tänkande. 

• Kan vara kostsamt att administrera om vinsterna av bonussystemet ej är tillräckliga.68 

• Belöningar förlorar sitt incitamentvärde om prestationen är för lätt eller för svår att 

uppnå.69 

 

3.5.4.1 Belöningar förlorar snabbt motivationskraft 

 

Det är viktigt att sträva efter att skapa en psykologisk balans i organisationen mellan 

medarbetarna, deras löner och det rådande bonussystem. Genom välbalanserade 

lönesättningsprinciper måste ledningen försöka skapa social acceptans bland medarbetarna. 

En viktig faktor som bör finnas i åtanke är att belöningar snabbt förlorar sin 

motivationskraft.70 (Jämför med Maslows behovstrappa samt Herzbergs hygienfaktorer). 

 

3.5.5 Styrning mot företagets mål 

 
Företagets primära ekonomiska målsättning är att skapa ett fördelaktigt förhållande mellan 

företagets input och företagets output. Effektiviteten är ett mått på hur väl företaget lyckas 

uppnå detta mål. För att företaget skall uppnå en tillfredsställande effektivitet måste företaget 

styras, dvs. planeras, samordnas och kontrolleras. Styrningen blir en process där ledningen 

försöker att påverka organisationens medlemmar att sträva mot uppsatta mål. Då detta mål är 

övergripande och i praktiken ständigt föränderligt gäller det att bryta ner det till mindre 

hanterbara mål för att styrningen skall kunna fungera effektivt. Dessa delmål sätts upp för 

företagets olika nivåer, det kan röra sig från organisationen i sin helhet till mål för varje 

enskild medlem. 

 

Behovet av styrning har sin grund i att individer har olika intressen och att det kan vara 

skillnad mellan individuella, grupp och organisations mål. Det gäller för organisationer att ha 

medlemmar vars mål sammanfaller med varandra, det gäller att motivera individerna till rätt 

handling som bidrar till att organisationen samordnas mot en likformighet. Detta innebär att 

68 Harvard Business Review, 1993. 
69 Bruzelius & Skärvad, 1995 
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styrningen går ut på att organisationens anställda utför aktiviteter som är önskvärda för att 

passa in mot företagets målsättning.  

 

I ett företag finns det olika former av styrning oftast uppdelas de i formella och informella 

styrmekanismer. Den formella styrningen är den utsträckning i vilken uttalade regler, 

föreskrifter och procedurer styr verksamheten.  Den informella är de ting som påverkar 

organisationen men som inte är formellt beslutande, dvs. de finns inte dokumenterade. Att 

avväga dessa två variabler är en viktig del i styrningsprocessen, då formalisering tenderar att 

minska antalet misstag som den anställde begår när de utför sina arbetsuppgifter samtidigt 

ökar den känsla av kontroll som ledningen tycker sig ha av över personalen. Formalisering 

tenderar att motverka innovationer och minska kommunikationen i ett företag.71 Företagets 

framtid hänger därför samman med dess förmåga att styra och balansera verksamheten så att 

målen kan uppnås.  

 

Kopplar vi nu samman dessa begrepp med bonussystem upptäcker vi den röda tråden som 

finns i detta arbete. Att utveckla ett bonussystem har sin grund i att motivera och skapa 

förutsättningar för företaget att nå eller komma närmare de uppsatta målen. Det är därför 

viktigt att den strategiska planeringen utformas på ett sådant sätt att det samverkar mot 

uppställda mål. Brister det i strategiutformningen finns det risk för att målen inte kan uppnås.   

 

3.5.5.1 Styrning och bonussystem 

 

Uppfattningen att bonussystemet är kritiskt för styrningen av företag sprider sig. Ett 

grundantagande, som är tämligen väl undersökt i forskningen, är att förändringar åstadkoms 

av individer och att dessa individers motivation har ett starkt samband med måluppfyllelsen 

för ett företags verksamhet. Företagets effektivitet har helt enkelt blivit alltmer beroende av 

enskilda medarbetare, deras ansvar, kompetens och motivation. 72 

 

Påverkbarhet, dvs. en individs eller grupps möjlighet att bidra till denna måluppfyllelse, ska 

vidare vara utgångspunkt för utformningen av bonussystemet. Ett sätt att förena individuella 

belöningar och gruppbelöningar är att basera den totala gruppbelöningen på resultatmått som 

70 Persson, 1994 
71 Hatch, 2000 
72 Samuelson, 2001 
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speglar grupprestationer och den individuella belöningen på den del som individen kan 

påverka med sin prestation (ju större gruppen är, desto mindre sannolikt är det att individen 

tror att den egna insatsen har avgörande inflytande).73 

 

Bonussystemet skall uppmuntra till beteenden som är önskvärda för företaget. En tydlig 

illustrationen av ovanstående synsätt på styrning med bonussystem finns hos Hopwood 

(1974), se figur 8.     

 

Figur 8. Hopwood´s styrning med belöningssystem med imperfekta prestationsmått 
 
Enligt bilden korresponderar de individuella prestationerna bristfälligt med de önskvärda 

prestationerna för att nå företagets mål. Det är dock möjligt att modifiera individuellt 

beteende genom att införa nya mått som kommer att belönas. Belöningarna motiverar 

individer till prestationer som tidigare inte utfördes.74 

 

I ett idealt system kommer de prestationer som mäts med hjälp av det formella styrsystemet 

att omfatta så stor del av de önskvärda prestationerna som möjligt. I verkligheten är det dock 

73 Samuelson, 2001 
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svårt att konstruera mått för alla önskvärda prestationer och måtten som används motsvarar 

inte vad som fordras. I den utsträckning individer önskar tillgodogöra sig mer av företagets 

belöningar kommer deras prestationer att omfatta mer av de nya måtten som utgör grund för 

belöningar. Sammanfattningsvis kommer dessa prestationsmått tillsammans med passande 

belöningar att motivera till ett beteende som främjar måluppfyllelsen för företaget men bara 

om måtten representerar vad som är önskvärt för företaget.75 

 

74 Samuelson, 2001 
75 Ibid 
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4 Empiri 
I denna delen kommer vi att redovisa informationen från intervjuerna på företaget. Intervjuer 

har ägt rum av två individer på chefsnivå inom företaget. Dessa har positioner som 

personalchef och ekonomichef och var båda aktiva vid utformandet av bonussystemet och 

vidare är de aktiva vid uppföljningen av systemet. Vi har valt att intervjua från båda dessa 

områden för att få perspektiv från två håll, men då detta visade sig att svaren var liknande 

valde vi att sammanföra dem till en helhet i presentationen.  På grund av sekretesskäl kan vi 

inte publicera företagets namn eller verksamhet. Ur studiens synvinkel har inte detta någon 

betydelse eftersom fallstudien behandlar endast bonussystemet och inte företaget i sig.  

 

Avsnittet inleds med en kort inledning om företaget med de fakta och historik som vi kan 

redogöra för. Därefter presenteras företagets nuvarande bonussystem.  

4.1 Företagets organisation 

Företaget, med huvudkontor i södra Sverige, är ett börsnoterat tillverkningsföretag med 

tillverkande dotterbolag i Sverige, England och Holland. Sammantaget uppgår de anställda till 

strax över 500 anställda. Företagets verksamhet består av forskning, utveckling, tillverkning 

och försäljning av specialprodukter till världen som marknad.  

 

4.1.1 Företagets organisationschema 
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FFiinnaannccee,,  ccoonnttrrooll  &&  ttrreeaassuurryy  

CCoorrppoorraattee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

HHuummaann  RReessoouurrcceess  &&  OOrrgg..  DDeevv..  

SSttrraatteeggiicc  rraaww  mmaatteerriiaall  ssoouurrcciinngg  

SSttrraatteeggiicc  BBuussiinneessss  ddeevveellooppmmeenntt  

 38 



  Kandidatarbete   Thomas Magnusson 
 2002-05-28   Mikael Jonsson  
    Peter Johansson 
 
 

 

4.2 Historiska bonussystem 

 

Bonus är för företaget inte en helt ny företeelse. Under 90- talet använde sig företaget av 

bonus vid två tillfällen, vid bägge tillfällena var det företagets dåvarande VD som tog ett 

ensidigt beslut att betala ut ett belopp (5 000 kronor) till varje anställd i form av 

gratifikationer. Dessa gratifikationer grundades på att företagets resultat var bra. Ur operativ 

styrsynpunkt hade de ingen som helst koppling eftersom de inte belönade några speciella 

företeelser. Gratifikationerna bidrog till att de anställda uppmärksammade att det gav mer i 

lönekuvertet när företaget gick bra, men de anställda belönades inte för en viss prestation. 

Gratifikationer var inte en följd av uppsatta mål och hade ingen som helst koppling till 

företagets styrning. Företagets anställda hade inte någon rörlig lön som kopplades ihop med 

företagets handlingsprogram. Vi vill poängtera att denna periods VD har lämnat bolaget och 

ersatts av en ny VD som tidigare har varit verksam inom likvärdigt verksamhetsområde. Den 

nuvarande VD:n har varit verksam i vårt fallföretag i ett och ett halvt år.  

 

4.3 Företagets nuvarande bonussystem  

 

4.3.1 Utformning 

 

Tanken med att företaget skulle använda sig av bonussystem kom med den nya VD:n, det var 

således han som kom med idén att ett bonussystem skulle införas. Förutom de mer 

övergripande målen har företaget ekonomiska mål med vissa fokusområden. Att införa ett 

bonussystem ansågs vara en god hjälpande motivationsfaktor för att företagets anställda skulle 

hjälpa till att uppnå de uppsatta målen. Det tillsattes därför en grupp från de båda 

avdelningarna ekonomi och personal, vilka fick till uppgift att utarbeta ett bonussystem som 

skulle passa för företaget i dess strategi och målsättning.  

 

Processen inleddes med en benchmarking, dvs. en undersökning som gick ut på att studera 

bonussystem på andra företag. De intressanta företagen kontaktades för att erhålla information 

och på detta vis växte nackdelar och fördelar med olika bonussystem fram. Företaget 

fastställde att det var ett nyckeltal som skulle baseras på avkastning och att detta skulle ligga 

till grund för bonussystemet för hela företaget. Då företaget redan från början var klara med 
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vilket nyckeltal som skulle användas var det inte svårt att sortera bort en mängd olika system 

som inte passade in i företaget bonusstrategi.   

 

Att ekonomiavdelningen skulle vara delaktig är en självklarhet eftersom bonussystemet 

påverkar och påverkas av kronor och ören. Företaget ansåg dessutom att det var viktigt att 

även personalavdelningen skulle vara involverade. Anledningen till detta var att på denna 

avdelningen utformas regelverket kring personalfrågorna och vidare är avdelningen företagets 

kontakt med såväl facket (som har stort inflytande i sådana här frågor) som de anställda, 

vilket gör att denna avdelning är viktig i processen. Personalfrågorna bestod bland annat av 

vilka som skulle vara berättigade till bonus och hur mycket varje anställd skulle få. Regler om 

hur deltidsarbete, sjukskrivningar etc. skall påverka bonusens storlek var en viktig faktor att 

klargöra. Att ha ett fast regelverk som personalen är väl insatta i resulterar i att missförstånd 

undviks, ansåg företaget. Systemet har med andra ord utformats genom en växelverkan 

mellan avdelningarna ekonomi och personal och slutligen godkänts av företagsledningen. 

Personal är den avdelning som utformat bonussystemet och ekonomiavdelningen är den som 

godkänt att det är ekonomiskt hållbart. 

 

För att systemet skulle vara administrativt enkelt och inte vara missvisande och orättvist 

beslutade VD-n att det var koncernens nyckeltal RONA som skulle vara det riktmärke som 

bonussystemet skulle kopplas till (se nedan). Detta nyckeltal är inte bara viktigt för företagets 

lönsamhet utan det är ett relativt enkelt begrepp att implementera i företag. Nyckeltalet har 

även den fördelen att alla i företaget oavsett position har möjlighet att mer eller mindre kunna 

påverka. Just påverkan var en viktig del när företaget utarbetade sitt bonussystem. 

 

Ekonomiavdelningens roll och en av grundstolparna i processen under utformandet är 

budgetarbetet. I budgeten fastlägger företaget vad som skall uppnås och utifrån det fastställer 

de vad nyckeltalet skall vara för att det skall utfalla någon bonus. Nyckeltalet fastställs årsvis 

och revideras inte under årets gång. Företaget anser att det nya målet måste vara färdigt vid 

årsskiftet, detta för att de anställda direkt skall veta vad är det för något de skall uppnå i år för 

att det skall bli en motiverande faktor. Målet som företaget har satt upp anser de själva som 

relativt tufft satta men ändå inte orealistiska. 
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4.3.1.1 RONA, return on net assets 

Edvinsson & Malone kategoriserar finansiella mått i fyra olika typer av mätare: 1. kumulativa, 

2. konkurrens, 3. jämförbara och 4. kombinerade mätare. Kumulativa mätare är klara, direkta 

mätare såsom t ex marknadsvärde. Med hjälp av dessa får företaget en insyn i förändringar i 

livscykeln. De kumulativa måtten är främst monetära. Tilläggsinformation får 

företagsledningen genom att jämföra företagets prestation med t ex industrins genomsnittliga 

prestation. Härmed utnyttjas den så kallade konkurrensmätare eller indikatorer. För att vidare 

tydliggöra hur bra företaget i själva verket presterar kan flera kumulativa mätare jämföras 

med varann och därmed kommer “ratios”  fram som indikerar om företagets interna dynamik. 

T ex. mervärde per anställd. Den sista gruppen av finansiella mätare är kombinationsmått. 

Dessa mått är de mest komplicerade men även de som kan ge oväntade insikter och tvinga att 

se på företaget med nya ögon. Denna typ av mätare kan exempelvis vara “return on net 

assets” (RONA).76  

 

RONA = Rörelseresultat / Netto rörelsetillgångar  

 

Varför detta företag använder sig av RONA förklaras på följande sätt: 

 

• Det hjälper företaget att fokusera på lönsamhet, hur de investerar och hur de bäst använder 

deras resurser. 

• Lättare att mäta och följa upp ekonomin. 

• Samma uppgifter för intern och extern kommunikation. 

• Förenad med ekonomisk utbildning kan RONA kommuniceras genom hela 

organisationen. (Du Pont-model)  

 

Du Pont-modellen innebär att värden flyttas in från resultat- och balansräkningen i ett grafiskt 

schema, där dessa värden relateras till varandra. Verbalt kan Du Pont-modellen uttryckas på 

så sätt att vinstprocenten multipliceras med kapitalomsättningshastigheten och därvid ger 

avkastningen på totalt kapital.77 Schemat som företaget använder sig av åskådliggörs i bilaga 

2. Uträkningen av RONA sker på följande sätt att kundfodringar, maskiner och inventarier, 

lager, skulder, byggnader och mark tas från balansräkningen och sätts in som netto-

76 Edvinsson & Malone, 1997. 
77 BAS Nyckeltal, 2000 
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rörelsetillgångar i Du Pont-modellen, därefter tas rörelseresultatet från resultaträkningen och 

sätts in i samma modell. Detta divideras sedan och fram kommer Return on net assets 

(RONA)  

4.4 Syftet med bonussystemet 

 

Företagets primära syfte med bonusen är att motivera de anställda att arbeta mot företagets 

målsättning. För att få de anställda att arbeta mot företagets målsättning är ett alternativ att 

öka de anställdas delaktighet. Detta kan ske genom att få dem att känna att de kan bidra till 

företagets resultat. För att öka de anställdas delaktighet har företaget infört ekonomiutbildning 

för samtliga anställda. Denna utbildning skall resultera i att de anställda lär sig grundläggande 

företagsekonomi och där inräknat begreppet RONA. Varje avdelning har avsatt tid för att 

gemensamt på avdelningen kunna se hur just de kan påverka avkastningen på sina respektive 

avdelningar. Företaget anser med detta kunna skapa ett engagemang och en ”vi-känsla” och 

därmed öka samhörigheten bland anställda.  

 

4.5 Bonusens konstruktion 

 

4.5.1 Berättigade till bonus 

 

Berättigad till bonus är alla anställda som arbetat åt företaget i minst fyra sammanhängande 

månader samt de som har pensionerats eller sagts upp av företaget på grund av arbetsbrist. 

Däremot är de anställda som sagt upp sig på egen begäran eller anställda som avskedats från 

företaget som avser personliga skäl inte berättigade till bonus.  
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4.5.2 Beräkning av bonus 

 

Vid utbetalning baseras bonusens storlek på hur lång arbetstid som varje anställd har haft 

under det gångna året. Avräkning sker för sjukdom, föräldrar, studie- eller annan 

tjänstledighet. Beloppet räknas då fram genom att bonusen multipliceras med antalet arbetade 

månader dividerat med tolv. 

 

4.5.3 Övriga utbetalningsregler 

 

Dagens bonussystem är inte pensionsgrundande, det vill säga det kommer inte att 

inrapporteras till KP alternativt SPP. De fackliga organisationerna har rätt till information om 

de praktiska beräkningarna enligt dessa regler. Vid eventuella tvister gäller inte de fackliga 

organisationernas bedömningar utan företagets.   

 

4.6 Bonusens storlek 

 

Bonussystemet börjar gälla vid en gräns som är fastställd vid årets början och den revideras 

inte under året. Bonusen ökar sedan proportionerligt till ett maximalt belopp som för 

närvarande ligger på 1.200 Euro per person. Företaget har valt att använda sig av Euro då det 

finns flera dotterbolag runt om i Europa som använder sig av samma bonussystem. På detta 

sätt har företaget fått ett jämlikt system för samtliga anställda i koncernen.  

 

Företaget har utöver bonusen även förmåner i viss utsträckning som endast berör ett fåtal, 

närmare bestämt ledningsgruppen för såväl i Sverige som i dotterbolagen i Europa.  Dessa 

förmåner består av tjänstebilar och försäkringsförmåner. Dessutom kan anställda som har 

årslöner över tio basbelopp (för 2002 var basbeloppet 37.900 kronor)78 styra en del av sin 

pensionspremie mer individuellt än vad övriga anställda kan göra. 

 

78 http://www.scb.se/snabb/priser/basbesv.asp 
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4.7 Kontroll och utvärdering av bonussystemet 

 

I ett led för att följa upp bonussystemets effekt har företaget samtidigt i år infört 

attitydundersökningar bland samtliga anställda. På detta sätt får företaget kunskap om vad de 

anställda tycker om organisationsförändringar samt hur väl medvetna de anställda är om 

företagets strategi och mål. Meningen med attitydundersökningen är att det skall vara en årlig 

återkommande procedur. På detta vis kan företaget jämföra de anställdas attityd till 

bonussystemet från år till år och utifrån detta avgöra bonussystemets effekt på de anställda.  
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5 Analys  
Vi gör i detta kapitel en djupare analys av företagets bonussystem. Detta illustreras genom att 

visa företagets mål, vision och affärsidé, bonussystemets initiativtagare  och konstruktörer. 

Vidare belyses även bonussystemets mått, form, kalkylunderlag, dess storlek och 

avslutningsvis kontroll och återkoppling. 

 

5.1 Mål vision och affärsidé 

Då företaget för ett och ett halvt år sedan tillsatte en ny VD kom nya idéer och värderingar att 

gälla på företaget. I samband med ett VD byte kom företagets mål och riktlinjer att ändras, 

detta medförde ett intensivt arbete med att implementera de nya målen. Företagsledningen 

anser att det är av väldigt stor vikt att organisationens medlemmar vet vilka mål företaget har. 

Är företaget samordnat är det lättare att styra verksamheten och på så sätt bli effektivt, menar 

de. I likhet med Hopwood´s modell på sidan 36 anser företaget att det gäller att skapa en 

organisation som har lika värderingar och gemensamma mål. För företagets del gällde det att 

försöka få ring B (individuella prestationer) bli likvärdig med ring A (Önskvärt beteende för 

att nå företagets mål) i samma modell, en förutsättning är därför att organisationens anställda 

förstår och godkänner målen. Detta är en förklaring till att företaget under den senaste tiden 

arbetat mycket med att föra ut målen och dess riktlinjer till företagets anställda.  

 

För att undersöka de anställdas vetskap om företagets mål och strategi har 

attitydundersökningar genomförts på företaget. Undersökningarna har visat att de anställda 

idag är mycket medvetna om företagets mål och strategi. Vilket är en förutsättning för att ett 

bonussystem skall kunna vara effektivt 

 

Att organisationens medlemmar vet företagets mål är en god grund till ett effektivt företag, 

drivkraften att nå dit behöver dock oftast ett extra incitament. I Hopwood´s modell visas hur 

önskvärda prestationer nås, modellen visar att bonus skapar förutsättningar att motivera och 

förändra individens beteende så att ring C och B sammanfaller med ring A. För företagets del 

handlade det främst om att skapa motivation och engagemang så att målen kunde uppnås. 

Genom att utveckla och införa ett bonussystem förbättrades förutsättningarna.  
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5.2 Bonussystemets konstruktörer 
 

Företagsledningen har valt att utformningen av bonussystemet skall utföras av ekonomi- och 

personalavdelningarnas respektive chefer. Genom ett samarbete mellan de olika 

avdelningarna skapar bonusens utformning en rakare och ärligare kommunikation79 

horisontellt i organisationen. Genom att utelämna chefer som ansvarar för de dagliga rutinerna 

i verksamheten kan företaget mista kommunikationen vertikalt i organisationen. Vid 

implementeringsprocessen kan en sådan här kommunikation vara till stor hjälp, då de 

operativa cheferna är insatta i systemet och på så vis har lättare för att kommunicera ut 

budskapet till alla berörda parter.  

 

Vid utformningen kan företaget gå miste om värdefull information. Östman menar att det är 

den anställdes närmsta chef som har bäst förutsättningar att se vem i företaget som har 

bidragit till resultatet.80 Således borde de operativa cheferna vara med i utformningen av 

bonussystemet, menar Östman. Företaget har inte tagit med någon av dessa två aspekter vid 

utformningen av bonussystemet.  

 

5.3 Bonussystemets mått 

 

Bonussystemet skall utgå från att företagets övergripande mål uppfylls, det gäller därför att 

utforma systemet mot att prestationerna är i riktlinje med företagets målsättning. Det är därför 

viktigt att de som utformar bonussystemet finner den länk mellan önskvärd prestation och det 

resultatmått som skall tillämpas enligt Kaplan & Atkinson´s förväntningsteori. I vårt företag 

är det valda måttet ett egenhändigt fattat beslut från företagets VD vilket kan medföra att det 

blir svårt för konstruktörerna att finna denna viktiga länk. Det gäller därför att det klart har 

framgått vad som önskades av det valda måttet.  

 

5.3.1 Begränsningar av det valda måttet 

 

Ett problem för företaget, som även gäller andra börsbolag, är att informationsflödet är 

begränsat. Denna begränsning är att ett börsbolag inte har rätt att ge annan information till 

79 Svensson & Wilhelmson, 1988 
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sina anställda än den information som finns att tillgå för de externa intressenterna. Även om 

interna rapporter ger mer än externa, har företaget inte rätt enligt insiderlagen 4 §81 att 

undanhålla information för någon part. För företagets del leder detta till att de anställda inte 

har någon insikt om var de ligger på skalan som är bonusens variabel. När de anställda inte 

vet var de befinner sig på skalan, vet de inte om de vidtagna åtgärderna har haft en positiv 

eller negativ effekt. Närheten till att koppla samman åtgärd med utfall faller därför nästan helt 

bort och företaget mister den styreffekt som bonussystemet skulle kunna ha.82  

 

5.4 Bonusens form 

 

Företagets interna förutsättningar för bonussystemet handlade i mångt och mycket om de 

olika fackförbundens önskningar och påtryckningar om att företaget skulle utforma ett system 

som ansågs fördelaktigt för samtliga medlemmar (dvs. att samtliga medlemmar skulle ha 

möjlighet att få bonus). Med dessa förutsättningar stod företaget mellan att välja kollektiv 

bonus eller individuell bonus. Företaget ansåg att det som var mest rättvist och också det som 

skapade bäst förutsättningar för att nå det önskade målet var att utveckla en kollektiv form av 

bonus. Att skapa bonussystem som är individuella kan leda till motsatt effekt menar företaget, 

det kan skapa motsättningar mellan avdelningar och kan på sikt leda till en motsatt effekt. 

Jacobsen & Thorsvik menar att en nackdel med enbart kollektiva belöningar är att de inte 

fokuserar på individen utan mer på gruppen.83 Vi anser att detta kan leda till nackdelar då 

företaget kan gå miste om viktig kompetens. Denna hade kunnat komma fram ifall företaget 

istället använt sig av individuell bonus. På ett längre perspektiv kan detta få konsekvenser i 

kompetensutvecklingen i företaget vilket kan leda till minskad framgång.  

 

Svensson & Wilhelmsson menar att ett bonussystem bör vara utformat mot att det skall finnas 

en balans mellan individuella och kollektiva belöningar.84 En viktig fråga som väcks med 

detta resonemang är om företaget använder sig av individuella belöningar. Svaret blev att det 

inte fanns sådana belöningar förutom hos ledande nyckelpersoner i företaget. De har 

möjlighet att styra över sina pensionspremier, de har tjänstebilar och försäkringsförmåner i 

80 Östman, 1987 
81 http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/) 
82 Paul & Alm, 1991 
83 Jacobsen & Thorsvik 1998 
84 Svensson & Wilhelmsson 1988 
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företaget. Detta är ett steg av hur svenskt näringsliv har utvecklats, anser företaget. Sådana här 

förmåner måste finnas högre upp i företaget för att kunna behålla nyckelpersoner. Dessa 

belöningsformer bekräftar de teorier85 som finns om dess funktion att rekrytera och behålla 

personal. På denna nivå i företaget är de individuella bonusarna mer relaterade till positionen 

än till resultatet.  

 

5.5 Bonusens kalkylunderlag                

 

Företaget anser att det finns många grundstolpar som ligger till grund för utformningen av 

bonussystemet. En av dessa anser företaget vara budgeten. Företaget poängterar att det inte är 

budgeten i sig utan företaget använder endast budgeten till att prognostisera för framtida 

resultat. Utifrån detta sätts riktlinjer i bonussystemet från budgeten i form av budgetsiffran 

som motsvarar RONA. Detta utmärker sig tydligt då företaget inte reviderar bonussystemet 

under årets gång. Systemet är utformat för att gälla ett år i taget och resultatet ses först när 

årsresultatet är fastställt. Detta kan få till följd en mängd negativa effekter på bonussystemet 

och dess funktion. Från företagets sida finns vetskapen om dessa problemen men eftersom 

systemet skall vara enkelt och inte skapa konflikter och extra mycket administrativt arbete har 

de inte valt att följa upp det med så korta mellanrum.   

 

De negativa effekter som kan uppstå till följd av den bristande revideringen är dels att det kan 

blir helt omöjligt för de anställda att uppnå de uppsatta målen eller motsatt effekt, att det blir 

väldigt lätt att uppnå målen.86 Om det blir helt omöjligt för de anställda att uppnå det uppsatta 

målet finns det risk för att styråtgärden får negativa effekter, utformningen utgör mer ett hot 

än en utmaning som kan göra mer skada än nytta. Det är viktigt att revidera systemet dels för 

att de anställda skall få tillit till systemet men också för att siffrorna helt bygger på prognoser 

för helår vilket snabbt kan ändras, det gäller att skapa korta avstånd mellan belöningarna då 

förutsättningarna ändras.87 Om det blir väldigt lätt att uppnå målet gäller samma sak för 

tilliten men det kommer samtidigt att kosta företaget onödiga pengar som inte har uppfyllt 

någonting.  

 

85 Frank et al, 2000 
86 Bruzelius & Skärvad, 1995 
87 Bruzelius & Skärvad, 1995 
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Vi anser att ett sätt att undgå dessa negativa effekter är att använda budgeten som ett verktyg 

att utöver att prognostisera även koppla bonussystemet till budgeten. Budgeten kan användas 

som ett motivationsverktyg för att få ansvariga chefer och anställda att nå ett budgeterat 

resultat. Här har själva budgetprocessen en viktig uppgift, den skall sporra och få de anställda 

motiverade att jobba mot de mål som är satta i budgeten och därmed få dem att nå goda 

prestationer i ett ekonomiskt hänseende. Det är dock nödvändigt att den anställde ser vad som 

krävs av denne för att budgetmålet skall uppnås. Detta under förutsättning att företaget  

regelbundet, och framför allt flera gånger per år, följer upp och reviderar bonussystemet lika 

ofta som budgeten revideras. 

 

För att budgeten skall ses som en strategisk plan med tidsperspektivet ett år, gäller det för 

ledningen att föra ut sitt budskap om hur de olika enheterna bör arbeta under det kommande 

året för att de långsiktiga strategierna och målen skall uppnås. Det är dock viktigt att företaget 

grundligt bearbetar och bryter ner budgeten till olika nivåer för att den skall förankras och ses 

som ett åtagande av alla i organisationen. Det är av största vikt att informationen sprids på ett 

så effektivt sätt inom organisationen att samtliga avdelningar och individer är fullt medvetna 

om företagets planer för framtiden och policy. Alla inom organisationen bör ha en klar bild av 

vad som förväntas av dem för att de olika budgetmålen skall uppnås och därmed bonus falla 

ut. 

 

5.6 Bonusens storlek 

 

Personaldirektörens beslut om att företagets bonus skulle vara en kollektiv belöning medförde 

att bonusen skulle utgå med en lika stor summa för företagets samtliga anställda. Detta ansåg 

personaldirektören och ekonomiavdelningen skulle vara mest rättvist och effektivast. Ett 

system som bygger på att företagets samtliga anställda erhåller lika mycket medför att 

företagets administration kan hållas nere, ansåg personalchefen.   

 

I en undersökning från Harward business Review88 har det kommit fram att bonusens 

administrationsarbete tenderar att överstiga de vinster som bonussystemet gör, vilket gör att 

företagets försiktighet är förståelig.  

88 Harvard Business Review, 1993 
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Med denna utgångspunkt strukturerade företagets ekonomer upp de ekonomiska kalkylerna 

som skulle gälla för företaget. Med budgeten som utgångspunkt för det kommande året, 

räknades bonusens storlek fram. Understiger eller hamnar resultatet på budget kommer ingen 

bonus att falla ut, då utfallet överstiger det budgeterade kommer det att falla ut bonus.  

 

Då bonusen är beroende av det uppnådda resultatet, faller det in under benämningen 

resultatbonus. Samuelsson menar att företaget vid belöning skall beakta varje individs 

prestation, även relatera den till betydelsen för företagets prestation, detta för att ledningen 

skall sända ut rätt signaler till de berörda parterna.89 Detta är något som företaget inte har 

förbisett, anser de. ”Det är naturligtvis så att vi har infört regler för när bonusen kan tänkas 

falla ut”, säger personalchefen. (Se Empiriavsnittet sidan 45) Bygger vi vidare med Vrooms 

teorier om vilken grad människan anser det meningsfullt att anstränga sig för att prestera 

något som tillgodoser väsentliga individuella behov, anser vi att det finns risker med att sätta 

tak och lika bonus för företagets samtliga anställda. En av anledningarna är att ju större 

gruppen är, desto mindre sannolikt är det att individen tror att den egna insatsen har 

avgörande betydelse.  Detta skulle kunna leda till att vissa i företaget flyter med strömmen 

och ett allmänt missnöje sprider sig som följd. Det gäller därför att företaget finner den 

bonusnivå som gör att alla anställda finner det motiverande att arbeta för att uppnå de uppsatta 

målen, risken finns annars att bonusen tenderar att bli överflödig. Liknande teorier kan hämtas 

från Maslow behovstrappa som innefattar att för att motivera anställd i en arbetssituation, är 

det viktigt att denne upplever prestationsmålet som angeläget ur behovssynpunkt. Belöningen 

måste vara tillfredsställande för att den skall vara värd en extra ansträngning.  Bonusens 

storlek blir därför en avgörande faktor för att motivera.  

 

5.7 Kontroll och återkoppling 

 

För att kunna hålla uppsikt på hur väl företaget lyckats uppnå sina mål är det lämpligt att göra 

en uppföljning eller kontroll. I vårt fallföretag har företagsledningen precis infört 

bonussystemet har kontroll och uppföljningsarbetet inte påbörjats. Kontrollen blir först när 

resultaten kan sättas i relation till företagets prognos. Någon kontroll på om det verkligen är 

arbetsprestationer som ändrar företagets resultat ser företagsledningen som en omöjlig uppgift 

85 Samuelsson, 1996 
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att lösa. Företagsledningen säger att de nyckeltal som har införts i företaget är beroende av en 

rad olika faktorer, såväl interna som externa. Eftersom företagets bonussystem bygger på 

nyckeltal som påverkas av yttre faktorer faller teorin om att bonusen är införd som ett 

incitament för att arbeta mer effektivt.90 Schou menar att ett bonussystem kan bli helt 

verkningslöst, eller rent av få negativa konsekvenser om företaget inte är väl medvetna om 

vilka prestationen som leder till företagets måluppfyllelse. 

 

I företag skulle detta kunna ske genom att företagets inre effektivitet inte förbättras men 

företagets yttre förutsättningar förbättras. Bonussystemet skulle då bli helt verkningslöst och 

resultera i ökade kostnader för företaget.  

 

Företagets kontrollmöjlighet är i och för sig inte begränsad (Attitydundersökningar), även om 

företagets informationsplikt medför att nyckeltalet inte kan användas. Däremot blir företagets 

feedback begränsad till företagets rapporter. Rapportflödet som detta företag har är kvartalsvis 

vilket medför att det inte kan bli en löpande process, som är en förutsättning för att bonus och 

belöningar ska få effektivaste möjliga utfall. 

 

 
90 Bruzelius & Skärvad, 1995 
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6 Slutsats 
 

I detta avslutande avsnitt kommer vi att dra slutsatser utifrån analysen och uppsatsen syften. 

Slutsatsen kommer att besvara de syften som leder fram till att vi kan besvara vår 

problemfrågeställning. 

 

VD:n i företaget för studien var enhälligt initiativtagare till bonussystemet. VD:n gav direktiv 

till konstruktörerna,  personal- respektive ekonomichefen, att bonussystemet skulle grundas 

på RONA. Personaldirektören var den som utformade systemet och ekonomichefen godkände 

det ur ekonomiskt satisfierande perspektiv. Vi anser att grunden för ett bonussystem bör ske 

efter en dialog mellan berörda parter på chefsnivå. Dels för att varje part då vet vilka 

förväntningar som ställs på henne/honom samt för att inte hämma konstruktionsarbetet till 

följd av för strama rammar som kan upplevas som hinder för att konstruera ”det perfekta 

bonussystemet”.  

 

Som en konsekvens av bonussystemet införde företaget en ekonomiutbildning för samtliga 

berörda. Företaget har på detta sätt försökt få de anställda att i allmänhet lära sig förstå det 

nyckeltal, RONA, som företaget har valt som grund för sitt bonussystem, men i synnerhet för 

att öka medvetenheten ur ett ekonomiskt perspektiv för att få de anställda att gemensamt 

uppnå företagets målsättning. Ekonomiutbildningen anser vi inte gå under bonus eller 

belöningar men att den är en direkt följd av detta arbete. Detta inslag kan vara en tillräcklig 

motivationsfaktor som kan öka företagets effektivitet. 

 

Det är viktigt att förankra mål, vision, affärsidé och bonus i organisationskulturen för att 

bonussystemet ska ge den bästa effekten. Det ska fastställas när, var, hur och för vilka 

bonusen skall gälla. Vi anser oss se en klar bild i företagets förankring genom ett väl  

formaliserat regelverk. Bonussystemet kan med hjälp av en tydlig förankring i organisations- 

kulturen kunna bidra till företagets övergripande mål och även fungera som ett effektivt 

styrinstrument. 

 

Företaget har en avsaknad av tydlig och direkt koppling mellan prestation och bonus. Det kan 

råda relativt lång tid, upp till ett år, mellan prestation och bonus då utbetalning är formad att 
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ske på årsbasis. Bonusen kan på så vis uppfattas mer som en uppskattning för att visa att de 

anställda är en del av företaget än som motivationsfaktor, vilket inte är syftet.  

 

En viktig variabel vid företagets konstruktion är företagets begränsade informations- 

möjligheter. Utformningen med RONA som underlag gör det svårt att styra verksamheten 

som en löpande process. Bonusens utformning styrs i viss mån av företagets rapport-  

skyldigheter, företaget måste därför ta hänsyn till lagar och paragrafer för börsnoterade 

företag. Detta medför att företaget inte har rätt till att undanhålla någon information till 

externa intressenter om det kan beröra företagets aktiekurs, RONA berör kursen vilket gör att 

effektiviteten av nyckeltalet kan tänkas hämmas.  

 

Ett effektivt bonussystem ska ha balans mellan kollektiv och individuell bonus. Detta är något 

som vi saknar på företaget där bonusen endast är kollektiv, om vi skiljer mellan ledningsnivå 

och resterande anställda. Detta innebär att de endast ger incitament till samarbete och inte 

individuella prestationer. Eftersom man strävar efter ett effektivt bonussystem är ovanstående 

något som ledningen bör tänka på vid framtida utformning av bonussystem. Varför 

personalchefen valde ett bonussystem som var lika för alla berodde på att han ansåg att detta 

var mest rättvist samt enkelt att sköta administrativt. Man slapp samtidigt en onödig konflikt 

med fackförbunden. Vi anser att bonusinförandet blev en lätt process i och med de olika 

fackförbundens godkännande. Vi tror att problem rörande rättvisa skulle ha uppstått om 

företaget hade använt sig av en individuell bonus. 

 

Företagets kontrollprocess är inte en följd av företagets införande av bonus. Det enda som 

företaget jämför är RONA, vilket företaget poängterar är beroende av en rad andra faktorer än 

bonusen. Då företaget anser att det är väldigt svårt att kunna kontrollera bonusens resultat, 

finner vi att införandet av bonus är en direkt följd av erfarenheter, tro och hopp. Bonusen på 

vårt fallföretag har därför inte bara utformats för måluppfyllelse och styrhjälpmedel, utan har 

även införts för att kunna införa ett strategiskt tänkande på företaget. Bonusen har därför 

medverkat till att de anställdas motivation att utbilda och förnya sin kunskapsbank har ökat. 

Vi kan därför med enkelhet säga att företagets bonussystem direkt är knutet till företagets 

strategiska målsättning. 
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Vi vill avslutningsvis poängtera att vi har i vår empiriska undersökning funnit att det 

antagligen inte finns något idealiskt bonussystem som kan tillgodose alla anställda och som 

alltid belönar rätt prestationer. 
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Bilagor  
Bilaga 1 

Frågor till intervjun 

 

1. Beskriv Ert bonussystem idag?  

2. Hur är bonussystemet utformat? 

3. Vad anser Ni vara ett bra bonussystem? 

4. Hur anser Ni att bonussystemet är kopplat till företagets målsättning: 

a. På kort sikt? 

b. På längre sikt? 

5. Vilka prestationer är en konsekvens av bonussystemet? 

a. På vilket sätt överensstämmer dessa med företagsmålen? 

6. Vilka får bonus?  

a. Vad är syftet med bonusarna? 

b. Hur kan bonustagarna påverka det bonusbaserade utfallet? 

7. Är de anställda medvetna om företagets målsättning och strategier? Är de anställda 

medvetna om bonussystemets koppling till företagets mål och strategier? 

8. Vad grundas bonusarna på? 

9. Vad och vem bestämmer när en bonus skall ges till en anställd/anställda? 

10. Vilken typ av belöningar används i Ert företag? 

a. Varför dessa? 

11. Vilka belöningar anser Ni vara mest effektiva? 

12. Hur stort inflytande har de berörda anställda/operativa cheferna vid utformandet av 

bonussystemet? 

13. Hur långa perioder baseras bonussystemet på? 

14. Hur ofta och på vilka grunder är Ni tvungna att omvärdera bonussystemet? 

15. Hur kontrollerar Ni att bonussystem får önskat utfall? 

16. Bedömningar och beräkningar av effekter av bonussystem kan vara svåra. Hur 

funktionellt är bonussystem vad gäller att effektivisera företagets 

verksamhetsstyrning? 

17. Vilka aktörer har varit inblandade vid utformandet (Interna respektive externa)? 

18. Varför infördes ett bonussystem? 

 58 



  Kandidatarbete   Thomas Magnusson 
 2002-05-28   Mikael Jonsson  
    Peter Johansson 
 
 

 

19. Vilket ansvar har de olika avdelningarna i form av kostnads-, intäkts- eller 

resultatansvar?  
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Bilaga 2 

 

RONA =
Rörelseresultatet
Netto rörelsetillgångar

Nettoomsättningar

Kostnader för 
sålda varor

Rörliga kostnader

Fasta kostnader

Maskiner och
inventarier

Lager

Skulder

Byggnader och
mark

Rörelseresultat

Netto rörelse-
tillgångar

RONA

Du Pont modellen

Kundfodringar

Kundfodringar

Lager

Maskiner och
inventarier

Byggnader och
mark

Skulder

Resultat

Eget kapital

Aktiekapital

Balansräkning

(Netto rörelsetillgångar)

Rörelse-
resultat 

Kostnader

Intäkter

Resultaträkning
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