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Sammanfattning 
 
 

 
Titel: Utvärdering av ett belöningssystem som 

styrinstrument. 
 
 
Författare: Amela Ruscucik-Topalovic 
  Jane Wennerdahl 
  Cecilia Mårtensson 
 
 
Handledare: Lars Svensson 
 
 
Institution: Institutionen för Ekonomi och Management, Blekinge 

Tekniska Högskola 
 
 
Kurs:  Kandidatarbete i företagsekonomi, Fec007, 10p 
 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera 

hur ett belöningssystem kan vara utformat samt 
utvärdera om belöningssystemet fungerar som ett 
styrinstrument utifrån egna uppsatta kriterier, teori 
och jämförelse mellan ledningens och anställdas syn 
på systemet. 

 
 
Metod: Uppsatsen bygger både på kvalitativ och kvantitativ 

metodteori. För att få svar på våra frågor om 
belöningssystemet på Tarkett Sommer fungerar som 
ett effektivt styrinstrument, har vi genomfört en 
intervju med personalchefen samt lämnat ut enkäter 
både till ledning och anställda. Svaren har sedan 
sammanställts, analyserats och utvärderats utifrån de 
uppsatta kriterierna.  

 
 
Slutsatser: Den största/viktigaste delen i Tarketts 

belöningssystem är den ekonomiska, kollektiva 
belöningen i form av bonus.  Svar som vi fått från både 
ledningen och de anställda pekar på att det är just 
spontana, små belöningar som saknas. Efter att ha 
sammanställt intervju- och enkätresultat och 
analyserat och utvärderat dessa har vi kommit fram 
till att fem av våra åtta kriterier är uppfyllda när det 
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gäller Tarkett Sommers belöningssystem. Vi drar då 
slutsatsen att belöningssystemet är ett fungerande 
styrinstrument, men förbättringar kan alltid göras. 
Med bättre och tydligare information angående 
belöningssystemet, som dessutom presenteras på det 
sätt som bäst passar anställda skulle leda även till 
bättre förståelse av belöningssystemet. Även avsaknad 
av tydlig och direkt koppling mellan prestation och 
belöning gör belöningssystemet svårare att förstå. 
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Summary 
 
 

 
Title: An evaluation of a reward system as a 

“controlinstrument” 
 
 
Authors:  Amela Ruscukic-Topalovic 
  Jane Wennerdahl 
  Cecilia Mårtensson 
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Purpose: The purpose is to describe and analyse how a 

rewardsystem can be formulated and to evaluate if the 
rewardsystem works as an controlinstrument. We 
evaluate the last purpose from a number of criteries, 
from theory and also from a comparison between the 
business management and the employees view at the 
system. 

 
 
Method: This thesis is a study made on both qualitative and 

quantitative method. To answer our questions about 
the rewardsystem at Tarkett Sommer, we have made 
one interview with the human resource manager and 
we also made a questionnare to the business 
management and to the employees. After receiving the 
answers we placed the results together and then we 
analysed the results from our criteries.  

 
 
Conclusions: The most important part of the rewardsystem of 

Tarkett Sommer, is the economic, collective reward, 
the bonus system. From the answers we received we 
can see that both business management and the 
employed misses small spontaneous rewards. After 
placing the results together we found out that five of 
our eight criteries were fullfilled. From that we draw 
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the conclusion that the reward system at Tarkett 
Sommer works as an effective controlinstrument, but 
improvements can be made. Better and more clear 
information, which also should be introduced in the 
way that suits the employed best, could lead to a 
better understanding of the rewardsystem. Even a lack 
of clear and direct connection between performance 
and reward makes the rewardsystem more difficult to 
understand. 
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1. Inledning 
 
Inom området företagsekonomi finns tre huvudgrenar: 
ekonomistyrning, marknadsföring och organisation. En gemensam 
nämnare för dessa tre är en strävan att effektivisera verksamheten i 
ett företag så att den blir optimalt lönsam. Inom området 
ekonomistyrning kan företagsledningen använda sig  av olika styr- och 
ledningsinstrument, både finansiella och icke finansiella medel för att 
uppnå företagets mål. Styrning innebär att påverka de anställda i 
företaget till att prestera ett så värdefullt arbete som möjligt.1 Detta är 
väsentligt då de anställda enligt vår uppfattning, är företagets 
viktigaste resurser. 
 
Det finns olika styråtgärder för att främja verksamheten, ett av dem är 
med hjälp av belöningssystem. 
 

1.1 Bakgrund   
 
I detta avsnitt diskuterar vi bakgrunden till det valda problemområdet. 
Vi lever i ett föränderligt samhälle, såväl organisationer som människor 
utvecklas och förändras. Ska organisationerna kunna utvecklas och 
leva upp till sina mål måste de anställda också vara involverade. Det 
är därför viktigt att de anställda känner sig motiverade.  
 
Styrning och ledning av organisationer är idag av stort intresse. 
Samhället domineras av organisationer där deras framgång 
”konstituerar” samhällets framgång.  Det stora intresset beror på en 
rad olika faktorer. En är att organisationerna har vuxit kraftigt det 
senaste århundradet. Som följd av detta har även metoderna för 
styrning och ledning utvecklats och förändrats2. 
 
Den traditionella ekonomistyrningen har fått allt mer kritik det 
senaste decenniet. Anledningen är att det idag råder andra 
förhållanden än när den traditionella ekonomistyrningen 
utvecklades3. Dagens snabba tekniska utveckling och ökade krav på 
kunskap kräver att företagen anpassar sig till de förändringar som 
sker. Man kan säga att de anställdas syn på utvecklingen går 
parallellt med samhällsutvecklingen4. Företagen vill idag ha 
medarbetare som kan tänka i helheter och som har kunskap om hela 
produktionsprocessen5. För att få sina medarbetare att dela med sig 
av sina kunskaper och att prestera det där lilla extra för att öka 

1 Integrerad organisationslära, Bruselius & Skärvard, 2000 
2 Styrning med balans och fokus, Ewing & Samuelsson 1998 
3 Balanced Scorecard i svensk praktik, Olve, Roy & Wetter, 1997 
4 Paul A-S. Belöningar och belöningssystem, 1991 
5 Computer Sweden, Från händer till huvud, 20011019 
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effektiviteten i företaget, krävs något som motiverar. Det är individer 
som ska göra jobbet och individerna måste se nyttan av att dela med 
sig av sina kunskaper6. Belöningssystem är ett sätt att skapa 
incitament till denna kunskapsspridning.  
 
”På senare år har diskussionen om belöningar och ekonomiska 
belöningssystem varit intensiv såväl i Sverige som i andra jämförbara 
länder. Företagsledares och medarbetares motivation och 
engagemang har då hamnat i fokus, liksom möjligheten att med ett 
väl utformat belöningssystem rekrytera bra medarbetare”7.  
 
För många anställda är det idag ett lockande alternativ att få någon 
form av belöning som passar den enskilda livsstilen istället för 
pengar. Detta visar en undersökning som SIFO har gjort8. Vissa 
personer uppskattar att få lönepåslag och andra icke-finansiella 
belöningar.9 Belöningssystemen kan alltså utformas på olika sätt för 
att tillgodose enskilda individers behov och önskemål. 
 
Om belöningssystemet stämmer överens med de anställdas behov 
medför det att motivationen att arbeta mot företagets mål ökar. När 
detta uppnås kan man se belöningssystemet som ett väl fungerande 
styrinstrument. Viktigt är också att rätt person belönas för utförd 
prestation och att personen vet vad han eller hon belönas för. 
 
De anställda är oftast positivt inställda till frågan om belöning. Man 
måste ändå ha i åtanke att noggrant redogöra för de uttryck som 
gäller värdering av de dagliga arbetsinsatserna. Detta för att uppnå 
optimal effekt och undvika negativa konsekvenser. På detta sätt 
stimulerar belöningar till rätta handlingar och ökar organisationens 
effektivitet och de enskilda medarbetarnas motivation och 
arbetstillfredsställelse.10   
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Problemdiskussionen skall introducera läsaren i problemområdet. Det 
är därför vi redan från början utgår ifrån tre viktiga begrepp, nämligen 
styrning, belöning och motivation. Att förklara sambandet mellan 
dessa begrepp anser vi vara viktigt för vidare förståelse av vårt arbete. 
Mycket förenklat kan vi säga att med hjälp av belöning som 
styrinstrument påverkas och motiveras den styrdes beteende i riktning 
mot företagets mål.11 
 

6 HR har nyckelrollen för att motivera kunskapsspridning, Personal & ledarskap, 20010614 
7 Controllerhandboken, L.A. Samuelson, 1999 
8 Flexibelt lönesystem lockar många, Personal och ledarskap 20010222 
9 Pengar är inte allt, Veckans Affärer 20010122 
10 Lundén B. Vinstdelning: gör alla till vinnare - dela vinsten med de anställda, 1995 
11 Inspirerad av: Prenkert, T. 1998 
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"Styrning av och i en organisation går i princip ut på att påverka det 
som görs i organisationen så att mönstret av handlingar blir 
målinriktat, samordnat och effektivt"12. Företagsledningen kan med 
hjälp av olika styrinstrument uppmuntra sina anställda, så att det 
skapas en positiv attityd till arbetet och att de blir motiverade att 
utgöra en god insats i företaget. Belöningssystemens uppgift är att 
motivera anställda att genom tilldelade roller utföra och lösa 
uppgifter på ett sätt som företagsledningen blir nöjd med. 
Medarbetarna får alltså belöning om de uppträder så som 
företagsledningen önskar. Jacobsen & Thorsvik menar att 
belöningssystemet innebär ett bytesförhållande mellan företaget och 
de anställda. Det ska alltså löna sig för den enskilde att jobba så som 
ledningen önskar.13. Styrning och samordnig av en organisation med 
hjälp av incitament och belöningar kräver att företagsledningen vet 
vad det är de vill motivera. Genom att belöna önskvärt beteende, 
skapas delaktighet i arbetet mot företagets mål och visioner.  
 
Att belöningssystemet är kopplat till företagets strategier och mål är 
extra viktigt för företaget. Företaget belönar handlingar som leder till 
för företaget önskvärt resultat. Enligt Svensson & Wilhelmsson kan 
det vara avgörande för företagets framgång och även dess överlevnad 
om belöningssystemet används som styrmedel på rätt sätt.14 
 
Belöningssystemet anses vara ett utmärkt verktyg för att 
tillfredsställa alla i företaget. Med hjälp av belöningssystem kan 
företagsledningen se över företagets egentliga syfte med sin existens, 
medan de anställda blir mer intresserade av företagets ekonomi och 
samtidigt villiga att sträva åt samma håll för att företaget skall gå så 
bra som möjligt.15  
 
Vidare är det så att belöningssystem ofta är dolda för medarbetarna 
och de värderingar som ligger till grund för dessa är outtalade och 
diskuteras sällan öppet. För att ett belöningssystem skall fungera 
som styrinstrument är det viktigt att de anställda verkligen förstår 
hur systemet är uppbyggt, dvs. hur beräkningarna av belöningens 
storlek går till. Det kan alltså råda en viss omedvetenhet, både från 
ledningens och anställdas håll, om vilka prestationer som belönas i 
företaget.16  
 
Motivation är starkt kopplat till belöningssystemet. Ett av 
belöningssystemets syfte är just att motivera de anställda att utföra 
maximal prestation så att organisationen blir effektivare. Detta är 
inte alls enkelt, eftersom det handlar om förmågan att motivera alla 
anställda så att varje individ känner sig tillfredsställd.17 

12 Integrerad organisationslära, Bruzelius & Skärvard, 2000 
13 Hur moderna organisationer fungerar, Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J., 1998 
14 Belöningssystem, Svensson, A. & Wilhelmsson, L., 1989 
15 Controllerhandboken, Samuelsson L.A.,  1999 
16 Ibid 
17 Ibid 
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Med tanke på allt detta är det viktigt att göra en noggrann analys av 
företagets belöningssystem och vilka prestationer som belönas i 
praktiken. En annan fråga är: vilka prestationer följer som 
konsekvens av belöningssystem och är de, i förekommande fall, i linje 
med företagets mål? 
 
Det är oomtvistligt att belöningssystemet, rätt utformat och 
konsekvent tillämpat, kan utgöra ett synnerligen effektivt styrmedel, 
medan standardiserade belöningssystem som inte tar hänsyn till hur 
individen helst vill bli belönad kan få negativa konsekvenser.18  
 

1.3 Problemformulering 
 
Med utgångspunkt av denna diskussion har vi valt att studera 
följande:  
 
♦ Hur kan ett belöningssystem vara utformat i ett större företag? 

Uppnås önskat beteende? Hur motiveras individer att arbeta mot 
företagets mål? 

 
♦ Vilken syn på belöningssystem har ledningen respektive 

anställda? Stämmer deras uppfattningar överens med varandra? 
 
♦ Fungerar belöningssystemet som ett  styrinstrument?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att: 
 
♦ Beskriva och analysera utformningen av ett belöningssystem i ett 

fallföretag.  
 
♦ Utvärdera om belöningssystemet fungerar som ett styrinstrument 

utifrån uppsatta kriterier, teori och jämförelse mellan ledningens 
och anställdas syn på systemet.  

 

1.5 Avgränsningar   
 
♦ När vi läser det som skrivits av olika författare om 

belöningssystem är det lite oklart om själva lönen räknas som 
belöning. Paul & Alm t.ex. menar att belöningen ska vara skild 
från normal ersättning och inte vara avtalsbunden. Den ska inte 
heller vara känd i förväg till skillnad från de flesta förmåner. Men 
samma författare skriver även att syftet med belöningen är att 
skapa motivation hos den anställde genom att uppmuntra den 

18 Controllerhandboken, Samuelsson L.A.,  1999 
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anställdes beteende. I vårt arbete har vi bestämt oss att gå efter 
det faktum att själva lönen oftast inte uppfattas som belöning 
utan som en självklarhet.  

♦ Det är många faktorer som påverkar individernas beteende (se 
rubrik 3.1.2). I detta arbete berör vi (direkt eller indirekt) följande 
faktorer: system för belöningar, organisationsklimat, 
organisationskultur, motivation, värderingar, attityder, mål och 
acceptans av givna mål. 

 

1.6 Perspektiv 
 
Ett belöningssystem måste harmonisera med både företaget i sin 
helhet och den anställde för att vara framgångsrikt. Man kan även 
uttrycka det på ett annat sätt: det är viktigt att synen på 
belöningssystem överensstämmer mellan ledningen och anställda. 
Det är bara på det viset företagets mål kan uppnås, och först då 
anses belöningssystem som styrinstrument, ha uppnått sin funktion.  
 
Av denna anledning beaktar vi både ledningens och anställdas 
perspektiv.  
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats 
Beroende på sättet att mäta och graden att mäta, talas det om 
kvalitativa och kvantitativa metoder.19 Kvalitativ metod används då 
syftet med undersökningen är att gå in på djupet inom ett begränsat 
område, istället för att välja att undersöka ett större område mer 
ytligt. Kvalitativa metoder kan utföras på flera olika sätt, till exempel 
genom observation eller intervjuer. Kvantitativ metod däremot 
används då syftet med undersökningen är att få begränsad 
information av en mängd undersökningsenheter.20 Lundahl och 
Skärvad (1998) menar att kvantitativa undersökningar baserar sina 
slutsatser på data som kan kvantifieras, medan Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (1998) förklarar det med att materialet i en 
kvantitativ undersökning är uttryckt i siffror som är möjliga att 
analysera med en matematisk och/eller statistisk metod. 
 
Vi valde att arbeta med både en kvalitativ och en kvantitativ metod. 
Genom att göra en djupintervju med en representant för ledningen, 
baseras delar av undersökningen på ett kvalitativt angreppssätt. Den 
kvalitativa intervjun har gett oss kännedom om företagets 
belöningssystem och hur det fungerar. Genom att vi har insamlat 
information från ledning och anställda via en enkät, har vi även ett 
kvantitativt angreppssätt. Från den kvantitativa datan söker vi 
kunskap att mäta och beskriva effekterna av de kvalitativa 
åtgärderna. 

 

2.2 Undersökningsansats 
 
Vår undersökning är inriktad på ett enda företags belöningssystem 
där vi har valt att gå på djupet. Eftersom olika företag använder sig 
av olika belöningssystem, ansåg vi det svårt att studera flera företag 
och göra jämförelser. Därför fann vi det lämpligare att undersöka 
endast ett företag. Tiden som stod till vårt förfogande var också en 
avgörande faktor.  
 
Vi valde att göra en intervju med en representant från 
företagsledningen, och att använda oss av enkäter till resten av 
ledningsgruppen och de 40 anställda. Syftet med intervjun var att ge 
oss en inblick i belöningssystemets uppbyggnad och ledningens 
uppfattning om hur det fungerar. 

19 Att utreda forska och rapportera, Eriksson & Wiedersheim-Paul,1998 
20 Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Repstad, P.,1999 
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Till ledningsgruppen och anställda valde vi att ställa frågor via enkät. 
Genom att använda oss av enkäter kunde vi nå ut till ett flertal 
anställda och erhålla ett större underlag för jämförelse med 
litteraturen och ledningens syn på belöningssystem som 
styrinstrument än om vi hade valt att genomföra intervjuer. 
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
Vi har samlat in större delen av vår litteratur från Infocenter på 
Blekinge Tekniska Högskola. Vi har bland annat letat efter material i 
bibliotekets databaser. Detta material har dels funnits på plats, dels 
funnits på andra bibliotek som vi beställt ifrån. Litteraturen har 
bestått av böcker, artiklar och examensarbeten. De sökord som vi 
använt oss av har bland annat varit: bonus, belöningssystem, 
motivation, ekonomistyrning, styrning, förmåner och resultatlön. Vi 
granskade vidare tidigare skrivna uppsatser inom området. Av den 
teori som framkom från dessa sökningar, utvecklade vi en 
problemdiskussion som sedermera resulterade i examensarbetets 
syfte. När syftet utformats byggdes teorikapitlet upp med hjälp av den 
teoretiska referensramen. Med anledning av ovanstående använde vi 
oss av sekundärdata för att sätta samman den teoretiska 
referensramen.  
 

Den empiriska delen grundas på primärdata som vi fick fram från de 
personliga intervjuer som vi genomförde med representant från 
ledningen på företaget samt den enkät som vi delade ut till anställda 
och ledningsgruppen. 
 
De frågor som omfattades av intervjuguiden, se bilaga 1, utvecklades 
från den teoretiska referensramen, detta för att de skulle vara 
relevanta utifrån problemområdet. Urvalet av anställda till enkäterna 
togs fram av en representant från ledningen. Inför intervjun med 
representanten från ledningen skickade vi över intervjuguiden, för att 
på detta sätt presentera ämnet och ge intervjuobjektet möjlighet att 
förbereda sig inför intervjun och sätta sig in i de frågeställningar som 
skulle behandlas under intervjun. Syftet med detta var att intervjun 
skulle bli mer informativ. 
 
Vid intervjutillfället användes intervjuguiden som utgångspunkt för 
de frågor som ställdes. Utifrån de svar vi erhöll, användes följdfrågor 
för att primärdata från intervjuerna skulle få en högre användbarhet, 
och för att helheten av undersökningsparametrarna styrning och 
belöning skulle fångas in. Intervjun genomfördes på intervjuobjektets 
tjänsterum och varade i en och en halv timme. Som hjälpmedel 
användes en bandspelare, vilket möjliggjorde att eventuella 
missuppfattningar kunde minimeras eftersom det gick att gå tillbaka 
och lyssna på vad som sagts.  
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Efter intervjun upprättade vi en enkät för att få tillgång till de 
anställdas uppfattning om företagets belöningssystem. Vi utformade 
enkäten med inledande frågor om kön, ålder, anställningstid. 
Därefter följde 30 frågor. Av dessa skulle 28 besvaras på en sexgradig 
skala. 
 
Enkätundersökningen genomförde vi under en period om 14 dagar. 
Enkäterna lämnades ut till de anställda av företagets egen personal. 
Därefter överlämnades enkäterna till oss. Till ledningsgruppen 
överlämnade vi enkäterna via e-mail. Vi fick också enkäterna tillbaka 
elektroniskt. Frågorna till de anställda och ledningsgruppen var 
utformade så att det skulle vara möjligt att avgöra om någon 
samstämmighet mellan ledningens och anställdas uppfattning 
förelåg. 
 
Valet att genomföra undersökningen via enkäter beror på att ett 
flertal personer skulle undersökas och respektive person skulle svara 
på samma frågor. Frågorna skulle besvaras på en sexgradig skala, 
vilket kan kräva att respondenterna måste få tid att tänka igenom 
frågan, vilket i sin tur kan vara svårt vid en direkt intervju. Det 
underlättar dessutom den jämförelse som eftersträvades mellan 
ledningens uppfattning om belöningssystemet och vad de anställda i 
själva verket anser. Frågorna kunde formuleras på ett likvärdigt sätt 
och intervjuareffekter, som kan uppkomma vid personliga intervjuer 
och telefonintervjuer, kunde undvikas. Enkäterna har dessutom den 
fördelen att respondenterna kan svara när de faktiskt har tid samt 
ökar graden av enhetlighet i vad som ska besvaras.21 
 
Totalt svarade 35 anställda på vår enkät. Detta medförde ett bortfall 
med 5 stycken. Av ledningsgruppen svarade 4 av 5. 
 
Sammanställningen av enkäterna påbörjade vi direkt efter det att vi 
erhållit enkäterna tillbaka. 

 

2.4 Analysmetod 
 
Ett av uppsatsens syfte är att utvärdera om ett belöningssystem 
används som styrinstrument utifrån vissa kriterier. Vad menar vi då 
med utvärdering? Begreppet tilldelas ofta helt olika innebörder. 
Utvärdering innebär någon form av kvalitetsbedömning. 
Kvalitetsbedömningen förutsätts bygga på information som har 
insamlats på ett systematiskt sätt och med klargjorda syften.22  
 
Utvärderingen görs för att få fram underlag för att kunna se om det 
föreligger ett samband mellan valt belöningssystem och styrningen i 

21 Att utreda forska och rapportera, Eriksson & Wiedersheim-Paul,1998 
22 Utvärderingens mångfald, Sigbritt Franke-Wikberg, 1992 
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företaget. Vi vill stämma av om belöningssystemet har de effekter som 
företaget förväntar sig av det. Med utgångspunkt från teorin har vi 
tagit fram åtta kriterier som resultatet för vår utvärdering ska 
värderas mot. Kriterierna är: 
 
♦ Det ska finnas en koppling mellan belöningssystemet och de 

arbetssätt som påverkar att företaget går bättre, dvs. det ska bidra 
till produktivitet. 

 
♦ Prestation som belönas skall på ett tydligt sätt vara till nytta för 

verksamheten  (förutom produktivitet). 
 
♦ De anställda skall informeras om vem / vad som belönas  
 
♦ Det skall finnas tydligt preciserade visioner, mål och 

prestationskrav på alla nivåer i organisationen och för den 
enskilde medarbetaren. 

 
♦ Det skall finnas en koppling mellan belöning och prestation. 
 
♦ Belöningssystemet ska anpassas till ändrade förutsättningar och 

kontinuerligt följas upp. 
 
♦ Samarbete inom och mellan grupper ska gynnas 
 
♦ Belöningssystemet skall vara lättförståeligt. 
 
Efter sammanställningen av det insamlade materialet värderades det 
utifrån de kriterier som tagits fram. Vi värderade kriterierna utifrån 
teorin och empirin. Empirin bröt vi ned i tre nivåer: ledningsnivå, 
ledningsgrupp och medarbetare. 
 
Djupintervjun med personalchefen samt enkäter till ledningsgruppen 
representerar ledningsnivån, medan medarbetarnivån representeras 
av enkäter till anställda. För att läsaren enklare ska kunna jämföra 
resultaten och följa analysen på ett tydligt sätt har vi valt att åtskilja 
respektive nivå och dela in resultaten efter våra kriterier som vi 
använt som utgångspunkt för vår analys. Frågorna i enkäterna har vi 
hänfört till de olika kriterierna. Resultaten av undersökningarna 
jämfördes mellan ledning och anställda. Vi får på så sätt fram om det 
finns en skillnad mellan de olika nivåerna eller om samma synsätt 
råder. Vi anser att kriteriet är uppfyllt i de fall det råder en 
samstämmig uppfattning mellan ledning, anställda och teorin. 
Frågorna i enkäterna har besvarats på en sexgradig skala. 
Svarsalternativ 1 - 3 hänfördes i vår analys till att kriteriet inte var 
uppfyllt och svarsalternativ 4 – 6 till att kriteriet var uppfyllt. I de fall 
flera frågor med olika svar är hänförda till ett kriterium eller olika syn 
föreligger mellan nivåerna förs en diskussion om hur vi kommer fram 
till vårt ställningstagande. 
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Vårt analysarbete kan åskådliggöras med följande analysmodell.  
 

 

 

Teori  

 

 

Empiri 

 

Representant    Ledning       Anställda 

 

  Kriterier 

 

Analys 

 

Lika uppfattning             Olika uppfattning 

 

Kriterier uppfyllt                 Kriterier ej uppfyllt 

 

Figur 1: Analysmodell 

 

2.5.1 Metodproblem 
 
Vi har haft problem med att hitta litteratur om tillvägagångssätt och 
metoder för utvärdering. Den litteratur vi hittat har i de flesta fall 
handlat om skolverksamhet vilken inte har liknelser med vårt 
ämnesval.  
 
Kriterier för att utvärdera ett företags belöningssystem som 
styrinstrument kom vi fram till utifrån vår egen tolkning om vad som 
är viktigt i frågan.  I den litteratur vi haft till hands finns inget klart 
svar om vad som bör vara uppfyllt för att belöningssystemet ska 
fungera som ett effektivt styrinstrument.  
 
Vi är fullt medvetna om att om någon annan skulle genomföra 
studien skulle förmodligen inte resultatet blivit exakt detsamma som 
vårt. Svårigheter har uppkommit med att avgöra om företagets 
belöningssystem är ett effektivt styrinstrument då subjektiva 
bedömningar blir gällande. Eftersom en kvalitativ utredning går ut på 
att upptäcka flera aspekter på ett begrepp ser vi inte detta som ett 
problem.  
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Vår studie grundar sig både på kvalitativ- och kvantitativa ansatser. 
Vi har till viss del funnit det svårt att koppla frågor från enkäter till 
intervjun och teorin. Vid intervjun hade vi möjligheter att förklara 
frågorna och ställa följdfrågor vilket vi inte hade i enkäterna. 
 
Genom att använda enkät till de anställda var risken att påverka de 
anställda obefintlig. Vi valde att göra sex svarsalternativ för att 
respondenterna lätt skulle kunna svara på våra frågor. Anledningen 
till att vi valde en sexgradig skala framför en femgradig var för att vi 
ville att respondenten skulle tvingas ta ställning för eller emot ett 
påstående. Vi är dock medvetna att om vi haft en femgradig skala 
skulle vi kanske fått ett helt annat resultat. 
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3 Teori 
 

3.1 Styrning 
 
Det finns många olika definitioner för begreppet styrning. 
Samuelsson definierar begreppet som ”olika typer av åtgärder som 
syftar till att nå bestämda mål för en verksamhet”23.  
 
Styrning handlar om att målinrikta och samordna verksamheten så 
att hög effektivitet uppnås. En välstyrd organisation är därför både 
effektivt målinriktad och effektivt samordnad. Om varje enhet följer 
sina egna intressen och bortser ifrån andra enheters aktiviteter så 
fungerar inte samordningen24.  
 
Den ekonomiska styrningen är ett viktigt inslag, men för att uppnå 
ett resultat som uppfyller de uppsatta målen krävs också andra 
åtgärder. Som styrande gäller det att få de styrda motiverade till att 
arbeta mot företagens mål. 
 
En annan definition av styrning är att det innefattar att leda, 
motivera och följa upp avvikelser25. Denna definition behandlar 
styrningens olika aktiviteter, vilka nämns nedan. 
 
Styrning innebär aktiviteter som26: 
♦ Planering 
♦ Samordning 
♦ Kommunikation 
♦ Bedömning av information 
♦ Beslutsfattande 
♦ Påverka människors beteende 
 
 
Aktiviteterna kan också beskrivas på detta sätt27. 
 
 

23 Controllerhandboken, L.A. Samuelson, 1999 
24 Integrerad organisationslära, L.H. Bruzelius & P-H. Skärvad, 2000 
25 Styrning och ekonomistyrning, några tankar, T. Prenkert, 1998  
26 Ibid. 
27 Ekonomistyrsystem och situationstyper i medelstora tillverkande företag, H. 
Gyllberg & L. Svensson, 2000 
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Figur 2: Styrningens aktiviteter 

  
Denna modell över styrning baseras på idén om att människor beter sig 
rationellt. Man utgår från att styrning är möjlig och att man kan utforma ett 
rationellt fungerande styrsystem28. 
 

3.1.1 Definitioner på styrning 
 
Prenkert har kommit fram till följande definitioner när det gäller 
styrning av en verksamhet. 
 

♦ ”Styrförsök är alla de åtgärder av olika slag en styrande väljer 
att vidta i syfte att öka sannolikheten för önskat beteende hos 
den styrde”. 

♦ ”Styrning är dels att avgöra vad som är målet, dels att göra 
styrförsök som påverkar den styrdes beteende i riktning mot 
målet dvs. leder till önskat beteende”. 

♦ ”Styrimpulser är den överföring av information, dvs. de signaler, 
t ex rapporter, ord och gester, som sker vid ett styrförsök”29. 

 
Han menar att begreppet styrning är det samma som framgångsrika 
styrförsök eller att styrning först uppkommer när man har fått en 
styreffekt. Det förekommer många olika styrförsök i en organisation 
som inte ger någon styreffekt och då är det inte heller styrning, man 
har ju inte lyckats påverka beteendet30. 
 
”En styrimpuls är bara en av många faktorer som påverkar en 
individs beteende i en viss situation.” Eftersom det handlar om 
mänskligt beteende och det inte finns några givna kausala samband 
mellan styrimpuls och beteende använder han orden ”öka 
sannolikheten”. Det är inte självklart att två individer reagerar på 
samma sätt för en given styrimpuls. Det är inte heller självklart att en 
viss individ reagerar likadant på en given styrimpuls vid varje tillfälle. 
Därför handlar styrförsök om att öka sannolikheten för önskat 
beteende31. 

28 Ekonomistyrsystem och situationstyper i medelstora tillverkande företag, H. 
Gyllberg & L. Svensson, 2000 
29 Styrning och ekonomistyrning, några tankar, T. Prenkert, 1998 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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3.1.2 Människors beteende 
 
När man använder ordet styrning så associerar människor i många 
fall till ett mekaniskt system t ex att styra en bil. När man behandlar 
styrning i företag och organisationer handlar det inte om en 
mekanisk process utan om en process som är av psykologisk och 
social natur: det handlar om att påverka människors beteende32. 
Enligt Prenkert handlar styrning om en relation mellan individer och 
kärnan i begreppet är att det handlar om påverkan av människors 
beteende33.  
 
Människors beteenden påverkas av olika faktorer. Modellen nedan 
beskriver olika faktorer som påverkar en individs beteende oavsett 
om man ser henne som styrande eller styrd34. 
 
 

 
Figur 3: Faktorer som påverkar människors beteende 
 
 
 
Informationsrutan handlar om informationens betydelse. ”Tanken är 
att bättre information ska ge bättre beslut och bättre handlande. 

32 Styrning och ekonomistyrning, några tankar, T. Prenkert, 1998 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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Relevant information leder till styreffekt. Vad som är bättre 
information är inte självklart35. 
 
Följande är exempel på grundkriterier för lämpliga mått i styrningen: 

♦ Effektkriterier: vilken blir informationens effekt på individer, 
företag och samhälle? 

♦ Avbildningskriterier: hur väl fångar måtten händelsers eller 
enheters viktigaste egenskaper 

♦ Mätsystemkriterier: kvaliteten på datafångst, bearbetning mm? 
Hanterbarhet? 

♦ Brukarkriterier: hur är informationen anpassad till 
användarens egenskaper och förutsättningar36? 

 
Rutan referensram handlar om informationens användning. En och 
samma rapport behöver inte tolkas på samma sätt av olika 
människor beroende på t ex olikheter i kunskaper om vad som ligger 
bakom mätvärdena. Information kan man se som ett resultat av en 
tolkningsprocess av data. ”I=i(D,S,t) där I är information, i är en 
individs tolkningsprocess, D är data, S är 
tolkningsstruktur/referensram och t är tiden till förfogande för 
tolkning”. Vikten av att anpassa informationen till brukaren är en väg 
till att öka sannolikheten för önskat beteende. Den andra är att 
försöka utveckla individens referensramar. Detta kan ske genom 
utbildning så att man förstår den tillgängliga informationen bättre.37 
 
”Rutan organisation avser både den formella och den informella 
organisationen. Organisationsklimat och organisationskultur, ”vi-
anda” spelar stor roll”. Här gäller det inte att i första hand påverka i 
en viss akut situation utan en långsiktig påverkan38. 
 
Personlighetsrutan visar att individens personliga egenskaper har en 
central betydelse för beteendet. Men man kan även påverka dessa 
faktorer. Socialisering av en anställd inom företaget kan medföra att 
attityder och värderingar hos andra anställda i företaget kan 
överföras. Man kan se en individs beslut som resultatet av en 
beslutsprocess. ”B=b(I,S,V) där B är beslutet, b är beslutsprocessen, 
I är tillgänglig information, S är kunskaper om modeller mm som 
hjälp att dra slutsatser, V är personens värderingar”. 
Gränsdragningen mellan dessa rutor är inte skarp, tex så påverkas 
individens värderingar i hög grad av organisationens kultur och 
klimat39. 
 

35 Styrning och ekonomistyrning, några tankar, T. Prenkert, 1998 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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3.2 Belöningar och belöningssystem 
 

3.2.1 Belöning 
 
För att individer i ett företag ska utföra ett gott arbete krävs någon 
form av belöning. Lönen är det grundläggande, men även andra 
belöningar förekommer.  
 
"Belöning är materiella eller immateriella bevis på uppskattning för 
väl utfört arbete som en eller flera anställda får. Belöningar skall följa 
på en extraordinär prestation och vara skilda från "normalersättning" 
för "normalprestation".40 Det som är utmärkande för belöningar är att 
de bestäms av arbetsgivaren. De förhandlas alltså varken med facket 
eller individen. De är inte heller avtalsbundna och bör därför skiljas 
från förmåner (dessa skillnader beskrivs vidare under rubrik 3.1.2). 
 
Karakteristiskt för en belöning är: 
• att den inte är bestämd eller känd i förväg 
• att den inte är kontinuerligt återkommande utan direkt knuten till 

en viss arbetsprestation 
• att den utdelas i anslutning till en prestation 
• att den avser enskilda individer eller mindre grupper 
• att den inte är avtalsbunden eller föremål för förhandlingar. Vem 

eller vilka som ska ha belöningen avgörs av arbetsgivaren.41 
 
Några viktiga faktorer att ta hänsyn till då man använder sig av 
belöningar är att: 
• ge rätt belöning vid rätt tidpunkt 
• ge många små belöningar istället för få stora. Man måste hela 

tiden vara medveten om att det är många människors resultat 
som gör en organisation framgångsrik, inte några få individers - 
annat än som förebilder. 

• en belöning måste uppfattas som rättvis av kollektivet 
• belöningar måste kunna motiveras 
• det måste finnas kriterier för vad som är en god arbetsprestation 
• en belöning måste komma så nära prestationen som möjligt i 

tiden. 
• det är mer effektivt att belöna individuella prestationer än 

kollektiva belöningar 
• man bör använda fantasi och kreativitet vid utformningen av 

belöningar.42 
 
 

40 Belöningar och belöningssystem, A.S. Paul, 1991 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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Belöningens form beror på vad personer uppfattar som belönande, på 
befintliga resurser och på prestationens omfattning. Nedan följer 
några exempel på uppdelningar som förekommer i litteraturen. 
 
 
3.2.1.1 Individuell belöning eller gruppbelöning 
 
En av frågorna som man kan ställa sig i samband med belöning är 
om belöningar baseras på individuella prestationer eller 
grupprestationer? Att bli uppmärksammad och belönad som individ 
betyder oerhört mycket för arbetsmotivationen. Detta innebär dock 
inte att alla belöningssystem bör grundas på att differentiera mellan 
och belöna enskilda individer. Utgångspunkten bör vara den 
verksamhet som bedrivs och vad som är mest betydelsefullt för ett 
gott resultat. Frågan som måste ställas och besvaras är om det är 
individernas prestationer som är avgörande eller ligger nyckeln till 
framgång i väl fungerande arbetslag.43 
 
"Det är en avvägning mellan å ena sidan antagandet om att ensidigt 
individuella belöningar går ut över grupporienterat beteende och å 
andra sidan antagandet om att gruppbelöningar leder till att 
individen tappar motivation och inte längre förstår hur den egna 
insatsen bidrar till helheten."44 Här kan diskuteras förhållandet att  
en individ i skydd av gruppen kan maska och ändå erhålla en bonus 
om gruppen presterar ett bra resultat.  
 
Samuelsson ser ett sätt att förena  individuella belöningar och 
gruppbelöningar i att basera den totala gruppbelöningen på 
resultatmått som speglar grupprestationer men basera den 
individuella belöningen på den del som individen kan påverka med 
sin prestation.45 
 
Som exempel på belöningar som framför allt syftar till att främja och 
uppmärksamma individuella prestationer kan nämnas allt från 
löneförhöjning, prestationslön, resultatlön och provisioner till 
gratifikationer, presenter, resor, restaurangbesök, uppskattning, 
erkännande, avancemang och befordran, personlig utveckling och 
kvalificerad utbildning. 
 
 
3.2.1.2 Ekonomiska eller sociala belöningar 
 
Anthony och Govindarajan skriver om två typer av belöningar: 
ekonomiska och sociala.46 Alla företag har någon form av ekonomiska 
belöningar: löneförhöjning, bonus, vinstdelning etc.  

43 Belöningar och belöningssystem, A.S. Paul, 1991 
44 Controllerhandboken, L.A. Samuelson, 1999 
45 Ibid. 
46 Management control systems, R.N. Anthony & V. Govindarjan, 2000  
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Belöningar behöver inte alltid vara av ekonomisk karaktär. Nöjda 
kunder, ett bra arbetsklimat, personligt svängrum och en bra 
arbetsmiljö kan också uppfattas som belöningar. Dessutom är det 
också betydelsefullt för att höja motivation och engagemang. De 
sociala belöningarna fyller ofta den viktigaste funktionen, men de är 
svårare att tillämpa. "Här är det viktig att cheferna kan ge feed-back, 
höja arbetets status för varje medarbetare, åstadkomma positiv 
kommunikation på den egna enheten."47 
 
Ytterligare förslag på sociala belöningar kan vara: 
• professionell utveckling (utbildning) 
• befordran 
• publicitet (uppmärksamhet), större självständighet, ansvar 
• aktiviteter för anhöriga 
• klapp på axeln 
• alternativa karriärer 
• titlar 
• ledighet 
 
Sociala belöningar är svåra att värdera i pengar. Det ekonomiska 
värdet på sociala belöningar är därför antingen väldigt litet eller har 
inget värde alls. Å andra sidan har belöningar i regel både en 
ekonomisk och en social sida. Som ett exempel på detta påstående 
kan vi nämna befordran som innebär högre status, större ansvar och 
större handlingsfrihet, vilket i regel även innebär högre lön och fler 
extra förmåner. 48 
 
Det är alltså väldigt svårt att dra en skarp gräns mellan ekonomiska 
och sociala belöningar. Gröjer och Gröjer  drar gränsen vid pengar 
eller inte: ekonomisk belöning innebär att mottagaren erhåller pengar 
och en social belöning är allt annat som betraktas som belöning.49 
 
 
3.2.1.3 Beteende- eller resultatbelöning 
 
Utifrån vad det är som belönas, kan belöningar klassificeras som två 
ytterligheter: den ena typen belönar beteende och den andra typen 
belönar resultat. Beteendebelöningar utdelas på grund av något en 
individ har gjort, alltså en viss typ av beteende. Som exempel på detta 
kan vara: punktlighet, ordentlighet, god sakbehandling och 
efterlevnad av regler. Om man å andra sidan belönar resultat av det 
som blir utfört, handlar det om resultatbelöning.50  
 

47 Belöningar och belöningssystem, A.S. Paul, 1991 
48 Controllerhandboken, L.A. Samuelson, 1999 
49 VEPA PROJEKTET om ekonomi- och belöningssystem i statliga myndigheter, A. Gröjer & 
J.E. Gröjer,  1988  
50 Hur moderna organisationer fungera, D.I. Jacobsen & J. Thorsvik, 1998 
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Båda typerna stöter på problem. För det första är det svårt att mäta 
både beteende och resultat. Just denna svårighet gör att många 
företag väljer den enkla vägen, som innebär att individen belönas för 
utbildning, antal år i tjänst, befattning eller andra lätt mätbara 
kriterier.51Ett annat problem är att beteendebelöningar har en 
begränsad motivationseffekt, medan resultatbelöningar kan verka 
orättvisa eftersom den enskilde inte har full kontroll över vad han 
kan uppnå.52 
 
Enligt Svensson och Wilhelmsson är syftena med resultatberoende 
belöningar bland annat att skapa motivation och samhörighet, ge de 
anställda del i vinsten när det går bra, skapa en företagsanda, skapa 
förståelse för företagets villkor, visa på förhållandet mellan vinst och 
lönekostnader, sprida aktieägandet för att stimulera aktiemarknaden, 
knyta de anställda ekonomiskt till företaget och visa erkännande för 
personalens insatser. 53 
 
 
3.2.1.3 "Arbete i sig" som belöning 
 
Vissa människor anser den främsta belöningen ligga i själva arbetet. 
Detta innebär att man har möjlighet att få utvecklas, få ta ansvar, få 
förtroende och vara med i en grupp som gemensamt strävar mot ett 
bestämt mål.54 
 
Några förslag på hur arbetet i sig kan vara belönande och 
förstärkande är: 
• "att ha ett jobb som man trivs med och har kompetens för 
• att få arbeta i en utvecklingsinriktad organisation 
• att få jobba med en chef som man har bra kontakt med 
• att få feedback och konstruktiv kritik på sitt arbete 
• att få information om vad som händer i organisationen 
• att få delta i utvecklingsprojekt, där man utvecklar ny kunskap 

och hittar lösningar på problem 
• att utbildning ses som en investering för framtiden 
• att få en personlig och yrkesmässig utveckling i arbetet."55 

 

3.2.2 Ersättning - förmån - belöning 
 
Det är lite oklart vad ordet belöning kan innebära för olika 
människor. Närliggande ord är ersättning och förmån som dagligen 
sammanblandas med belöning. Å ena sidan är orden delvis 

51 Hur moderna organisationer fungera, D.I. Jacobsen & J. Thorsvik, 1998 
52 Ibid. 
53 Belöningssystem, A. Svensson & Wilhelmsson L., 1989 
54 Belöningar och belöningssystem, A.S. Paul, 1991 
55 Ibid. 
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synonymer, men å andra sidan är det viktigt att här försöka  klargöra 
väsentliga skillnader mellan dem genom att ge dem några skilda 
karakteristika. 
 
Det är lätt att blanda ihop belöning och förmåner. Det kan bero på 
att vad som i en situation och för en viss person är en förmån i ett 
annat läge kan vara en belöning och vice versa. "Med en viss 
förenkling och med tanke på att det finns belöningar som inte helt 
och fullt uppfyller alla kriterier, kan en förmån sägas ha följande 
kännetecken. Den är: 
• känd i förväg 
• inte knuten till en speciell arbetsprestation 
• i allmänhet generell 
• oftast avtalsbunden."56 
 
De flesta förmåner är skattepliktiga sedan 1991 och därmed mindre 
intressanta som konkurrensmedel. Det finns därför skäl att i stället 
utveckla belöningsformer som inte är skattepliktiga. 
 
Man kan säga att syftet med ersättning som lön, är att uppnå och 
vidmakthålla en relation. Således har individen rätt att förvänta sig 
en ersättning och även ha kännedom om den eller hur den beräknas 
på förhand. Så länge som relationen består är ersättningen 
kontinuerlig till sin karaktär. 
 
Gränslandet mellan ersättning och förmån är relativt flytande, 
speciellt som det ofta är förmånligt ur skattesynvinkel för en anställd 
att växla ersättningar mot förmåner. 
 
Ovanstående beskrivning kan sammanfattas i följande tabell med 
förmåner som mellanform:57 
 
 
Begrepp Ersättning Förmån Belöning 
Syfte Uppnå relation Uppnå 

tillfredställelse 
Uppnå motivation 

Förväntan Rätt att förvänta sig Kan förvänta sig Bör förvänta sig 
Kunskap På förhand Vanligen på 

förhand 
I efterskott 

Frekvens Kontinuerlig Kontinuerlig/till
fällig 

Tillfällig 

 
Figur 4: Ersättning, förmån och belöning 
 
"Det ligger nära till hands att koppla samman det vi kallar ersättning 
och förmåner med vad Herzberg kallar hygieniska faktorer och det vi 
kallar belöning med motivatorer. Med hygieniska faktorer avser 

56 Belöningar och belöningssystem, A.S. Paul, 1991 
57 VEPA PROJEKTET om ekonomi- och belöningssystem i statliga myndigheter, A. Gröjer & 
J.E. Gröjer,  1988 
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Herzberg sådana faktorer vars avsaknad leder till missnöje, medan 
deras närvaro inte leder till motivation som motivatorerna."58 
 

3.2.3 Belöningssystem 
 
Ett väl fungerande belöningssystem utmärks av följande kriterier: 
• Belöningen ska utgöra en väsentlig del av medarbetarens totala 

ersättning eller lön. En alltför liten belöningsandel ger inte samma 
incitament. 

• Belöningssystemet bör gälla alla inom företaget, från högsta chef 
till alla medarbetare. 

• Belöningssystemet måste vara genomtänkt och realistiskt. Ett 
alltför svårt alternativ eller ett alltför enkelt prestationsmål 
innebär inget extra incitament till ett effektivt arbete. 

• Belöningen måste vara kopplad till strategiskt viktiga 
prestationsmål för företaget. 

• Den belönade medarbetaren måste kunna påverka sitt resultat. 
Det är meningslöst att ha ett belöningssystem där den enskilde 
medarbetaren belönas för vad någon annan gjort eller inte gjort. 59 

 
Till dessa kriterier borde även läggas  att belöningssystemet  ska vara 
administrativt praktiskt och effektivt. 
 
Det är inte ovanligt att belöningssystemet i en organisation lever sitt 
eget liv vid sidan av övriga förhållanden. Detta är självklart inte att 
föredra. Belöningssystemet måste bli en del av företagets kultur. Vid 
en översyn av företagets belöningssystem är det är nödvändigt att 
beakta hur olika system och faktorer påverkar varandra.  
 
För att belysa detta samband använder vi Weisseboards enkla "sex-
box-modell".  
 
 

58 VEPA PROJEKTET om ekonomi- och belöningssystem i statliga myndigheter, A. Gröjer & 
J.E. Gröjer,  1988 
59 Formulation and Implementation - Tasks of the General Manager, A.A. Thomphson & A.J. 
Strickland, 1992 
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Figur 5: Weissebords "sex-box-modell" 60 
 
" Utan att gå närmare in i de olika rutorna kan vi se att om ett företag 
t.ex. ändrar produktsortimentet eller ökar tjänsteinslaget i sitt utbud 
kan det få konsekvenser för utformning av belöningssystemet. 
Decentralisering av verksamheter, ansvar och befogenheter är ett 
annat exempel på utveckling som kräver omprövning av det befintliga 
belöningssystemet. Många företag ger resultatenhetschefer möjlighet 
till rejäla bonuspåslag relaterade till enhetens resultat. Men det är 
viktigt att resultatmätningen bygger på både kort- och långsiktigt 
arbete så att inte det omedelbara ekonomiska utfallet blir en alltför 
styrande faktor. Andra exempel är byte av ledning i företaget eller 
införande av ny teknologi och nya stödsystem. I många fall släpar 
dock belöningssystemet i praktiken efter i förhållande till 
förändringar i uppgifter och mål."61 
 

3.2.4 Styrning med belöningssystem 
 
Under denna rubrik beskriver vi utifrån litteraturen den roll som 
belöningssystemet har för ekonomistyrningen i företaget.  
 
Företagets effektivitet har blivit alltmer beroende av enskilda 
medarbetare, deras ansvar, kompetens och motivation. 
Uppfattningen att belöningssystemet är centralt för styrningen av 
företag har alltmer vunnit insteg. Ett grundantagande är då att 
förändringar åstadkoms av individer och att dessa individers 

60 Belöningar och belöningssystem, A.S. Paul, 1991 
61 Ibid. 
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motivation har ett starkt samband med måluppfyllelsen för ett 
företags verksamhet.62  
 
Beteendemässiga aspekter har alltmer kommit i förgrunden. Bland 
egenskaper som kan vara positivt relaterade till framgångsrika företag 
finns: uppmärksamhet, omsorg, uppmuntran och fria tyglar. "Dessa 
tillsammans med att den grundläggande affärsidén ska uppfattas och 
verka tvärs genom hela företaget, utgör de exempel på företagets 
kultur. Företagskulturen har kommit att spela en allt större roll som 
styrmedel i företag. Individuella prestationer påverkas i hög grad av 
denna företagskultur."63 
 
Samuelsson konstaterar att 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."64 
 
Individers beteende påverkas både av positiva och negativa 
belöningar. Den positiva belöningen kan förklaras som ett utfall som 
väntas leda till ökad behovstillfredsställelse, medan den negativa 
belöningen utgör motsatsen. Utifrån detta synsätt är belöningens roll 
att belöna när individens beteende bidrar till att företagets mål 
uppnås. Å ena sidan utvecklar företaget belöningssystem som 
belönar specifika individuella resultat som leder till dessa mål. Å 
andra sidan anstränger sig individen för att utveckla kunskap som 
fordras för att nå dessa resultat och åstadkomma den önskade 
belöningen.65 I denna process är mätbara resultat just den viktiga 
länken. Enligt Samuelsson borde dessa resultat ha två egenskaper: 
dels ska de spegla organisationens mål, dels måste beslutsfattare 
förstå relationen mellan resultat och de önskade belöningarna. 
 

3.2.5 Kopplingen mellan prestation och belöning 
 
Belöningens grund kan delvis vara objektiv, t.ex. att budgeterat 
resultat överträffas, och delvis subjektiv genom överordnades och 
eventuella jämlikars behandling. I styr- och belöningssystemet ingår i 
regel de faktorer som kan mätas objektivt. I de fall där belöningar 
avser strategisk planering, blir belöningarna med nödvändighet 
subjektiva.  
 
Oavsett typ av arbetet är det alltid önskvärt att det finns en koppling 
mellan prestation och belöning. Detta innebär inte att belöningen 
måste vara materiell. Alla belöningssystem som har till syfte att 

62 Controllerhandboken, L.A. Samuelsson, 1999 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Ibid 

  31 

                                                



stärka kopplingen mellan prestation och belöning, bör testas på nio 
kritiska punkter: 
 
1. "Finns det en gemensam syn hos företagets nyckelpersoner vilka de 

övergripande målen är? Målen är förutsättningen för att veta vilka 
prestationer som väntas av dem och utgör därför en förutsättning 
för belöningssystemet. 

2. Kan företaget tillgodose de typer av belöningar individen 
efterfrågar? Företaget bör utforma belöningssystemet så att varje 
individ upplever att belöningen också i praktiken fungerar som en 
belöning. 

3. Finns det en koppling mellan prestation och lön? Om 
belöningssystemet ska vara motivationsdrivande är det en 
förutsättning att det finns en koppling mellan prestation och lön. 

4. Finns det en nära koppling mellan belöning och prestation? 
Belöningar som ges lång tid efter utförd prestation är svaga 
belöningar och främjar inte motivationen. 

5. Finns det en förståelse för hur prestationen bedöms och belönas i 
företaget? Alltför ofta är sättet att bedöma prestationer otydligt för 
medarbetare. 

6. I vilken utsträckning belönas och bestraffas prestationer i företaget? 
Forskning visar att bestraffande åtgärder ofta är dåliga verktyg för 
att förändra beteende. 

7. Kontrolleras prestationer av rätt person på rätt nivå? Det är viktigt 
att belöningar kontrolleras av beslutsfattare som befinner sig så 
nära individen som möjligt. 

8. Hur stor är skillnaden mellan hur duktiga och mindre duktiga 
personer belönas i företaget? Om löneskillnaderna är alltför små 
mellan ambitiösa och mindre ambitiösa individer finns risk att 
belöningssystemet inte har den sporrande effekt det syftar till. 

9. Är mål, utvärdering, återkoppling och belöningssystem integrerat i 
samma system? Dessa delar bör helst hänga ihop för att helheten 
ska bli tydlig för medarbetarna vars prestationer ska 
överensstämma med företagets mål."66 

 

3.2.6 Produktivitet/effektivitet  
 
Med produktivitet avses vanligen hur väl ett företag eller ett samhälle 
utnyttjar tillgängliga resurser av olika slag, exempelvis arbete, kapital 
och naturresurser. Distinktionen mellan produktivitet och effektivitet 
är inte så tydlig. Man kan säga att effektivitet är relaterad till 
verksamhetens mål, det vill säga "att göra rätt saker". Produktivitet 
har en snävare betydelse som kan fångas i meningen "att göra sker 
rätt". I tider när detaljstyrning ersätts av målstyrning ökar betydelsen 
av denna distinktion allt mer. 67 

66 Controllerhandboken, L.A. Samuelson, 1999 
67 Produktivitet och effektivitet ur psykologiskt och socialt perspektiv, Aronsson, G. 
& Johansson, G. 1991 
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Brorström skriver om att det finns vetenskapliga belägg och praktiska 
exempel som visar att produktiviteten och 
självkänslan/välbefinnande ökar när arbetet och 
arbetsorganisationen utvecklas under vissa specifika villkor68. Själva 
organisationen ses då som ett medel/verktyg för företagsledningen att 
uppnå målen för sin verksamhet och organisationsformen används 
för att på ett planmässigt sätt föra samman produktionsfaktorerna 
arbete och kapital.  
 
Kontakten mellan anställda och chef är viktig för att en effektiv 
styrning ska uppkomma. Det är viktigt att ledningen utvecklar en 
individs självförtroende. Som Svensson och Wilhelmsson (1988) 
skriver grundas motivation och tillfredställelse på respekt för 
mänsklig värdighet. Varje anställd har behov av att känna förtroende 
från sin arbetsgivare69. Vidare kan man säga att kunskaperna om 
hur produktionsfaktorn kapital skall användas och utnyttjas optimalt 
är väl utvecklad i olika sammanhang.  
 
Den andra produktionsfaktorn - arbete - innebär den enskilda 
individen, dennes kompetens och utvecklingsmöjligheter, förmåga att 
samverka med andra individer och samspelet mellan individen och 
kapitalfaktorn. Kunskaperna om denna produktionsfaktor är 
betydligt mer outvecklade. Svensson och Wilhelmsson skriver att den 
anställde anpassar sig till ett innehållslöst liv om arbetet inrättas så 
att det blir rutinbetonade och stimulansfattigt och om den anställda 
övervakas. Den anställde inriktar sig då i stället på förtjänsten att 
berika fritiden.70 

 

3.3 Motivation 
 
Man kan säga att motivationen är det som driver en individ till att 
handla och bete sig på ett speciellt sätt. Det är en kombination av 
intellektuella, känslomässiga och fysiologiska processer som i varje 
situation avgör vilken styrka och psykisk energi individen handlar 
med.71 Ibland används motivation synonymt med behov. 
 
Motivationen är svår att definiera, men forskare förefaller dock 
överens om att motivationen främst kan avläsas i följande 
beteendemönster: initiativkraft, förmåga att arbeta i en bestämd 
riktning, uthållighet, intensitet och arbetsprestation.72 
 

68 Arbetsorganisation och produktivitet, Brorström, A. 1991 
69 Belöningssystem, Svensson & Wilhelmsson 1989  
70 Ibid. 
71 Controllerhandboken, L.A. Samuelson, 1999 
72 Ibid. 
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Det är viktigt att förstå drivkrafterna bakom en individs beteende. Det 
gäller alla företag där individens motiv helst ska överensstämma med 
de arbetsuppgifter som ska utföras i företaget. Om företagets mål och 
personens mål inte stämmer överens inträffar en motivationskris. Då 
blir jobbet något personen tvingar sig till att göra. Grip och Sewerin 
kallar detta för försörjningsinstitution som fungerar "som en 
ekonomisk biljett till förverkligandet av mål på icke-arbetstid."73  Det 
mår varken organisationen eller den anställde bra av. Om man 
däremot upplever att man jobbar för något viktigt och meningsfullt, 
kan det slå gnistor om den lyckliga föreningen mellan 
organisationens och personens mål. Människor som arbetar i en 
organisation har egna personliga mål. Dessa kan inte bara hänföras 
till privatlivet och fritiden, utan bör på ett eller annat sätt också 
tillfredställas i jobbet. Att förstå och erkänna detta är av stor vikt för 
både individen och företaget.74 
 
Det är också viktigt att sättet att nå målen inte är givet en gång för 
alla och opåverkbart. Om så är fallet - härskar rutinerna och 
resultatet är givet: motivationen sjunker eftersom man inte får 
möjlighet att testa nya sätt att uppnå mål.75 
 

3.3.1 Motivationsteorier 
 
Det finns en mängd teorier om vad som motiverar människor i 
lönearbete, där teorierna som följer nedan är de dominerande: 
 
 
3.3.1.1 Maslows behovshierarki 
 
Maslow rangordnar de mänskliga motiven i en behovshierarki eller 
behovstrappa. Det är fysiologiska behov, säkerhetsbehov, 
kontaktbehov, uppskattnings- och statusbehov samt behov av 
självförverkligande.76 Detta innebär att människan inte bara har 
behov av föda, trygghet och mänsklig samhörighet utan även behov 
av att betyda något, att bli tillfrågad, att få ansvar för det hon utför 
och åstadkommer. Kort sagt att få utveckla och förverkliga sig själv. 
De behov som finns i Maslows behovstrappa har alla människor, men 
enligt Samuelsson är det bara otillfredsställda behov som utlöser 
energi och handling, d.v.s. är motiverande. När behoven på lägre nivå 
är tillfredsställda, rör sig individen uppför behovstrappan. Behovens 
styrka varierar självklart från individ till individ. 
 
"Överfört till företaget är det uppskattnings- och statusbehovet samt 
behovet av självförverkligande i behovshierarkin som påverkas av 

73 Att lyfta på haspen, L. Grip & T. Sewerin, 1985 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Controllerhandboken, L.A. Samuelson, 1999 
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belöningssystemet."77 De övriga behoven i Maslows trappa är i stort 
sätt tillgodosedda i vårt samhälle. 
 
 
3.3.1.2 Mc Clelland 
 
McClelland ser behov utifrån personlighetsgrad. Enligt honom finns 
det tre slags behov som är centrala i en organisationsmiljö: behovet 
att lyckas, maktbehov och behovet av social tillhörighet.78 Vissa 
individer har starkt maktbehov, andra drivs av behov av social 
tillhörighet, medan högpresterande individer anses ha ett ovanligt 
starkt behov av att lyckas. Man kan säga att individer som har starkt 
maktbehov är mer intresserade av status och att påverka andra 
människor än att utföra ett bra arbete. Individer som däremot har ett 
starkt behov av social tillhörighet föredrar samarbete framför 
konkurrens. 
 
 
3.3.1.3 Herzbergs 
 
Herzbergs arbetsmotivationsteori bygger på Maslows behovsteori 
översatt till arbetslivet. Herzberg gör en distinktion mellan 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer kan förklaras 
som förhållanden på arbetsplatsen som måste vara uppfyllda för att 
en individ inte ska vantrivas (lön eller arbetsmiljö). 
Motivationsfaktorer kan ses som villkor i arbetsuppgiften.79 Enligt 
Herzberg ställer sig medarbetaren ständigt två frågor i förhållande till 
sin arbetsuppgift: "Behandlas jag väl" (hygienfaktor) och "används jag 
väl" (motivationsfaktor). 
 
 
3.3.1.4 Kognitiva teorier 
 
Kognitiva teorier koncentrerar sig på interaktionen mellan individens 
tankemönster och omgivningen. Denna interaktion antas spela en 
viktig roll för motivationen. Forskningen har hittills ägnat sig åt två 
typer av tankar: individens tankar om sig själv och individens tankar 
om omgivningen.  
 
1. Attributionsteorin är en kognitiv teori enligt vilken individer, genom 

att observera sitt eget handlande, kan lära sig huruvida de själva 
styrs av yttre eller inre faktorer. "Den som upplever sig vara styrd 
av yttre faktorer söker yttre belöningar som lön och status, medan 
den som styrs av inre faktorer mer söker efter inre drivkrafter som 
t.ex. utvecklande arbetsuppgifter."80 

77 Controllerhandboken, L.A. Samuelson, 1999 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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2. Förväntningsteori är en annan form av kognitiv teori. Den förklarar 
arbetsprestationen med utgångspunkt i fyra variabler: 
motivationsstyrka, personlighet, kompetens och rolluppfattning.81 I 
denna teori finns två typer av förväntningar: handlingskonsekvens 
och ansträngningskonsekvens. "Handlingskonsekvens innebär att 
individen upplever en koppling mellan varje beteende och dess 
konsekvenser (belöningar och bestraffningar). Individen förväntar 
sig att ett visst beteende genererar en viss belöning."82 
Ansträngningskonsekvensen "innebär att det hos varje individ 
finns en förväntan huruvida varje arbetsprestation ska lyckas eller 
ej."83 

 
Kaplan och Atkinson argumenterar också för att förväntningsteori 
ska tillämpas på företagets belöningssystem. Enligt de ska belöningar 
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.84 
 
 
3.3.1.5 Schous motivationsforskning 
 
Ett av Pierre Schous credon är "att motivationen är en konsekvens av 
graden av överensstämmelse mellan det individen vill ha ut av sitt 
arbete och det arbetet i praktiken erbjuder."85 Det innebär att 
motivationen och känslan av belöning är subjektiva företeelser. Om 
individen har intressanta arbetsuppgifter, om det finns ett 
belöningssystem som individen finner belönande, om  det finns 
utvecklingsmöjligheter som överensstämmer med individens stadium 
i livet och individen kan identifiera sig med företaget och företagets 
mål - då kan vi säga att det uppstår en hög motivation. 
 
Enligt Schous forskning kan man inte sätta likhetstecken mellan 
materiella belöningar och motivation. Han menar att 
motivationsfaktorer som arbetsklimat, ledarskap, kundkontakt, 
ägarförhållanden och utvecklingsförhållanden starkt påverkar 
arbetsmotivationen hos individen. 
 
"Schous analys visar även att motivationen och dess styrning i 
företaget ofta är dolt. Det finns förvånansvärt ofta en omedvetenhet 
om vilka prestationer som egentligen belönas."86 
 

81 Controllerhandboken, L.A. Samuelson, 1999 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Advanced Management Accouting, R. Kaplan & A. Atkinson, 1998 
85 Controllerhandboken, L.A. Samuelson, 1999 
86 Ibid. 
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 3.3.2 Sambandet mellan belöning - motivation - prestation 
 
En av många modeller för sambandet mellan belöning, motivation 
och prestation består av tre faktorer som påverkar det slutliga 
beteendet: 
♦ Belöningens betydelse för individen 
♦ Sambandet mellan belöning och arbetsuppgift  
♦ Sambandet mellan belöning och arbetsansträngning.87 
 
Att det föreligger ett positivt samband mellan belöning, motivation 
och prestation har belagts i ett flertal experiment och empiriska 
studier (se t.ex. VEPA projektet). Om man utgår från tidigare 
beskrivningar av begreppet belöning, "kan det inte vara belöningen i 
sig som leder till en högre prestation, eftersom prestationen antas ha 
föregått belöningen. Det måste således vara en förväntan på belöning 
som antas leda till högre motivation och prestation. Problemet blir då 
att utforma belöningarna på ett sådant sätt och med en sådan 
frekvens, att individen uppfattar dem som motiverande."88 
 

3.3.3 Belöningssystemets variation 
 
I litteraturen kan man läsa att "både experiment och praktiska 
erfarenheter pekar mot en fallande marginalprestation vid ökad 
belöningsvolym av en given belöning."89 
 
Detta visas med figuren nedan:  
 
 

 
Figur 6: Belöning och marginalprestation 
 
 
Motsvarande gäller även över tiden. Om en belöningsform lever 
tillräckligt länge, föreligger en stor risk att mottagaren alltmer 
uppfattar den som en ersättning.90 

87 VEPA PROJEKTET om ekonomi- och belöningssystem i statliga myndigheter, A. Gröjer & 
J.E. Gröjer,  1988  
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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En väsentlig tumregel skulle alltså vara att det sannolikt är mer 
effektivt att blanda belöningsformer både i tid och rum (volym). 
 

3.3.4 Utvärdering och kontroll 
 
När en organisation har utformat och implementerat ett 
belöningssystem som ska bidra till att organisationen når sina mål, 
är det viktigt att belöningssystemet kontrolleras och utvärderas. För 
att behålla sina konkurrensfördelar måste en organisation ständigt 
anpassa sig till den föränderliga omvärlden. Detta påverkar alla 
styrsystem inklusive belöningssystemet. När kraven på medarbetarna 
förändras är det viktigt att utvärdera belöningssystemet för att se om 
det är effektivt och om det fortfarande bidrar till organisationens 
måluppfyllelse.91 
 
Ett belöningssystem är alltså inte för evigt beständigt. Vid dess 
förändringar måste man se till att medarbetarna ändå har möjlighet 
att nå upp till den tidigare belöningsnivån.92 
 
För att kunna kontrollera belöningssystemet är det viktigt att se till 
att det finns en effektiv kommunikation mellan ledningen och 
medarbetare angående belöningssystemet.93 
 

3.3.5 Information 
 
För att belöningen skall kunna motivera personalen krävs att de 
anställda uppfattar, förstår och accepterar själva informationen om 
belöningen. Informationen om hur belöning/belöningssystemet ser ut 
skall följas upp med information om varför. Medarbetarna vill kunna 
förstå avsikten med målet.94 
 
Hur ledningen väljer att kommunicera med medarbetarna beror på 
om informationen är av personlig eller generell art. Det finns många 
metoder att välja mellan. Det viktigaste är att den valda metoden 
passar den typ av information som ska delges. T ex när ledningen vill 
informera hela personalen är det troligen mest effektivt att samla 
information om företagets belöningspolicy i en personalhandbok. Om 
det är nödvändigt med information till en speciell individ kan det vara 
mer effektivt med ett personligt brev. 
 

90 VEPA PROJEKTET om ekonomi- och belöningssystem i statliga myndigheter, A. Gröjer & 
J.E. Gröjer,  1988 
91 Reward Management. Employee performance, motivation and pay, D.A. Hume, 1995 
92 Belöningssystem, A. Svensson & L. Wilhelmson, 1989 
93 Reward Management. Employee performance, motivation and pay, D.A. Hume, 1995 
94 Konsten att motivera, G. Hagemann, 1993 
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En annan fråga är hur chefen får reda på vem som bör belönas. Även 
här finns det olika metoder. Några av dem är: 
 
♦ Genom att följa verksamheten och t.ex. se om arbetet går bättre 

eller sämre än tidigare. 
♦ Genom informella samtal. 
♦ Genom egna observationer och genom att lära känna och prata 

med personalen. 
♦ Genom kontakt med andra chefer och fackliga representanter. 
♦ Genom rapporter och dokumentation av arbetet. 
♦ Genom förslagskommittén som belönar förslaget. 
♦ Insamla kollektiva förslag. 
♦ Diskutera i grupper om vad som krävs av personalen för att 

belöning skall utgå. 
♦ Utvecklingssamtal med den enskilde medarbetaren och diskutera 

närmare vad båda vill, d.v.s. redogöra för sina respektive 
önskemål.95 

 
Man får heller inte glömma att information skapar förtroende och 
trygghet, men bara om den är riktig och trovärdig. Medarbetarna 
måste med stöd av tidigare erfarenheter kunna lita på att ledningen 
håller sitt ord.96 
 

3.4 Ledarskap 
 
Ledarskap är något som alla människor kommer i kontakt med på ett 
eller annat sätt. Vad är då ledarskap och vad utmärker en effektiv 
ledare? De flesta brukar svara med personliga egenskaper t ex 
framåtanda, beslutskraft etc. Forskning har visat att ledarskap 
påverkas mer av situationen och av typen av uppgift, än av 
personligheten. Effektivt ledarskap handlar om mycket mer än 
personliga egenskaper97. 
 
”En ledare måste ha förmågan att sätta upp mål och arbeta 
målinriktat, ha förmågan att bedöma graden av misslyckande och 
framgång, och att kunna ge andra äran av deras personliga bidrag”98. 
Resultaten av det vi gör idag spelar en viktig roll för hur vi kommer 
att handla i framtiden. Vi upprepar beteenden som belönas och 
undviker sådana som bestraffas, beteenden som inte ger något 
resultat alls glömmer vi99. Det är därför viktigt att en ledare belönar 
bra arbetsinsatser. 

95 VEPA PROJEKTET om ekonomi- och belöningssystem i statliga myndigheter, A. Gröjer & 
J.E. Gröjer,  1988 
96 Konsten att motivera, G. Hagemann, 1993 
97 Ledarskap – en praktiskt handbok för företagare och chefer, L. Rosell och B. 
Lundén, 1997  
98 Ibid. 
99 Ledarskapets utmaning, J.M. Kouzes & B.Z. Posner, 1997 
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En tänkbar definition på ledarskap kan vara följande – ”konsten och 
kunskapen att leda arbete och resurser så att ett företags fastställda 
mål uppnås i enlighet med etablerad policy”100. Bruzelius och 
Skärvad definierar ledarskap som ”den process genom vilken en 
person influerar andra att nå uppställda mål”101. 
 

3.4.1 Engagera  
 
Det viktigaste inom ledarskap är hur man lockar fram egenskaper 
som t ex motivation och engagemang hos sina medarbetare. 
Människan måste sättas i centrum för att uppnå bra resultat102. 
Engagemanget i arbetet och motivationen för den egna arbetsinsatsen 
styrs till stor del av delaktigheten i verksamheten. För att skapa detta 
engagemang är det viktigt med kommunikation, att den sker på ett 
sådant sätt så att alla känner sig som jämlikar.103 För att öka 
engagemanget från medarbetarna är det viktigt att arbetet är upplagt 
på ett sätt så att alla kan få en bekräftelse på den egna insatsens 
värde104. 
 

3.4.2 Motivera 
 
Motivationen är ett viktigt nyckelord i den människorelaterade 
ledarstilen. Det handlar om att motivera sina medarbetare till att 
utföra sina arbetsuppgifter. Brist på stöd, uppmuntran och 
motivationsdrivande faktorer, kan göra att arbetslusten försvinner. 
Nyckeln till att motivera sina medarbetare ligger i förståelsen av 
människors beteenden dvs. förståelsen för att varje människa är unik 
och att alla har behov som måste tillfredställas105.  
 
Motivation och kreativitet hänger intimt samman med ledarskap och 
auktoritet. "Ansvaret för situationen, som den är idag, är delat, enligt 
vårt synsätt. Ledarskap är någonting som finns och utvecklas i en 
relation mellan ledare och ledda, mellan chefer och medarbetare. 
Detta någonting är en helhet av roller, förväntningar, krav, känslor, 
uppfattningar och handlingar som ständigt förändras. Ledarskap är 
inte detsamma som chef och ledare."106  
 
Ett av de äldsta, viktigaste och effektivaste sätten att påverka 
motivationen, är att knyta arbetsrelaterade belöningar och 

100 Management enligt Puh,  R.E. Allen, 1996 
101 Integrerad organisationslära, L.H. Bruzelius & P-H. Skärvad, 2000 
102 Ledarskap – en praktisk handbok för företagare och chefer, L. Rosell & B. 
Lundén, 1997 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Att lyfta på haspen, L. Grip & T. Sewerin, 1985 
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uppmuntringar till den nedlagda arbetsinsatsen. Om man 
eftersträvar kvalitetsmedvetenhet bör man belöna dem som ständigt 
uppfyller kvalitetsnormerna; de som presterar en låg kvalitet bör ej 
belönas förrän de kommit upp till den önskade nivån. Detta sätt att 
koppla belöningar till arbetsprestationer är väldigt vanligt idag107.  
 
 

107 Ledarskapets utmaning, J.M. Kouzes & B.Z.  Posner, 1997 
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4. Fallföretaget 
 
I detta avsnitt presenteras fallföretaget i undersökningen. Denna del 
innefattar först en kort inledning om företaget med fakta och historik 
och därefter en redogörelse om företagets belöningssystem.  
  
 

4.1 Presentation av fallföretaget 
 
Tarkett Sommer är idag en av de största aktörerna i världen på golv. 
Visionen är att vara ledande inom miljö-, teknik- och 
serviceutveckling inom affärsområdet samt att öka förmågan och 
flexibiliteten när det gäller kundanpassning108. 
 
Tarkett Sommer AG bildades i slutet av 1997 genom sammanslagning 
av Sommer Alliberts golvdivision och Tarkett AG. Huvudkontor och 
företagsledning finns i Nanterre Frankrike. Golvkoncernen 
producerar mer än 250 miljoner kvadratmeter golv och 
väggprodukter varje år och har ca 7 400 anställda över hela 
världen109. 
 
Företaget finns i mer än 50 länder. Koncernens produkter tillverkas 
på 27 fabriker i 10 olika länder. I Europa har Tarkett Sommer 
tillverkning på 17 orter och över hela världen finns mer än 30 
säljbolag. I Sverige finns fem olika försäljningsregioner; region Syd 
Malmö, region Väst Göteborg, region Öst Stockholm, region Norr 
Umeå och Key Account Malmö. Kontoret i Ronneby är ett säljkontor 
inom region Syd110. I Ronneby finns 680 anställda varav 23 % är 
kvinnor111. 
 
Grundtankarna i Tarkett Sommers verksamhet är att tillverka golv 
och vägg med tanke på de olika slutanvändarnas speciella krav och 
behov; i hemmiljö såväl som i offentlig miljö112. 
 
 

4.2 Dagens ekonomiska belöningssystem 
 
Nuvarande lönemodell utgår från ett lokalt avtal. De 
kollektivanställda får lön utifrån svårighetsgrad, ansvarsområde och 
hur många arbetsuppgifter var och en kan utföra. För 
tjänstemannasidan finns en speciell lönemodell. Utöver den ”vanliga” 

108 www.tarkett-sommer.com/sverige 
109 ibid. 
110 Ibid. 
111 Intervju med personalchef Per Mattsson 011217 
112 www.tarkett-sommer.com/sverige 
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lönen finns ett gemensamt bonussystem för samtliga medarbetare. 
Detta avtal är ettårigt och varje år förs en dialog med de fackliga 
organisationerna för att förankra systemet. Utifrån tidigare 
erfarenheter anses det viktigt att systemet är förankrat av de fackliga 
organisationerna. Nuvarande bonussystem är baserat på tre 
parametrar som ses över och justeras varje år. Parametrarna är: 
1) Effektivitet i produktion - den verkliga produktionen i förhållande 

till budgeterad.   
2) Materialåtgång – verklig materialåtgång i förhållande till 

budgeterad.    
3) Service till kunderna - tillgänglighet och leveranssäkerhet. Kvalitet 

är mer givet. 
 
Ovanstående tre parametrar har lagts samman till ett gemensamt 
bonussystem. Genom framtagna parametrar anser personalchefen att 
alla kan vara med och påverka resultatet av bonusen. 
 
Man har valt att inte koppla bonussystemet enbart till resultatet. En 
av anledningarna till detta är att företaget inte är en egen juridisk 
enhet. En annan anledning är att det är svårt att få en koppling 
mellan prestation och utfall, eftersom årsresultatet presenteras först i 
februari året efter. Med nuvarande modell sker uppföljning varje 
månad och varje medarbetare ser hur utfallet har blivit och hur 
mycket var och en kommer att få utbetalt. Utfallet presenteras för 
alla på anslagstavlor runt om på företaget och i företagets intranät. 
Utbetalning av bonusen sker två gånger om året – juni och december. 
 
Personalchefen ser en tydlig koppling mellan bonussystemet och 
produktivitet.    
 
Vidare anser personalchefen att prestationskraven är väldigt tydliga i 
produktionen. Det har arbetats fram mål för det mesta. För de 
kollektivanställda har det tagits fram mål på gruppnivå och för 
tjänstemannasidan arbetar man med individuella mål. Det sker en 
kontinuerlig uppföljning av prestationerna mot målen 
 

4.3 Bonussystemets syfte 
 
Bonussystemets syfte är att skapa engagemang och ”vi-känsla” och 
därmed uppnå inre effektivitet och bättre resultat. Utifrån systemets 
uppbyggnad ska de anställda vara med och dela på det som görs 
bättre än förväntat. Företagets verksamhet bygger i mångt och 
mycket på samarbete. Personalchefen ser en klar koppling mellan 
bonussystemet och lagandan. Det handlar om en processindustrin 
och ju bättre man kan samarbeta desto bättre resultat uppnår man. 
Gruppen ställer krav på individen, man samarbetar och lär varandra 
fler arbetsuppgifter. "Det finns lite inbyggt motivation att lära sig och 
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samarbeta bra."113 Systemet motiverar individerna att samarbeta och 
lära av varandra. 
 
Personalchefen anser att bonussystemets parametrar och hur 
beräkningen görs är väl känt bland personalen. Det är en 
förutsättning för att systemet ska fungera. Vidare anser man att de 
flesta anställda är medvetna om belöningssystemets koppling till 
företagets mål och strategier. För att öka förståelsen har man det 
senaste året börjat arbeta efter styrkort. Företaget har fem olika 
styrkort som det finns övergripande mål kopplat till. Dessa bryts ned 
på varje avdelning.  

 

4.4 Sociala motivationsfaktorer 
 
Öppenhet 
Enligt personalchefen råder det en öppenhet i organisationen. Han 
anser att syftet går förlorat om bonussystemet inte hanteras öppet 
och förankras av de fackliga representanterna.  
Förtroende  
När det gäller ledningens förtroende hos de anställda anser 
personalchefen att det alltid finns åtgärder som kan förbättras. Det 
görs årligen en kartläggning av arbetsmiljön där man tittar på den 
psykosociala arbetsmiljön. Ett område i detta är att undersöka 
ledningens ansvar för psykosociala miljön.  
Frihet  
Det råder ganska stor frihet i arbetet. Verksamheten bygger på 
målstyrning och inte detaljstyrning. Det viktiga är målet och inte hur 
man tar sig dit. 
Feedback 
Feedback och återkoppling är ett viktigt inslag i ledarskapet. För 
chefer satsar man årligen på utveckling inom detta området. Det är i 
första hand den närmsta chefen som ska ge feedback till de anställda 
och inte ledningen. 
Information  
I företagets lokala nätverk sprids en stor mängd information. Alla 
anställda har tillgång till datorer och kommer åt den information som 
sprids. 
Utvecklingssamtal 
Varje år genomförs utvecklingssamtal med all personal. I 
utvecklingssamtalen fångas vad som motiverar den anställde och 
goda möjligheter till vidareutveckling ges.  

4.5 Övriga belöningar 
 
Företaget har tagit fram en personalhandbok över vilka belöningar 
som kan utgå för de anställda.  

113 Intervju med personalchef Per Mattsson 011217 
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Dessa är inte kopplade till någon prestation. Det är bland annat 
julfester och sommarfester för all personal. Produktionsrekord kan 
uppmärksammas med ett anslag och företaget bjuder på 
smörgåstårta.  
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5. Analys 
 
 
Analysavsnittet har vi delat i två delar. I den första delen analyserar vi 
belöningssystemet på fallföretaget helt övergripande. I flera delar 
saknar vi information för att analysera empirin djupare. Ändå känns 
det viktigt att jämföra och se kopplingen mellan empirin och det som vi 
läst i litteraturen om belöningssystem för att i sin tur kunna göra en 
utvärdering mot kriterierna. I den andra analysdelen utgår vi ifrån 
kriterier som vi anser borde vara uppfyllda om ett belöningssystem ska 
betraktas som styrinstrument. Resultaten av enkäter och intervju 
kommer löpande att presenteras i detta avsnitt. 
 
När vi i fortsättningen och i samband med analys av svar från 
enkäterna nämner "anställda" menar vi egentligen anställda som 
omfattas av våra enkäter. Alla citat skrivna med kursiv stil är från 
intervju med personalchefen genomförd den 17 december år 2001. 
 

5.1 Övergripande analys av belöningssystemet på Tarkett 
 
Det som är utmärkande för belöningar är just att de bestäms av 
arbetsgivaren vilket innebär att de inte förhandlas med facket eller 
individer. De är inte heller avtalsbundna (rubrik 3.2.1). I intervju med 
personalchefen på Tarkett fick vi veta att det ändå fördes en dialog 
med de fackliga organisationerna i samband med införandet av 
bonussystemet som en del av belöningssystemet.  
 
"Det är ett lokalt avtal egentligen det här bonussystemet. Vi kommer 
överens om parametrarna och innehåll …." 
 
På Tarkett poängterar de betydelsen av support av de fackliga 
organisationerna: 
 
"Supportar de fackliga organisationerna vårt bonusavtal så fungerar 
det. För några år sedan kunde vi inte komma överens om ett 
bonusavtal men vi valde att lägga ut det ändå och då fungerade det 
inte så bra. Det var inte supportat av de fackliga organisationerna. 
Vare sig utfall eller resultatet blev egentligen bra." 
 
I diskussion om belöningar som omfattas av det formella 
belöningssystemet, nämndes regelverk för (vilka) förmåner de har: 
fria glasögon, årliga julfester, ekonomiska medel till fackliga 
organisationerna för en årlig sommarfest osv.  
 
"Man har rätt så mycket sådana förmåner som vi kanske inte betraktar 
som belöning." 
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Detta understryker teorin som säger att det är väldigt lätt att blanda 
ihop belöning och förmåner. Mycket förenklat kan man säga att det 
beror på både individen i fråga och själva situationen. Det verkar som 
att de förmåner personalchefen nämner verkligen är förmåner och 
inte belöningar. Detta bland annat därför att de är kända i förväg, 
inte knutna till någon speciell arbetsprestation och i allmänhet 
generella (rubrik 3.2.2). Att de inte är knutna till någon speciell 
arbetsprestation styrker även personalchefens uttalande: 
 
"………..fria glasögon t.ex. och det har man oavsett prestation, ……" 
 
 
Man får heller inte glömma skillnaden mellan förmåner å ena sidan 
och belöning å andra sidan med tanke på motivation. Belöning 
fungerar som motivator, medan avsaknad av förmån kan leda till 
missnöje, medan deras närvaro upplevs inte som motiverande på 
något särskilt sätt (rubrik 3.2.2). 
 
I teoridelen (rubrik 3.2.1) har vi klassificerat belöningar som 
individuella/kollektiva, ekonomiska/sociala och 
beteendeberoende/resultatberoende. Belöningar på Tarkett är till 
största delen av ekonomisk art, då bonussystemet är den 
största/viktigaste delen i hela belöningssystemet. Å ena sidan kan 
man kanske resonera att "ge pengar är aldrig fel". Detta med tanke på 
att, för att tillfredsställa våra existentiella behov behövs just pengar. 
Inte minst har det betydelse att bonusutbetalningar sker i juni och 
december, inför semester och julklappshandlande. Å andra sidan 
räcker det ändå inte för dagens människor. Olika motivationsteorier 
(rubrik 3.3.1) pekar på makt-, kontakt-, uppskattnings-, status- och 
självförverkligandebehov. Maslow (rubrik 3.3.1.1) påstår till och med 
att de fysiologiska behoven är redan tillgodosedda i det moderna 
samhället. Det som påverkas av belöningssystemet är, enligt honom, 
just uppskattnings- och statusbehov samt behovet av 
självförverkligande. Vår egen uppfattning är överens med teori om 
sociala belöningar, d.v.s. om betydelsen av utbildning, befordran, 
större ansvar och frihet i arbetet, aktiviteter för anhöriga, feedback 
från ledningen såväl som från arbetskamrater o.s.v. Allt detta 
tillsammans gör att även arbetsklimatet blir tillfredställande, vilket i 
sin tur resulterar i att anställda blir motiverade till att jobba mot 
företagets mål. Just då uppstår den lyckliga överensstämmelse med 
individens och företagets mål, s.k. målkongruens. 
 
På Tarkett tycker 86 % av de anställda att små belöningar i form av 
tårta, klapp på axeln m.m. efter en väl utförd prestation har stor 
betydelse för deras arbetsprestation. Av ledningsgruppen håller 75% 
helt med om detta.  
 
Som vi sagt tidigare borde inte belöningar vara kända i förväg. Mycket 
förenklat kan man säga att trevliga överraskningar uppskattas och 
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har stor betydelse för arbetsmotivationen. Att spontana belöningar, 
exempelvis resor, personalfester m.m. efter en väl utförd prestation 
har stor betydelse för anställdas arbetsmotivation, tycker 94 % av 
anställda och 75 % av ledningsgruppen. Medvetenhet om att det inte 
är "endast" pengar som gäller i frågan om belöning, finns alltså hos 
både anställda och ledning. Att belöningar borde vara både 
ekonomiska och sociala tycker 91 % av de anställda och samtliga i 
ledningsgruppen.  
 
Vidare tycker alla i ledningsgruppen och 71 % av de anställda att 
belöningar borde vara både individuella och kollektiva. För att 
bestämma om belöningssystem skall vara kollektivt eller individuellt, 
måste man utgå ifrån å ena sidan verksamheten som bedrivs och å 
andra sidan vad som är mest betydelsefullt för ett gott resultat 
(rubrik 3.2.1.1). Man får ändå inte glömma vilken betydelse belöning 
och uppmärksamhet har för en individs arbetsmotivation. 
 
Utifrån vad det är som belönas klassificeras belöningar som 
resultatberoende och beteendeberoende. På Tarkett ser vi båda typer 
av belöningar. De flesta är självklart resultatberoende. Detta med 
tanke på att de jobbar med målstyrning och det är just det som de 
kallar för resultat. Enligt personalchefen är det "en koppling till de 
individuella mål som sätts upp och det är ju ett resultatberoende". Om 
man däremot tittar på tjänstemannasidan tittar man både på resultat 
och prestation.  
 
Den beteendeberoendebelöningen på tjänstemannasidan utgår ifrån 
följande: 
 
"Där gör vi en värdering på varje medarbetare eller en speciell 
värderingmall och det är mera beteendeberoende." 
 
Eftersom bonussystemet är mest aktuellt i fråga om belöningar på 
Tarkett, har vi ställt ett par frågor om det i samband med betydelsen 
för anställdas arbetsmotivation och viljan att stanna kvar i företaget. 
Att bonus har stor betydelse för deras arbetsmotivation tycker 73 % 
av de anställda. Även 50 % av ledningsgruppen instämmer i det. Det 
intressanta är att 2 personer i ledningsruppen inte alls svarat på 
frågan. Avsaknaden av två personers svar är lite märkligt då vi tycker 
att ledningen borde ha kunskap om vad bonus betyder för anställda? 
Att det är bonussystemets förtjänst att de anställda vill stanna kvar i 
företaget tycker endast 43 % av de anställda och 50 % av 
ledningsgruppen. Detta styrker ytterligare vårt resonemang, att de 
anställda ändå uppskattar det goda arbetsklimatet, feedback, frihet i 
arbete o.s.v. (se vidare rubrik 5.2.1).  
 
I teoridelen har vi konstaterat att ett väl fungerande belöningssystem  
utmärks av vissa kriterier (rubrik 3.2.3). Nedan följer kriterierna 
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tillsammans med respondenternas uppfattning om dessa är uppfyllda 
i fråga om bonussystemet på Tarkett:  
 
• Belöningen ska utgöra en väsentlig del av medarbetarens totala 

ersättning eller lön. Detta uppfyller bonussystemet. 
Belöningssystemet bör gälla alla inom företaget, från högsta 
chefen till alla medarbetare. Detta är också uppfyllt (alla får 
samma ersättning). 

• Belöningssystemet måste vara genomtänkt och realistiskt. Med 
detta menas att prestationsmål bör vara "lagom" ställda - inte för 
höga, inte för låga. Detta stämmer också. På frågan "Känner du att 
kraven som ställs på dig överensstämmer med din möjlighet att 
prestera?" svarade hela 80% av anställda att de instämmer i att 
kraven som ställs på dem överensstämmer med deras möjlighet 
att prestera 

• Belöningen måste vara kopplad till strategiskt viktiga 
prestationsmål för företaget. Det stämmer också. På frågan om 
syftet och kopplingen mellan företagets mål och strategier säger 
personalchefen: 

 
"Syftet är naturligtvis att skapa ett engagemang och "vi känsla". 
Självklart också att uppnå ett bättre resultat. Systemet är uppbyggt så 
att det som vi gör bättre än vi har förväntat oss det delar företaget och 
de anställda på efter sociala kostnader. Det är uppbyggt så. Och här 
kopplas det till resultat."  
 
• Den belönade medarbetaren måste kunna påverka sitt resultat. På 

Tarkett är bonusen samma för alla. Å andar sidan är samarbetet 
viktigt för resultatet. Ju bättre man samarbetar desto bättre blir  
resultatet. Om man ser det utifrån detta resonemang kan den 
enskilde alltså indirekt påverka resultatet genom att samarbeta 
med andra så bra som möjligt.  

 
• Det är extra viktigt att belöningssystemet blir en del av 

företagskulturen. Det är nödvändigt att beakta hur 
belöningssystemet och andra system och faktorer i företaget 
påverkar varandra (rubrik 3.2.3). Hur arbetet fördelas, vilka 
stödsystem som finns i företaget, hur det är med samarbete, 
uppmuntran, konflikthantering, vilken typ av ledarskap som finns 
i företaget och målet bör ses i samband med vem/vad som 
belönas. Vi har inte detaljerade uppgifter om företagskulturen men 
lite av det diskuterar vi vidare i analysdelen. Bitar som vi tar upp 
är bland annat förtroende, information, uppmuntran, och även 
ledarskap i samband med att engagera och motivera. Av detta att 
döma är belöningssystemet på Tarkett en del av företagskulturen.  

 
• Belöningssystemet borde i samma takt följa alla förändringar i 

företaget speciellt uppgifter och mål. Parametrarna som 
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bonussystemet på Tarkett baseras på justeras årligen och är inte 
givna en gång för alla.  

 

5.2 Analys av kriterier  
 
Genom att styra avgörs vad som är målet. Styrningsförsök påverkar 
den styrdes beteende i riktning mot målet (rubrik 3.1.1). Detta 
stämmer överens med det vi tidigare konstaterat i rubrik 3.2.4, 
nämligen att belöningar är ett pedagogiskt ledningsinstrument som 
skall användas av ledningen och chefer för att främja verksamheten. I 
denna del av analysen jämför vi ledningens och de anställdas åsikter 
om olika frågor som vi sedan kopplar till kriterierna. Vi har sagt 
tidigare att först när synen på belöningssystemet överensstämmer 
mellan ledning och anställda anser vi att belöningssystemet som 
styrinstrument uppnått sin funktion. I vår analys går vi vidare och 
tar hänsyn till svar som vi fått från vår intervju med personalchefen 
och från enkäter till anställda och ledning samt teorin. Först när alla 
dessa "bitar" stämmer överens anser vi att kriteriet är uppfyllt. 
 
 
 

5.2.1 Det måste finnas en koppling mellan belöningssystem och de arbetssätt som 
påverkar att företaget går bättre, dvs. det ska bidra till produktivitet och effektivitet. 
 
När ett belöningssystem används som styrmedel för att påverka de 
anställdas handlingar i riktning mot verksamhetens mål vill 
företagsledningen öka både effektivitet och produktivitet. Svensson 
och Wilhelmsson poängterar (rubrik 3.2.6) vikten av att föra samman 
produktionsfaktorerna arbete och kapital. Nuvarande bonussystem 
på Tarkett baseras på tre parametrar:  
 
• Effektivitet i produktion  
Personalchefen utrycker det så här:  
 
"Bonussystemet är baserat på effektivitet i produktion, alltså hur 
mycket vi får ut i förhållande till hur mycket vi planerat att få ut." 
 
• Materialåtgång  
 
Den andra viktiga parameter är materialåtgång vilket innebär: 
 
"Hur väl vi använder materialet i förhållande till hur mycket vi har 
beräknat att använda." 
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Man kan förstå att materialåtgång är en viktig parameter på ett 
producerande företag. Omkring 65 % av alla kostnader på Tarkett är 
just materialkostnader. 
 
• Service till kunderna 
 
Den tredje parameter som återspeglar sig i bonussystemet är service 
till kunderna. Med detta menas tillgänglighet och leveranssäkerhet, 
medan kvalitet är mer givet.  
 
Enligt personalchefen har de lagt samman de tre parametrarna till ett 
gemensamt bonussystem vilket innebär att "alla egentligen kan 
påverka det". Inte minst viktigt är faktum att dessa parametrar ses 
över och justeras varje år.  
 
Under rubrik 3.2.6 diskuteras bland annat produktionsfaktorn 
arbete och vad detta innebär. Vår egen uppfattning är att inom denna 
faktor ingår även det som vi i våra enkäter kallar: "arbetsklimatet", 
"arbete i sig som belöning" och "feedback".   
 
Vi tittar på arbetsklimatet i form av kontakten mellan ledningen och 
anställda, förtroendets nivå, frihet i arbete, graden av eget ansvar och 
graden av eget initiativ. Svaren vi fått på dessa frågor är väldigt 
positiva.  
 
På frågorna om ledning och anställda har en öppen kontakt med 
varandra svarar båda parter ja, ledningsgruppen med 100 % och 
anställda med 77 %. Under rubrik 3.2.6 påpekas vikten av kontakten 
mellan anställda och ledningen i samband med uppkomsten av 
effektiv styrning.  
 
Alla i ledningsgruppen har förtroende för sina anställda vilket 
stämmer överens med 91 % av de anställda, som tycker att ledningen 
har förtroende för dem. Enligt Svensson och Wilhelmsson grundas 
motivation och tillfredställelse på respekt för mänsklig värdighet 
(rubrik 3.2.6). Vår uppfattning är att det är extra viktigt att de 
anställda känner förtroende just från ledningens sida. Resonemanget 
bakom detta påstående är enkelt: förtroende skapar självförtroende 
som i sin tur innebär att anställda presterar mer. Detta vinner både 
anställda och företaget på.  
 
Alla i ledningsgruppen svarar med "stämmer mycket väl" på frågan 
om de ger sina underordnade stor frihet i arbetet. Detta understryker 
även anställda med 77 % som svarat med alternativ 4-6 på samma 
fråga. Vi noterar även stor medvetenhet om att graden av eget ansvar 
påverkar de anställdas arbetsmotivation positivt: Alla i 
ledningsgruppen och 86 % av de anställda tycker det. Att graden av 
egna initiativ påverkar de anställdas arbetsmotivation positivt tycker 
hela ledningsgruppen och hela 97 % bland anställda.  
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Resultatet som redovisas ovan styrker Maslows motivationsteori 
(rubrik 3.3.1.1), som hävdar att människor, förutom behov av föda, 
trygghet och mänsklig samhörighet, även har behov av att betyda 
något, att bli tillfrågade och få ansvar för det de utför, alltså att få 
utveckla och förverkliga sig själv. Även Herzberg är inne på liknande 
spår med hans version av medarbetaren som i samband med sina 
arbetsuppgifter ständigt ställer sig två frågor: "behandlas jag väl" och 
"används jag väl" (rubrik 3.3.1.3).  
 
Enligt Paul (rubrik 3.2.1.4) innebär arbete i sig som belöning bland 
annat just möjligheten att få utvecklas och tillhöra en grupp som 
gemensamt strävar mot ett bestämt mål. Det kändes därför viktigt att 
även ställa frågan om de anställda ser arbetet i sig som belöning. I 
stort sätt fick vi negativt svar både från ledningen och de anställda. 
Ingen i ledningsgruppen tror på det, medan 40 % av de anställda 
svarat med alternativ 4-6. Detta tål att tänka på. På Tarkett råder 
stor medvetenhet om att ett utvecklande arbete ökar anställdas 
arbetsmotivation. Alla i ledningen och 94 % av de anställda tycker 
det. Utvecklande arbete innebär för oss att man har varierande och 
stimulerande arbetsuppgifter. Dessa ser vi i sin tur som belönande 
för hela företaget och inte endast för personen i fråga. Varierande och 
stimulerande arbetsuppgifter håller motivationen uppe, vilket i sin 
tur resulterar i högre intresse av att få stanna i företaget och sträva 
mot företagets mål, en klar "vinst" alltså både för individen och 
företaget 
 
Bland annat kan arbete i sig vara belönande och förstärkande om 
man får feedback och konstruktiv kritik på sitt arbete.  
 
På frågan om de anställda får den feedback de behöver svarar 50 % 
av ledningsgruppen att de inte tycker det. Bland de anställda tycker 
51% att de får det. Detta är mycket riktigt mer än hälften men frågan 
är ändå om det räcker.  
 
Det är viktigt att erkänna ett väl utfört arbete. Många styrsystem kan 
visa sig svaga just därför att ledningen ignorerar feedback. Styrning 
av anställda bör fokusera på hur de anställda ska hjälpas i sitt 
arbete. Vår uppfattning är alltså att genom att använda feedback kan 
prestationsförbättringar uppnås. Här tänker vi först och främst på 
arbetsuppgifter som inte är självförverkligande för individer som utför 
dem. Just i sådana fall betyder chefens feedback mycket för att skapa 
tillfredställelse. Det är ändå inte endast uppskattning anställda 
förväntar sig av chefer. Ofta är det även önskan om att cheferna ska 
förstå deras (anställdas) personliga problem och hjälpa dem att 
känna sig engagerade i arbetet. Problemet ligger i det att cheferna 
ofta tycker att anställdas viktigaste motivationsfaktor är just pengar 
(lön, bonus etc.) samt anställningstrygghet. Det kan alltså förekomma 
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olika uppfattningar om vad som motiverar och vad som är viktigt för 
arbetsmotivation.  
 
Det intressanta är att på vår fråga om feedback har stor betydelse för 
de anställdas arbetsmotivation, svarar alla i ledningsgruppen med 
alternativ "stämmer mycket väl". Vi kan alltså inte säga att ledningen 
på Tarkett ignorerar betydelsen av feedback i fråga om 
prestationsförbättringar, motivation och styrning. Detta tyder mer på 
deras medvetenhet om att det behövs ytterligare ansträngningar 
angående feedback. Även anställda på Tarkett är väl medvetna om 
betydelsen av feedback, nämligen 80 % av de anställda tycker att 
feedback har stor betydelse för deras arbetsmotivation.  
 
De anställda tillfrågades också om de får mer feedback av sina 
arbetskamrater jämfört med deras chefer. Svaren på detta blev att 43 
% tycker det, medan 57 % inte tycker det.  
 
När det gäller den konkurrensutsatta sektorn är det troligen så att 
den trägna vardagsrationaliseringen eller den kontinuerliga 
anpassningen av produktionsfaktorerna arbete och kapital är det 
som ger det mest långsiktiga utfallet i termer av 
produktivitetsökningar.  
 
På vår fråga om belöningssystemet bidrar till produktivitet svarar 
personalchefen: 
 
"Ja, eftersom det höjer resultatet och inte minst det här med 
effektivitet. Det har vi ju som en parameter. Vi har haft en oerhört god 
utveckling och jag tror att bonussystemet har varit en bidragande 
orsak till det." 
 

5.2.2 Prestation som belönas skall på ett tydligt sätt vara till nytta för verksamheten 
(förutom produktivitet). 
 
Vårt resonemang här är att ledningen, genom belöningssystemet, kan 
påverka anställda på ett önskvärt sätt, vilket i sin tur (borde leda) 
leder till att prestation som belönas är på ett tydligt sätt till nytta för 
verksamheten. 
 
Prestation som belönas borde på ett tydligt sätt vara till nytta för 
verksamheten även om vi "bortser" från produktivitet och effektivitet. 
Beteenden som Tarkett vill främja med belöningar är (förutom 
resultat), även engagemang och "vi-känsla”. Enligt personalchefen 
skapas ”vi-anda” när det går bra för företaget. Förmåga att locka fram 
egenskaper som motivation och engagemang hos sina medarbetare är 
det viktigaste inom ledarskap. Ökat engagemang uppnås dels genom 
kommunikation som i sin tur leder till jämlikhet och dels genom att 
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arbetet läggs upp på ett sätt som leder till att alla får bekräftelse på 
den egna insatsen (rubrik 3.4.1). 
 
Samarbete är också ett mycket viktigt inslag på Tarkett eftersom 
verksamheten bygger väldigt mycket just på att man jobbar 
tillsammans.  
 
"Det är inget enmans arbete eftersom vi är en processindustri. Det 
innebär att ju bättre vi kan samarbeta desto bättre resultat vi når. Där 
finns en klar koppling, tycker jag." 
 
Personalchefen tycker alltså att det formella belöningssystemet 
uppfyller sitt syfte och att ledningen, genom belöningssystemet, kan 
påverka de anställda på ett önskvärt sätt.  
 
Hela ledningsgruppen tycker att detta stämmer fast ingen har kryssat 
för alternativ "stämmer mycket väl". Detta kan tolkas som att 
ledningen är medvetna om att det återstår ytterligare arbete på denna 
punkt. Detta stämmer överens även med de svar vi fått från de 
anställda, nämligen mer än hälften har uppgivit att det stämmer.  
 

5.2.3 De anställda skall informeras om vem/vad som belönas  
 
För att de anställda ska förstå avsikten och bli motiverade av 
belöningssystemet, måste de förstå och acceptera själva 
informationen om belöning (rubrik 3.3.5). På vilket sätt information 
sker beror på omständigheterna, företaget och inte minst typen av 
information.  
 
Att informationen har stor betydelse för anställdas motivation styrks 
även av de svar vi fått på denna fråga . Hela 83 % av de anställda och 
alla i ledningsgruppen tycker det. En helt annan fråga är 
informationens tillräcklighet.  Svar som vi fått på denna fråga visar 
på delade uppfattningar. Bland de anställda har 52 % svarat med 
alternativ 4-6, vilket stämmer överens med ledningens svar, nämligen 
50 % på alternativ 5. Både ledningen och de anställda är alltså 
överens om att information om belöningssystem är viktigt, men att 
den är otillräckligt för närvarande. Personalchefen upplyste att 
personalen har mycket information tillgänglig i det lokala nätverket 
och genom anslag på anslagstavlor. Kanske kan det vara så att de 
anställda inte kan tillgodogöra sig den information som sprids.  
 
Det känns viktigt att poängtera att detta handlar just om information 
som de anställda får från ledningen. Till de anställda ställdes också 
en fråga om de får mer information av sina arbetskamrater jämfört 
med det de får från ledningen. 54 % tycker det. Det första 
resonemanget kan vara "bättre att få information från någonstans än 
från ingenstans", men man får inte glömma att det kan uppstå 

  54 



felaktigheter i sådana typer av informationsvägar. För att information 
ska uppfylla sitt syfte, bland annat att skapa förtroende och trygghet, 
måste den vara riktig och trovärdig (rubrik 3.3.5).  
 

5.2.4 Tydligt preciserade visioner  mål och prestationskrav på alla nivåer i 
organisationen och för den enskilde medarbetaren 
 
Vid delegering av ansvar för arbetets genomförande ökar vikten av att 
verksamhetens mål verkligen tydliggörs. De anställda - individuellt 
såväl som kollektivt - måste kunna relatera sina insatser till 
verksamhetsmålen, det vill säga till organisationens effektivitet.  
 
På Tarkett tycker 75 % av ledningsgruppen och 97 % av de tillfrågade 
anställda att de anställda är medvetna om företagets mål. Även 97 % 
av de anställda tycker att de vet hur de skall jobba för att uppnå 
företagets mål.  
 
Vår uppfattning är att det är väldigt viktigt att de anställda förstår 
och accepterar de uppsatta målen. Detta som en förutsättning för att 
kunna utforma styrningen på ett effektivt sätt. Om den anställde inte 
känner till vilka förväntningar som finns, kan han/hon inte heller 
veta om han/hon gjort bra ifrån sig. Detta kan även ses i samband 
med vårt första kriterium. Där har vi konstaterat att anställda vill ha 
och har behov av beröm och uppskattning (feedback, förtroende etc.). 
Utifrån denna synpunkt är det alltså viktigt att sätta mål. Detta med 
tanke på att om det inte finns något att jämföra med, kan man inte 
heller veta om man varit framgångsrik eller inte. Då kan man inte 
förvänta sig någon uppskattning och beröm 
 
Det räcker inte att enbart erbjuda en belöning, utan det krävs också 
att individen har möjlighet att uppnå resultatet för att motivationen 
ska infinna sig. Alldeles för höga mål som inte kan uppnås, kan ha 
motsatt effekt och påverka den anställde negativt. På Tarkett tycker 
hela 83 % av de anställda att kraven som ställs på dem 
överensstämmer med deras möjlighet att prestera.  
 
Det är även viktigt att anställda borde få möjlighet att testa nya sätt 
att uppnå mål. På så sätt försäkrar man sig om att rutinerna inte 
härskar och att motivationen inte sjunker. Sättet att nå målen borde 
alltså vara påverkbart (rubrik 3.3). Det skulle också vara bra att 
företagets och de anställdas mål stämmer överens med varandra 
vilket skulle förhindra att motivationskris inträffar. På så sätt blir 
inte jobbet något man är tvungen att göra (rubrik 3.3). Schous 
motivationsforskning har bland annat resulterat i slutsatsen att hög 
motivation uppstår när det finns ett belöningssystem som individen 
finner belönande och när individen kan identifiera sig med företaget 
och företagets mål. I samband med hög motivation pekar han också 
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på betydelse av intressanta arbetsuppgifter och 
utvecklingsmöjligheter (rubrik 3.3.1.5).    
 
Personalchefen tycker att frågan om de anställda är medvetna om 
företagets övergripande mål och strategier, är en stor fråga. Han 
tycker vidare att "det skulle vara att överdriva att säga att alla 
medarbetare ser kopplingen" mellan belöningssystemet och företagets 
mål och strategier. De har börjat arbeta med balanserade styrkort. De 
har fem olika styrkort och företagets övergripande mål är kopplade 
till dessa. Sedan bryter man ner målen på varje avdelning.  
 
"Jag ska inte säga att det fungerar till 100 %. Vi har jobbat med det lite 
drygt ett år. Det finns mycket kvar att göra." 
 

5.2.5 Det ska finnas en koppling mellan belöning och prestation. 
 
Grunden till en belöning kan antingen vara objektiv eller subjektiv 
(rubrik 3.2.5). Tarketts bonussystem utgår från faktorer som kan 
mätas objektivt och avser alla anställda. För tjänstemannasidan finns 
en mer subjektiv bedömning av den anställdes prestation. Man 
arbetar mer utifrån individuella mål som följs upp och utvärderas i 
samband med utvecklingssamtal. För de kollektivanställda utgår man 
från gruppmål. Det är svårare att mäta de individuella prestationerna 
och därför sker kopplingen mellan bonus och prestation utifrån 
gruppens prestationer. Den individuella kopplingen till prestation 
som vi har kunnat se för de kollektivanställda är att det utgår högre 
lön i takt med att man kan utföra fler arbetsuppgifter. Här råder en 
klar koppling mellan prestation och belöning. Uppföljning på 
individnivå är svårare att fånga för de kollektivanställda. Till viss del 
tror vi ändå att de individuella prestationerna fångas upp genom 
feedback i de årliga utvecklingssamtalen.  
 
Utbetalning av bonusen sker endast två gånger per år och inte i 
någon nära anslutning till prestationen. Däremot informerar man 
löpande om bonusens storlek till de anställda.  Det är denna 
information som vi anser har ett nära samband med prestationen. 
Vidare kan man fundera på om en månadsutbetalning av bonusen 
istället, hade haft någon egentlig verkan, eftersom beloppets storlek 
då hade kunnat betraktas som ringa. 
 
Personalchefen uttryckte sig så här när vi frågade om 
prestationskraven var tydligt preciserade på alla nivåer: 
 
"I produktionen är det väldigt tydligt – det finns mål för allting." 
 
Hela ledningsgruppen instämde med personalchefens uttalande. 
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De anställda uppfattade däremot inte prestationskraven och hur 
prestationerna bedöms lika tydligt. De anställda tycker inte heller lika 
klart som ledningen att bonussystemet är lättförståeligt. Eftersom det 
råder oklarheter angående prestationernas bedömning kan vi inte 
påstå att det finns en klar koppling mellan belöning och prestation. 
Alla kritiska faktorer som borde vara uppfyllda om belöningssystemet 
skall stärka kopplingen mellan prestation och belöning (rubrik 3.2.5) 
anser vi inte uppfyllda när det gäller belöningssystem på Tarkett. 
T.ex. kan inte företaget tillgodose de typer av belöningar individen 
efterfrågar, nämligen en nära koppling mellan belöning och 
prestation. Förståelse för hur prestationen bedöms och belönas i 
företaget är inte heller fullständigt (se vidare rubrik 5.2.8). 
 
Vidare utgår bonus med samma belopp till alla anställda. På så vis 
finns det ingen skillnad mellan olika personers prestationer. Det kan 
bidra till en känsla av att vars och ens individuella prestationer 
tillmäts låg betydelse. Det har dock klart framgått av intervjun med 
personalchefen att syftet inte är att belöna individuella prestationer, 
utan mer gruppens prestationer. Vi tror därför det är extra viktigt att 
man genom något förfarande också försäkrar sig om att fånga upp de 
individuella prestationerna för de kollektivanställda.  
 
 

5.2.6 Belöningssystemet ska anpassas till ändrade förutsättningar och 
kontinuerligt följas upp.  
 
Det är väldigt viktigt att belöningssystemet ständigt följs upp och 
anpassas till ändrade förutsättningar. Detta för att organisationen 
med hjälp av belöningssystemet dels ska uppnå sina mål och dels 
behålla sina konkurrensfördelar i den ständigt föränderliga världen 
(rubrik 3.3.4).  
 
I intervjun med personalchefen på Tarkett fick vi veta att varje 
bonusavtal är ettårigt och gäller alltså från första januari till 
trettioförsta december. Varje år stämmer de av om parametrarna bör 
justeras något, om man ska lägga till någon parameter eller liknande. 
 
Detta stämmer även med ledningsgruppens svar på samma fråga - 75 
% av ledningsgruppen tycker att belöningssystemet anpassas till 
ändrade förutsättningar och följs upp. Däremot har 49 % av 
anställda på denna fråga svarat med alternativen 1-3 vilket vi tolkar 
som "stämmer inte". Detta kan bero på att bonussystemet varit den 
viktigaste belöningsformen på Tarkett länge. Det är kanske inte alls 
mycket som förändras varje år och anställda har svårt att märka 
dessa förändringar. Det finns stor risk att de anställda börjar 
uppfatta bonusen som en ersättning mer än som en belöning. Enligt 
teori om belöningssystemets variation (rubrik 3.3.3) är en tumregel 

  57 



att det är mer effektivt att blanda belöningsformer både i tid och rum 
(volym).  
 
En annan sak som vi funderar över är det faktum att 8 % av de 
anställda inte alls svarat på denna fråga. Vad beror detta på? Det var 
kanske svårt att veta vad som menades med "följas upp" och 
"anpassas till ändrade förutsättningar" eller kanske kände de sig inte 
riktigt insatta i ämnet och tyckte att detta är en fråga enbart för 
ledningen. Detta kan man även koppla till brister på information och 
informationens väg och även kanske till svårighet att förstå och 
uppfatta ändringar som görs årligen.  
 

5.2.7 Samarbete inom och mellan grupper ska gynnas 
 
För att man tillsammans ska kunna arbeta mot företagets mål, anser 
vi det är viktigt att man även gynnar samarbete mellan och inom 
grupper, inte bara individuella prestationer. Detta kan ha både 
fördelar och nackdelar. Vi tror att resultatet blir bättre om man ser 
till både grupp och individ, men samtidigt finns det kanske en del 
personer som inte gör så mycket själva utan förlitar sig på andra och 
bara "åker snålskjuts".  
 
Om vi påminner oss om Mc Clellands motivationsteori (rubrik 
3.3.1.2) där behov ses som personlighetsgrad, kan vi här understryka 
att de som har starkt behov av social tillhörighet är just de som 
föredrar samarbete framför konkurrens.  
 
På Tarkett jobbar man mycket i team. Enligt personalchefen är det 
gruppen som ställer krav på individer.  
 
"Det är så att man får bättre utveckling i sitt lönesystem om man 
samarbetar, om man lär varandra fler arbetsuppgifter. Det finns lite 
inbyggd motivation att lära sig att samarbeta bra." 
 
Även de övriga i ledningsgruppen tycker att nuvarande 
belöningssystem gynnar samarbete mellan och inom grupper. Det är 
därför lite förvånande att bara 49 % bland de anställda tycker 
tvärtom. Vi tror att en förklaring till detta kan vara att samarbete är 
ett så naturligt inslag i arbetet att det ses som självklart och att man 
därför inte är medveten om bonussystemets effekter.  
 

5.2.8 Belöningssystemet skall vara lättförståeligt. 
 
För att ett belöningssystem ska fungera som ett effektivt styrmedel, 
krävs det att de anställda förstår systemet, dvs. vad det är som gör 
att belöning utgår. Frågan om bonussystemet är enkelt att förstå, 
ställdes såväl till de anställda som till ledningen.  
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Av sammanställningen framgår att alla i ledningen tycker att 
bonussystemet är lätt att förstå, men bland de anställda är det 
tvärtom. 71 % har svarat på alternativ 1-3, vilket vi tolkar som att det 
inte är lätt att förstå, 26 % har svarat på alternativ 4-6 (det tolkar vi 
som lättförståeligt) samt en person har inte svarat på frågan alls. 
 
Samma fråga ställdes i intervjun till personalchefen och vi fick 
följande svar: 
 
"När det gäller bonussystemet tror jag att det är lättförståeligt. Vi har 
ganska få parametrar med syftet att få större tydlighet. Förstår man 
inte så har man svårt att påverka. Det är en ömsesidighet både mellan 
ledning och anställda att vi får bra resultat." 
 
Till personalchefen ställdes en fråga om han anser att de anställda 
förstår syftet med belöningssystemet. Han svarade: 
 
"Det vågar jag påstå. Det finns ett oerhört engagemang. Om det är 
något man har lärt sig så är det just hur bonusen räknas fram och vad 
det bygger på." 
 
När det gäller detta kriterium finns det svagheter i kommunikationen 
mellan ledningen och de anställda. Alla i ledningen tycker att det är 
lätt att förstå, medan en majoritet av de anställda inte förstår 
systemet.  Detta kan bero på många orsaker, t.ex. hur många år man 
har varit anställd i företaget och även på den anställde själv, vill man 
inte förstå och ta till sig information så gör man inte det heller. 
Kriteriet -lättförståeligt – har nära anknytning till 
informationskriteriet. Eftersom ett stort antal personer inte tyckte de 
får tillräcklig information kan de ha missat viktig information som 
hade gjort att systemet upplevts lättförståeligt. Hur informationen 
förmedlas tycker vi också har betydelse. Även de som har tagit del av 
informationen har kanske inte förstått dess innebörd. Enligt vår 
uppfattning skulle en öppen och muntlig information passa bättre 
här. Anställda skulle få möjlighet att direkt ställa frågor och på en 
gång få tydliga svar på dessa. 
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6. Slutsats 
 
Belöningssystemet på Tarkett har både inslag av ekonomiska och 
sociala belöningar, beteende- och resultatberoende och är för det 
mesta kollektivt. Den största/viktigaste delen i Tarketts 
belöningssystem är den ekonomiska, kollektiva belöningen i form av 
bonus.  
 
De svar som vi fått från både ledningen och anställda, pekar på att 
det är just spontana, små belöningar som kan förbättras på Tarkett. 
Det finns alltid risk att en belöning som lever alldeles för länge i 
företaget och är känd i förväg kan uppfattas som en förmån. 
Medvetenhet om att det inte är "endast" pengar som gäller i frågan 
om belöning och arbetsmotivation, finns både hos ledningen och 
anställda på Tarkett. Även bonusen har stor betydelse för 
arbetsmotivationen, men det är inte bonusens förtjänst att de 
anställda vill stanna kvar i företaget. Det framgår tydligt att 
arbetsklimatet, feedback, frihet i arbetet och liknande uppskattas till 
hög grad.  
 
Även om det saknas vissa sociala belöningar uppfyller, bonus (som 
den viktigaste delen i Tarketts belöningssystem) de flesta kriterier för 
ett välfungerande belöningssystem. Det utgör en väsentlig del av 
medarbetarnas lön, gäller för alla i företaget, är genomtänkt och 
realistisk i fråga om prestationsmål (individ) och kopplat till 
strategiskt viktiga prestationsmål för hela företaget t.ex. bättre 
resultat, engagemang och "vi-anda". 
 
För att ett belöningssystem ska klassas som styrinstrument måste 
det uppfylla flera kriterier. I detta arbete har vi fastställt åtta kriterier 
som bör gälla, som vi sedan analyserat genom att jämföra ledningens 
och anställdas syn, för att sedan koppla resultaten vidare till teorin 
och även ta hänsyn till egna resonemang om varje enskilt kriterium. 
Utifrån detta finner vi att fem kriterier är klart uppfyllda. Vi finner 
att: 
 
• det finns en koppling mellan belöningssystemet och de arbetssätt 

som bidrar till produktivitet och effektivitet, 
• prestationer som belönas är på ett tydligt sätt till nytta för 

verksamheten i övrigt, 
• det finns tydligt preciserade mål och prestationskrav på alla nivåer 

i organisationen och för den enskilde medarbetaren, 
• belöningssystemet anpassas till ändrade förutsättningar och 

kontinuerligt följs upp och  
• samarbete inom och mellan grupper gynnas.  
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Vidare finner vi att belöningssystemet inte uppfyller följande kriterier: 
• de anställda skall informeras om vem/vad som belönas, 
• det skall finnas en koppling mellan belöning och prestation och 
• belöningssystemet skall vara lättförståeligt. 
 
 
Man kan säga att, när det gäller dessa tre kriterier, har de gjort 
styrförsök men dessa har ännu inte resulterat i den önskade 
styreffekten. Man har alltså inte lyckats påverka de anställdas 
beteende med tillräcklig information, lättförståeligt belöningssystem 
och kopplingen mellan prestation och belöning. 
 
Det är svårt att se kopplingen mellan prestation och belöning när 
bonus betalas ut två gånger om året och ytterligare små, spontana, 
sociala belöningar saknas.  
 
Bättre och tydligare information, som dessutom presenteras på det 
sätt som bäst passar de anställda, skulle leda även till bättre 
förståelse av belöningssystemet. Även avsaknad av tydlig och direkt 
koppling mellan prestation och belöning gör belöningssystemet 
svårare att förstå. 
 
Vi drar då slutsatsen att belöningssystemet uppfattas som ett 
fungerande styrinstrument, men förbättringar kan alltid göras. 
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7. Förslag på fortsatt forskning 
 
Denna studie baseras mest på frågor som vi ställt utifrån de 
anställdas synvinkel: ser de anställda kopplingen mellan belöning 
och prestation, om ledningen har förtroende för de anställda o.s.v. I 
litteraturen kan man läsa att den som ger belöning, måste uppfattas 
som ärlig och trovärdig. Det skulle vara intressant att undersöka 
vilken syn på ledningen de anställda har och på vilket sätt detta kan 
relateras till belöningssystemet.  
 
Vidare kan det vara intressant att undersöka om de anställda har 
förslag på hur belöningen kan kopplas mer direkt till prestationerna, 
vilka informationsvägar skulle passa bäst, vilket i sin tur kan leda till 
att hela belöningssystemet blir mer lättförståeligt. Även förslag på 
små sociala belöningar som anställda uppskattar kan samlas in, 
analyseras och relateras vidare till t.ex. olika åldersgrupper. 
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9. Bilagor  

 

Intervjuformulär till personalchefen på Tarkett  
 
 
Namn: 
 
Befattning: 
 
1. Hur länge har ni varit anställd? 
 
2. Antal anställda? Varav män/kvinnor?  
 
3. Beskriv organisationens uppbyggnad. Vilka olika befattningar / arbetsgrupper / 

avdelningar. 
 
4. Vilka övergripande mål och strategier har företaget? 
 
5. Beskriv nuvarande belöningssystem. 
 
6. Vilket syfte har belöningssystemet? Hur är det kopplat till företagets mål och strategier? 
 
7. När började företaget tillämpa det idag använda belöningssystemet? 
 
8. Vilka beteenden vill företaget främja/komma ifrån med belöningar? 
 
9. Gjordes något speciellt vid utformningen av belöningssystemet för att se vad personalen 

motiverades av? Fördes en dialog med personalen? 
 
10. Hur förankrades belöningssystemet hos de anställda? 
 
11. Anser ni att de anställda förstår syftet med belöningssystemet? 
 
12. Är de anställda medvetna om företagets övergripande mål och strategier? Är de anställda 

medvetna om belöningssystemets koppling till företagets mål och strategier (om koppling 
finns)? 

 
13. Anser du att prestationskrav är tydligt preciserade på alla nivåer i organisationen och för 

den enskilde medarbetaren? 
 
14. Vad och vem bestämmer när en belönings skall ges till en anställd/anställda? 
 
15. För att få ett fungerande belöningssystem krävs en hög grad av öppenhet från 

företagsledningen gentemot de anställda. Anser ni att företagsledningen har en öppen 
kontakt med de anställda? Har ledningen förtroende för de anställda? Har de anställda 
frihet och ansvar i arbetet inom givna ramar? Får de anställda feedback från ledningen? 
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Tror ni att de anställda tycker att de får tillräckligt med information? Förekommer 
utvecklingssamtal och hur ofta? Frihet i arbetet?  

 
16. Vilken information ligger till grund för en belöning? Hur får chefen reda på vem som bör 

belönas? Hur fungerar det idag? 
 
17. Tycker du att belöningssystemet är lätt förståeligt? 
 
18. Vilka belöningar innefattar det formella belöningssystemet? Ekonomiska/sociala? 

Kollektiva/Individuella? Resultatberoende/Beteendeberoende? 
 
19. Omfattas alla kategorier av anställda av belöningssystemet på samma sätt? Finns det 

skillnader mellan anställda / grupper / visstidsanställda? Vilka i så fall? Hur tror ni 
skillnaderna uppfattas av de anställda? 

 
20. Har ni uppfattning om vad som verkar vara mest motiverande för anställda, pengarna eller 

arbetet i sig? Ekonomiska eller sociala belöningar?  (ex Provision, utbildning, 
uppskattning, feedback) Skiljer det sig mellan olika anställda / grupper / avdelningar? 

 
21. Hur snabb är respons med belöningen? (kopplingen mellan prestation och belöning) 
 
22. Vad tror ni kan vara motiverande i övrigt för egen del / för de anställda? 
 
23. Det är viktigt att inte bortse från det informella systemet som kan förekomma dvs annat 

som både omedvetet och ogenomtänkt kan påverka de anställdas beteende. Har ni någon 
uppfattning om det finns andra belöningssystem i verksamheten som påverkar de 
anställda? Konkurrerar de informella belöningarna med de formella så att det formella 
belöningssystemets syfte ej uppnås? Anser ni att det finns några negativa konsekvenser 
med de informella belöningarna? 

 
24. Anser ni att det formella belöningssystemet uppfyller sitt syfte? Att ledningen genom 

belöningssystemet kan påverka de anställda på önskvärt sätt? 
 
25. Vilka fördelar respektive nackdelar har Ni sett med ert belöningssystem? 
 
26. Bidrar belöningssystemet till produktivitet? På vilket sätt? Finns det någon dokumentation 

om det i form av diagram eller tabeller? Ser du som chef en tydligt koppling mellan 
belöningssystemet och produktivitet? 

 
27. Upplever du att prestation som belönas är på ett tydligt sätt till nytta för verksamheten i 

övrigt (om vi bortser från produktiviteten)? På vilket sätt? 
 
28. Anser du att belöningssystemet gynnar samarbete inom och mellan grupper?  
 
29. Kan företaget tillgodose de typer av belöningar individen efterfrågar? 
 
30. Finns det några bestraffande åtgärder? 
 
31. Hur stor är skillnaden mellan hur duktiga och mindre duktiga personer belönas i 

företaget? 
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32. Finns det särskilda belöningar för nyckelpersoner i företaget? 
 
33. Anser du att belöningssystemet är rättvist? 
 
34. Sker det någon löpande utvärdering och kontroll (revidering) av belöningssystemet? 

Anpassas belöningssystemet till de förändringar som sker i verksamheten / omvärlden? 
 
35. Är det något du som chef saknar i belöningssystemet? 
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Enkätmall ledning 
 

Denna enkät kommer att ligga till grund för ett kandidatarbete i Företagsekonomi på Blekinge Tekniska 
Högskola. Ämnet är Belöningssystem som Styrinstrument. 
 
Svara på fråga 1 – 3 med ett kryss eller löpande text när utrymme ges. 
 
1. Kön: (  ) Man                                          Svar:                                   Alla i ledningsgruppen är män 
 (  ) Kvinna 
2. Ålder: ______                                                      Svar:                                   36, 50 och två på 46 år 
3. Anställningstid i företaget: _______                   Svar:                                    12, 17 och två på 13 år 
 
Var vänlig och svara på nedanstående frågor genom att markera rött  det alternativ mellan 1 –6 som du tycker  
stämmer bäst. 
Alternativ 1 betyder ”stämmer inte alls” och alternativ 6 betyder ”stämmer mycket väl”. 
  
Svarsalternativ:                                                                                 1   2   3   4   5   6   ej svar                                            
 
Frågor om företagets mål 
4. De anställda är medvetna om företagets mål.    
Svar:                                                                                                                          0    0    0    1    2    0         1 
 
5. De anställda vet hur vi skall arbeta för att uppnå företagets mål.  
Svar:                                                                                                                          0    0    1    2    1    0         0                                                
 
Information 
6. De anställda får tillräckligt med information om belöningssystemet.                   
Svar:                                                                                                                          0    0    2    0    2    0         0 
 
7. De anställda får tillräckligt mycket ekonomisk information.   
Svar:                                                                                                                          0    0    2    0    1    0         1 
 
8.  Informationen från ledningen har stor betydelse för de anställdas   
arbetsmotivation. 
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    2    2         0 
 
Feedback  
9. De anställda får den feedback (positiv och negativ kritik) de behöver.  
Svar:                                                                                                                          0    0    2    0    1    0         1 
 
10. Feedback har stor betydelse för de anställdas arbetsmotivation.  
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    0    4         0 
 
Arbetet i sig som belöning 
11. De anställda ser arbetet i sig som belöning                     
Svar:                                                                                                                          0    2    1    0    0    0         1 
 
12. Får de anställda ett utvecklande arbete ökar deras arbetsmotivation.  
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    1    3         0 
 
Arbetsklimatet 
13. Jag har en öppen kontakt med mina underordnade.   
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    1    3         0 
 
14.  Jag har förtroende för mina underordnade.    
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    1    3         0 
 
15. Jag ger mina underordnade stor frihet i arbetet.   
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    0    4         0 
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Svarsalternativ:                                                                                 1   2   3   4   5   6   ej svar 
 
16.  Graden av eget ansvar påverkar de anställdas arbetsmotivation positivt.  
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    0    4         0 
 
17. Graden av egna initiativ påverkar de anställdas arbetsmotivation positivt.    
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    0    4         0 
 
 
Bonussystemet och övriga belöningar 
Belöningar kan klassificeras på många olika sätt. Som bakgrund till de frågor s om följer , visas nedan ett sätt 
att klassificera belöningar:  
 
INDIVIDUELLA: belöning ges till den enskilde 
KOLLEKTIVA:  belöning ges till en arbetsgrupp eller avdelning 
EKONOMISKA: belöning som kan räknas i kronor 
SOCIALA: belöning som normalt inte räknas i kronor 
 
Till exempel: 
 
 Individuella Kollektiva 
Ekonomiska Lönepåslag Resultatbonus 
Sociala Beröm Studieresa 
 
 
18. De anställda är medvetna om hur det ekonomiska bonussystemet är uppbyggt. 
Svar:                                                                                                                          0    0    0    1    2    0         1 
 
19. Bonussystemet är enkelt att förstå    
Svar:                                                                                                                          0    0    0    3    1    0         0 
 
20. De anställda fick tillräcklig information om systemet när det infördes.  
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    4    0         0 
 
21. De anställda förstår kopplingen mellan prestation och belöning  
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    4    0         0     
 
22. De anställda fick framföra sina åsikter om bonussystemet innan det infördes.  
Svar:                                                                                                                          0    1    0    0    1    1         1 
 
23.Bonussystemet har stor betydelse för de anställdas arbetsmotivation.  
Svar:                                                                                                                          0    0    0    1    0    1         2 
 
24. Bonussystemet gör att de anställda vill stanna kvar i företaget.  
Svar:                                                                                                                          0    0    2    1    0    1         0 
 
25. Företagets belöningssystemet anpassas till de förändringar som   
sker i verksamheten/omvärlden? 
Svar:                                                                                                                          0    0    1    0    2    1         0 
 
26. Genom belöningssystemet kan ledningen påverka de anställda  
på ett önskvärt sätt. 
Svar:                                                                                                                          0    0    0    2    2    0         0 
 
27. Belöningssystemet gynnar samarbete inom och mellan grupper 
Svar:                                                                                                                          0    0    0    1    3    0         0 
  
28. Små belöningar i form av tårta, klapp på axeln mm efter en väl utförd   
prestation har stor betydelse för de anställdas arbetsmotivation. 
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    0    3         1 
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Svarsalternativ:                                                                                 1   2   3   4   5   6   ej svar 
 
29. Spontana belöningar exempelvis resor, personalfester mm efter en väl  
utförd prestation har stor betydelse för de anställdas arbetsmotivation. 
Svar:                                                                                                                          0    0    0    0    0    3         1 
     
30. Jag är nöjd med nuvarande belöningssystemet.                                                   
Svar:                                                                                                                          0    0    0    1    1    1         0 
 
31. Tycker du att belöningar bör vara övervägande: 
 Individuella                                                                                                         Svar:    0 
 Kollektiva                                                                                                            Svar:    0 
 Både kollektiva och individuella?                                                                       Svar:    4 
 
32. Tycker du att belöningar bör vara övervägande: 
 Ekonomiska                                                                                                         Svar:    0 
 Sociala                                                                                                                 Svar:    0 
 Både ekonomiska och sociala?                                                                            Svar:    4 
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Enkätmall anställda 
 
Denna enkät kommer att ligga till grund för ett kandidatarbete i Företagsekonomi på Blekinge Tekniska 
Högskola. Ämnet är Belöningssystem som Styrinstrument. 
 
Enkäten är anonym. En presentation kommer endast ske i sammanställd form. 
Svara på fråga 1-3 med ett kryss eller löpande text när utrymme ges. 
 
1. Kön ( ) Man   Man  Kvinna 
 ( ) Kvinna 
Svar    32 3 
 
2. Ålder _____    20-30       31-40        41- 
Svar    11            13             11  
 
3. Anställningstid i företaget: _____  0-5      6-10      11-20     21-        Ej svar 
Svar    15        7            11            1            1 
 
4. Du är:            ( ) Tjänsteman   Arbetare Tjänsteman Ej svar 
                          ( ) Arbetare 
Svar    31 3 1 
 
Var vänlig och svara på nedanstående frågor genom att ringa in det alternativ mellan 1 – 6 som du tycker 
stämmer bäst. 
Alternativ 1 betyder ”stämmer inte alls” och alternativ 6 betyder ”stämmer mycket väl”. 
  
 
Svarsalternativ:                                                                         1    2    3    4    5    6       ej svar 
 
Frågor om företagets mål          
5. Jag är medveten om företagets mål.   
Svar:                                                                                                               0     1     0     10     14     10        0                                                                                                
 
6. Jag vet hur vi skall arbeta för att uppnå företagets mål.  
Svar:                                                                                                               0     0     1     11     16     7          0                                                                                  
                   
Information 
7. Ledningen ger mig tillräckligt mycket information om                              
belöningssystemet. 
Svar:                                                                                                               1     8     7     11     7     1           0 
  
8. Jag får tillräckligt mycket ekonomisk information                                     
Svar:                                                                                                               0     9     8     10     4     4           0 
 
9. Jag får mer information av mina arbetskamrater jämfört med från min     
 chef. 
Svar:                                                                                                               4     7     5     10     4     5           0 
 
10. Den information jag får har stor betydelse för min arbetsmotivation.      
Svar:                                                                                                               0     0     6    18     8     3            0 
 
 
Feedback 
11. Jag får det feedback  (positiv och negativ kritik) av ledningen som         
    jag önskar. 
Svar:                                                                                                               2     5     10     12     5     1          0 
 
12. Jag får mer feedback av mina arbetskamrater jämfört med från               
min chef.  
Svar:                                                                                                               1     10     9     9     5     1           0 
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Svarsalternativ:                                                                         1    2    3    4    5    6       ej svar 
 
13. Feedback har stor betydelse för min arbetsmotivation.                             
Svar:                                                                                                               1     1     4     7     13     8           1 
 
Arbetet i sig som belöning 
14. Jag ser arbetet i sig som belöning.  
Svar:                                                                                                               8     7     5     9     4     1            1 
 
15. Ett utvecklande arbete ökar min arbetsmotivation.  
Svar:                                                                                                               0     1     1     6     17     10         0 
 
Arbetsklimat 
16. Jag har en öppen kontakt med min chef / ledningen.                                 
Svar:                                                                                                               0     1     2     5     14     13          0 
 
17. Chef och ledning har förtroende för mig.                                                   
Svar:                                                                                                               0     1     2     5     21     6           0 
 
18. Jag har stor frihet i mitt arbete.                                                                   
Svar:                                                                                                               0     2     6     8     12     7           0 
 
19. Graden av eget ansvar påverkar min arbetsmotivation positivt.                 
Svar:                                                                                                               0     1     4     6     15     9           0 
 
20. Graden av egna initiativ påverkar min arbetsmotivation positivt.  
Svar:                                                                                                               0     0     1     5     20     9           0 
 
 
Bonussystemet och övriga belöningar 
 
Belöningar kan klassificeras på många olika sätt. Som bakgrund till de frågor s om följer , visas nedan ett sätt 
att klassificera belöningar:  
 
INDIVIDUELLA: belöning ges till den enskilde 
KOLLEKTIVA:  belöning ges till en arbetsgrupp eller avdelning 
EKONOMISKA: belöning som kan räknas i kronor 
SOCIALA: belöning som normalt inte räknas i kronor 
 
Till exempel: 
 
 Individuella Kollektiva 
Ekonomiska Lönepåslag Resultatbonus 
Sociala Beröm Studieresa 
 
21. Jag är medveten om hur det ekonomiska bonussystemet är uppbyggt      
Svar:                                                                                                               5     6     7     10     5     2           0 
 
22. Bonussystemet är enkelt att förstå.  
Svar:                                                                                                               6     7     12     5     2     2           1 
 
23. Jag fick tillräcklig information om systemet när det infördes.                  
Svar:                                                                                                               9     5      1      6     1     1           2 
 
24. Jag ser kopplingen mellan prestation och belöning.                                  
Svar:                                                                                                               7     4     3     10     8     3           0 
 
25. Jag fick vara med och framföra mina åsikter om bonussystemet              
Svar:                                                                                                               15    12    2     0     2     1            4           
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Svarsalternativ:                                                                         1    2    3    4    5    6       ej svar 
 
26. Bonussystemet har stor betydelse för min arbetsmotivation.                    
Svar:                                                                                                               0     2     5     9       9       8          2 
 
27. Bonussystemet gör att jag vill stanna kvar i företaget.                              
Svar:                                                                                                               6     8     6     6       6       3          0 
 
28. Företagets belöningssystem anpassas till de förändringar som sker          
i verksamheten/omvärlden. 
Svar:                                                                                                               4     5     8     4     9     2            3 
 
29. Genom belöningssystemet kan ledningen påverka de anställda på           
 ett önskvärt sätt. 
Svar:                                                                                                               3     3     6     9     11     1           2 
 
30. Belöningssystemet gynnar samarbete inom och mellan grupper.  
Svar:                                                                                                               1     6     11     10     6     1          0 
 
31. Små belöningar i form av tårta, klapp på axeln mm. efter väl                  
utförd prestation har  stor betydelse för min arbetsmotivation. 
Svar:                                                                                                               1     1     1     9     8     14           1 
 
32. Spontana belöningar exempelvis resor, personalfester mm efter en         
väl utförd prestation har stor betydelse för min arbetsmotivation. 
Svar:                                                                                                               0     0     2     3     11     19          0 
 
33. Känner du att kraven som ställs på dig överensstämmer med din             
möjlighet att prestera.  
Svar:                                                                                                               2     2     3     5     17    6            0 
 
 
34. Tycker du att belöningar bör vara övervägande: 
 Individuella                                                                                              Svar:     3 
 Kollektiva                                                                                                 Svar:     7 
 Både individuella och kollektiva                                                              Svar:     25 
 
35. Tycker du att belöningar bör vara övervägande: 
 Ekonomiska                                                                                              Svar:     3                   
 Sociala                                                                                                      Svar:     0 
 Både ekonomiska och sociala                                                                  Svar:     32 
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