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FÖRORD 
 

När vi nu blickar tillbaka till tiden innan vi startade arbetet med denna uppsats om 

belöningssystem, känner vi oss idag riktigt nöjda! Vi diskuterade mycket kring vilken 

inriktning vi ville ha på vårt arbete. Det visade sig att området belöningssystem var mycket 

större och intressantare än vad vi först trodde. Företagen vi besökte var mycket intresserade 

av vårt arbete, vilket resulterade i att flera av dem ville ha ett exemplar när vi var klara.  

 

För att vi skulle kunna genomföra detta arbete har vi fått stöd av flera personer som vi här vill 

rikta ett varmt tack till: 

 

• Vår handledare Klaus Solberg Söilen, för all handledning och hjälp med arbetet. 

Vidare har vi, utanför uppsatsskrivandet, erhållit flertalet tips inför vår framtida 

yrkeskarriär.  

• Företagen vi besökt, för all den tid och resurser Ni bistått oss med. Vi upplevde ett 

äkta engagemang från Er, då Ni var väl förberedda när vi kom. 

• De otroligt hjälpsamma bibliotekarierna på BTH i Karlshamn, Peter Giger och Karin 

Funestad. Dessa personer har för oss varit ovärderliga under resans gång. 

• Slutligen vill vi även tacka våra familjer som under dessa tio hektiska veckor, fått stå 

åt sidan för våra studier. 
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Syfte:   Vi vill se om organisationer medvetet har utformat formella belönings-  

system utifrån sina operativa mål. Tanken är att få fram syftena med 
belöningssystemen, för att se om det finns relationer mellan mål och 
belöning. 

   
Metod:   Fältstudierna har genomförts på åtta medelstora och stora företag inom  

process- och tillverkningsindustrin i de tre västra kommunerna i 
Blekinge. Semistandardiserade intervjuer har använts som 
datainsamlingsmetod och bandspelare har använts som hjälpmedel. 
Denna studie är en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag. 

 
Slutsats: De formella belöningssystemen för arbetarna i västra Blekinge stödjer 

företagens operativa mål. I åtta fall av tio finns två eller flera operativa 
mål knutna till belöningssystemet. I de övriga två belöningssystemen 
behöver endast ett av företagets operativa mål uppnås för att belöning 
ska utfalla. Därmed har 80 procent av de undersökta belöningssystemen 
ett starkt samband mellan operativa mål och belöning. Hos de övriga 
belöningssystemen finns ett mindre starkt samband. De flesta företagen 
tillämpar kollektiva belöningar till sina arbetare. Samtliga av de 
formella belöningssystemen genererade monetära ersättningar.  
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Hypothesis: In the west part of Blekinge reward systems for blue-collar workers in 

processing- and manufacturing industries don’t support the companies’ 
operational goals.  

 
Purpose:  We want to study if organizations, in a conscious way, have developed 

their formal reward systems regarding to their operational goals. The 
idea is to find the purposes with the reward systems to see if there are 
relations between goal and rewards. 
     

Method: The empiric studies have been accomplished at eight medium-sized and 
large companies in processing- and manufacturing industries in the 
three western municipalities in Blekinge. Semi-standardized interviews 
have been used as a method to collect data and the interviews were 
recorded. This study is a quantitative examination with qualitative 
elements. 

 
Results: The formal reward systems for blue-collar workers in the west part of 

Blekinge are supporting the companies’ operational goals. Two or more 
operational goals are related to the reward system in eight cases out of 
ten. To generate a reward only one of the company’s operational goals 
needs to be achieved, in the two remaining reward systems. Therefore 
80 percent of the examined reward systems have a strong connection 
between the operational goals and the reward. The connection is not so 
strong in the remaining cases. Most of the companies are applying 
collective reward systems for their blue-collar workers. All of the 
formal reward systems generate monetary compensations. 
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1. INLEDNING 
 

Vårt arbete inriktar sig på belöningssystemets relation till företagets mål. För att kunna 

hantera dessa vida begrepp har avgränsningar gjorts. Ett belöningssystem kan innefatta en 

mängd olika delar, vilka kommer att klargöras framöver i arbetet. Vi fokuserar uppsatsen på 

arbetares monetära belöningar, som är prestationsbaserade. Företagets strategiska mål är ofta 

svåra att tydliggöra och mäta, därför har vi valt att koncentrera oss på de operativa målen. 

Dessa mål är konkretiserade delmål som stödjer företagets övergripande mål.  

 

2. BAKGRUND 
 

De senaste åren har det varit en livlig debatt i TV, radio och tidningar angående stora 

bonusutbetalningar, fallskärmar och liknade. Vi syftar bl.a. till Percy Barnevik, som var 

styrelseordförande på ABB och Michael Treschow Ericssons nuvarande styrelseordförande, 

som kunde utkvittera stora summor trots företagens mindre gynnsamma resultat. Belöningar 

tillämpas idag i många företag och omfattar hela organisationer. Denna åsikt stödjer även 

Staffan Sundkvist, som arbetar som skattekonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Han 

menar att det blivit mer frekvent att företag erbjuder sina medarbetare belöningssystem 

(Sundkvist 1999).  

 

Anthony och Govindarajan (2001) menar att det finns tre komponenter i ett belöningssystem, 

vilket består av lön, förmåner och prestationsbaserade kompensationer. Vi tolkar prestations-

baserade kompensationer, som extra gottgörelse för utförda handlingar som är önskvärda för 

organisationen. Det är denna del av ett belöningssystem som vi är intresserade av att fördjupa 

oss mer i. 

 

Lön beskrivs som: [---] ”ersättning för utfört arbete” [---] (Lindblom 1996, s. 9). Lönen ses 

alltså som en förutbestämd kontant betalning för genomfört arbete. Förmåner är en för-

handlingsbar ersättning utöver den överenskomna lönen, t.ex. tjänstebil och fri bostad (ibid. 

1996). En prestation som förtjänar extra kompensation ligger alltså utanför begreppen lön och 

förmån.  
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Var ser vi då för skillnader mellan belöning och bonus? Enligt oss finns det olika former av 

belöningar, som kan vara materiella, immateriella och finansiella. Exempel på dessa former 

av ersättningar kan vara: 

 

• Materiella – chokladask, blommor, cykel m.m. 

• Immateriella – utmärkelse (månadens anställd), beröm, uppmuntran o. dyl. 

• Finansiella – bonus, optioner, gratifikationer, aktier m.m. 

 

Bonus är följaktligen en finansiell ersättning som kan vara en del av ett belöningssystem. 

 

Även i lokal media har belöningar aktualiserats. För en tid sedan kunde vi läsa på löpsedeln 

”Fascistisk syn styr direktörens bonus” (Sydöstran, 2003-02-27). Artikeln handlade om att en 

VD fick en bonus på 720 000 kr, medan de anställda blev utan p.g.a. att de uppsatta målen 

inte uppnåddes. Artikeln beskrev besvikelsen hos de anställda, och fackförbundet befarade att 

alltför omfattande bonusar kunde skada vi-andan i företaget. Bolaget åstadkom en vinstökning 

under år 2002 med 10  %, men bonusen för de anställda hade ingen koppling till vinsten. 

Enligt informationschefen bygger belöningssystemet på nyckeltal för företagets avkastning på 

investerat kapital. Detta exempel visar på hur viktigt det är att utformningen av belönings-

systemet, och målet för detsamma, är väl förankrat i hela organisationen.  

 

Ju mer vi har lärt oss om belöningssystem, desto större har vårt intresse blivit. Även våra 

personliga erfarenheter inom området, har bidragit till att vi vill fördjupa våra kunskaper kring 

hur belöningssystem fungerar.  
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3. PROBLEMDISKUSSION 
 

Varför ska företag lägga ner tid och resurser på att utforma ett belöningssystem och vilken 

nytta kan de egentligen ha av ett belöningssystem? Enhälliga svar kan vara svåra att ge, men 

Svensson och Wilhelmson (1989) menar att: ”Om vi kan lära oss att på ett medvetet sätt 

använda belöningar för att stimulera de rätta handlingarna ökar både organisationens 

effektivitet och de enskilda medlemmarnas motivation och arbetstillfredsställelse.” (ibid. 

1989, s. 10) 

 

Belöningssystem är ett begrepp som har många angreppsvinklar, beroende på vad man vill 

uppnå med det. Motivationsaspekten är väldokumenterad, men det finns olika uppfattningar 

kring vilka former av belöningar som ger önskvärd effekt. Om ökad ersättning1 tillfredsställer 

medfödda behov, har ett högt kognitivt värde, eller anses vara en belöning, är det troligt att 

anställda kommer att bli motiverade genom användandet av ersättning (Hume 1995).  

 

Det är dock inte alltid de monetära belöningarna som värderas högst av de anställda. Enligt 

Lars Wilhelmson2 (i Olsson 1987) är det inte mer pengar eller saker, som motiverar mest. Han 

hänvisar till flera undersökningar som pekar på, att om man får beröm för sina prestationer, 

ett större ansvar eller mer uppmärksamhet leder detta till ökad tillfredsställelse för personalen.  

 

Anthony och Govindarajan (2001) menar att belöningar kan ses som mekanismer, som hjälper 

företag att motivera, och styra de anställda till önskvärt beteende. För att få den enskilde 

individens mål att överensstämma med organisationens mål, krävs ett styrinstrument. Ett 

alternativ kan vara att använda belöningssystemet som ett verktyg för att uppnå mål-

kongruens. Detta stödjer även Svensson & Wilhelmson (1989). De menar att två centrala 

faktorer i all verksamhet, är att få medlemmarnas personliga mål att harmoniera med 

organisationens mål, och att utformningen av belöningssystemet är anpassat till den enskilda 

organisationen.  

 

1 Med ersättning avser Hume monetära medel. 
2 Lars Wilhelmson är utbildare och konsult på Statens Institut för Personalutveckling (Sipu) 
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Belöningssystem är ett fenomen som berör många. Det märks inte minst i den samhälleliga 

debatten, såväl som i genomgång av utförda studier. I essän av Gustavsson och Johnsson 

(2002) beskrivs varför mindre företag väljer att använda eller inte använda belöningssystem. 

De menar, att det som får mindre företag att införa formella belöningssystem är motivations-

aspekten. Å andra sidan dras slutsatsen att de mindre företag, som avstår från ett belönings-

system, gör detta i syfte av att behålla den familjära känslan.  

 

Andra studier behandlar belöningssystemet som ett styr- och konkurrensmedel (Jonsson & 

Nilsson 2001 och Wennerdahl et al. 2001). Slutsatserna enligt dessa, visar att belönings-

system är ett fungerande styrinstrument, men att belöningstyperna kan variera. En uppsats, 

som är inriktad på monetära belöningar är ”Bonussystemets konstruktion” av Johansson et al. 

(2002). Deras syfte var att genom en fallstudie se hur ett bonussystem utformas, och hur 

denna process knyter an till den strategiska målsättningen för företaget. Författarnas slutsatser 

visar att belöningssystemet på det undersökta företaget har konstruerats, inte bara för att vara 

ett styrverktyg, utan även för att införa ett strategiskt tänkande i hela organisationen. ”Vi kan 

säga att företagets bonussystem direkt är kopplat till företagets strategiska målsättning.” (ibid. 

2002, s. 2)  

 

Är denna studie representativ för företag i allmänhet? Den litteratur som vi har tagit del av 

poängterar vikten av att belöningssystemet skall stödja organisationens mål. För att 

konkretisera de övergripande organisatoriska målen bryter man ner dem till mindre delar och 

formulerar operativa mål. [---] ”[O]perativa mål är sådana som anställda faktiskt strävar efter 

att realisera i sitt dagliga arbete.” (Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 53) Samma författare säger 

även att: ”I idealfallet ska resultatet bli att de operationaliserade delmålen ger de enskilda i 

organisationen klara riktlinjer för arbetet. Samtidigt ska målhierarkin säkerställa att alla 

aktiviteter bidrar till att förverkliga organisationens övergripande mål.” (ibid. 1998, s. 43)  
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Genom vår efterforskning kring belöningssystem har vi funnit att mycket av litteraturen är 

fokuserad på organisationers ledning och dess arbete. Vårt intresse är mer inriktat på om det 

finns några samband mellan de operativa målen och syftet med arbetarnas3 belöningssystem. 

Produktionspersonal, kollektivanställd och arbetare är benämningar som ofta används för 

samma kategori anställda. Fortsättningsvis kommer vi i uppsatsen att använda oss av 

begreppet ”arbetare”. Vi menar att belöningssystemets koppling till företagets mål bör vara en 

självklarhet, men hur ser verkligheten egentligen ut?  

 

4. PROBLEMFORMULERING 
 

Vår undersökning kommer att fokuseras på följande: 

Stödjer arbetarnas formella belöningssystem organisationens operativa mål? 

 

4.1 Hypotes 
 

Belöningssystem för arbetare inom process- och tillverkningsindustri i västra Blekinge stödjer 

inte företagens operativa mål. 

 

5. SYFTE/MÅL 
 

Vi vill med studien: 

• Se om organisationer medvetet har utformat formellt belöningssystem utifrån de 

operativa målen. 

• ...om inte, se vilka syften belöningssystemet har. 

 

3 Arbetare definieras som [---] “person som yrkesmässigt utför visst fysiskt arbete av mer el. mindre kvalificerat 
slag, särsk. inom industrin” [---] (Norstedts svenska ordbok 1999, s. 39) 
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6. METOD 
 

Genom att se om företagens belöningssystem är kopplade till de operativa 

målen, kan vi få reda på om belöningssystemet används för att stödja hela 

organisationens utveckling. Vår tanke åskådliggörs av figuren nedan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
6.1. Tillvägagångssätt 
 

Vår ansats med denna studie var att undersöka arbetares formella belöningssystem i för-

hållande till de operativa målen i process- och tillverkningsindustri. Nationalencyklopedins 

definition av processindustri lyder: [---] ”[I]ndustri där råvaror omvandlas under ett 

kontinuerligt arbetande materialflöde.” (Nationalencyklopedin 1994, band 15 s. 286) 

Definitionen av tillverkningsindustri lyder: [---] ”[D]en del av industrisektorn som omfattar 

ren råvaruförädling eller ”varuproduktion i egentlig mening”.” (Nationalencyklopedin 1995, 

band 18 s. 270) Det var dessa definitioner vi utgick ifrån när vi kategoriserade företagen. 

 

För att lättare kunna urskilja de olika organisatoriska nivåerna valde vi att vända oss till 

medelstora och stora företag inom process- och tillverkningsindustrin. Enligt Europeiska 

Kommissionens definition i Bridge et al. (1998) har små företag färre än 50 anställda. Därför 

valde vi att undersöka företag med fler än 50 anställda.  

 

FÖRETAGETS ÖVERGRIPANDE MÅL 

FÖRETAGETS OPERATIVA MÅL 
 

FÖRETAGETS BELÖNINGSSYSTEM 
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Vi begränsade vårt urval till företag i västra Blekinge d.v.s. Karlshamns, Olofströms och 

Sölvesborgs kommun. Denna begränsning gjorde vi av flera anledningar. Bland annat är 

företag i Karlskrona och Ronneby kommun flitigt besökta av andra studenter, då många vid 

denna tid gör fältstudier. Det fanns även ekonomiska och tidsmässiga skäl för denna 

begränsning, då vi ämnade besöka alla medverkande företag. För att finna företag i vårt 

närområde började vi med att besöka Internetsidor såsom www.foretagsfakta.se och 

www.blekinge.kompetens.net. Därefter gick vi igenom företagsdelen i telefonkatalogen för att 

förvissa oss om att vi inte hade förbisett något företag. Efter denna selektering återstod sexton 

företag. 

 

Nu fortsatte vi med att ringa företagen och fråga om de tillämpar något formellt belönings-

system. Åtta av de sexton företag som vi kontaktade tillämpade inget formellt belönings-

system, vilka selekterades bort. Det kvarstod nu åtta företag, som motsvarade våra förut-

bestämda kriterier, alltså: 

 

• Företag belägna i västra Blekinge. 

• Verksamma inom process- och tillverkningsindustri. 

• Medelstora och stora företag 

• Tillämpar formellt belöningssystem 

 

Samtliga kvarvarande företag ställde sig positiva till att medverka i vår undersökning, vilket 

resulterade i en 100 procentig täckning av vår undersökningspopulation. 

 

Vi avtalade tid med personer som var insatta i företagens operativa mål, samt belönings-

systemens uppbyggnad. Innan vi besökte företagen hade vi fastställt frågor, som skulle ges till 

alla respondenter. Vi antog att vi skulle vara tvungna att komplettera med följdfrågor av 

varierande slag, beroende på vilka svar som framkom. Denna form av intervjuer beskrivs av 

Lundahl & Skärvad (1999) som ”semistandardiserade intervjuer”. Eftersom belöningssystem 

är individuellt utformade från företag till företag fann vi denna metod som mest lämplig, för 

vi ville kunna jämföra svaren som gavs. Om vi hade valt helt ”standardiserade intervjuer”, 

hade inte möjlighet getts för att ställa förtydligande frågor. Den andra ytterligheten hade varit 
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att genomföra ”ostandardiserade intervjuer”, men då hade vi inte kunnat jämföra svaren, 

eftersom samma frågeformulering inte hade framkommit till alla respondenter (ibid. 1999).   

 

Som författare ville vi alla tre medverka vid intervjuerna, men då vi ansåg att fler intervjuare 

än respondenter kunde leda till en förhörsliknande situation, fick vi kompromissa. För att 

intervjun skulle upplevas mer som ett samtal, deltog endast en eller två av oss vid varje 

tillfälle. Bandspelare användes som undersökningsinstrument, för att vi skulle kunna delta 

aktivt vid intervjutillfällena. Det medförde även att alla tre kunde ta del av samtliga intervjuer, 

antingen direkt eller indirekt. Detta visade sig vara ett bra arbetssätt då vi märkte att den eller 

de personer som inte medverkat vid intervjun, lättare kunde ifrågasätta svaren. Även vid 

analysmomentet fann vi det vara en fördel att ha inspelningarna till hands, då vi kunde gå 

tillbaka och klargöra vissa specifika uttalanden.   
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7. TEORI 
 

I detta avsnitt presenteras en litteraturgenomgång. Först kommer dock en förklaring av några 

begrepp, som används i arbetet. Detta för att inte missförstånd ska uppstå hos läsaren. Där-

efter följer teorier som kommer att användas för att vi ska kunna tolka vår empiriska del. 

Avslutningsvis kommenteras valet av teorierna.    

 

7.1. Begreppsutredning 
 

Effektivitet 

 

Effektivitet är att arbeta med rätt sak samt att producera rätt produkter eller tjänster. Man 

bedömer graden av måluppfyllelse i relation till resursinsatserna (Ewing & Samuelsson 1998). 

Då det gäller att utnyttja samhällets resurser på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt, blir 

effektivitet en central egenskap i de ekonomiska systemen. Man uppnår effektivitet när det 

inte är möjligt att, med oförändrad produktionsinsats, öka produktionen av en vara utan att 

minska produktionen av en annan (Nationalencyklopedin 1991, band 5). 

 

Produktivitet 

 

Produktivitet är att arbeta och producera sina produkter och tjänster på rätt sätt. Man mäter 

här relationen mellan mängden producerad vara/tjänst mot resursinsatsen (Ewing & 

Samuelsson 1998). Produktivitet används ofta för att jämföra flera företags ekonomiska 

effektivitet. Mätningar i produktivitet kan göras i fysiska termer, så som t.ex. antal 

producerade enheter per timme, eller i monetära tal. Jämförelser görs alltid i fasta priser 

baserat på antal, för att förhindra avvikelser på grund av prisändringar (Nationalencyklopedin 

1994, band 15).  
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Incitament 

 

[---] ”[O]mständighet som stimulerar till viss verksamhet” [---] (Norstedts svenska ordbok 

1999, s. 471). Ett incitament ges för att motivera de anställda till att utföra ett arbete på ett sätt 

som organisationen är nöjd med. Man kan likna detta vid en bytesaffär mellan företaget och 

den anställde (Jacobsen & Thorsvik 1998). Incitament används till att styra, samordna och 

motivera de anställda inom organisationen (Persson 1994).  

 

Suboptimering 

 

[---] ”I företagsekonomi används termen för att ange att en avdelning vid försök att nå bästa 

möjliga resultat (optimering) för den egna enheten bidrar till ett dåligt totalresultat för 

företaget. Genom att kostnaderna för lagret minimeras riskerar t.ex. företaget att gå miste om 

försäljningsinkomster.” (Nationalencyklopedin 1995, band 17 s. 392) 

 

7.2. Belöning kontra lön 
 

Ordet ”belöning” kan ha varierande innebörd för olika människor, beroende på vad man 

inkluderar i begreppet. I litteraturen finns en mängd olika definitioner för vad en belöning är 

eller kan vara. Svensson & Wilhelmson (1989) skriver att: ”Belöningar kan vara av skiftande 

slag: materiella och immateriella, individuella och kollektiva, omedelbara eller långsiktiga.” 

(ibid. 1989, s. 9) En mer generell definition ger Samuelsson (1999) som menar att en belöning 

kan vara monetär eller icke-monetär. Till de monetära belöningarna räknar han lön, bonus, 

optioner och aktietilldelning, medan icke-monetära belöningar kan vara beröm, förmåner, 

karriärmöjligheter och uppmärksamhet.  

 

Lindblom (1996) menar att begreppet ”belöning” är ett stort område med olika komponenter. 

Belöning kan till exempel vara pengar i form av lön och diverse lönetillägg, förmåner av 

större eller mindre värde eller möjlighet till utveckling.  
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Belöningar betraktas oftast som pengar i form av lön och olika former av lönetillägg. 

Författaren menar dock att det innefattar mycket mer och beskriver vad som kan ingå i ett 

belöningssystem:  

 

• Förmåner i skilda former och av ett större eller mindre ekonomiskt värde. 

• Statussymboler och attribut som framhäver rang och betydelse. 

• Allmänt beröm och uppskattning. 

 

Belöningar kan även karakteriseras av: 

 

• Att få ha ansvar för resurser som tid, utrustning, medhjälpare etc. 

• Att man har inflytande. 

• Att idéer och förslag bemöts med respekt. 

• Att insatserna ger resultat. 

• Att möjlighet ges till vidareutveckling (ibid. 1996). 

 

Andra karaktärsdrag som kräver belöningar enligt Katz och Kahn (i Jacobsen & Thorsvik 

1998) är initiativ, samarbetsförmåga och kreativitet. 

 

Utmärkande för belöningar är att de bestäms av arbetsgivaren, således förhandlas de inte 

fram. De bör därför skiljas från lön och förmåner, som är avtalsbundna (Paul & Alm 1991). 

Belöning är ett bevis på uppskattning för väl utfört arbete till de anställda. Denna kan vara 

materiell eller immateriell. Belöningen skall vara skild från ”normalersättningen”, som utgår 

för normala prestationer och utfaller som en följd av en extraordinär prestation (ibid. 1991).   

 

Bo Persson (1994) skiljer på kompetenslön och insatslön. Kompetenslön är den lön som den 

anställde erhåller på grund av den kompetens han har och som indirekt tillförs företaget. 

Insatslönen är den lön som den anställde erhåller vid tillförandet av direkta och produktiva 

insatser i företaget, d.v.s. belöning efter prestation. Denna del kan vara individuell eller 

kollektiv.  

—— 16 —— 



 
  Samband mellan mål och belöningssystem  

 
 
 

 
7.2.1. Formella kontra informella belöningar 
 

Enligt Gröjer och Gröjer (1986) finns det både formella och informella belöningar. De 

formella belöningarna är oftast välplanerade och utvecklade för att organisationer ska nå upp 

till sina mål och strategier, och används som en del i styrningen av företaget. De informella 

belöningarna är emellertid inte alltid relaterade till strategi och mål, och uppstår oftast 

spontant. Exempel på detta kan vara en positiv reaktion för väl genomförd prestation, såsom 

beröm eller en klapp på axeln. Ett annat karaktäristisk enligt Svensson & Wilhelmson (1989) 

är att de informella belöningarna oftast är otydliga, och den enskilde individen kan ha svårt att 

uppfatta berömmet som en belöning.  

 

7.2.2. Proaktiva kontra reaktiva belöningar 

 
Alla belöningar, oavsett karaktär, kan användas på två olika sätt: proaktivt och reaktivt 

(Svensson och Wilhelmson 1989). Den proaktiva belöningen används i syfte att uppmuntra 

utförandet av betydande prestationer. Den reaktiva belöningen är en ersättning för redan 

utförda prestationer. En reaktiv belöning tolkas oftast som en självklarhet. Det är därför svårt 

att skapa incitament hos individen med denna form av ersättning. Den proaktiva belöningen 

ger däremot incitament för individen och är motivationsskapande. En proaktiv belöning är en 

gottgörelse för uppnående av vissa mål. Målen ger individen stimulans och kan användas som 

mått för dess bedrift. Det krävs därför att organisationen använder sig av uppnåendemål för 

individen (ibid. 1989). 

 

7.2.3. Kollektiva kontra individuella belöningar 

 

Belöningar kan kategoriseras efter antalet personer som berörs av den specifika belöningen. 

Jacobsen & Thorsvik (1998) använder sig av tre begrepp: 

 

1. Individuella belöningar – ges till enskild individ. 

2. Gruppbelöningar – ges till grupp av individer. 

3. Systembelöningar – ges till alla medlemmar i organisationen. 
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Författarna menar att belöningar används för att motivera individen/gruppen/organisationen 

till förbättrade prestationer. Belöning ses som ett positivt fenomen, men det finns även nack-

delar med detsamma. Om en organisation tillämpar individuella belöningar kan det leda till 

konkurrens mellan arbetskamraterna, som i sin tur kan leda till försämrat samarbete. Å andra 

sidan har individuella belöningar en större personlig motivationseffekt. Gruppbelöningarna 

kan leda till ökad rivalitet mellan avdelningar och bidra till att små ”öar” inom organisationen 

bildas. En av fördelarna med dessa belöningarna kan vara att samarbetet blir bättre inom 

företaget. Systembelöningarna har inte så hög grad av motivationshöjande effekt, men skapar 

däremot en företagskänsla hos personalen (Jacobsen & Thorsvik 1998).   

 

Ju längre tid det går från det att individen utfört en prestation, tills det att den erhåller sin 

belöning, desto mindre effekt har belöningen. På lägre nivåer i organisationen behöver denna 

tid vara kortare än på högre nivåer. Det samma gäller för grupper av individer som belönas 

(Anthony & Govindarajan 2001). 

 

7.3. Belöningssystem 
 

Belöningssystem finns i alla organisationer. De kan vara medvetna eller omedvetna samt mer 

eller mindre genomtänkta. Belöningssystem växer ofta fram successivt, baserat på kultur och 

traditioner inom företaget (Svensson och Wilhelmson 1989). 

 

Ett belöningssystem skall hjälpa företaget att förbättra sina prestationer. Det skall stödja 

företagens mål, både på bolagsnivå och på enhetsnivå. Belöningssystemet skall vara utformat 

med tanke på både de externa och de interna miljöerna, då det kommer att ha en direkt 

påverkan på företaget (Armstrong 1993). 

 

Ett belöningssystem består enligt Antony & Govindarajan (2001) av tre delar: lön, förmåner 

och prestationsbaserade kompensationer. Dessa tre delar kan skapa förvirring, då man i 

dagligt tal använder sig av begreppen mer eller mindre liktydigt. En väsentlig skillnad mellan 

begreppen är att lönen är en reaktiv ersättning, som uppkommer enligt anställningsavtal, och 

som har förhandlats fram av arbetsgivare och fackförbund (Frank et al. 2000). Likaså är 
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förmåner oftast avtalsbundna och knutna till en viss befattning i organisationen. Formella 

prestationsbaserade kompensationer däremot, är knutna till en speciell arbetsprestation, är 

frivillig från arbetsgivarens sida och syftar till att förbättra personalens arbetsinsats (ibid. 

2000).  

 

I litteraturen framhålls, att den viktigaste anledningen till att införa eller driva ett prestations-

relaterat belöningssystem, är att förbättra organisationens totala prestation. Dock hävdar 

Hume (1995) att belöningssystem även kan medverka till att andra mål uppnås. Sådana mål 

kan vara: organisationsförändringar, möjlighet att rekrytera och behålla personal, uppmuntra 

anställdas engagemang och flexibilitet i lönesättning (ibid. 1995). Jacobsen och Thorsvik 

(1998) stödjer också åsikten att belöningssystemet ska öka möjligheten att rekrytera personal. 

Enligt dem ska belöningar bidra till att: 1) göra det möjligt att rekrytera de personer man 

önskar och förmå dem att stanna kvar i organisationen, 2) motivera anställda att uträtta ålagda 

arbetsuppgifter, 3) anställda blir motiverade att förbättra sina färdigheter. 

 

Ett belöningssystem består av olika åtgärder som syftar till att bättre ta tillvara på de an-

ställdas kompetens och resurser. Alla belöningar i belöningssystemet skall finansieras genom 

effektiviseringar. Både företaget och de anställda måste kunna vinna på systemet (Svensson & 

Wilhelmson 1989). Även Katz & Kahn (i Jacobsen & Thorsvik 1998) håller med om detta 

och menar att ett belöningssystem är ett positivt ”bytesförhållande” mellan de anställda och 

företaget. 

 

Sett ur företagets perspektiv är belöningssystemet inriktat på att ha en positiv inverkan på 

individens prestationsförmåga. Prestationerna kan med fördel mätas mot de operativa målen. 

De operativa målen leder i sin tur till att organisationens strategiska mål uppnås. Det krävs 

därför att belöningarna i belöningssystemet är knutna till faktorer som grundar sig på 

företagets strategier och mål, annars kan inte belöningssystemet uppfylla ett strategiskt syfte. 

Om individens prestation överensstämmer med företagets målsättningar erhåller denna en 

belöning (Frank et al. 2000). 
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Att införa, driva eller förändra ett belöningssystem påverkar enligt Smitt et al. (2002) den 

långsiktiga relationen mellan de anställda och företaget. Författarna menar att belönings-

systemet är ett strategiskt drag för att styra verksamheten mot de uppställda målen. Många 

företag lägger ner mycket arbete kring utformningen av belöningssystemet, men en tendens 

enligt författarna ovan är att en aspekt ofta glöms bort: kommunikationen. En förutsättning för 

att belöningssystemet ska få önskvärd effekt, är att de anställda får en grundläggande för-

ståelse för vad företaget försöker uppnå med systemet. Många företag har idag inarbetade 

informationskanaler, men de måste utnyttjas på ett sätt som ter sig naturligt för kulturen i 

företaget. De två viktigaste uppgifterna, som skall kommuniceras angående belönings-

systemet, är vad företaget förväntar sig för prestation, och vad för slags belöning de anställda 

får om detta blir gjort. Det ställs därför stora krav på informationsmaterialet som måste vara 

fullständigt och korrekt innan det distribueras (ibid. 2002). 

 

”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 motivation har ett starkt samband med 

måluppfyllelsen för ett företags verksamhet. Företagets effektivitet har helt 

enkelt blivit alltmer beroende av enskilda medarbetare, deras ansvar, 

kompetens och motivation.” (Samuelsson 1999, s. 129) 

 

Paul & Alm (1991) anser att ett belöningssystem är ett “pedagogiskt ledningsinstrument”, 

som används för att påverka personalen att utföra prestationer, som ligger i företagets intresse. 

Detta system, som utformas av arbetsgivaren, bör användas för att åskådliggöra företagets 

uppskattning för väl genomfört arbete. 

 

7.3.1. Olika typer av monetära belöningssystem 
 

I litteraturen finns det beskrivningar av en mängd olika varianter av monetära belönings-

system. Både Lindblom (1996) och Hume (1995) beskriver två vanligt förekommande 

varianter av monetära belöningar, vilka är ”Bonussystem” och ”Vinst-andelssystem”. 
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Bonussystem 

 

Bonus tillämpas vanligen i ett så kallat målbonussystem. Detta innebär att om vissa resultat-

baserade mål uppfylls, så betalas en kontant bonus ut (Hume 1995). Det arbetsgivaren vill 

åstadkomma med ett bonusprogram är hög produktivitet och ansträngning. Då utbetalningar 

av bonus kan kopplas till den kvalitet och kvantitet som individen eller gruppen nått upp till, 

kan bonus vara ett bra medel för att motivera de anställda. Att anställda belönas för 

ansträngning och höga prestationsnivåer, är en av fördelarna med bonus. En annan fördel är 

att bonussystem oftast är lättförståliga, och att tidsfördröjningen mellan betalning och 

prestation oftast är minimal. Författaren tillägger även att kontanta utbetalningar dessutom 

tilltalar de flesta. En nackdel kan vara, att relationen mellan prestation och belöning ibland är 

otydlig. Han menar också att bonus är svårt att använda för personal, som arbetar med 

svårkvantifierbar output (ibid. 1995). 

 

Vinstandelssystem 

 

Företag som tillämpar vinstandelssystem avsätter en del av den vinst som överstiger en viss 

nivå, till en vinstandelsstiftelse. Denna stiftelse är en självständig juridisk person, som 

förvaltar de avsatta pengarna och handhar all administration. Stiftelsens pengar placeras i 

aktier, främst i det egna företaget. Den anställde har oftast rätt att ta ut sin andel efter tre till 

fem år (Lindblom 1996). Hume (1995) menar att ett vinstandelssystem används för att 

förbättra de anställdas inställning gentemot företaget, skapa ett positivt förhållande mellan 

ledning och anställda, samt förmå de anställda att engagera sig i företagets mål. Vinstandels-

system är ofta uppbyggda så att det är lön, anställningstid eller närvaro som bestämmer 

andelens storlek, inte prestationen.  

 

7.4. Mål i organisationer 
 

”Generellt kan vi säga att mål är en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd.” (Etzioni i 

Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 42) Vad man bör ha i åtanke är att företaget är en juridisk enhet 

som saknar mål och egen vilja. De mål företaget har är de som företagets huvudintressenter, 

ägare och anställda, har uttryckt för företaget (Ewing & Samuelsson 1998).  
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De organisatoriska målens uppgift är att leda och kontrollera beslutsbeteendet hos 

medlemmarna i organisationen. En viktig del i den strategiska ledningsprocessen är till-

ämpningen av mål. I denna process klargör företagsledningen verksamhetens inriktning mot 

de långsiktiga och övergripande målen (Bakka 2001).   

 

De övergripande målen bryts ner till operativa mål och påverkar på så sätt hela organisa-

tionen. Operativa mål är mer specifika och visar vad man vill uppnå med hjälp av tydliga 

handlingsstrategier. De i sin tur bestämmer inriktningen för arbetet på avdelningsnivå och för 

specifika individer. Vid utvärdering av verksamheten kan de operativa målen användas som 

bedömningsgrund. De operativa målen kan också utgöra kriterier vid bedömning av anställdas 

prestationer (Hatch 2000).  

 

Organisationer är komplexa system som behöver styras. Aktiviteter på olika nivåer måste 

samordnas för att organisationens mål skall uppnås. Till sin hjälp kan mål-medel-hierarkier 

användas. Mål och medel bildar då en kedja av samband. Ett mål på en lägre nivå blir ett 

medel för att uppnå ett mål på en högre nivå. Rätt utformad visar målhierarkien ett tydligt 

samband mellan mål och medel, samtidigt som konflikter mellan olika mål kan undvikas 

(Jacobsen & Thorsvik 1998).   

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) finns det fyra anledningar till varför en organisation har 

mål. En av orsakerna är att mål har en motiverande effekt på anställda. Utan mål vet den 

anställde inte vad han/hon arbetar mot och motiv saknas för att ta i lite extra. För det andra 

har mål dessutom en styrande funktion, eftersom de utgör riktlinjerna för arbetet. Mål hjälper 

de anställda att ta rätt beslut genom att visa vad som är viktigt för organisationen. Den tredje 

anledningen är att organisationen behöver mål för att kunna utvärdera sin verksamhet. För det 

fjärde är organisationer beroende av omvärldens stöd och resurser. Mål blir då organisationen 

sätt att uppnå legitimitet. 
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7.5. Motivation 
 

Motiv är de behov eller önskemål som påverkar individen att handla på ett visst sätt. Motiv-

ation är den drivkraft som får en individ att handla i en viss riktning (Bruzelius & Skärvad 

1983). I organisationer handlar motivation till stor del om att få personer att bete eller uppföra 

sig på ett önskvärt sätt. Motivationsforskningen intresserar sig för vad som bestämmer en 

individs beteende och styr det mot målen (Armstrong 1993). 

 

7.5.1. Behovsteorier 
 

Inom psykologin finns två centrala grupper av teorier kring vad som motiverar människor. 

Dessa två kallas ”Behovsteorier” och ”Kognitiva teorier”. Behovsteorierna handlar om sam-

bandet mellan mänskliga behov och motivation, medan de kognitiva teorierna inriktar sig på 

samspelet mellan individ och omgivningen (Jacobsen & Thorsvik 1998). Behovsteorier 

baseras på antagandet att människor har en serie av medfödda behov. Om sådana behov inte 

är tillfredsställda blir individen motiverad att agera på ett speciellt sätt, i ett försök att till-

fredsställa dessa ouppfyllda behov. Enligt dessa teorier är belöningar motiverande endast om 

de på något sätt kan hjälpa till att tillfredsställa något av dessa medfödda behov (Hume 1995). 

För att ha önskvärd effekt måste belöningen ändras efterhand som behoven förändras 

(Jacobsen & Thorsvik 1998). 

 

Hertzbergs arbetsmotivationsteori skiljer på hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygien-

faktorer är förhållanden och villkor på själva arbetsplatsen som måste vara uppfyllda för att en 

individ inte ska vantrivas. Motivationsfaktorerna är relaterade till själva arbetsuppgiften. När 

de är tillfredsställda blir det möjligt att verkligen trivas och känna motivation för en uppgift. 

Enligt Hertzberg ställer sig varje medarbetare ständigt två frågor i förhållande till sitt arbete 

och sin arbetsplats: ”Behandlas jag väl” (hygienfaktorer) och ”används jag väl” (motivations-

faktorer) (Samuelsson 1999). 
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7.5.2. Kognitiva teorier 
 

Kognitiva teorier hävdar att motivationen är en aktiv reaktion hos individen, som uppkommer 

av faktorer som påverkar individen både invändigt och utvändigt. De kognitiva teorierna 

betonar den tänkande, bedömande och rationella process som föregår en handling. Enligt detta 

sätt att se det, kommer den anställde att agera på det sätt som organisationen vill, enbart om 

han/hon värderar ersättningen högt annars saknas motivation (Hume 1995). En av de mest 

omtalade kognitiva teorierna är förväntningsteorin. Enligt Victor H Vroom (i Samuelsson 

1999), är det viktigt att relatera en individs motivation och handlingar till både organisa-

tionens mål och individens egna mål. Endast om vi kan förstå sambandet mellan dessa 

faktorer, kan vi förstå varför en individ valde att handla på ett visst sätt framför andra tänk-

bara handlingssätt (Samuelsson 1999). ”Huvudargumentet i förväntansteori är att människor 

blir motiverade att prestera något för att nå ett mål om de: 1) sätter värde på målet och 2) kan 

se att det som de gör leder till att målet nås.” (Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 233) 

 

7.6. Kommentarer till val av teorier 
 
Innan val av teorier var fastlagt tog vi del av mycket litteratur. Begreppet belöningssystem har 

behandlats av många författare och med olika infallsvinklar. Vår problemformulering utgick 

från arbetares perspektiv i förhållande till belöningssystemet. Därmed kunde vi selektera bort 

litteratur som inte var relevant, t.ex. om hur man belönar chefer och ledningsgrupper. 

Motivationsaspekten är svår att försumma i detta sammanhang, då det är bekräftat i under-

sökningar att belöningssystem används för att höja motivationen. Motivationsteorier är vida 

omskrivna och är vanligt förekommande i litteraturen. Vi har valt att ta upp det övergripande 

kring vad arbetsmotivationsteorier hävdar och som ansågs vara relevant för vår undersökning.  

 

När begrepp förklaras används källor som är allmänt vedertagna och som har hög reliabilitet. 

Finns flera definitioner är vi noga med att använda den formulering som på bästa sätt ger 

läsaren förklaring till vad som åsyftas i denna undersökning.  
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8. EMPIRI 
 

Här under presenteras vår empiriska undersökning. Eftersom vissa av företagen ville ha 

anonymitet har vi behandlat materialet, så att de undersökta företagen inte ska kunna 

identifieras.  

 

8.1. Bakgrund  
 
Vi ville undersöka om företag, som tillämpade formella belöningssystem för sina arbetare, 

hade relaterat desamma till sina operativa mål. För att kunna realisera detta specificerade vi 

urvalskriterier, som skulle göra undersökningen genomförbar. Kriterierna var: 

 

• Företag belägna i västra Blekinge, d.v.s. Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 

kommun. 

• Företag som är medelstora eller stora, d.v.s. fler än 49 anställda. 

• Företag som är verksamma inom process- och tillverkningsindustrin. 

 

Efter denna urvalsprocess, fann vi sexton företag, som alla kontaktades via telefon. Vi var 

noga med att få tala med personer som var insatta i arbetarnas situation, och som hade 

kunskap kring belöningssystemet. Under telefonsamtalens gång poängterade vi vad vi menade 

med ”belöningssystem”, och ibland gav vi exempel på vad det kunde vara, allt för att vi inte 

skulle missa något företag på grund av bristfällig kommunikation. 

 

När alla sexton företag kontaktats, fann vi att åtta av dessa inte tillämpade något formellt 

belöningssystem. De kunde därmed inte ingå i vår undersökning utan gallrades således bort. 

Kvar fanns åtta företag, som tillämpade formellt belöningssystem i någon form. Dessa utgör 

populationen för vår undersökning. De ställde sig alla positiva till att träffa oss för vidare 

intervju. 
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 8.2. Beskrivning av företagen 
 

Vår undersökningspopulation kategoriserades i medelstora och stora företag. Enligt Euro-

peiska Kommissionens definition har medelstora företag mellan 50 och 249 anställda, medan 

stora företag har fler än 250 anställda. Vi fann att fyra medverkande företag har fler än 250 

anställda och resterande fyra företag har mellan 50 och 249 anställda på den fabrik som är 

lokaliserad i vår undersökningsregion.  

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vissa av företagen bedriver verksamhet på flera orter, och en del av dem i flera länder. Vi 

valde att undersöka belöningssystemet på den anläggning som geografiskt sett är lokaliserad 

inom vårt undersökningsområde.  

 

8.2.1. Medverkande företag 

 

Företag 1  

Bolag med fler än 250 anställda. Har produktion på flera orter i Sverige, men bedriver även 

verksamhet utomlands. Klassificering: Tillverkningsindustri. 
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Företag 2 

Ett medelstort företag med cirka 60 anställda. (Beroende på säsong) Har produktion på 

fabriken vi besökte. Bedriver även verksamhet i liten skala inom en annan bransch, men 

denna sysselsättning är belägen på annan ort. Klassificering: Tillverkningsindustri. 

 

Företag 3 

Ett stort företag med fler än 250 anställda. Har produktion på flera orter i Sverige, men även 

internationellt. Klassificering: Tillverkningsindustri. 

 

Företag 4 

Ett stort bolag med fler än 250 anställda. Bedriver verksamhet primärt i de nordiska länderna. 

I Sverige har de ett flertal fabriker. Klassificering: Processindustri. 

 

Företag 5 

Företag med fler än 250 anställda. Bedriver internationell verksamhet, men huvuddelen är 

allokerad till Sverige, där även huvudkontoret finns. Klassificering: Processindustri. 

 

Företag 6 

Medelstort bolag med cirka 120 anställda. Har endast produktion i Sverige. Klassificering: 

Tillverkningsindustri. 

 

Företag 7 

Ett medelstort företag med cirka 150 anställda, beroende av säsong. Har produktion på flera 

platser i södra Sverige. Klassificering: Tillverkningsindustri. 

 

Företag 8 

Ett medelstort bolag med cirka 90 anställda. Har sin huvudsakliga produktion på 

anläggningen vi besökte. Klassificering: Processindustri. 

 

Gemensamt för samtliga bolag är att de är väletablerade på marknaden, och har funnits i 

regionen under ett flertal decennier.   
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8.3. Intervjuerna 
 

Inför intervjuerna hade vi kontaktat personer på varje företag, som var väl insatta i dess 

belöningssystem. Vi hade på förväg gjort upp frågor som ställdes till samtliga respondenter 

(se bilaga 1). Utöver dessa frågor ställdes kompletterande följdfrågor när behov för detta 

uppstod. Denna semistandardiserade intervjumetod ansåg vi vara mest lämplig, eftersom 

belöningssystem är individuellt utformade från företag till företag, och därför är det svårt att 

ha helt standardiserade frågor. Vi ville även kunna jämföra svaren mellan de olika bolagen, 

för att se vilka likheter och olikheter som finns. För att kunna göra jämförelser kunde inte helt 

ostandardiserade intervjuer genomföras, då frågornas utformning kan variera från fall till fall. 

 

8.3.1. Resultat av intervjuerna 

 

En av de första frågorna vi ställde var: ”Vilka olika typer av belöningar tillämpas för 

arbetarna på detta företag?” Vi poängterade att vi syftade på prestationsbaserade belöningar 

som inte innefattade lön eller förmåner. Vi fann att de åtta företagen tillämpade tio olika 

belöningssystem. Således tillämpade två av bolagen dubbla system för sina arbetare. Ut-

formningen av dessa system varierade från företag till företag, men en gemensam nämnare för 

alla var att de tillämpade monetära belöningar. Alla respondenter, utom en kallade sina be-

löningssystem för ”bonussystem”. Vi förtydligade vår fråga vid ett tillfälle, då vi misstänkte 

att det faktiskt inte var ett bonussystem som beskrevs. Respondenten förklarade då att det 

rörde sig om ett vinstandelssystem, som kom arbetarna tillgodo efter fem år.  

 

Det fanns ett företag som skilde sig från de övriga, då bolaget tillämpade en belöningsform 

som kallades för ”företagsbelöning”. Denna slags belöning påträffade vi inte på något av de 

övriga företagen. Det var en belöning som anställd, eller anställda fick efter att ha blivit 

nominerad(e) av sina chefer, och sen korats av en jury.  
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Vi fann ingen tillämpning av icke-monetära belöningar, däremot beskrev en del av res-

pondenterna hur företagen praktiserade olika typer av förmåner. Exempel på dessa förmåner 

var julklappar, personalfester och tårta till fikat. Det var, enligt respondenterna, vanligare att 

godsaker erbjöds och fester anordnades under perioder när företagen visade positiva resultat.  

 

Intervjuerna fortlöpte med en diskussion kring varför företaget använde sig av det specifika 

belöningssystemet för arbetarna. Svaren var mycket skiftande, men en gemensam nämnare för 

de flesta var att de bl.a. ville komma till rätta med sina svagheter i produktionen. Ett uttalande 

som tydliggjorde detta var: ”Genom detta bonussystem kan vi komma åt företagets akilleshäl 

d.v.s. frånvaro, kassationer och kvalitet”. Ett par av företagen påpekade att deras belönings-

system var konstruerade på koncernnivå. Motiven bakom utformningen av dessa var okända 

för respondenterna och de hänvisade till att belöningssystemen var en del av företagspolicyn.  

 

Hälften av vår undersökningspopulation beskrev att ett av syftena med deras belöningssystem, 

var att främja gemenskapen på arbetsplatsen. En annan vanligt förekommande anledning med 

systemet, var att göra personalen medveten om vilken betydelse sänkta kostnader har för 

företagets resultat. Ett av företagen hade utformat sitt bonussystem på ett sådant sätt att det 

gynnade de rutinerade att lära upp nyanställda. En annan effekt av detta system förklarades 

med att integreringen av nyanställda gick fort, och det sociala samspelet mellan de anställda 

ökade. En av respondenterna beskrev även att ett av företagets syften till att använda sig av 

belöningar och förmåner var att kunna behålla, men även rekrytera kompetent personal. Ett 

yttrande från honom löd: ”Vi vill inte att personalbehov ska vara ett problem för oss”. En 

annan respondent berättade att företaget hade infört ett bonussystem för tre år sedan. Han 

menade att resultatet var slående och att de positiva effekterna var många. Bl.a. beskrev han 

att motivationen hos de anställda hade ökat, vilket hade lett till att kassationerna minskat med 

mer än en tiondel och att den tillfälliga frånvaron hade gått ner.  

 

Kriterierna för att arbetarna skulle erhålla belöning var skiftande från företag till företag. Alla 

företagen använde sig av flera kriterier, men sammansättningen av desamma varierade. Sex 

av åtta bonussystem hade ”kvalitet”, tillsammans med ett eller flera andra kriterier, som be-

dömningsgrund. Produktionsvolym, försäljningsvolym, kassationer, leveranssäkerhet, 

ekonomiska nyckeltal, och olika tidsbaserade villkor var de övriga kriterierna som användes. 

—— 29 —— 



 
  Samband mellan mål och belöningssystem  

 
 
 

Vi fann variationer av hur tidsvillkoren användes. Ett av de medelstora bolagen baserade hela 

bonussystemet på förhållandet mellan budgeterad tid och verklig tid. Var den verkliga tiden 

mindre än den budgeterade, gick hälften av denna differens till de anställda i form av bonus.  

 

Två andra bolag använde sig också av tidskriteriet, men inte på samma sätt som ovannämnda 

bolag. I det ena fallet jämfördes direkt och indirekt tid som en del av bonusvillkoren. Den 

direkta tiden utgjordes av faktiska arbetstimmar i produktionen. I den indirekta tiden in-

räknades underhåll, städning, lagerhantering och annan icke-produktiv verksamhet. I det 

andra fallet användes närvarotiden som en av grunderna för utbetalning av bonus. Vid 

frånvaro, med undantag för semester och kompledighet, reducerades den månatliga bonusen 

med 50 procent för individen. Vinstandelssystemet baserades på koncernens resultat före 

skatt. För att få full utdelning skulle man ha haft en heltidsanställning under hela det före-

gående verksamhetsåret. Vid mindre sysselsättningsgrad, minskades vinstandelen pro-

centuellt.   

 

Följande fråga tog upp hur kriterierna för belöningssystemet kommunicerades till arbetarna. 

Vissa av respondenterna missuppfattade frågan och trodde att vi menade hur utfallet av 

belöningen presenterades för arbetarna. Vi var därför tvungna att förtydliga vår fråga, och 

betona att vi var intresserade av hur arbetarna fick del av förutsättningarna för belönings-

systemet. Det framkom att kommunikationen till arbetarna skedde genom anslagstavlor på 

samtliga av de undersökta företagen. Dock använde några av företagen fler informations-

kanaler. Muntlig kommunikation kring villkoren för systemet sker årligen på två av de stora 

företagen. Informationen kom arbetarna till godo via möten både i större och mindre grupper. 

Samtliga av de stora företagen tillhandahöll information om belöningssystemet på respektive 

intranät. Vid ett av de stora företagen hade dock inte alla arbetare tillgång till intranätet, utan 

de var hänvisade till anslagstavlorna.   
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Diagrammet som följer visar fördelning av kommunikationsmetoder hos de undersökta 

företagen. Observera att flera metoder kan användas av samma företag. 

 

 

 

 

Totalt sett undersöktes tio belöningssystem, eftersom två av företagen hade dubbla system, ett 

kollektivt och ett individuellt. Detta bör man som läsare ha i åtanke inför nästkommande 

beskrivning.    

 

Sju av de åtta företagen hade kollektiva belöningssystem, som var uppbyggda på likartade 

sätt, men baserade på olika grunder. Bolagen utgick ifrån att alla som arbetade heltid skulle få 

lika stor belöning. Således varierade belöningen beroende på sysselsättningsgraden, eller antal 

arbetade timmar om de var timanställda. Ett av dessa företag skilde sig dock från de andra 

genom att belöningen halverades varje månad, om man hade varit frånvarande av annan 

anledning än semester och kompledighet. Fyra av de kollektiva belöningssystemen inklu-

derade även tjänstemännen på företagen. Alla anställda omfattades således av systemet och 

erhöll ersättning på samma grunder.  
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Två av företagen praktiserade helt individuella belöningssystem, men de båda skilde sig åt 

markant. Det ena företaget, som tillämpade individuellt bonussystem, använde sig av en 

modell som baserade sig på ”Verkstadsindustrins Halvackordssystem”. I realiteten är det en 

rörlig del av lönen, som individuellt arbetas fram och som gäller ett halvår i taget. Det handlar 

om att individen producerar ett visst antal komponenter med viss kvalitet, och får på så sätt 

poäng efter en tabell. Poängen de har erhållit under de senaste sex månaderna omvandlas till 

en viss summa, som utgör den rörliga delen av lönen under de följande sex månaderna. På så 

sätt blir summan helt individuell och baseras på prestation. Eftersom fackföreningen inte vill 

riskera att få tillbaka ren ackordslön, finns det en övre gräns för den rörliga delen. Den får inte 

överstiga femton procent av den fasta lönen. Från företagets sida fanns dock önskemål om att 

utöka den rörliga lönedelen i förhållande till den fasta. 

 

Det andra bolaget hade ”företagsbelöning”, som delades ut till individ, eller grupp av in-

divider, under högtidliga former. Vi har valt att kategorisera denna belöning som individuell 

eftersom de eventuella grupper som erhåller belöningen är sporadiska grupperingar som inte 

tillhör en formell grupp. Det kan alltså vara flera personer ur ett större kollektiv, eller flera 

individer från olika kollektiv som tillfälligt har samarbetat. För att få en sådan belöning ska 

individen/individerna ha utmärkt sig under årets lopp och arbetat väl. Respondenten på detta 

företag förklarade kriterierna som: ”Han/Hon/De ska ha utfört extraordinära prestationer, som 

ligger utanför individens/individernas ordinarie arbetsområde, och som gynnar företaget och 

dess ägare.” 

 

Vi undrade hur man objektivt kunde utse vinnare/vinnarna, och respondenten höll med om att 

det var en subjektiv bedömning. En jury tar beslut och resultatet kan inte mätas i formella tal. 

Samtidigt betonade han att det även finns ett kollektivt bonussystem på företaget, och att 

denna ”företagsbelöning” ska ses som ett ytterligare bevis för att företaget värderar goda 

prestationer. Belöningen i sig är inte kontanta pengar, utan ett visst belopp som ska gå till 

utbildning i någon form. Utbildningen ska vara av sådan art att den gynnar det dagliga arbetet, 

och som antagligen inte skulle ha genomförts, om belöningen inte hade utdelats.  

 

Ett bonussystem skilde sig helt från de övriga företagens varianter. Detta system baserades på 

att varje projekt hade sin egen bonus. Ett projekt kunde vara allt ifrån några timmars jobb, till 
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projekt som varade i flera år. Företagsledningen budgeterade i förväg det antal timmar som 

skulle behövas för att genomföra projektet. Om projektmedlemmarna lyckades att slutföra 

arbetet med färre antal timmar än beräknat, baserades bonusen på hälften av differensen. 

Alltså, differensen mellan budgeterad tid och den verkliga tiden halverades för att sedan 

multipliceras med en faktor. Denna summa blir hela bonuspotten, som sedan fördelas till 

individerna efter antal timmar de har medverkat i projektet. Den andra halvan av tids-

differensen kom företaget till godo.   

 

På frågan om varför företaget använde sig av individuellt eller kollektivt belöningssystem var 

svaren samstämmiga. De bolag som praktiserade kollektiva belöningar hävdade att alla kan 

vara med och påverka företagets situation. Dessutom ansåg de att det kan vara svårt att mäta 

den individuella prestationen och det är enklare att hantera ett kollektivt system, sett ur ett 

administrativt perspektiv. De menade även att gemenskapen stärktes och samarbetet inom 

bolaget stimulerades. De företag som tillämpade individuella belöningar hävdade att deras 

system var rättvist och gynnade alla som verkligen ansträngde sig. En av respondenterna sa: 

”Gör du ett bra jobb ska du ha bra betalt”.  

 

Fem av åtta företag hade månatlig belöning, men två av dessa praktiserade även årlig 

belöning. Därför ingår dessa två företag både i kategorin över utbetalning 12 ggr/per år och i 

kategorin 1 ggr/år. Således blir det, som påpekats tidigare, tio belöningssystem som 

analyserats.  
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Utbetalningarna bestod till övervägande del av kontanta pengar. Ett av de stora företagen 

erbjöd sina anställda möjligheten att göra en avsättning till ett individuellt pensionssparande 

istället för att erhålla kontanter. Den så kallade ”företagsbelöningen”, som ett företag till-

ämpade, bestod som tidigare nämnt av ett belopp som fick användas i utbildningssyfte, och 

kan därför inte ses som kontanter. Vinstandelssystemet bestod av aktier i moderbolaget. 

 

En gång per månad sker uppföljning och utvärdering av två av de undersökta belönings-

systemen. Ytterligare två andra system utvärderas och uppföljs en gång i halvåret och tre 

system en gång om året. Två av belöningssystemen är nyligen implementerade och har ännu 

ej evaluerats. Det projektbaserade bonussystemet utvärderas vid varje projektslut, detta för att 

kunna en göra rättvis budget inför nästa likvärdiga projekt. Fördelningen av hur ofta be-

löningssystemen utvärderas och uppdateras redovisas i diagrammet här under. 
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Vi fortsatte intervjuerna med att fråga efter vilka företagens övergripande mål var. Det var ett 

medvetet ordval, eftersom vi syftade till hela verksamhetens mål. Vi trodde att det skulle bli 

väldigt svävande svar om vi hade formulerat frågan med definitionen ”strategiska mål”, 

istället för övergripande mål. Sex av åtta företag nämnde begreppet kvalitet när de beskrev 

sina övergripande mål. Exempel på svar var: ”Att sälja produkter med hög kvalitet genom ett 

gediget yrkeskunnande”, ”Vi vill producera rätt vara till rätt kund och till rätt pris.”, ”Att 

tillverka så bra och hållbara produkter som möjligt.”,  ”Producera kvalitetsprodukter till 

marknader som ökar.” Andra övergripande mål som beskrevs av företagen var ökad tillväxt, 

ökad leveranssäkerhet och att dra in pengar till ägarna.  

 

Ett av företagen kunde inte beskriva de övergripande mål som är gällande idag. Anledningen 

var att det fanns en dokumenterad strategi med tillhörande mål, men denna skulle omarbetas 

till modernare och mer lättöverskådlig version. Arbetet med detta hade kommit igång, men då 

en extraordinär händelse drabbade bolaget, avstannade all verksamhet, som inte var direkt 

knuten till produktionen. Verksamheten med att förnya målen och strategierna fick därför 

ligga på is. Respondenten kände att han inte ville beskriva något som inte var gällande idag. 

Han fortsatte emellertid med att förtydliga att företaget självklart har övergripande mål, men 

dock inte välformulerade och dokumenterade.  

 

Hos de företag vi besökte, hade respondenterna lite svårt att definiera de operativa målen. På 

några av företagen berodde detta på att det fanns olika mål för olika avdelningar. Detta ledde 

till att det var svårt att ge ett generellt svar på frågan. En av respondenterna kunde till att börja 

med inte precisera några operativa mål över huvudtaget. Efter en stunds resonemang uppgav 

dock respondenten ”budgeterad drift” som operativt mål. När vi bad representanten för detta 

företag att utveckla detta, blev svaret oklart och respondenten i fråga började diskutera den 

övergripande produktionen. Vi fortsatte med att försöka få fram vilka mål arbetarna egent-

ligen jobbade mot, men åter igen blev svaret en förklaring på något annat som rörde pro-

duktionen. Då valde vi att ge ett påstående till respondenten som löd: ”Ni har alltså inga 

operativa mål för verksamheten”. Respondenten började nu beskriva att företaget inte var så 

stort, och att det fanns en familjär stämning där alla kände alla. Han menade också att ägaren 

fanns tillgänglig på produktionsanläggningen, och om det fanns något som arbetarna undrade 

över, fick de svar omgående. Närheten mellan delarna i företaget gjorde enligt respondenten, 
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att det inte behövdes några uttalade operativa mål, eftersom alla visste vad som skulle göras. 

Slutligen framkom dock att företaget arbetade mycket med att förbättra kvaliteten på färdiga 

produkter, samt att minska antal klagomål från kunderna.  

 

På några av de stora företagen var som tidigare nämnt de operativa målen beroende av vilken 

avdelning som syftades till. Respondenterna förklarade att det fanns stora skillnader mellan 

olika div-isioner och avdelningar, och menade att det var omöjligt att generalisera alla 

operativa mål till ett kort svar. Då bad vi om att få exempel på operativa mål för en viss enhet, 

vilket ut-mynnade i konkreta svar på vår fråga. Gemensamt för majoriteten av företagen var 

att de ville öka produktiviteten, men sätten för att lyckas med detta varierade. Att komma till 

rätta med kostnader för brister i kvaliteten, var ett dilemma som påverkade produktiviteten 

hos alla företagen. Därför arbetade samtliga mot att öka medvetenheten för kostnader, som 

upp-kommer i samband med kvalitetsbrister. Vidare nämndes bl.a. tillgänglighet till företaget 

och frånvaro eller för sen ankomst bland de anställda, som vanliga operativa mål hos 

företagen. 

 

De stora företagen i vår undersökning satte en gång om året upp nya kvantifierbara operativa 

mål, som arbetarna skulle jobba emot. Det kunde vara antal producerade enheter per skift eller 

per dag, procentuell minskning av kassationer eller minskning av kostnader som uppkommit 

till följd av reklamationer.  

 

De medelstora företagen hade liknande operativa mål som de stora företagen, men de hade 

definierat dem på ett lite annorlunda sätt. Ett av de medelstora företagen hade till exempel ett 

operativt mål som beskrevs som: ”Alla i produktionen ska lämna ifrån sig en perfekt detalj till 

nästa led.” 

 

Ett av företagen hade ”leveranssäkerhet” som ett operativt mål, vilket var svårt för arbetarna 

att uppnå på grund av överbeläggning. Enligt respondenten fanns en viss frustration bland 

arbetarna på företaget eftersom de sällan hade någon möjlighet att nå målet. De var dock väl 

medvetna om vad målet innebar och hade kunskap kring vad som måste arbetas med för att 

uppnå målet.  
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Vår sista fråga vid intervjuerna var: Upplever Du att det finns någon relation mellan Ert 

belöningssystem och företagets mål? Alla respondenterna svarade jakande på denna fråga. En 

av respondenterna påpekade att företaget tillämpade dubbla belöningssystem och menade att 

det ena systemet hade klar relation till både de övergripande och de operativa målen för 

företaget. Han ansåg emellertid att det andra systemet inte hade lika klar koppling till målen. 

Förklaring till detta var att det andra belöningssystemet bestämdes på koncernnivå, och var 

utformat på samma sätt för alla enheter oavsett verksamhetens art. Respondenten ansåg inte 

att de kunde vara med och påverka utformningen av detta system, vilket han upplevde som en 

nackdel. 

 

En av respondenterna, som hade bekräftat att deras belöningssystem var relaterat till målen i 

företaget, hade dock svårigheter med att beskriva hur denna relation såg ut. Han medgav att 

en klar koppling inte kunde ses, men att vissa kriterier i belöningssystemet emellertid över-

ensstämde med något av målen. Av de tio belöningssystemen kunde respondenterna i åtta fall, 

på ett klart och kärnfullt sätt förklara hur de övergripande målen stod i relation till systemet. 

Några av respondenterna reagerade över frågan och undrade varför vi hade ställt den. Ett 

uttalande var: ”Är det inte detta som vi har diskuterat när ni har ställt de andra frågorna?” Vi 

fick då förklara att vi hade med den här frågan för att kunna jämföra svaren med de före-

gående frågornas svar, för att se om de stämde överens. Samtidigt ville vi få fram eventuell 

information och förklaringar, som inte framkommit tidigare under intervjun.     
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9. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
Vi kommer i detta avsnitt att utgå från den empiriska undersökningen och göra jämförelser 

med det teoretiska materialet. På så sätt kan vi se om det finns samband mellan de båda. Dock 

vill vi göra Dig som läsare uppmärksam på följande: 

 

Teorier och undersökningar kring belöningar gjorda år, eller till och med decennier tillbaka, 

kan vara situationsbundna och beroende av olika faktorer. Genom den nya informations-

teknologin förändras samhället allt fortare och det gör nog även människors beteenden och 

preferenser. Därför bör man ta hänsyn till detta när materialet studeras. Det empiriska 

materialet har sitt ursprung i dagens samhälle, medan det teoretiska materialet kommer från 

dåtid. Nu påstår vi inte att förhållandet är som beskrivningen ovan, men vi betonar att det kan 

vara så.    

 

9.1. Monetära belöningar 
 

När undersökningen inleddes fann vi sexton företag, som uppfyllde kriterierna som inne-

fattade storlek, verksamhet och geografisk lokalisering. När dessa företag kontaktades var vi 

noga med att betona att undersökningen gällde arbetarnas formella och prestationsbaserade 

belöningssystem. Dessa tillägg gjorde vi efter att ha tagit del av en beskrivning av belönings-

system, gjord av Svensson & Wilhelmson (1989). De menar att varje organisation har ett 

belöningssystem, medvetet eller omedvetet. Vi fann, som vi beskrivit tidigare, att endast åtta 

av de sexton företagen tillämpade någon form av formellt prestationsbaserat belöningssystem 

för sina arbetare.  

 

En fråga som ställdes i början av varje intervju var vilken eller vilka typer av belöningar som 

tillämpades för arbetarna. Vi betonade att det var belöningar som ligger utanför begreppen lön 

och förmåner. Enligt Paul och Alm (1991) är lön och förmåner avtalsbundna, vilket be-

löningar inte är. Signifikativt för belöningar är även att de är frivilliga, och helt bestäms av 

arbetsgivaren (ibid. 1991). Det framkom att alla åtta bolagen tillämpade monetära belöningar 

som på alla företagen kallades för ”bonus”. Vi vill dock reservera oss mot företagens an-

vändning av begreppet, då bonus beskrivs av Smitt et al. (2002) och Hume (1995) som en 
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kontant betalning, som utbetalas om vissa resultatbaserade mål uppfylls. Efter en grundlig 

studie av alla belöningssystemen, kom vi fram till att den teoretiska definitionen av bonus inte 

riktigt överensstämde med den definition som samtliga företag använde. Om detta beror på att 

teorin är föråldrad och begreppet har fått en vidare innebörd idag, är oss övermäktigt att be-

svara. Kanske kan en anledning till denna användning av begreppet bero på att människor i 

samhället ofta har en klar bild av vad bonus kan vara. Begreppet omnämns flitigt i radio och 

TV, och då ofta i samband med att någon eller några personer har fått en större utbetalning av 

pengar. Vi förmodar att det helt enkelt är lätt för företagen att använda uttrycket ”bonus”, när 

det gäller monetära belöningar. 

 

Vi tror att den monetära belöningen har stor betydelse för de anställda. Idag förvärvsarbetar 

både kvinnan och mannen, och en familj har svårt för att klara sig på endast en lön. Därför 

kan ett extra tillskott i plånboken ha en stor påverkan på dagens anställda. Antagandet får 

medhåll av Hume (1995) som anser att de flesta människor tilltalas av kontanta utbetalningar. 

Tvärtemot dessa åsikter hävdar Lars Wilhelmson (i Olsson 1987), att om anställda får ett ökat 

ansvar eller mer uppmärksamhet värderas det högre än pengar. Det finns nog flera för-

klaringar till dessa motstridiga åsikter och vi tror att det finns flera faktorer som spelar in. 

Dagens samhälle ser annorlunda ut än för femton år sedan, då Wilhelmsons uttalande gjordes. 

Idag är nog fler människor ekonomiskt uppbundna av lån och avbetalningar, då väldigt många 

företag säljer sina produkter via avbetalningsplaner. För det andra är nog den materiella 

statusen högre idag än vad den var för femton eller tjugo år sedan. Till exempel kan man se 

hur elektroniska produkter som datorer och mobiltelefoner har gått från att vara ”lyxvaror”, 

till att bli ”nödvändighetsvaror”.   

 

De belöningssystem som är studerade, har enligt undersökningen endast monetära och inte 

några icke-monetära ersättningar. Enligt bland annat Samuelsson (1999) och Lindblom (1996) 

kan en icke-monetär belöning vara uppmärksamhet, beröm, karriärmöjligheter och vidare-

utbildning. Då man reflekterar över att företagen, enligt oss, inte tillämpar icke-monetära 

belöningar, kan man få den uppfattningen att de anställda inte har några karriärmöjligheter 

inom bolagen, att beröm inte ges och att det inte bedrivs någon vidareutveckling av person-

alen. Detta dementeras och vi vill förtydliga vad som åsyftas med att företagen inte tillämpar 

icke-monetära belöningar. När belöningssystemen i företagen studerades specificerade vi, att 
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det var de formella belöningssystemen som skulle utredas. Enligt Gröjer & Gröjer (1986) är 

de formella belöningssystemen medvetna och framställda av företagen för att vara ett styr-

medel, och samtidigt gynna uppnåendet av strategier och mål. Enligt Svensson & Wilhelmson 

(1989) kan de informella belöningarna vara en klapp på axeln eller beröm. Dessa handlingar 

kan enligt författarna vara svåra för personalen att uppfatta som belöning. Samtidigt tillägger 

Gröjer & Gröjer (1986) att de informella belöningarna ofta uppstår spontant och inte alltid är 

knutna till strategier och mål. Det är dessa definitioner som ligger till grund, när vi anser att 

vår undersökningspopulation inte tillämpar några icke-monetära belöningar i sitt formella 

belöningssystem. Att beröm, uppskattning och karriärmöjligheter existerar på de undersökta 

företagen betvivlas inte, men vi menar att de inte är en del av det formella belöningssystemet. 

 

9.2. Varianter av belöningar 
 

De olika typer av monetära belöningar som praktiseras på företagen är bonus i olika ut-

formningar, ett vinstandelssystem och en så kallad ”företagsbelöning”. Hume (1995) be-

skriver bonus som en kontant utbetalning, som erhålls om vissa resultatbaserade mål uppfylls. 

Han påpekar dock att det både finns fördelar och nackdelar med att använda ett bonussystem. 

Att bonusutbetalningar är knutna till kvalitet och kvantitet ser författaren som ett bra medel 

för att öka motivationen, dessutom belönas de anställdas prestationer och ansträngningar. 

Samma författare påvisar även att sambandet mellan belöning och prestation emellanåt kan 

vara otydlig. Bonus kan även vara svårt att tillämpa för personal, som arbetar med output som 

är svår att kvantifiera. Författarens åsikter kring för- och nackdelar med bonussystem håller vi 

med om. Det känns nog bra för individen att få bekräftelse genom att ”bevisligen” ha gjort ett 

bra jobb. Dessa ”bevis” kan bestå av att just ett eller flera mål har uppnåtts. Nackdel som för-

fattaren ovan behandlar är svårigheten i att ge bonus till människor med svårkvantifierbar 

output. Det kan vara rimligt att en subjektiv bedömning görs om företaget ska mäta t.ex. en 

individs prestationer på forsknings- och utvecklingsavdelningen, där det är svårt att mäta 

output.   
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Vinstandelssystemet, som ett av företagen tillämpade, var utarbetat på koncernnivå och 

företaget kunde inte påverka utformningen av det. Ett vinstandelssystem innebär generellt 

sett, att företaget avsätter en viss del av vinsten till en stiftelse. Denna stiftelse, som är en 

juridisk person, är ansvarig för all administration och förvaltar pengarna, som ofta placeras i 

aktier och andra värdepapper. Efter ett visst antal år har den anställde rätt att få ut sin andel, 

som kan ha ökat eller minskat i värde (Lindblom 1996). Arbetarna på det undersökta företaget 

kunde inte påverka sin personliga andel, utan alla heltidsanställda fick samma belopp. Det 

gällde alla inom koncernen oavsett befattning. Vi anser att genom sina arbetsinsatser kan 

arbetarna vara med och ha en viss inverkan på den totala vinsten, men en mängd andra 

faktorer påverkar också resultatet. I tillämpningen av ett vinstandelssystem tycker vi att den 

direkta kopplingen mellan arbetsprestation och belöning är oklar. Detta ser vi som en nackdel. 

Det finns även fördelar med ett system som detta. Hume (1995) anser att de anställdas attityd 

till företaget förbättras genom ett system som detta, och det kan motivera de anställda till att 

intressera sig mer för bolagets mål och strategier.    

 

Den tredje varianten av belöningssystem som undersökts, kallades för ”företagsbelöning” och 

tillämpades på ett av de stora företagen i vår undersökningspopulation. Denna belöning skilde 

sig från de övriga på många sätt. Chefer på alla nivåer i företaget lämnar förslag till kandi-

dater som positivt har utmärkt sig under året genom att ha utfört speciella prestationer. Denna 

utnämning sker på subjektiva grunder och är svår att mäta. Nästa steg i processen är att en 

jury jämför kandidaterna med varandra, och till sist koras en eller fåtal vinnare. Även detta 

moment är subjektivt enligt både vår och respondentens bedömning. ”Priset” består av ett fast 

belopp som ska användas i utbildningssyfte. Risker med subjektiva bedömningar är att 

personliga åsikter påverkar beslutet. Kommer chefer att nominera en kandidat, som de person-

ligen inte tycker om? Kan chefen åsidosätta sina personliga värderingar till förmån för den 

anställde? Vilka prestationer är egentligen uppskattade av företaget och hur kan man mäta 

vilka prestationer som har haft mest, eller bäst influens på bolaget? Här beskrivs många frågor 

som speglar våra negativa tankar kring systemet, men systemet har också positiva kvaliteter.  

Vid tillkännagivandet av vinnaren/vinnarna anordnar bolaget en stor fest med ledningen 

närvarande. Mat och dryck serveras och blommor delas ut. ”Priset” skulle inte bara vara en 

belöning, utan ett erkännande av att fina prestationer uppmärksammas.  
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Vår tolkning är att företagsbelöningen symboliserar, för de anställda att det lönar sig att göra 

ett gott arbete. Om det är för- eller nackdelarna som överväger, kan vi dock inte uttala oss om. 

Vid litteraturstudier har vi inte kunnat finna teorier kring, eller undersökningar gjorda om ett 

belöningssystem som är uppbyggt på dessa kriterier. Därför har vi svårt att dra några slut-

satser kring detta specifika system. 

 

9.3. Motiv och kriterier 
 

Enligt Armstrong (1993) ska ett belöningssystem vara ett medel för att förbättra prestation-

erna i företaget. Han menar också att en förutsättning för att detta ska lyckas, är att systemet 

stödjer målen som finns på alla nivåer i företaget. Jacobsen & Thorsvik (1998) håller med om 

detta men menar att belöningar även ska bidra till att rekrytera och behålla kompetent 

personal. Endast en av respondenterna angav att deras belöningssystem även skulle under-

lätta rekryteringar av kompetent personal. Vi tror att fler företag hade nämnt detta som ett av 

syftena med belöningssystemen, om dagens samhälle hade sett annorlunda ut. Eftersom 

konjunkturen i samhället är vikande och arbetslösheten tenderar att öka, är nog inte tillgång 

till kompetent personal ett problem för företag idag. Vår uppfattning är att brist på kvali-

ficerad personal kan vara ett dilemma för vissa företag inom särskilda sektorer, men i under-

sökningspopulationen ser vi inte detta problem.  

 

Under intervjuerna beskrevs andra varierande syften till varför företagen tillämpade sina 

belöningssystem. Respondenterna ansåg, att det var framförallt problem inom bolaget som 

skulle kunna lösas genom belöningssystemet. Paul & Alm (1991) ser belöningssystemet som 

ett pedagogiskt utformat medel, som ska användas för att kunna påverka personalen. De 

menar att denna påverkan ska inriktas på att få individerna att arbeta med de specifika objekt 

som företaget är intresserade av. Enligt undersökningen framkom att många av företagen 

utformat sina belöningssystem på detta sätt.  
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Ett av företagen hade t.ex. frånvaro och kassationer som kriterier för att bonus skulle erhållas. 

Respondenten för detta företag hävdade att sedan införandet av bonussystemet för tre år 

sedan, hade den sporadiska frånvaron avtagit och kassationerna hade minskat med mellan tio 

och femton procent. Arbetarna hade även ändrat sitt arbetssätt och blivit mer medvetna om 

kostnader. Således medverkade bonussystemet till att motivationen hos de anställda ökade 

enligt samma respondent. Detta låter förträffligt, men är det verkligen hela sanningen? Om 

det förhåller sig så som respondenten hävdade, stämmer detta överens med grunderna i för-

väntansteorin i Jacobsen & Thorsvik (1998). Där beskrivs att personer blir motiverade om de 

kan se en relation mellan vad de gör och att målet uppfylls. Samtidigt är det viktigt att in-

dividerna värderar målet högt. Slutsatsen blir att arbetarna känner att de kan bidra till upp-

fyllelse av mål. Utifrån kognitiva teorier, är anledningen till att arbetarna på detta företag har 

ändrat sitt arbetssätt, att de har blivit utsatta för förhållanden som påverkat dem både ut-

vändigt och inuti (Hume 1995). Det är kanske så, att bonuspengarna inverkar väldigt positivt 

på arbetarna, så att motivationen påtagligt har ökat? Enligt vår mening förefaller det att så kan 

vara fallet. Dock måste vi tillägga att denna förändring även kan bero på andra faktorer. Om 

nyanställd personal har tillkommit kan deras preferenser ha påverkat de övriga arbetarna och 

varit en bidragande anledning till kostnadsmedvetenheten. Är det en ny arbetsledare som 

arbetar med andra metoder för att sporra personalen, kan också detta ha påverkat. Att detta 

bonussystem har haft positiva effekter betvivlas ej, men det finns kanske andra aspekter som 

har medverkat till det positiva utfallet. 

 

För att få önskad effekt av sitt belöningssystem är det viktigt att de anställda är välin-

formerade om vilka prestationer som förväntas av dem och vilken belöningen de erhåller om 

de uppfyller målen (Smitt et al. 2002). På alla företag fanns möjlighet för de anställda att ta 

del av stadgorna kring belöningssystemen. Till största del användes anslagstavlor för att 

informera de anställda, både vad det gällde kriterierna för belöningssystemet och dess utfall. 

Engagemanget från företagsledningarnas sida att aktivt förmedla information kring bonus-

systemet till de anställda varierade. På några företag tog man lättvindligt på behovet av in-

formation. Inställningen hos de flesta av respondenterna var att de anställda alltid är välin-

formerade och kunniga om allt som har med deras monetära ersättningar att göra. Det kan 

mycket väl vara så att de anställda är insatta i kriterierna för belöningssystemet, men hur är 

det med förståelsen för vad företaget vill uppnå med belöningssystemet? Vi tror att en del av 
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nyttan med ett belöningssystem försvinner om inte arbetarna har en helhetsbild av vad det är 

företaget vill uppnå. Detta stödjer även författarna ovan. Det är förvånande att inte fler företag 

muntligt kommunicerar belöningssystemets betydelse för verksamheten. Att företagen inte 

lägger ner mer arbete på att kommunicera syftet med belöningssystemen är enligt Smitt et al. 

(2002) inget ovanligt.  

 

9.4. Belönas gruppen eller individen? 
 

Det kan konstateras att kollektiva belöningssystem är mycket vanligare än individuella. Fyra 

belöningssystem var systembelöningar, d.v.s. alla anställda på företagen omfattades av samma 

system och fick ersättning på samma grunder. Systembelöningar medverkar till att skapa en 

företagskänsla hos personalen, men har ingen större motivationshöjande effekt enligt 

Jacobsen & Thorsvik (1998). Att stärka gemenskapen och samarbetet inom företaget angavs 

som en av orsakerna till att kollektiva belöningar tillämpades. Enligt Svensson & Wilhelmson 

(1989) ska både företaget och den anställde vinna på att ett belöningssystem tillämpas. Vidare 

ska alla belöningar finansieras genom effektiviseringar. Vi ifrågasätter om ökat samarbete och 

stärkt gemenskap ger så stora ekonomiska vinster, att systemet blir självfinansierat. Ytter-

ligare en orsak till att företagen använde kollektiva belöningssystem var svårigheterna med att 

mäta individuella prestationer. Det är förståligt att företagen är försiktiga med att utforma ett 

belöningssystem med olika krav och belöning för varje individ, eller grupp av individer inom 

företaget. Det kan bero på att företagen är rädda för att de administrativa kostnaderna ska bli 

omfattande. Risken med kollektiva belöningssystem är dock att individen inte kan se vad 

han/hon ska prestera för att målet ska uppnås. Ett av huvudargumenten i förväntningsteorin är 

just att människor blir motiverade att prestera något, om de kan se var det är som leder till att 

målet nås (Jacobsen & Thorsvik 1998).  

 

Förutom de rena systembelöningarna, som alltså omfattade alla på företaget, fanns det också 

belöningssystem som kan kategoriseras som gruppbelöning. Hela arbetarkollektivet utgjorde 

”gruppen” på alla företag utom ett. På detta företag utgjordes grupperna av olika projektteam. 

Nackdelen med gruppbelöningar är att risken för konkurrens mellan grupperna ökar och att 

nya mindre konstellationer bildas inom organisationen (Jacobsen & Thorsvik 1998). På det 
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företag i undersökningspopulationen där olika projekt utgör grupperna, tror vi att det finns en 

risk för att rivalitet uppstår. Detta på grund av att belöningens storlek till stor del avgörs av 

vilken grupp man tillhör. Däremot borde risken, för att nya små konstellationer ska uppstå, 

vara mindre eftersom projektgrupperna hela tiden förändras. På de företag där hela arbetar-

kollektivet utgör en grupp kan det istället vara konkurrensen gentemot tjänstemännen som 

riskerar att öka.  

 
Ett av de undersökta företagen hade ett vinstandelssystem som samtliga anställda på företaget 

omfattades av. Enligt Hume (1995) har ett vinstandelssystem inte någon större inverkan på de 

anställdas prestationer, utan används mest för att företaget ska skapa ett positivt förhållande 

till de anställda. Detta överensstämde med respondentens åsikt, att vinstandelssystemet inte 

hade någon större påverkan på motivationen, eftersom alla fick samma belopp oavsett presta-

tion. Utöver vinstandelssystemet tillämpade företaget även ett individuellt bonussystem, 

vilket respondenten förordade. Han ansåg att detta system hade en större inverkan på de 

anställdas motivation och dessutom var mer rättvist. Åsikten att individuella belöningar på-

verkar motivationen mer än vad kollektiva belöningar gör stöds av Jacobsen & Thorsvik 

(1998). Författarna menar dock att en nackdel med individuell bonus kan vara att konkurrens 

mellan anställda kan uppstå, vilket inte är bra för samarbetet på företaget. För att motverka 

eventuell konkurrens mellan medarbetarna, hade företaget kvalitetskrav som måste vara upp-

fyllda för att bonus skulle erhållas. Genom att ställa krav på att produkten höll en viss kvalitet 

innan den lämnades vidare till nästa steg i produktionen, reducerade man risken för sub-

optimering.  

 

Det individuella belöningssystem som återstår att analysera skiljer sig markant från det andra. 

Inga klara kriterier finns för vad som krävs för att belöning ska erhållas. I stället anges att 

individen ska ha utfört extraordinära prestationer utanför sitt ordinarie arbetsområde som på 

något sätt har gynnat företaget och dess ägare. Avsaknaden av tydliga och klara mål med 

belöningssystemet medför att en del av styreffekten som ett belöningssystem kan innebära, 

går förlorad. Utan mål är det svårt för den anställde att veta vad organisationen anser vara 

viktigt (Jacobsen & Thorsvik 1998). Eftersom tydliga och klara mål saknas, tror vi att det kan 

finnas en risk för att de anställda lägger ner tid och engagemang på sådant som är mindre 

viktigt för organisationen. Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) är det svårt för den anställde att 
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veta vad organisationen anser vara viktigt om inga mål anges. Om detta specifika belönings-

system ska kunna fungera som ett styrinstrument för företaget, måste de anställda vara väl 

insatta i vilka mål företaget har med sin verksamhet, annars kan styreffekten utebli. Det kan ju 

vara så att företagets motiv med detta belöningssystem inte är att styra personalen mot vissa 

mål utan att uppmuntra kreativitet, initiativ och samarbetsförmåga. Enligt Katz och Kahn (i 

Jacobsen & Thorsvik 1998) är detta personliga egenskaper som bör belönas och det anser vi 

att denna ”företagsbelöning” gör. 

 

9.5. Återkoppling & Utvärdering  
 

För att få störst effekt av belöningssystemet bör prestation och belöning vara nära relaterade 

tidsmässigt (Anthony & Govindarajan 2001). Av de belöningssystem vi har undersökt är det 

sex av tio som har en förhållandevis snabb återkoppling i tid mellan prestation och belöning. 

Att tidsfördröjningen mellan prestation och belöning är minimal, är en av fördelarna med 

bonus (Hume 1995). Inget av företagen var enligt undersökningen riktigt snabba på att ge 

återkoppling till sina anställda. Veckovis rapportering borde vara möjlig att genomföra med 

dagens teknik. Fyra företag har belöningssystem som utfaller en gång per år. Av dem gör ett 

företag kvartalsvis avstämning om utfallet, och ett gör det halvårsvis. Att dessa belönings-

system dessutom är kollektiva gör att vi ifrågasätter om de har någon större påverkan på de 

anställdas prestationer. I rättvisans namn ska nämnas att företaget som gjorde avstämning 

kvartalsvis var förhindrade att informera sina anställda oftare. Belöningssystemet bygger på 

ekonomiska mål och eftersom företaget är börsnoterat finns regler, som säger att anställda inte 

får informeras innan aktieägarna. Alla belöningarna är proaktiva d.v.s. en ersättning för att 

vissa mål har uppfyllts. Syftet med proaktiva belöningar är att inspirera de anställda till att 

utföra betydande prestationer (Svensson & Wilhelmsson 1989).    

 

Innan vi går vidare med att analysera företagens uppföljnings- och utvärderingsrutiner poäng-

teras att åsikterna är våra personliga. Anledningen till att vi inte använder oss av teoretiska 

referenser beror på att relevant litteratur kring dessa rutiner inte har kunnat uppbringas. Vi har 

velat se hur ofta företagen utvärderar och följer upp sina belöningssystem, vilket litteraturen 
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inte behandlar. Således är detta ett medvetet val och vi är införstådda med att uttalandena 

därför inte kan bekräftas eller dementeras med hjälp av teorier. 

 

Uppföljning och utvärdering av belöningssystemen skiljer sig ganska mycket åt mellan de 

olika företagen. Tre av företagen följde upp och utvärderade sina belöningssystem en gång 

om året. Vi ställer oss frågande till detta, då mycket kan förändras i både konjunktur och 

övriga omvärldsfaktorer. Förutsättningarna för företaget kan drastiskt förändras utan att 

företagsledningen ges möjlighet till att påverka utformningen av belöningssystemet. Vad 

händer, om företaget har en direkt anknytning mellan de operativa målen och belönings-

systemet, när de operativa målen plötsligt förändras? Risken finns att hela syftet med 

belöningssystemet förloras.  

 

Två av företagen följer upp och utvärderar sina system två gånger per år. Detta är, enligt vår 

mening, fortfarande för lite. Det är givetvis bättre än exemplet ovan, men frekvensen borde 

öka. Företagen får naturligtvis väga kostnaderna för administrationen av utvärderingen och 

uppföljningen, mot kostnaderna för eventuella förluster på grund av att belöningssystemet inte 

är uppdaterat till rådande förutsättningar.  

 

Vidare sker utvärdering och uppföljning av belöningssystemet en gång per månad hos två av 

de undersökta företagen. Här finner vi det rimligt att företaget har bra kontroll och möjlig-

heter för att styra sina anställda mot att nå de operativa målen. Om man skaffar sig bra rutiner 

för hur utvärderingen och uppföljning skall ske, bör inte kostnaderna bli alltför höga.  

 

9.6. Företagens mål 
 

Ett företag är, som vi nämnt tidigare, enbart en juridisk person som själv saknar mål. Målen 

sätts upp av företagsledarna och ägarna (Ewing & Samuelsson 1998). De övergripande målen 

talar om var företaget skall befinna sig inom en förutbestämd framtid (Etzioni i Jacobsen & 

Thorsvik 1998). Det är dessa övergripande mål som till sist, efter det att de har bearbetats 

nedåt i organisationen, bör utgöra grunden för belöningssystemet. Vi anser att kärnan i de 
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övergripande målen, skall följa med i hela processen, fram till färdigt system. Missar man 

detta, får man inte ut full effekt av sitt belöningssystem. 

 

Det visade sig att sex av de åtta företag som undersöktes, hade kvalitet som ett av sina 

övergripande mål. Just kvalitet är ett av de kriterier som återfinns i flera av de belönings-

system som vi tagit del av. Här bekräftas uppfattningen om att man bör behålla kärnan i de 

övergripande målen vid utformningen av belöningssystemen. Att just kvalitet finns med som 

ett av de övergripande målen, kan beror på den konkurrens som finns idag, och att det inte 

finns plats på marknaden för företag, som inte håller hög kvalitet på sina produkter. Vi anser 

även att företag i dagens samhälle måste vara mer kvalitetsmedvetna, då den internationella 

konkurrensen har blivit hårdare. En anledning till detta kan vara det svenska medlemskapet i 

EU, som har underlättat för företag att etablera sig på utländska marknader. Några av res-

pondenterna ansåg att en dålig kvalitet var direkt ödesdigert, då det bl.a. innebar att kost-

naderna skenade iväg. Även företagets renommé kan ta skada, då risken finns att kunderna 

vänder sig till en annan leverantör. Detta kan stämma med tanke på det rådande konjunktur-

läget i dag. Företagen har helt enkelt inte råd att missa en order på grund av brister i 

kvaliteten.  

 

Vidare angavs bl.a. ökad tillväxt, leveranssäkerhet och ökade intäkter som delar i de över-

gripande målen. Även dessa mål återspeglas i de belöningssystem som företagen använder sig 

av idag. Vi tror inte att dessa mål är specifika för den valda undersökningspopulationen. 

Dessa mål kan sägas vara tillämpliga på alla tillverkande och producerande företag, obe-

roende av storlek och lokalisering. Genom detta klarläggs att flera av målsättningarna kan 

vara relevanta för företag utanför vår undersökningspopulation.  

 

Vi bedömer att det ibland kan vara svårt, för personal i produktionen, att skilja på de över-

gripande målen och de operativa målen. Det borde finnas en tydligare skillnad mellan dessa 

mål, för att arbetarna verkligen skall veta vad de skall göra, för att målen skall bli uppfyllda. 

De övergripande målen i sig är inte fel eller dåliga, men sett ur ett rent kommunikativt per-

spektiv, borde en ökad tydlighet mellan mål och medel efterstävas. 
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För att de övergripande målen sedan skall kunna konkretiseras och göras lättförståliga för 

personalen inom företaget, bryter man ner dem till operativa mål (Hatch 2000). Företagen 

som besöktes hade generella svårigheter att definiera de operativa målen. Det finns givetvis 

operativa mål i alla organisationer, men det verkar som om dokumentationen av dessa är 

något bristfälliga hos några av företagen vi undersökt. 

 

Företagen i undersökningen var överlag enstämmiga om att en ökning av produktivitet var 

önskvärd. Vi tolkar detta som att det finns en medveten relation mellan de övergripande och 

operativa målen. Som precis nämnts är kvalitet ett av de övergripande målen, och relationen 

vi är ute efter här, är just kvaliteten. För att vara produktiv krävs det att man arbetar på rätt 

sätt, samt att man producerar sina varor på rätt sätt (Ewing & Samuelsson 1998). Alltså, om 

man producerar sina varor på rätt sätt, minimerar man sina brister i just kvalitet, samtidigt 

som man blir produktiv. Jacobsen & Thorsvik (1998) nämner att mål på lägre nivåer blir 

medel för att kunna uppnå mål på högre nivåer, vilket bekräftas här.  

 

Några av respondenterna kände att de inte kunde ge konkreta exempel på operativa mål efter-

som det fanns många olika avdelningar med väldigt olika mål. Bland de medelstora företagen 

såg vi att de operativa målen inte alltid var kvantifierbara. Detta kan vara ett problem, efter-

som det även här, kan vara svårt för de anställda att veta vad som skall göras för att målen 

skall uppnås. Detta bekräftas av förväntansteorin i Jacobsen & Thorsvik (1998), som menar 

att de anställda måste kunna sätta värde på de mål som eftersträvas. Vidare behöver de känna 

att deras arbetsinsats verkligen leder till att målen uppnås. Genom att på ett tydligt sätt strukt-

urera upp de operativa målen, kan de anställda lättare ta del av dessa. Företag som inte har 

några direkt kvantifierbara mål kan komma att uppleva problem med motivation, styrning och 

utvärdering av de anställda, såväl som med företaget (ibid. 1998). Detta i sin tur tror vi kan 

påverka styrningen av företaget. Detta borde framförallt gälla när företaget inte har så många 

ekonomiska styrverktyg, utan överlåter en stor del av styrningen till belöningssystemet.  
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9.7.  Avslutande reflektioner 
 

Problemformuleringen som ligger till grund för denna undersökning är: Stödjer arbetarnas 

formella belöningssystem organisationens operativa mål? Hittills har vi fört en diskussion 

kring frågor som anknyter till detta problem. Genom detta förfarande har vi kunnat avgöra om 

samband förekommer mellan belöningssystemen och företagens mål. Som stöd för läsaren gör 

vi nu en tillbakablick och summerar: 

 

• Åtta medelstora och stora företag ingår i undersökningen. 

• Hela undersökningspopulationen tillämpar någon form av monetära belöningar. 

• Två av företagen tillämpar dubbla belöningssystem för sina arbetare. 

• Det finns tre typer av belöningssystem i de åtta företagen. 

• Belöningssystemen ses främst som ett medel för att nå företagens mål. 

• Belöningskriterierna varierar, men kvalitet är ett av de mest förekommande i denna 

undersökning. 

• Kollektiva belöningar används mest frekvent av den undersökta populationen. 

• Uppföljnings- och utvärderingsrutiner skiljer sig åt mellan de olika bolagen. 

 

I detta skede är vi framme vid att se om någon relation mellan belöningssystemen och 

företagens mål föreligger. Alla personer som intervjuats menar att det finns relation mellan 

belöningssystem och mål på respektive företag. Vissa av respondenterna påpekade att de vid 

utformningen av belöningssystemen hade utgått från målen i företagen. Detta ser vi som 

positivt, då det visar att det finns en tanke med företagens belöningssystem.   

 

Vi kan konstatera att de undersökta belöningssystemen var mer eller mindre relaterade till de 

övergripande målen i företagen. Företagen som besökts har flera operativa mål som arbetarna 

jobbar emot. Vissa av företagen är väldigt noga med att formulera och dokumentera sina mål 

och strategier, medan andra inte ser detta som ett viktigt moment. Däremot är alla respond-

enter överens om vikten av att arbetarnas prestationer ska gynna företagets mål. För att 

arbetarna ska kunna göra detta ser vi det som en fördel om de operativa målen tydliggörs. 
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Belöningssystem som är rätt konstruerade kan användas som ett medel för att åskådliggöra för 

arbetarna vad de bör sträva och arbeta emot.  

 

Majoriteten av belöningssystemen i undersökningen hade tydliga kopplingar till de operativa 

målen. Efter vår första analys upplevde vi att ett av belöningssystemen inte hade någon re-

lation till de operativa målen. Efter att återigen ha lyssnat igenom samtalet med respondenten 

ifråga, kunde vi skönja att även detta system hade koppling till de operativa målen. Genom att 

belöningssystemen är kopplade till de operativa målen blir systemet i fråga ett verktyg för att 

nå de övergripande målen i företagen. Företagsledning och ägare har formulerat dessa mål 

som ska utgöra grunden för hela verksamheten. Vi har funnit att alla företag i undersökningen 

medvetet belönar arbetarna om ”rätt saker utförs”. För att knyta samman undersökningen 

avslutas denna del med det citat, som inledde vår problemdiskussion och som speglar den 

uppfattning vi erhållit kring användandet av belöningssystem. 

 

”Om vi kan lära oss att på ett medvetet sätt använda belöningar för att stimulera 

de rätta handlingarna ökar både organisationens effektivitet och de enskilda 

medlemmarnas motivation och arbetstillfredsställelse.” (Svensson & 

Wilhelmson 1989, s. 10) 

 

9.8. Svar på vår hypotes 
 

Innan vi startade vår undersökning satte vi upp en hypotes som lyder enligt följande:  

 

Belöningssystem för arbetare inom process- och tillverkningsindustri i västra Blekinge stödjer 

inte företagens operativa mål. 

 

Efter att ha slutfört våra fältstudier på företag i västra Blekinge har vi jämfört de resultaten 

med vad teorier framhäver. Vi har också studerat vad tidigare undersökningar visar och har 

kommit fram till vissa slutsatser. Genom detta förfarande kan vi förkasta vår hypotes och vår 

slutsats är att belöningssystem för arbetare i västra Blekinge stödjer de operativa målen i 

företag inom process- och tillverkningsindustri.  
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9.9. Förslag till fortsatta studier 
 
Som förslag till fortsatta studier vill vi här ge lite exempel, eftersom vi har funnit många 

intressanta företeelser. Det var områden som vi under vårt uppsatsskrivande stötte på och som 

skapade intresse hos oss. Ett av de exempel som vi presenterar nedan, var ett direkt förslag 

från en av respondenterna. 

 

Icke-monetära belöningar tillämpas väl också av företag? Denna uppsats behandlar inte denna 

del av ett belöningssystem. Vi anser att det inte borde vara några problem med att finna 

företag som är villiga att ställa upp vid framtida examensarbeten. Vidare finns det mycket 

relevant litteratur att tillgå inom detta ämne. 

 

Ett annat väldigt intressant område är motivation i förhållande till lönen.  Här finns det flera 

olika teorier att utgå ifrån. I stort sett alla företag försöker på ett eller annat sätt motivera sin 

personal för att uppnå olika saker inom organisationen. Motivation är ett av de syften be-

löningssystemen har. Det finns kanske intressanta kopplingar att göra med motivation som 

ena motpolen kontra lönen? Är det så att en högre lön skapar motivation hos individer, eller är 

det något annat? 

 

En av respondenterna menade att kommunikation var ett dilemma inom många företag och 

skulle behöva studeras noggrannare. Då vi redan bestämt oss för inriktning på vårt arbete, 

väljer vi att föreslå detta till andra studenter. Behovet av bra kommunikation ökar ständigt ute 

hos företagen. Med dagens alla nya medier, öppnas nya sätt att kommunicera. Men, med alla 

nya kommunikationsvägar följer också nya problem som behöver lösas. 

 

Informella belöningssystem kräver nog en fallstudie under lång tid, vilket kan vara svårt att 

genomföra på C-nivå, men är dock ett fascinerande undersökningsområde. Dessa spontana 

belöningar, som ofta är otydliga och reaktiva, finns överallt. Svårigheten ligger nog i att finna 

dem. 
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