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Sammanfattning 

Belöningssystem förekommer idag allt oftare inom svenska företag. Systemen används 

ofta av företagen i syfte att öka sin effektivitet samt att rekrytera och bibehålla 

kompetent personal. Fungerar då dessa system lika bra i praktiken som i teorin? 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka effekter belöningssystemen får för företagen, 

samt om dessa överensstämmer med teorin på området. I vår studie strävade vi även 

efter att urskilja om det finns en relation mellan monetära belöningar och motivation. 

För att få klarhet i ovan nämnda syften genomförde vi kvalitativa intervjuer på fyra 

företag vilka samtliga verkar inom olika branscher. Resultatet visade att 

belöningssystemet i flera av fallen inte hade den effekt som företaget avsåg. Det 

framkom även att det inte existerar en koppling mellan den monetära belöningen och 

motivationen för våra intervjupersoner.  

Nyckelord 

Belöningssystem, bonussystem, vinstdelning, belöning, bonus, motivation, incitament, 

ersättning och ersättningssystem samt dess engelska motsvarigheter 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en kort bakgrund i ämnet, där vi kommer att ta upp intressanta problem 

som ligger till grund för vår uppsats. Vi kommer därefter att redogöra för uppsatsens syfte, 

avgränsning samt definiera begrepp. 

1.1 Bakgrund 

Ur den anställdes perspektiv är lön viktigt för att vi ska kunna leva och därmed en av de 

största anledningarna till varför vi söker ett arbete (Ivancevich, 2007). Belöningar existerar i 

många olika former, det kan handla om tjänstebil, träning, lunch och så vidare. En annan form 

av belöning som blivit allt vanligare bland svenska företag är bonus, vinstdelning och 

aktieoptioner. Båda dessa belöningsformer brukar gå under benämningen monetära 

belöningar. Ytterligare en form av belöning är de icke monetära belöningarna; så som 

exempelvis förändrade arbetsuppgifter, erkänsla eller befordran (Arvidsson, 2004). 

Ivancevich däremot använder sig av begreppen direkt och indirekt finansiell kompensation. 

Den direkta finansiella kompensationen avser den ersättning som en individ mottar i form av 

löner, bonus samt provision. Indirekt finansiell kompensation inkluderar semester, olika slags 

försäkringar, pensioner med mera. Ytterligare en aspekt och form av belöning som Ivancevich 

talar om är de icke finansiella belöningarna såsom uppmuntran, erkänsla och erkännande vilka 

påverkar den anställdes motivation, produktivitet och tillfredställelse (Ivancevich, 2007). Det 

är emellertid mestadels de monetära belöningarna som bonussystem som har diskuterats flitigt 

i media och inom företag vilka har fångat vårt intresse.  

 

Ett motiv för användande av belöningssystem inom företag, är att man tror att organisationen 

ska uppnå en högre effektivitet och de flesta organisationer har även någon form av 

belöningssystem (Anell, 1989). Via belöningssystemet uppmuntrar företagen ett visst 

beteende och bestraffar ett annat. Syftet med ett belöningssystem kan vara många. 

Exempelvis kan det handla om att försöka skapa en vi-känsla, belöna goda prestationer, 

behålla kompetent personal, öka konkurrenskraften vid nyrekryteringar eller att skapa 

skattemässigt fördelaktiga ersättningar (Svensson & Wilhelmsson, 1991). När det gäller 

vinstdelningssystem handlar ofta kritiken om påverkan av utfallet; det vill säga vilken 



 

2 
 

belöning individen får. Vid vinstdelningssystem saknar den enskilde arbetstagaren i stor 

utsträckning möjligheten att påverka utfallet, samtidigt som det är svårt att kontrollera det 

resultat som vinstdelningen grundar sig på (Metall, 1988). För att ett belöningssystem ska få 

den önskade effekt som företaget eftersträvar är det viktigt att komma ihåg att systemet måste 

utformas, implementeras, upprätthållas samt utvärderas på ett korrekt sätt för att bli 

framgångsrikt (Hume, 1995). Det finns med andra ord inte ett belöningssystem som passar 

alla typer av organisationer. Belöningssystemen fungerar som en länk mellan de anställdas 

handlingar och företagets mål (Reilly, 2003). Appelbaum & Mackenzie betonar att 

belöningssystem ofta används som en morot för att uppnå företagets specifika mål 

(Appelbaum & Mackenzie, 1996). Detta stöds även av Arvidsson som betonar att genom 

belöningssystemet vill man från företagets sida uppmuntra ett önskvärt beteende och 

prestation samtidigt som man vill uppnå en ökad effektivitet i företaget (Arvidsson, 2004).  

 

Svensson och Wilhelmson menar att människan har ett behov av att skapa inre energi, vilken 

inte tas tillvara inom dagens produktionsliv. Drivkrafter för denna energi handlar inte om lön 

och saknar därmed ekonomiska incitament (Svensson & Wilhelmson, 1991). Även Herzberg 

betonar att det är andra krafter som motiverar, exempelvis arbetets innehåll och personlig 

utveckling (Herzberg, 1966). Dock för att de icke ekonomiska drivkrafterna ska börja verka 

menar Svensson & Wilhelmson att krav på förändringar av teknologi, arbetsdelning och 

organisationsstruktur måste ske. Det betyder att ett ökat självstyre samt en högre frihet i 

arbetet för individer och grupper måste skapas. 

 

Med bakgrund av detta ställer vi oss frågor som; hur verkar belöningssystemens ekonomiska 

incitament för individen? Kan man anta att produktiviteten ökar för företag med belönings-

system? 

1.2 Problemområde 

Sett ur företagets synvinkel är det oftast gentemot ett mål som företaget styr. Belönings-

systemet fungerar då som ett verktyg för att styra mot det uppsatta målet (Arvidsson, 2004). 

Många företag har utformat sina system på ett sådant sätt att de är svårt för de anställda att 

förstå hur de fungerar. Detta leder till ett kostsamt system gällande den tid som organisationen 

tvingas lägga ner på att förklara systemets struktur för de anställda (Hume, 1995). 
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Vad som motiverar individer att prestera något kan vara både inre, psykologiska, yttre och 

strukturella aspekter. Detta gör att det kan bli problematiskt för företagen att utforma ett 

belöningssystem som motiverar individer att prestera (Svensson & Wilhelmson, 1991). Ett 

problem som Hume tar upp med prestationsbaserade ersättningssystem är att företag tror att 

ett system passar för alla typer av organisationer. Det vill säga man tittar inte på företagets 

förutsättningar vid utformandet av system (Hume, 1995). 

 

Belöningssystemen kan även leda till en företagskultur med låg tillit och avsaknad av 

informationsdelning mellan de anställda och enheter emellan; det vill säga inget eller lite 

samarbete mellan de olika enheterna i ett företag. Det talas inte om bonussumma, utan det är 

mer eller mindre ”förbjudet” (Appelbaum & Mackenzie, 1996).  

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att ta reda på vilka effekter ett belöningssystem kan ha inom 

företag? Syftet blir således att försöka besvara frågeställningen; 

– Vilka avsedda och icke avsedda effekter upplever intervjupersonerna att 

belöningssystem medför för företaget? 

Vi vill också försöka besvara frågorna som; 

– Upplever intervjupersonerna att belöningssystemen uppnår sitt syfte? 

– Upplever intervjupersonerna att det finns några konflikter i att ha ett belöningssystem 

på sin arbetsplats, och hur beskriver de i så fall dessa?  

1.4 Avgränsning 

Författarna avgränsar sig till: 
 

 Belöningssystem och olika former av belöning är ett stort område att överblicka. Av 

den anledningen har vi valt att avgränsa oss till de monetära belöningsformerna. Vi är 

även intresserade av att försöka förstå vad som driver och motiverar en individ, samt 

om det finns något samband mellan vad som motiverar och de monetära belöningarna. 

 Vi kommer inte att betrakta lön som en form av belöning, utan med belöning avser vi 

en ersättning utöver lönen för exempelvis en god prestation.  
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 Vi har valt att intervjua chefer i Stockholmsregionen eftersom vi är bosatta i området. 

En anledning till att vi valde just chefer var för att vi ansåg att de har kunskapen om 

hur det ser ut för individer inom olika positioner inom företaget. 

1.5 Definitioner 

Vi kommer att använda oss av ordet belöningssystem istället för bonussystem. Orden har för 

oss samma innebörd och är därmed mer en fråga av vilket ord som man föredrar. I början av 

processen använde vi ordet bonus, men när vi talade med våra respondenter märkte vi att de 

använde sig av ordet belöning och därmed föll ordvalet slutligen på belöning för att anpassa 

språkbruket till fältet. 

 

Lön: brukar delas in i fast lön respektive rörlig lön. Den fasta lönen är satt utifrån 

konkurrensen på marknaden och i förhållande till organisationens möjlighet att attrahera och 

betala arbetskraft. Den fasta lönen fungerar som en plattform till den rörliga delen av lönen 

(Ivancevich, 2007). Den rörliga lönen är flexibel och kan bland annat bestå av vinstdelning, 

bonus i form av en klumpsumma, individuell rörlig lön samt ägarandelar. Den syftar till att på 

ett positivt sätt länka den anställde till företaget (Ivancevich, 2007). 

 

Belöning: en konkret materiell tilldelning vilken är relaterad till en individs/grupp direkt 

mätbara förbättringar (Cissel, 1987).  

 

Bonus: räknas som en typ av belöning och kan vara i form av en klumpsumma exempelvis 

kontanter eller aktier som utbetalas vid ett tillfälle vanligtvis en gång per år. Bonus utbetalas 

när en anställds prestation överträffar den förväntade prestationsnivån (Appelbaum & 

Mackenzie, 1996). 

 

Monetär belöning: handlar om lön (fast och rörlig), bonus, pension med mera (Arvidsson, 

2004). 

 

Icke-monetär belöning: är belöningar som exempelvis befordran, erkänsla samt förändrade 

arbetsuppgifter (Arvidsson, 2004). 
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Vinstdelning: Vinstandelssystemet är kopplad till företagets vinst och delas ut till de 

anställda efter en viss period exempelvis årligen (Anell, 1989). Vinstdelning kan ske dels 

genom vinstandelsstiftelser eller som rena utdelningar. Oftast förekommer dessa stiftelser i 

stora företag som har många anställda på olika nivåer och positioner inom företaget. Många 

företag ser det som ett enkelt sätt att belöna de anställdas arbetsinsatser (Arvidsson, 2004).  
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2. Metod 

Vi inleder kapitlet med valet av forskningsansats och går sedan vidare med reflektioner av vår 

förförståelse i ämnet. Därefter behandlar vi förstudie samt datainsamlingsmetoder och går 

sedan vidare till att redogöra för procedur och urval. Kapitlet avslutas med den etiska 

aspekten som vi har tagit hänsyn till i vår undersökning. 

2.1 Forskningsansats 

I vår undersökning har vi valt att utgå ifrån ett kvalitativt angreppssätt för att på så vis tränga 

djupare in i ämnet genom semistrukturerade intervjuer. Anledningen till varför vi valde den 

metoden var för att vi ville uppnå en dialog med respondenterna och metoden lämpade sig väl 

för vårt ändamål (Aspers, 1997). Genom en fallstudie har vi valt att studera belöningssystem. 

Det som kännetecknar en fallstudie är att fokus ligger på en enda eller några få 

undersökningsenheter vilka man försöker få djupgående kunskaper om. En fallstudie lämpar 

sig när man vill få ökade djupa kunskaper om det man vill undersöka (Creswell, 2007). Vi har 

valt att använda oss av en fallstudie är för att vi anser att den är mest lämplig när det gäller att 

besvara vår frågeställning, men även vår strävan att nå en djupgående kunskap i ämnet. De 

fall som vi studerat är fyra företag som använder sig av belöningssystem och på så vis 

kommer vi att genomföra en multipel fallstudie. Vi kommer på så vis att få en större bredd i 

vår undersökning, vilket innebär ett mindre djup. Nackdel med en större bredd är att det är lätt 

att ledas in på intressanta sidospår. Detta är även ett problem med fallstudien som Creswell 

nämner då han pekar på att ett fall måste identifieras (Creswell, 2007). Å andra sidan har 

denna metod hjälpt oss att besvara vår frågeställning då vi har varit ”tvungna” att hela tiden 

hålla oss inom gränserna. Detta har vi försökt att göra genom att påminna varandra om 

frågeställningen och vad som är intressant för att besvara den. Vi upplever att det har varit en 

fördel att vara två när det handlar om att minimerar riskerna att hamna på intressanta men icke 

relevanta sidospår. 
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2.2 Förförståelse 

Med första ordningens konstruktion avses det som tas förgivet av aktörerna i de fält som 

studeras. Detta utgör grunden för forskarens förståelse av fältet. Det en forskare vill uppnå 

med sin studie är att nå en djupare förståelse, den andra ordningens konstruktion. Genom att 

använda sig av vetenskapliga begrepp som är hämtade ifrån teorin och sedan försöka besvara 

sin frågeställning kan en djupare förståelse nås (Aspers, 2007). 

 

För en forskare är det oundvikligt att inte ha någon sorts förförståelse för det fenomen som 

studeras. Via förförståelsen byggs grunden till möjligheten att reflektera över saker och ting 

och därmed uppnå en ökad kunskap. Av den anledningen är det väsentligt att forskaren hela 

tiden reflekterar över sin egen vardagsförståelse. Vid inträde i forskarvärlden intas även 

teoretisk kunskap som blir en del i förförståelsen (Aspers, 2007). En förförståelse vilken vi 

hade när vi närmade oss fältet var att bonus är ett känsligt ämne att studera. När vi senare 

försökte att närma oss fältet så visade sig inträdet bli svårare än vad vi från början hade trott. 

Huruvida detta beror på att ämnet är känsligt eller om det beror på något helt annat är svårt för 

oss att avgöra. Om vi utgår ifrån vår förförståelse har vi själva antagit att ämnet är känsligt på 

grund av alla diskussioner i media, detta vet vi dock inte om organisationerna anser att det är. 

Svårigheten för inträde till fältet kan å andra sidan ha sin grund i tidsbrist för de individer som 

kontaktades då tidpunkten för våra potentiella intervjuer låg nära julledigheten. Innan vårt 

inträde i fältet utgick vi enbart från begreppen ”bonus” och ”belöning”. När vi fördjupade oss 

inom området via vetenskapliga artiklar och litteratur ökade emellertid våra kunskaper kring 

andra belöningsformer såsom vinstdelning, optioner samt ägarspridning som också är vanligt 

förekommande belöningsformer. När en forskare närmar sig fältet genom ökade kunskaper i 

ämnet så ökar också förståelsen och meningen för de aktiviteter som äger rum inom fältet. 

Den ökade förståelsen äger därmed rum i en växelverkan mellan fältet och teorin (Aspers, 

2007). 

2.3 Förstudie och datainsamling 

Förstudien kan hjälpa forskaren att konkretisera frågeställningen. En växelverkan mellan teori 

och empiri är många gånger nödvändig för att ringa in och avgränsa forskningsfrågan 

(Aspers, 2007). Vår förstudie har bestått i att närma oss fältet genom att tala med en person 
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som befann sig i en position som omfattades av belöning i form av vinstdelning. Senare 

visade det sig att samma person blev en av våra informanter under huvudstudien. 

 

Vi har samlat information genom att läsa på om tidigare forskning inom ämnet belönings-

system och bonussystem. Detta gjorde vi genom att läsa litteratur i ämnet i form av böcker, 

doktorsavhandlingar och därtill även vetenskapliga artiklar. Artiklarna som vi använt oss av 

hittade vi genom att söka i databaser som; ”Libris”, ”EconLit”, ”Artikelsök” samt ”JStore”. 

De sökord som vi använde oss av är ord som: belöningssystem, bonussystem, belöning, 

bonus, motivation, incitament, ersättning och ersättningssystem samt dess engelska 

motsvarigheter. 

2.4 Procedur och urval 

Vi började med att kontakta HR- avdelningen i företag där vi hade kännedom om att de 

använde sig av monetära belöningsformer. Anledningen till att vi vände oss till HR-

avdelningen var för att vi saknade en personlig kontakt i organisationen. Vi strävade efter att 

intervjua personer inom HR som arbetar med belöningssystem, eller med en chef inom 

organisationen. Vi ansåg att HR- avdelningen bäst skulle kunna hjälpa oss att identifiera och 

därefter komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner för vår undersökning. Valet av 

intervjupersoner baserar vi på att vi anser att dessa har den kunskap som vi söker gällande 

belöningssystemens syften och effekter för verksamheten. Vi strävade även efter att få ett 

medarbetarperspektiv, men detta har vi endast uppnått i form av intervjupersonernas egna 

åsikter och antaganden, samt hur de uppfattar och tolkar medarbetarnas upplevelser kring 

belöningssystem. Vi är även medvetna om att våra respondenters (HR- partner och chefer) 

åsikter och effekter kan skilja sig från arbetstagarens upplevelser över systemens funktion och 

effekter. Problematiken i detta ligger i att vi endast har belyst en aspekt vilket innebär att vår 

undersökning inte täcker alla dimensioner av belöningssystemens effekter.  

 

De kontakter som vi tog med företag där vi saknade en personlig kontakt eller ingång, visade 

sig stängda för oss som forskare. Vi blev därmed tvingade att tänka om, och startade istället 

med att kontakta företag där vi redan hade en etablerad kontakt med en person i chefsposition, 

en så kallad ”gatekeeper”. Vårt urval av intervjupersoner blev därmed begränsat. De tre chefer 

som vi kom att intervjua var samtliga män verksamma inom branscherna; IT, bank och 
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riskkapital. Senare tillkom ytterligare en intervjuperson vilken även denne var av manligt kön 

samt verksam inom läkemedelsbranschen i HR- funktionen.  

 

Innan intervjuerna ägde rum skickade vi iväg ett antal frågor till våra respondenter i syfte att 

de skulle hinna förbereda sig innan intervjutillfället. På så vis kunde vi vid intervjun snabbare 

närma oss kärnan av det vi ville studera. Vi försäkrade oss om att intervjupersonerna förstod 

vad vi ville undersöka, dels genom den förberedelse de fick i form av intervjufrågorna på 

förhand, men även genom att berätta om detta lite kort innan själva intervjutillfället startade. 

Vi valde att erbjuda våra respondenter och de företag som de arbetade inom anonymitet. Detta 

gjorde vi för att vi ville att de skulle kunna berätta så öppet som möjligt om sina erfarenheter 

och inte känna sig begränsade, vilket vi annars ansåg skulle kunna vara en risk. 

 

Intervjuerna tog cirka en timme per person och bandades för att sedan transkriberas. På 

intervjuerna med de tre cheferna valde vi att delta båda två och på så vis stärka reliabiliteten. 

Under intervjun med den person vilken var ansvarig för utformningen av belöningssystemet 

inom läkemedelsföretaget var en av oss sjuk och därför blev det bara en av oss vid det 

intervjutillfället. Vid intervjun valde vi att turas om att leda intervjuerna där den som inte 

intervjuade lyssnade aktivt för att kunna ställa eventuella följdfrågor. Vi ansåg att detta var ett 

bra sätt att genomföra intervjuerna på, vilket även bidrog till att vi kände oss mer avslappnade 

eftersom vi på så vis blev två åhörare. Vidare tror vi att det bidrog till att få ut mesta möjliga 

vid varje intervjutillfälle, speciellt när vi inte är vana vid att leda intervjuer. Vi har valt att 

koda vårt intervjumaterial utefter teman i enlighet med marginalmetoden i syfte att uppnå en 

god överblick. På så sätt anser vi att det har underlättar för oss att upptäcka nya samband 

mellan respondenterna sinsemellan och teorin (Aspers, 2007). Vi valde att använda oss av en 

deduktiv ansats i vårt kodningsarbete av den anledningen att vi fick fram många intressanta 

synpunkter och tankar från respondenterna, främst från två av dessa. Resultat från de andra 

två intervjupersonerna skapade för oss enbart en underliggande förståelse därför att det var 

svårt att plocka ut konkret innehåll, vilket gjorde det väldigt svårt att jämföra dem med teorin 

efter kodningen. Dock måste det tilläggas att när vi utformade intervjuguiden utgick vi enbart 

från en induktiv ansats då vi inte hade någon empiri att bygga våra frågor på. Under 

kodarbetet framträdde fem stycken olika teman, vi valde då att bygga vår analysdel utifrån 

dessa och sätta in relevanta stycken under respektive ”tema” det vill säga rubriker i 

analysdelen. Vidare jämförde vi vårt empiriska material med teorin 
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Vi konstaterar att vår undersökning spänner över olika branscher med olika belöningsformer 

(vinstdelning och bonusprogram). Vi anser att detta inte är av stor betydelse eftersom vi vill 

se på syftet och effekter av belöningssystemet, och inte på dess utformning. Företaget inom 

läkemedelsbranschen och bank använder sig av bonusprogram medan IT-bolaget och 

riskkapitalisterna använder sig av vinstdelning. Vår respondent på IT-bolaget använde ordet 

incitament program om belöningssystemet, men betonade att det i grund och botten handlar 

om vinstdelning. En konsekvens har dock blivit att det har vart svårt för oss att gå in på djupet 

i en specifik bransch, en annan är att vi inte kan generalisera utifrån vår studie. Eftersom våra 

intervjupersoner är anställda inom det företag som vi avser att studera är det viktigt för oss 

som forskare att reflektera över att dessa personer inte är opartiska, utan att de befinner sig i 

en position där de representerar företagets ansikte utåt. 

2.5 Etiska överväganden 

En aspekt och svårighet för en forskare är svårigheten att förhålla sig till det man studerar. Det 

gäller att försöka sätta sig in i situationen och ämnet på ett neutralt sätt utan att bli 

känslomässigt engagerad och därmed förlora neutraliteten (Fine, 1993). Detta kan låta enkelt, 

men i verkligheten blir det mer komplicerat. För oss innebar det att vi under processen 

försökte att ta ett steg tillbaka med jämna mellanrum för att inte dra förhastade slutsatser. 

 

”I confess to several instances in which bad feelings developed between my subjects and 

myself” (Fine, 1993). Detta är ett exempel på en etisk aspekt som en forskare måste ta hänsyn 

till i sitt arbete. Även om man inte känner att man gillar den person som intervjuas eller de 

åsikter som framkommer vid intervjutillfället, så får man som forskare inte färgas av detta. 

För oss blev det vid något intervjutillfälle så att vi kände att vi inte höll med det som 

respondenten gav uttryck för. Vi försökte då att diskutera hur vi skulle hantera den 

informationen på ett sådant sätt så att det inte skulle riskera att få en oönskad vinkling av det 

fenomen som undersöktes. Vidare kände vi att det var en fördel att vara två deltagare under 

intervjutillfällena eftersom det hjälpte oss att hantera den konflikt som uppstod. En annan 

fördel visade sig vara att det som en av oss upplevde som en konflikt inte var det för den 

andra. Detta tror vi bidrog till att hjälpa oss att behålla en mer nyanserad bild av det vi 

studerar och inte dras med av de känslor som uppstod. 
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Vidare har vi beaktat de riktlinjerna som finns för att upprätthålla en god forskningssed 

genom att vara ärliga gentemot våra intervjupersoner samt syftet med vår studie (Gustafsson 

et al, 2005:9). Vårt syfte var att ta reda på varför företag använder sig av belöningssystem, 

vilket syfte har de med ett belöningssystem och ser de några effekter av systemet? Den 

anonymitet som vi valde att garantera våra respondenter hade inte någon betydelse för 

uppsatsens resultat och frågeställning. Däremot innebar anonymiteten att vi som forskare 

måste vara extra försiktiga när vi skriver och talar om företagen så att dessa inte går att 

identifiera. 

 

Vi kan konstatera att det är många olika delar att hålla reda på under en forskningsprocess. 

Samtidigt utgör dessa processer en ram för forskaren och om det används rätt hjälper de till att 

bedriva forskningen framåt. Genom att vi gick igenom forskningens olika moment och 

procedurer blev vi hjälpta bland annat genom den reflektion vi ställdes inför vid de olika 

momenten. På så vis tror vi att vi minimerat risken för att färgas av bland annat förförståelse 

under processens gång. 
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3. Teori 
Teorin inleds med tidigare forskning och fortsätter sedan med en kort introduktion till de olika 

teoretiska perspektiven och hur dessa ser på belöningssystem. Därefter kommer vi att 

presentera ett antal teorier vilka vi anser är relevanta utifrån vår frågeställning, och till sist en 

motivering till den valda ansatsen. 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning på området när det gäller olika bonus och belöningssystems 

uppbyggnad och struktur Ett ökat medarbetarinflytande förespråkas ofta av ledningen för att 

öka de anställdas motivation och prestation. Dock finns det ingen forskning som entydigt 

styrker förhållandet mellan ökad motivation och produktivitet vid ett ökat medarbetar-

inflytande (Drake, Wong & Salter,. 2007). 

 

Herbert Meyer; professor i psykologi anser dock att forskningen inom området inte har 

förändrats nämnvärt på 40 år, utan att litteraturen ser likadan ut då som nu (Kohn, 1993).  En 

meta analys av ett 100-tal studier med implementerade incitamentslöner visar en varierad 

effekt av utfall och sambandet är inte statiskt signifikant (Frey, 1997). Forskning har även 

visat att under särskilda tillfällen underminerar monetära belöningar inre motivation (Frey, 

1997).  

 

Tidigare forskning har visat att belöningssystem på en arbetsplats kan generera en 

företagskultur med låg tillit. Detta kan leda till en negativ företagskultur som präglas av icke 

samarbetande relationer som följd (Appelbaum & Mackenzie, 1996). Kritik mot vinstdelning 

som belöningsform är att det saknar en direkt länk mellan handling och belöning och kan även 

verka retroaktivt . Problemen med vinstdelning är ofta relaterade till den anställdes motstånd 

till systemet då företagets utgifter kan tänkas påverka utdelningen. Många gånger kan 

utdelning ses som en gåva men sakna en koppling till produktivitet (Appelbaum & 

Mackenzie, 1996). Tanken med vinstdelning är att systemet ska uppmuntra till samarbete och 

teamwork samtidigt som systemet ska vara lätt att förstå. En förutsättning för att systemet ska 

fungera fullt ut är att de anställda känner att själva kan påverka vinsten och det inte är styrt av 

yttre faktorer som de saknar kontroll över (Appelbaum & Mackenzie, 1996).  
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Belöningssystemen som finns i Sverige idag är en direkt import av de modeller som existerar 

inom det amerikanska samhället. En kategori inom belöningssystemen är prestationsbaserade 

löner, vilka antas öka individens effektivitet. De amerikanska systemen bygger på morötter 

vilka ska öka individens prestationer medan det svenska samhället bygger på jämlikhet 

(Internet, 2011:1,http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4217784). 

Thomas Andersson som är forskare inom belöningssystem vid Högskolan i Skövde menar att 

detta kan få en mängd konsekvenser. Det svenska arbetslivet är exempelvis inte lika 

individbaserat som det amerikanska där arbetstagarna konkurrerar med varandra inom 

organisationen i högre utsträckning än i Sverige (Internet, 2011:1,  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4217784). 

3.2 Introduktion till olika teoriperspektiv 

Den ekonomiska modellen av mänskligt beteende är baserad på incitament utifrån den 

aktuella personen; människor ändrar sina handlingar därför att de är framkallade att göra så på 

grund av ett externt ingripande. Ekonomer tar inte mycket hänsyn till att människor kan bli 

motiverade av inre motivation, de förnekar det inte men beaktar inte nämnvärt dessa faktorer 

(Frey, 1997). Den ekonomiska vetenskapen är uppbyggd kring ekonomisk nytta och 

nyttomaximering. Ekonomer gör antagandet att människor strävar efter att maximera sin 

ekonomiska nytta. Enligt ekonomer kan man styra mänskliga handlingar genom ekonomisk 

belöning av den anledningen att sambandet mellan prestation och belöning anses starkt enligt 

detta synsätt (Bergqvist, 1994). Psykologer å´ andra sidan anser att motiven för ett beteende 

kommer inifrån en person (Frey, 1997). Åtskillnaden mellan inre och yttre motivation är inte 

svart och vit, dock är olikheten att monetär vinning inte är det slutgiltiga målet när det 

kommer till inre motivation (Frey, 1997). Sociologen Robert Merton däremot använder sig av 

begreppet social kontroll vilket är en social ordning som har konstruerats av de människor 

som lever i samhället. Den sociala strukturen pressar individer till en viss typ av beteende. 

Den sociala kontrollen består av social och kulturell struktur. Social struktur syftar till att 

styra individer mot bestämda mål med tydliga syften och intressen som ändamål. Målen är 

utformade på ett sådant sätt att de innehåller olika grader av prestige och känslor (Merton, 

1938).  
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De olika teorierna har olika ingång, perspektiv och förklaringar till individers handlande. 

Gällande belöningar och belöningssystem är det många gånger företagen som strävar efter att 

åstadkomma en ökad produktivitet. Steget mellan en ökad produktivitet och belöning kan te 

sig långt. Via belöningssystemet försöker företaget styra de anställda mot företagets mål, 

emellertid kan det även vara ett sätt att uppmuntra och belöna goda prestationer. Genom 

belöningar avser även företaget att åstadkomma ett engagemang bland de anställda samtidigt 

som de vill behålla den befintliga personalen. Sammanfattningsvis kan alla dessa faktorer i 

längden leda till en ökad produktivitet för företaget. Den ökade produktiviteten ska leda till en 

ökad ekonomisk lönsamhet. Hur man bäst utformar belöningssystem och stimulerar till denna 

ökning finns det olika metoder för. Vi anser att motivation kan vara en viktig del för vissa 

individer för att öka produktiviteten och därmed inte går att förbise. På så vis anser vi att 

motivation och produktivitet hänger ihop. 

 

En av de mest kända motivationsteorierna är Maslows behovsteori. Teorin bygger på en 

behovspyramid med fem olika nivåer, där de grundläggande behoven måste tillfredställas 

först. I takt med att behoven tillfredställs klättrar individen högre upp i behovspyramiden 

(Maslow, 1943). På de högsta nivåerna av behovspyramiden finns behoven; uppskattnings- 

och statusbehov samt behov av självförverkligande.  

 

Behov av  
självförverkligande 

Uppskattnings- och  
status behov 

Kontaktbehov 

Säkerhetsbehov 

Fysiologiska behov 

Figur 1 Egen 

 

Behovet av uppskattning handlar om en individs behov av erkännande från andra, men även 

från sig själv. Med behovet av självförverkligande vill individen förverkliga de möjligheter 

som är önskvärda. När ett behov väl är tillfredställt är det inte längre önskvärt för individen, 

vars mål blir det som ligger steget ovanför i hierarkin. (Maslow, 1943) En individ som har 

befunnit sig på en position i hierarkin under en längre tid tenderar att underskatta värdet av 

det som uppnåtts och stävar därför uppåt (Maslow, 1943). Belöningssystem enligt Maslows 
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behovspyramid ligger i steg fyra och fem i toppen på pyramiden. För att en individ ska kunna 

sträva efter uppskattning och självförverkligande måste de grundläggande behoven i 

pyramiden vara uppfyllda. En person som inte har mat för dagen kommer knappast att försöka 

uppfylla behov som handlar om självförverkligande. 

 

Maslow anser att det är de mänskliga behoven som verkar motiverande för individer att sträva 

framåt och uppåt i behovspyramiden. Samtidigt betonar han att inte alla handlingar är 

genomtänkta och motiverande (Maslow, 1943). Ser man till Maslows behovspyramid är det 

viktigt att veta var i hierarkin en individ befinner sig för att kunna ge rätt sorts belöning. 

Genom rätt sorts belöningar blir belöningssystemet motiverande och blir på så vis accepterat 

av individerna inom systemet (Maslow, 1943). Belöningar ökar inte enbart en individs 

prestationer utan kan även leda till konkurrens. På så vis kan belöningen leda till att individen 

ser till sitt eget bästa och därmed inte tänker på företagets bästa (Bonner & Sprinkle, 2002). 

Om ett belöningssystem ska fungera bra enligt Maslows behovspyramid är det viktigt att 

organisationen känner till på vilken nivå de olika individerna som arbetar befinner sig för att 

kunna motivera dem (Robbins, 2001). Lawler menar att de företag som inte har ett 

belöningssystem som uppskattas av de anställda och därigenom inte känns motiverande 

troligtvis inte kommer att fungera som tänkt (Lawler, 1990).  

3.3 Social kontroll 

Merton talar om social kontroll och använder sig av begreppen sociala och kulturella 

strukturer. De kulturella strukturerna består av definierade mål, syften och intressen. Inom 

ramen för den kulturella strukturen finns en tydlig målsättning. Målen i sin tur är mer eller 

mindre integrerade och bygger på olika grader av känslor och prestige (Merton, 1938).  

Den sociala strukturen reglerar och styr vad som är acceptabelt för att uppnå målen. Varje 

social grupp skiljer sig åt och har därmed olika moraliska och institutionella regler av vad som 

är tillåtet för att uppnå de uppsatta målen. Merton menar att sociala strukturer utövar en slags 

press på individer inom ett samhälle eller en organisation att anpassa sig till de rådande 

normerna och på så vis styr individens handlingar (Merton, 1938). Detta kan liknas vid hur ett 

företag använder sig av ett belöningssystem för att styra de anställdas arbete. Systemet skapar 

dessutom normer för vad som räknas som en god prestation. 

 

Merton betonar att det finns en risk för att individerna inom en verksamhet eller organisation 

glömmer bort det ursprungliga ändamålet och utvecklar ett tvångsmässigt beteende för att nå 
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målen. Samtidigt menar Merton att utbudet av alternativt beteende och handlingar inom 

organisationen är starkt begränsad för individen (Merton, 1938). Det kan finnas en konflikt 

för individen i att uppnå målen med de medel som finns till förfogande eller som är tillåtna 

(Merton, 1938). Belöningssystemen och dess utformning styr individen inom organisationen i 

en specifik riktning för vad organisationen anser vara prioriterat. Det arbete som belönas och 

mäts är det arbete som blir utfört (Simons, 1999). Bergqvist menar att företag som bygger sin 

verksamhet på exempelvis tjänster och därmed innehåller arbetsuppgifter som inte kan 

standardiseras kan stöta på problem. Tjänsteproducerande företag ställer krav på att 

individerna inom organisationen förutsätts vara flexibla och anpassa sig till nya situationer. 

Belöningssystem å´ andra sidan fungerar bäst i företag där verkligheten är känd och 

förutsägbar, ett stort mått av standardisering (Bergqvist, 1994). Det är med andra ord inte 

säkert att belöningssystemen är rätt utformade för att uppnå företagens syfte och mål med 

systemet.  

3.4 Motivation 

Psykologi professorn Icek Ajzens teori; ”Theory of Planned Behavior” bygger vidare på 

Ajzens och socialpsykologens Martin Fishbeins ”Theory of Reasoned” action där individen 

antas vara rationell och konsekvent använder sig av den information som finns tillgänglig för 

denne. Syftet med teorin är att förstå och kunna förutsäga en individs beteende (källa) Teorins 

relevans har bekräftats (Sheppard, Hardwick & Warshaw,1998) dock ansåg en del forskare, 

däribland även Ajzen att teorin brister gällande förklaringsrelevansen hos individer med 

minskat kontroll över sitt beteende eller upplever att det är så. Detta banade väg för en ny 

konstruktion, nämligen ”Theory of Planned Behavior” vilken specificerar relationen mellan 

föreställningar och attityder (Bagozzi, 1992). Enligt denna modell bestäms individens 

handlingar och attityder av de tillgängliga föreställningar de har gällande 

handlingen/beteendet. Individen är mer benägen att utföra en handling om denne har en tro på 

att handlingen som sådan kommer att få ett resultat(Bagozzi, 1992). Om en individ anser den 

föreslagna handlingen tilltalande och om de tror att deras “signifikanta andra” vill att de ska 

utföra handlingen så resulterar detta i en högre motivation att göra det. Sett ur ett 

organisationsperspektiv för att sedan appliceras på relationen mellan en individ och effekten 

av belöningssystem kan denna teori kopplas till förväntningar från organisationen att uppnå 
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och följa riktlinjerna i det utformade belöningssystemet, det vill säga uppfylla organisationens 

förväntningar genom att utföra de förväntade handlingarna/handlingen (Bagozzi, 1992).  

Psykologen Frederick Herzberg anser att motivation kommer inifrån och inte från så kallade 

hygien-faktorer vilka enbart beskriver miljön samt har en marginell effekt på positiva 

jobbattityder, exempelvis sådan som status, lön, förmåner och företagspolicies (Herzberg, 

1966:74). Herzberg redogör för detta i sin ”Two-Factor. Theory” där han med hjälp av de två 

termerna ”movement” och ”motivation” beskriver detta antagande. ”Movement”– termen 

kännetecknas av en process där individ/företag använder sig av incitament eller straff för att 

få någon att begå en viss handling. Han likställer även denna procedur med den som används 

vid dressering/träning av djur, och dess motsvarighet på den mänskliga sidan med 

beteendeterapi tekniker för människor. Herzberg ställer sig då frågan; vem är det egentligen 

som är motiverad, individen eller företaget? Denna metod kräver en konstant ökning av yttre 

belöningar för ytterligare ökad prestation, detta innebär även att det blir en betoning på 

kortsiktiga resultat, exempelvis:  

 

“If I get a bonus of $1,000 one year and $500 the next, I am getting extra rewards both years, 

but psychologically I have taken a $500 salary cut” 

(Herzberg, 1966:118) 

 

Herzberg får stöd för sin teori av Alfie Kohn som även han menar att trots det faktum att 

individers lön är en viktig del i arbetet, bevisar inte det att ekonomiska incitament är 

motiverande. Enligt Kohn existerar det inga bevis till uppfattningen om att betala individen 

mer skulle uppmuntra denna att göra ett bättre jobb (Kohn, 1993). Motivationstermen å andra 

sidan har sin tyngdpunkt i individens personliga utveckling och fokus ligger på att växa 

genom ett intressant och utmanande jobb, och på så vis erhålla inre belöningar. Av den 

anledningen behöver individen inte bli belönad omedelbart och ett långsiktigt resultat 

genereras (Herzberg, 1966). Herzberg betonar att vid en första anblick kan dessa två verka 

generera ett liknande utfall, dock skiljer sig dynamiken dem emellan vilket resulterar i att de 

långsiktiga konsekvenserna ser olika ut. Även här poängterar även Kohn att belöningar endast 

resulterar i ett temporärt mål (Kohn, 1993). Resultat från Herzbergs´s undersökning 

(Herzberg, 1966) påvisar att hygien-faktorerna ledde till otillfredsställelse på jobbet av den 

anledningen att individen har ett behov av att undvika obehag. Motivationsfaktorerna däremot 

mynnade ut i jobbtillfredsställelse till följd av individens behov av att växa eller 
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självförverkligande. På ett psykologiskt plan reflekterar de två dimensionerna av attityder till 

jobbet en två dimensionell behovsstruktur; ett behovssystem för att undvika obehag, samt ett 

parallellt system för personlig utveckling (Herzberg, 1966). Herzberg anser att hygien- 

faktorerna inte är giltiga bidragande orsaker till psykologisk utveckling utan substansen i en 

uppgift är ett måste för att uppnå utvecklingsmål. Detta kan kopplas till ekonomiprofessorn 

Bruno S. Freys påstående att när en arbetsuppgift stöds av både en hög arbetsmoral och en 

extern inblanding, exempelvis bonus uppkommer en instabil psykologisk situation. Individen 

blir övermotiverad, denne skulle utföra arbetet med bara en av dessa två som 

motivationsfaktor. Den mest rationella responsen från individen blir då att reducera den 

motivationsfaktorn som är under dennes kontroll, nämligen den inre motivationen (Frey, 

1997). I relation till Herzbergs hygienfaktorer menar då Frey att dessa urholkar individens 

inre motivation (Frey, 1997). Nyligen utförda undersökningar författade i en artikel skriven av 

företagsekonomerna; Basset-Jones & Lloyd påvisar att motivationsfaktorer som associeras 

med inre drivkrafter fortfarande sätts före ”movers” vilka är länkade till finansiella 

belöningar. Dock visar även undersökningen att motivationsfaktorn; erkännande inte har lika 

stor betydelse som tidigare. Detta hänvisas delvis till organisationernas hierarkiska förändring  

(Bassett-Jones & Lloyd, 2005). 

3.5 Prestation 

3.5.1 Performance Management 

Performance management bygger på prestationer och hur dessa ska bedömas i relation till 

varandra (Armstrong, 2000). Med performance management vill företag uppnå ett bättre 

resultat för organisationen. Genom att uppmuntra team och individer i rätt riktning är tanken 

att prestationerna ska öka. För att möjliggöra detta krävs kunskap och kompetens för att 

utforma individanpassade utvecklingsplaner som ska fokusera på att öka individens 

motivation, kunskap och utveckling i rätt riktning (Hume, 1995).  

 

Performance management passar bra i organisationer där man har en tydlig betoning på målen 

samt feedback. Feedbacken är viktig och ska ges genom en utvärdering av den utförda 

prestationen samt i relation till de målsättningar som har funnits. För att individen ska kunna 

uppnå de satta målen är det viktigt att en bedömning av kompetensen görs så att de mål som 

sätts är realistiska och därmed går att uppnå (Armstrong, 2000). 
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Performance management användas för uppmuntra medarbetare genom monetära belöningar 

vilka är till för att stimulera och uppmuntra individerna till att prestera. David Hume menar att 

en av anledningarna till varför performance management har ökat bland företag och 

organisationer bero på att det antas vara ett effektivt medel på en marknad där konkurrens 

ökat och blivit global (Hume, 1995). Många företag under de senaste åren har känt att det 

blivit svårare att attrahera, rekrytera nya kompetenta medarbetare, samt att behålla befintliga 

anställda (Hume, 1995). Ett sätt för företagen att locka till sig kompetens har varit olika 

former av belöningssystem där någon form av ersättning erbjuds till de individer som arbetar 

inom företaget (Hume, 1995). Det företaget vill åstadkomma med systemet är en så konstant 

och jämn fördelning av höga prestationer som möjligt av varje individ. Genom att sätta upp 

mål för organisationen och att sedan försöka koppla dessa mål till prestationer; personliga och 

grupp mål vilka ligger till grund för en bedömning av de resultat som varje individ 

åstadkommit. Resultaten är sedan det som ligger till grund för huruvida individen eller 

gruppen har uppnått kriterierna för belöning (Hume, 1995). Viktiga faktorer när man talar om 

performance management är; input, process och output. Input handlar om vilka 

förutsättningar som finns när man startar processen. Här handlar det om vilken kunskap, 

expertis och kompetens de anställda har och därmed tillför processen. Process handlar om det 

arbetet som utförs och output är resultatet av arbetet, det vill säga det som kom ut av 

processen (Armstrong, 2000). 

 

Armstrong menar att det som kännetecknar performance management är att hänsyn tas till 

processens resultat. Företag och organisationer som har detta synsätt lägger stor vikt vid att 

analysera det arbete som har genomförts. Vad tillfördes processen, hur arbetade individerna 

med de förutsättningar som fanns – hur såg prestationer och feedback ut och vad kan 

förbättras? Påträffades det faktorer som låg utanför individernas kontroll samt hur hanterades 

dessa i så fall? Detta är exempel på frågor som bör analyseras. Resultatet av analysen bör 

därtill även tydligt kommuniceras till individerna och på så vis skapa en klar koppling mellan 

resultatet och den förbättring som kan göras inför framtida arbetsuppgifter. När ett arbete av 

detta slag genomförs menar Armstrong vidare att organisationen hela tiden förbättrar sin 

kvalité på arbetet vilket bidrar till en ökad nöjdhet hos kunderna och det team som utfört 

uppgifterna (Armstrong, 2000).  
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Performance management ska ses som en ständigt pågående process. Prestationen ska ständigt 

stå i ett inbördes förhållande till processen gällande arbetsmotivation, ledning, utveckling och 

belöning. Det kan vara svårt att säkerställa kopplingen mellan prestation och processen, vilket 

kan medföra att ledningen tillsammans med HR kan bli tvungna att utforma strikta regler som 

sedan varje chef i organisationen ansvarar för att efterleva (Armstrong, 2000). Det är 

väsentligt att företaget på ett tydligt sätt kommunicerar de regler som gäller till både chefer 

och anställda och därigenom minimerar riskerna för olika tolkningar och missförstånd 

gällande systemets struktur. Alla anställda som ingår i systemet ska känna till vad som 

förväntas av dem i form av ansvar, hur systemet fungerar samt hur det påverkar dem. Om det 

finns brister gällande kommunikationen kring detta kommer sannolikt ersättningssystemet få 

en negativ effekt på företaget (Hume, 1995).  

 

En vanligt förekommande brist med performance management är att företagen ofta saknar 

standardiseringar av bedömning gällande de anställdas prestationer. Dessa bedömningar är 

betydelsefulla eftersom de senare ska ligga till grund för hur företaget värderar prestationen i 

form av vilken ersättning som ska utdelas. När målen är ”hårda” så är de lätt att mäta 

objektivt, medan när målen är ”mjuka” blir det en bedömningsfråga som kan leda till en 

snedvridning av resultatet och därmed upplevas som orättvist. Därför ställs det höga krav på 

cheferna som är de som bedömer de anställdas prestationer för att systemet ska fungera 

tillfredställande (Hume, 1995). 

 

Vi anser inte att någon av ovan nämnda teorier enskilt kan beskriva komplexiteten med 

belöningssystemen fullt ut. Utifrån vår frågeställning har vi i vårt teoriavsnitt valt att ta med 

de teoretiska utgångspunkter vi anser är bäst lämpade för att besvara uppsatsens syfte.  
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4. Resultat 
Kapitlet inleds med en kort presentation av de företag som vi har studerat. Därefter behandlas 

resultatet av våra intervjuer som sedan följs av en kort summering av kapitlet. 

4. 1 Presentation av företagen 

4.1.1 Bank 

Den finansiella koncernen har drygt 17 000 anställda och erbjuder ett mycket stort utbud av 

finansiella tjänster. Koncernen är även representerad i ett flertal länder världen över och är 

ledande i norden. Avdelningen där vi genomförde intervjun arbetade huvudsakligen med 

försäljning av tjänster. Ett av företagets primära syften med bonusprogrammet är att öka 

produktiviteten. Ett annat är att uppmuntra ett önskvärt beteende genom att arbeta med mjuka 

mål så som samarbete, egna initiativ samt kundnöjdhet genom exempelvis anträffbarhet och 

rådgivning. Bonussystemet är utformat på ett sådant sätt att det består av en fast del (fast lön) 

som utbetalas månadsvis samt en rörlig del, vilken delas ut årsvis. Den rörliga delen är både 

individ och gruppbaserad. Därutöver spelar även konjunkturläget in gällande bonusens 

omfattning. Företagets övergripande mål kan varken de anställda eller chefen för avdelningen 

påverka (vår respondent). Dessa mål sätts av företagets styrelse. Vår intervjuperson satte 

målen för sin enhet i samverkan med sin närmsta chef. Vidare ansåg vår respondent att det är 

viktigt att de mål som sätts ska vara realistiska, samtidigt som de ska innehålla en viss 

utmaning för enheten att prestera för att uppnå de satta målen. 

4.1.2 IT-bolag 

Företaget bedriver verksamhet i Sverige, men även runt om i välden. Det är ett börsnoterat 

väletablerat företag och har flera tusen anställda inom organisationen. Företaget bygger sin 

verksamhet på konsulttjänster och är världsledande inom vissa segment. Bolaget använder sig 

av ett vinstdelningssystem i syfte att belöna goda insatser, men även indirekt för att öka 

effektiviteten. Både vår intervjuperson (linjechef) och de anställda på hans enhet har en fast 

månadslön samt vinstdelning som utdelas en gång per år. Företagets övergripande mål är 

opåverkbart för både linjechefen och hans medarbetare. Linjechefen sätter i samråd med en 

högre chef upp målen för sin egen avdelning. Kriterierna för vinstdelning inom företaget är 

till viss del okända för medarbetarna och linjechef. Hela företagets vinstdelningssystem 
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bygger på en kedja av mål som ska vara uppfyllda innan vinst utdelas till de anställda. 

Systemet är därmed utformat på ett sådant sätt att det finns ett stort mått av osäkerhet och 

opåverkbarhet för den anställde att kontrollera över utfallet. 

4.1.3 Läkemedelsföretag 

Läkemedelsföretaget är börsnoterat och är ett av de största i världen. Utöver tillverkning av 

läkemedel är även företaget verksamt inom utveckling och forskning inom sitt område. 

Företaget har därför en stor variation gällande arbetsuppgifter för sina anställda, alltifrån 

forskning till personal i tillverkning. Företaget använder sig av ett belöningssystem som 

baseras på både företagets och individens prestation. Systemet är uppbyggt utifrån såväl 

kortsiktiga - samt långsiktiga mål. Den totala ersättningen består av en fast del (lön) samt en 

rörlig del (bonus). Den fasta delen utbetalas månadsvis medan den rörliga ersättningen betalas 

ut en gång per år. Företagets syfte med belöningssystemet är att stödja deras affärsstrategi 

samt att uppmuntra till en prestationskultur inom hela organisationen. Vår respondent arbetar 

på HR -avdelningen med att utforma företagets belöningssystem.  

4.1.4 Riskkapital bolag 

Företaget som är ett riskkapital bolag har sitt säte i Stockholm och räknas som ett medelstort 

bolag. Den största andelen av företagets kundstock finns utomlands. Vår respondent arbetar 

som vice VD. Företaget använder sig av ett vinstdelningssystem där vinsten delas ut en gång 

per år till de anställda. Företagets vinstdelning har stort fokus på mjuka mål vilka bedöms 

utefter fyra kriterier. De anställdas kan påverka utfallet av vinst genom sin egen arbetsinsats. 

För att göra en så rättvis bedömning som möjligt av de anställdas prestationer har företaget 

flera chefer inblandade vid bedömningen av de anställdas prestationer. Den samlade 

bedömningen som görs av den anställde är det som senare ligger till grund för vilken 

vinstdelning som utdelas. 
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4.1.5 Vilka är belöningssystemens syften? 

Det resultat vi har fått fram i våra intervjuer styrker det faktum att belöningssystemet används 

som ett verktyg för att öka produktiviteten i respektive verksamheter och även i syfte att 

premiera väl utförda handlingar. Detta styrks av Hume vilken menar att belöning har blivit ett 

instrument till individer och grupper inom organisationen för att öka produktiviteten i 

verksamheten (Hume, 1995). De företag som vi genomfört våra intervjuer på framförde också 

vikten av att alla anställda inom organisationen omfattades av belöningssystemet. Genom att 

inkludera alla anställda kände våra intervjupersoner att det på så vis var ett bra system 

eftersom ingen stod utanför systemet, och att det därmed uppfattas som rättvist. Ett annat 

syfte med belöningssystemet för våra företag är att det används för att styra mot företagets 

mål. Detta verkar i enlighet med Bagozzis teori vilken menar att om en handling förväntas ge 

ett resultat är den anställde mer benägen att utföra denna, vilket är ett syfte med 

belöningssystem (Bagozzi, 1992). Detta faktum påvisas även i teorin av Reillys beskrivning 

av belöningssystemens syfte då han redogör för att dessa länkar den anställdes handlingar till 

företagets mål och även uppmuntrar en ökad effektivitet (Reilly, 2003).  

4.1.6 Är kriterierna för belöning tydlig? 

Kommunikationen för hur företaget informerar sina anställda gällande dessa kriterier är ytterst 

viktigt för att systemet ska få den effekt som är tänkt. En stor utmaning för stora företag ligger 

i att kommunicera ut rätt information till de anställda. En av våra respondenter gav uttryck för 

hur viktigt det är med tydligt utformade kriterier för belöning. Det är inte ovanligt att olika 

missförstånd och tolkningar kan göras av den anställde gällande exempelvis kriterier för 

belöning: 

Jag pratade precis med en dam här på xx som inte fattad...eller hon hade long term 

Incentives…det är liksom i syfte att hålla kvar personen, och hon förstod inte alls vad det var! 

Trots att hon hade haft det i flera år...och då kan jag känna att vi har misslyckats liksom. Om 

inte medarbetaren förstår varför man får en belöning, då förstår man inte hur det är 

uppfyllt… 

(HR-Reward Partner, personlig kommunikation, 15 december, 2010) 

 

Anledningen till varför ett företag väljer att ha ett prestationsbaserat belöningssystem är 

många gånger oklart. Hume redogör för att systemet är utformat för att motivera anställda att 
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prestera sitt yttersta för att nå de uppsatta målen, dock används det många gånger med oklara 

syften (Hume, 1995). Detta stämmer väl överrens med vår empiri i denna intervju. 

 

På riskkapitalbolaget berättar vår respondent att de redan under anställningsintervjun 

informerar om sitt belöningssystem och dess uppbyggnad. Detta för att redan från start 

uppmärksamma kandidaten om vad som gäller. När en kandidat känner till vilka spelregler 

som gäller är deras erfarenhet att rätt personer rekryteras. De tror att de kandidater som inte 

tror på deras företagskultur och belöningssystem troligtvis är de som tackar nej till en tjänst 

hos dem. 

 

Vår intervjuperson från banken upplever att de har tydliga kriterier för belöning. De 

säkerställer att deras medarbetare känner till kriterier för belöning genom personliga samtal 

med de anställda där de informerar om dessa. Chefen träffar varje anställd för att gå igenom 

vilka mål som ska uppnås för att få bonus. Detta styrks i teorin där det framgår att det är 

viktigt att kriterierna för belöning är objektiva och rättvisa för att skapa ett hållbart system, 

samtidigt som man vill minimera riskera att underminera belöningssystemets syfte 

(Armstrong, 2000). Även Appelbaum & Mackenzie argumenterar för detta faktum då de 

menar att grunderna för belöning måste förstås av de anställda för att verka för sitt syfte 

(Appelbaum & Mackenzie, 1996). 

 

Den IT-chef som vi intervjuade pekade på ett problem gällande kriterier för belöning. Han 

menar att det för honom existerar en problematik i att sätta mål årsvis. Anledningen till detta 

är att det stundtals kan vara svårt att sätta sådana mål eftersom det är svårt att förutsäga vad 

som är rimligt och att saker och ting förändras då ett dynamiskt företagsklimat råder. 

4.1.7 Avsedda och icke avsedda effekter med belöningssystem 

Under intervjuerna framkom att det inte alltid var målen som motiverade våra respondenter att 

prestera, utan samtliga motiverades av mjuka mål såsom exempelvis utveckling, frihet under 

ansvar, uppskattning och själva utmaningen i arbetet. Vidare gav samtliga uttryck för att 

bonusen för dem fungerade mer som en glad överraskning när de fick den, däremot är det 

ingenting som de reflekterar över dagligen. En tänkt effekt med belöningssystemet är att det 

ska öka individens prestation. Resultatet ovan visar snarare en icke avsedd effekt med 
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belöningssystemet, då det för våra respondenter inte verkar öka deras prestationer. De svarade 

att de i första hand drivs mer av en inre motivation, vilket styrker Herzbergs ”Two factor 

theory”. Vidare styrks våra resultat på denna punkt av Kohn vilken anser att det inte har 

bevisats att individen gör ett bättre jobb med mer betalning. En avsedd effekt visade sig vara 

att belöningssystemet användes som verktyg vid nyrekrytering vilket stöds av Hume vilken 

redogör för att det inte är ovanligt att chefer använder systemet som ett instrument för att 

locka och bibehålla viktiga nyckelpersoner att stanna i organisationen (Hume, 1995). Dock 

ansåg inte någon av våra respondenter att de var kvar inom sina respektive företag på grund 

av respektive belöningssystem. Samtliga respondenter ansåg dock att det är ett bra instrument 

vid nyrekrytering, men även för att behålla redan befintlig personal. De upplever att 

belöningssystemet har en positiv effekt för arbetstagarna. Ytterligare en effekt av 

belöningssystemet är att detta fungerar som ett verktyg vilket indirekt är kopplat till 

företagsmålen vilket framgick tydligt när respondenterna redogjorde för båda de hårda och 

mjuka målen som förväntades uppnås. Den IT-chef vilken vi intervjuade ansåg att företaget 

arbetade mer strukturerat med målen som en följd av belöningssystemet. Personen menade att 

eftersom utdelningen kopplas till målen, som i sin tur kopplas till prestationerna så ställs det 

högre krav på cheferna att arbeta mot målen. Vidare ansåg vår respondent att om det inte 

funnits denna tydliga koppling mellan målet och prestationen så skulle de troligtvis inte arbeta 

lika fokuserat mot målen. 

 

Samma chef som ovan ansåg att vinstdelningen inte påverkade honom personligen och 

uttrycket sig enligt följande; 

… däremot den möjlighet som de ger för de anställda, det ser jag som någonting positivt! 

Man kan använda det i vissa syften att…när man har mycket att göra så kan man säga: - jo, 

men jobbar vi på nu och ser det bra ut så kan det ju komma en liten julklapp…. 

( IT-chef, personlig kommunikation, 16 december, 2010) 

 

… därför känns det faktiskt att det snarare är en belöning neråt än en belöning till cheferna. 

(IT-chef, personlig kommunikation, 16 december, 2010) 
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När det handlar om de personliga målen vilka sätts för chefen i organisationen bekräftade våra 

respondenter att de försökte att styra sina mål mot någonting vilket motiverade dem och som 

de ansåg att de hade möjlighet att uppnå.  

… jag försöker styra målen mot någonting som motiverar mig och som jag tror att jag har 

möjlighet att nå 

( IT-chef, personlig kommunikation, 16 december, 2010) 

 

Jag ser ingen direkt stark koppling mellan motivation och bonus. 

( IT-chef, personlig kommunikation, 16 december, 2010) 

 

Däremot kan jag se det som en bonus just efter att man har genomfört arbetet, det vill säga 

det ligger där och pyr som en möjlighet. Och jag ser det inte som att man kavlar upp ärmarna 

extra mycket eller extra långt för att nå det här… 

( IT-chef, personlig kommunikation, 16 december, 2010) 

 

Citaten ovan stöder Humes teori om vikten att utforma individanpassade utvecklingsplaner för 

att nå de uppsatta målen inom organisationen (Hume, 1995). Armstrong anser att performance 

management passar bra inom organisationer med en tydlig betoning på målen (Armstrong, 

2000). 

 

En positiv effekt som vinstdelningssystemet bidragit med till företaget som verkar inom IT-

sektorn är att chefen där tror att de arbetar mer systematiskt med företagets mål. Vidare anser 

samma chef att det känns bra för honom att kunna dela ut bonus till sina anställda. Han är 

övertygad om att vinstdelningen knyter de anställda närmre organisationen och på så vis har 

en positiv effekt för verksamheten. När det gäller chefer så ser han inte att vinstdelningen 

skulle ha någon särskild effekt för om dessa stannar inom organisationen. 
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4.1.8 Finns det några konflikter i att ha ett belöningssystem och i så fall 

vilka? 

Det framkom att det existerar konflikter i samband med belöningssystemen, det är inte alltid 

som det upplevs som positivt och kan istället för att verka positivt skapa irritation. 

Det ibland är svårt att sätta mål som är relevanta för verksamheten samt att följa upp dessa 

individuellt med alla anställda….samtidigt som att många anställda har svårt att se objektivt…saknar 

helikopterperspektiv  

(HR-Reward Partner, personlig kommunikation, 15 december, 2010) 

 

En negativ effekt som riktats mot belöningssystem är att de kan skapa irritation och en intern 

konkurrens mellan enheterna (Appelbaum & Mackenzie, 1996). Detta stöder våra 

respondenter till en viss del i intervjuerna. De anser att en potentiell konflikt kan ligga i att 

vissa enheter känner sig förfördelade beroende på vilket mål företaget satt. Vissa år kan det 

handla om tillväxt och ett annat kan det handla om lönsamhet. Samtidigt betonar de att det 

mått av osäkerhet som systemet kan skapa också kan generera irritation. IT företaget som 

använde sig av vinstdelning och därmed baserar sin utdelning på den potentiella vinst som 

företaget gör vittnar om att det förekommer känslomässiga konflikter bland de anställda. Det 

som de anställda känner frustration över att de inte kan kontrollera utdelningen av bonus fullt 

ut. Även om en anställd uppnår alla sina mål och även enheten gör det så är det inte säkert att 

vinst utdelas, eftersom det beror på ett flertal andra faktorer huruvida vinsten faller ut eller 

inte. Konflikten för den enskilde individen ligger i att det upplevs svårt att nå målen och att de 

inte kontrollerar hela kedjan fullt ut. Systemet innehåller därmed en rad olika faktorer som 

kan få motsatt effekt än vad företaget vill uppnå och även upplevas som orättvist. 

Problematiken om vad som upplevs som orättvist handlar i vinstdelningssystemen om att de 

individer som inte har presterat så bra kan åka snålskjuts och få vinst för att kollegerna har 

arbetat på och uppnått ett bra resultat. 

 

En annan faktor som framkom under två av våra intervjuer, var att det inte var särskilt 

uppskattat från företagets sida att de anställda talade om vilken bonussumma som de fått. 

Detta stämmer överrens med Mertons teori angående normer och även med Appelbaum och 

Mackenzies resonemang. 
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Det framgår i våra intervjuer att linjecheferna samt vice VD tillsammans med andra eller 

självständigt bedömer de mjuka målen hos de anställda. Vi fann inte att det fanns några 

konflikter i samband med detta bland våra företag. De chefer som vi intervjuade vittnade om 

att de upplevde att de hade så pass bra verktyg och instrument att de inte kände några 

svårigheter i att bedöma dessa mål. Emellertid anser Hume att det kan finnas en konflikt när 

mjuka mål ska utvärderas i och med att det är en bedömningsfråga huruvida den anställde har 

uppfyllt målen. Vi har inte de anställdas perspektiv på detta faktum, vilket gör att vi inte kan 

uttala oss om detta stämmer. Frey anser att monetära belöningar urholkar den inre 

motivationen, dock fann vi dock inget belägg för detta i våra intervjuer. 

4.1.9 Uppnår belöningssystemen sitt syfte?  

Våra intervjupersoner skilde sig åt i uppfattningen huruvida belöningssystem uppnår sina 

syften. Två av våra respondenter; IT-chefen samt respondenten från läkemedelsföretaget 

ansåg att systemet inte uppfyllde sitt i syfte. Syftet för IT-företaget var att premiera anställda 

och enheter som presterat enligt företagets mål. Vår respondent menade att systemet tvärtom 

kunde få motsatt effekt eftersom det innehåller faktorer som dels är okända för arbetstagarna, 

men även sådant som inte går att påverka fullt ut. Detta menade respondenten bidrar till att 

systemet känns demoraliserande och då leder till att arbetstagarna kan känna sig förvirrade 

och irriterade över att inte förstå vad det är som gäller för att få bonus. Enligt Merton har 

individen ett visst utrymme att handla inom, exempelvis kan det handla om vilka medel som 

är tillåtet ur organisationens synvinkel för att uppnå målen. Merton menar att individens 

handling blir begränsad och kan därmed hämma produktiviteten (Merton, 1938). Detta kan 

kopplas till en icke avsedd effekt då individens handling genom systemet blir begränsad via 

riktlinjer för bonus och belöning. Dock är detta ingenting som vi kan styrka i vårt material. 

Den respondent vilken är verksam inom läkemedelsbranschen var lite osäker på om systemet 

uppfyllde sitt syfte, vilket i deras organisation bland annat handlade om att stödja 

målprocessen. För honom personligen fyllde systemet inte sitt syfte. I nuläget visade företaget 

goda resultat och denne antog att det kanske måste finnas någon koppling däremellan, om så 

är fallet motsäger detta Mertons ovan nämnda resonemang om att systemet hämmar 

produktiviteten.  Även bankchefen redogör för att systemet inte motiverar honom för egen 

del. Å andra sidan var hans personliga åsikt att belöningssystemet hade en viss påverkan för 

de anställda att prestera sitt yttersta.  
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5. Avslutande diskussion 
Belöningssystemens avsedda och icke avsedda effekter beror i hög grad på systemets 

utformning. Individen kommer att utföra de handlingar som belönas efter de regler och mål 

som företaget premierar, med andra ord det som belönas kommer att utföras. Vi har funnit det 

intressant att studera varför belöningssystemen inte verkar fungera fullt ut? Hur kommer det 

sig att vissa individer inte tycks motiveras av de belöningssystem som de omfattas av? Under 

våra intervjuer visade det sig att cheferna ansåg att systemet uppfyllde ett visst syfte, dock 

inte alltid det som avsågs. I den mån som de anställda känner att de tjänar på belönings-

systemet kommer det att verka positivt ur företagets synvinkel, eftersom den anställde då 

kommer att bidra till en positiv utveckling för företaget. Å andra sidan; om de anställdas 

förväntningar gentemot systemet inte motsvaras kan det få negativa effekter för företagets 

tillväxt. Om systemet ska verka effektivt måste anpassning göras till individen, vilket det 

sällan finns utrymme för i de belöningssystem som vi har. 

 

Vi är medvetna om att vår studie inte är representativ. Dock visade det resultat vi fick fram på 

att monetära belöningar inte var det som motiverade våra intervjupersoner i första hand, utan 

det var mer utmaningen, tillfredsställelsen, klappen på axeln samt utvecklingen inom arbetet 

som verkade motiverande. Det faktum som emellertid överraskade oss var att belönings-

systemet i stor utsträckning användes som ett verktyg för att utvärdera anställda inom 

företaget och även för att premiera medarbetare, vilket i sin tur kan leda till en ökad 

produktivitet. Detta är en avsedd effekt av systemet. 

 

I förhållande till tidigare forskning och teori är flertalet forskare och professorer kritiska till 

belöningssystem då det inte statiskt har bevisats att dessa uppnår en ökad produktivitet. De 

teorier vi har tittat på gällande vinstdelning och bonus poängterar att dessa system oftast 

saknar en direkt länk mellan tidpunkten för handlingen och utbetalning, vilket innebär att det 

saknas en naturlig koppling mellan dessa två. Utifrån vad vi har fått fram i vårt empiriska 

material styrks dessa slutsatser. En önskad effekt som företagen vill uppnå är styrning av 

individens handlingar. Vår intervjuperson på läkemedelbolaget menade att tidsaspekten 

mellan handling och utdelning skiljer sig så pass mycket, att den direkta kopplingen mellan 
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handling och belöning saknas. En reflektion som vi gjort är vilken eller vilka faktorer är det 

som styr? Är det ett belöningssystem eller kan det lika gärna vara ett tydligt och bra ledarskap 

som förmår de anställda att arbeta i en viss riktning då belöningen inte sker Ad hoc.  

 

Teorierna tar även upp att konkurrens mellan individer och grupper på arbetsplatsen kan 

uppstå till följd av belöningssystem. När vi började vårat uppsatsarbete antog vi att detta 

problem förekom bland företag med belöningssystem. Under intervjuerna medgav två av våra 

respondenter att de inte upplevde detta som ett problem, men vid följdfrågor blev det tydligt 

att det fanns ett visst mått av konkurrens både mellan enheter och individer. Företagen 

försöker dock att undvika dessa problem genom en kombination av grupp och individ-

belöning, för att främja samarbete på en enhets- och individnivå.  

 

En annan aspekt som vår studie ville belyste var relationen mellan motivation och prestation. 

Våra respondenter ansåg inte att belöningssystemen påverkade deras motivation, de såg 

personligen inte någon koppling mellan belöning och motivation. Frågan som vi ställde oss 

var varför anser sig våra respondenter inte påverkade av belöningssystemet? Kan det bero på 

att våra respondenter redan tjänar tillräckligt mycket pengar för att tillfredsställa sin 

uppskattnings - och status behov. När individen har tillfredsställt de grundläggande behoven i 

behovspyramiden kan de enligt Marslow koncentrera sig på andra behov, exempelvis behovet 

om självförverkligande. Resultatet var genomgående lika för samtliga intervjupersoner som 

ansåg att de hade andra saker som drev dem och som inte handlade om monetär belöning. De 

nämnde dock att deras uppfattning var att de ansåg att deras anställda motiverades i högre 

utsträckning av monetära belöningsformer. Om så är fallet, vilket vi inte med säkerhet kan 

uttala oss om, kan en faktor som är av betydelse vara att de inte befinner sig på samma nivå 

på behovstrappan. De som motiveras av monetära belöningar kommer att sporras av 

belöningssystemet. För de individer som söker andra former av belöning exempelvis i form av 

bekräftelse och erkännande får systemen ingen effekt. För dessa individer urholkar snarare 

belöningssystemet den inre motivationen, vilket går i linje med Freys teoretiska antaganden. 

Det måste dock betonas att detta är vår egen reflektion, emellertid är denna aspekt något som 

hade varit intressant att göra en uppföljning på.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide chefer 
 
 Hur länge har Ni haft bonussystem? 

 Vad är syftet med bonussystemet? 

 Vilka omfattas av bonussystemet? 

 Hur ser kriterierna ut för belöning? 

 Vem ansvarar för utformningen av belöningssystemet? 

 Hur är belöningssystemet utformat för de olika positionerna/befattningarna? 

 Har något inflytande gällande utformningen av belöningssystemet? 

 Sker det revideringar av belöningssystemet? Om ja, hur ofta? 

 Har ni gjort någon utvärdering av belöningssystemet? Vad visade den? 

 

 Ge exempel på hur belöningssystemet fungerar på företagsnivå respektive enhetsnivå 

 Vilka mål sätts för företaget, lång/kortsiktiga mål? 

 Hur ser kopplingen ut mellan belöningssystemet och företagets mål?  

 Känner du att du Har du förutsättningarna för att uppnå samtliga uppsatta mål? 

 Hur utvärderas din prestation? 

 Vad händer om du inte uppnår målet? 

 
 Vad är belöning för dig? 

 Hur påverkar bonusen/vinstdelningen dig? (Personligt och som chef?) 

 Hur uppfattar du de personliga målen i belöningssystemet? (Är de tydliga?) 

 Hur ser du på relationen mellan motivation och belöning?  

 Har belöningssystemet påverkat din motivation? Om, hur?  

 Om inte- vad motiverar dig?  

 
 (Hur ser kopplingen ut mellan enhetens mål och belöningssystemet?) 
 (Hur ser kopplingen ut mellan dina egna mål och belöningssystemet?) 
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Intervjuguide HR 

 Hur länge har Ni haft belöningssystem? 

 Vilket är syftet med belöningssystemet? 

 Vem ansvarar för utformningen av belöningssystemet? 

 Hur ofta får de anställda belöningar utöver den vanliga månadslönen? 

 Vilka omfattas av belöningssystemet? 

 Hur ser kriterierna ut för belöning? 

 Hur är belöningssystemet utformat för de olika positionerna/befattningarna? 

 Sker det revideringar av belöningssystemet? Om ja, hur ofta? 

 Har Ni gjort någon utvärdering av belöningssystemet? Hur gick ni tillväga och vad blev 

resultatet? 

 
 Ge exempel på hur belöningssystemet fungerar på företagsnivå respektive enhetsnivå? 

 Vilka mål sätts för företaget, lång/kortsiktiga mål? 

 Hur ser kopplingen ut mellan belöningssystemet och företagets mål? 

 Vad händer om man inte uppnår de satta målen? 

 
 Pratar Ni med era anställda om belöningar? I så fall hur ofta? 

 Känner Ni till de anställdas intressen och vad de vill ha för sorts belöningar? 

 Har Ni fått förfrågan om andra belöningar än de som finns med i systemet? 

 Hur ser du på relationen mellan motivation och belöning? 

 Ser du några konflikter i att ha ett belöningssystem och i så fall vilka? 

 Uppfyller belöningssystemet sitt syfte fullt ut enligt dig? 


