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Sammanfattning 

 

 
 
Companies today need to be more focused than ever on having an active Human Resource 
Management culture. This is not only because of the companies� concern for their staffs 
wellbeing, but for the companies� effectiveness in the long run. The reward systems which 
many corporations use today, to both keep their employees and attract new ones, is a well 
researched subject by scholars as well as journalists. Earlier research has suggested that it is 
important to implement an active Human Resource Strategy. (I.E Ferris,G,R 1999) With 
this comes the task of involving your employees, making them feel like they get an 
acceptable reward for their hard work. Some of the main authors which we have used to 
build the theoretical references for this thesis are I.E Drucker, Maslow, and Abrahamsson 
etc. 
 
The main goal of this thesis is to find out if the Management�s views on reward systems 
actually correlate with the employees� views. Earlier research suggests that this is a crucial 
part of HRM, to know your employees. It doesn�t matter if you have an excellent reward 
system from the perspective of the management team if it doesn�t impress their employees.  
 
We conducted two interviews with people from the decision-making level of two bigger 
companies, each with a tradition of reward systems, to find out their views on these 
systems. Then we asked employees in both companies to fill out a questionnaire, which 
would make it possible for us to find out if the employees agreed with the management�s 
view on their reward systems. 
 
The results of this thesis are that the views of the management team and the employees are 
not matched, they look very differently upon the reward systems in the two different 
companies. The higher in the chain of command that the employees were, the more 
dissatisfied they were with the reward systems. At least in one of the two companies.  
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1. Inledning  

Inledningsvis presenteras studiens bakgrund. Därefter redogörs för problemformulering, syfte 

samt de avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis ges en förklaring av uppsatsens centrala 

begrepp.  

 

Personal har länge setts som en kostnad som tynger resultatet och utgör en stor börda för 

företaget. Företag idag har tvingats slita sig från detta föråldrade synsätt, Choo,Wei & Chun 

(2002) beskriver hur företagen måste se sin personal mer positivt. De är inte en börda, de är en 

tillgång. Tillgångar skall behandlas med respekt och utvecklas för att ett företag skall fungera 

tillfredsställande. Världen har sett hur marknaden har förändrats från det industriella samhället 

till det kunskapsbaserade. Ett utbyte måste till för att man skall kunna dra nytta av den 

kunskapsintensiva personal som man knyter till sitt företag.1 

 

�Human resource management (HRM) is a strategic approach to managing employment 

relations wich emphasizes that leveraging people´s capabilities is critical to achieving 

competitive advantage, this being achived through a distinctive set of integrated employment 

policies, programmes and practicies� skriver Bratton & Gold i sin bok om human resource 

management.2  

 

HRM blir allt mer aktuellt i takt med att företagen i större utsträckning ser de anställda som 

viktiga tillgångar. Det handlar inte längre om att skapa den bästa produkten eftersom produkter 

lätt kan kopieras på den globala marknaden, istället handlar det om att skapa det bästa teamet. 

Det bästa teamet kan i sin tur kontinuerligt skapa de bästa produkterna. För att skapa ett bra 

team krävs kvalificerade anställda och i ett klimat med allt hårdare konkurrens krävs attraktiva 

arbetsgivare för att lyckas dra till sig marknadens bästa arbetskraft. Inom vissa branscher 

erbjuds till och med hittelön på uppåt 100 000kronor för den som hittar en bra medarbetare till 

anställning.3  

 

Det finns många olika faktorer som gör en arbetsplats attraktiv, en av dessa faktorer är 

belöningssystem. På senare tid har stort medialt fokus legat på företagsledningarnas, i mångas 

                                                
1 Choo, Wei, Chun, 2002. The Strategic Management of Intellectual Captial and Organizational Knowledge Sid. 
657. 
2 Bratton & Gold. 2007.Human resource management sid.7. 
3 http://www.idg.se/2.1085/1.100316 2007-04-27 
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ögon, orimliga bonussystem. Ledningen motiverar hög bonus genom att peka på företagens 

ökade vinster eller minskade kostnader.4  

 

Att belöningar av olika slag leder till ökad effektivitet och måluppfyllelse tycks allmänt känt. 

Tidigare forskning tyder dock på att uppfattningarna om belöningssystem skiljer sig mellan 

företag och branscher. Belöningssystem spelar en viktig roll då de är till för att motivera och 

effektivisera företagens medarbetare. Systemen används både för att attrahera ny arbetskraft 

och för att motivera samt behålla den gamla. Om belöningarna inte motsvarar de anställdas 

önskemål är de inte bara onödiga, utan rentav en förlustaffär som i förlängningen kan komma 

att leda till onödigt hög personalomsättning.5 

 

Till följd av att Sverige har många starka fackföreningar är det svårt att förhandla individuellt 

om belöningssystemen, ingen vill ha sämre än någon annan och stora delar av systemen 

förhandlas kollektivt.6 

 

1.1 Problembakgrund  

Till följd av den ökade konkurrensen om arbetskraft behöver företag nu konkurrera om 

arbetskraft med mer effektiva metoder än vad som hittills förekommit.7 Hur företag väljer att 

göra detta varierar. Belöningssystem som t ex optionsprogram och provisionsbaserad bonus 

hör till de vanligaste formerna av incitament, både för existerande personal och för 

nyrekryteringar.  

 

� Ett företagssystem av löner och belöningar. Syftar till att företaget ska 

kunna locka till sig och behålla kompetent personal.�8 

 

Företag lockar genom olika erbjudanden till sig den personal de har behov av. Man kan se hur 

bolag marknadsför sina erbjudanden om olika belöningar på sina hemsidor såväl som i 

platsannonser.9  

                                                
4 http://www.e24.se/dynamiskt/it_telekom/did_14721100.asp. Nokias VD avstår bonus. 2007-05-16 
5http://www.realtid.se/ArticlePages/200604/19/20060419170807_Realtid314/20060419170807_Realtid314.dbp.as
p Bonusprogram felkonstruerade. 2007-05-19 
6 http://www.htf.se/templates/HTF_InformationPage_Thin.aspx?id=467 2007-05-29 
7 http://www.idg.se/2.1085/1.100316 2007-04-27 
8http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/Beloningssystem/  2007-04-03  
9http://www.astrazeneca.se/Jobb/Belningssystem.aspx?mid=57  2007-04-03 
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Aktörer inom näringslivet är ofta övertygade om att belöningssystemen ökar motivationen hos 

de anställda.10 Och det finns siffror som visar att bolagen gärna ändrar och ökar dessa 

belöningar från år till år.11 Belöningssystem ger dock ofta negativa associationer för den 

oinvigde, systemen beskylls för att enbart gynna eliten i företag, skapa kortsiktighet på 

marknaden etc. Ofta riktas negativa tongångar mot företag där belöningar betalas ut till 

styrelser och chefer i ett bolag, medan aktien i aktuella bolag i själva verket sjunkit.12 

Belöningssystemen har fått ett dåligt rykte i och med flera, av media, uppmärksammade fall, 

vem kan glömma Percy Barneviks pensionering från verkstadsbolaget ABB, där han fick 

närmare en miljard svenska kronor i pension.13 Men faktum är att olika former av belöningar 

även används i andra skikt av företagens organisationsstruktur.  

  

1.1.1 Problemdiskussion  

I själva grunden för antagandet att belöningssystemen ska öka motivation och effektivitet hos 

de anställda ligger antagandet att de belöningar som erbjuds är efterfrågade och välkomna. 

Detta innebär att belöningssystemen måste utvecklas och förändras i takt med att mottagarnas 

preferenser gör det.14 Frågan är dock hur väl företagsledningen lyckas bedöma de anställdas 

önskemål och hur belöningssystemen egentligen tas fram. Genom attraktiva belöningssystem 

kan kvalificerad personal lockas till företaget. Förutom att det blir svårt att locka till sig ny 

arbetskraft så kan företaget även komma att tappa delar av den befintliga arbetskraften om 

arbetsklimatet och belöningarna inte motsvarar vad som förväntas. En ökad 

personalomsättning gör att företaget investerar i resurser som de sedan inte har möjlighet att 

utnyttja.  

I slutändan kan företaget komma att belöna faktorer och gärningar som inte är önskvärda i en 

effektiv organisation om belöningssystemens utformning inte ses över.15  

Frågan om belöningssystemen motsvarar vad som förväntas av dess mottagare är självklart av 

vikt för medarbetarna, men inte minst arbetsgivarna torde ha ett intresse av detta. För 

arbetsgivarna är belöningssystem ett sätt att behålla och attrahera nya medarbetare, samt att 

                                                
10 http://www.omistajaonline.fi/svenska/magaziner/12004/matti-kavetvuos-asikt.aspx 2007-04-03 
11 http://www.e24.se/dynamiskt/finans/did_14824477.asp 2007-04-03 
12 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=40842 2007-04-03 
13 http://www.aftonbladet.se/vss/ekonomi/story/0,2789,132923,00.html 2007-04-03 
14 Balkin David, Matching compensation and organzational strategies, Strategic management Journal, Vol.11, Sid 
153-169. 1990. 
15 Erik Jansen et.al, Ethical ambivalence and organizational Reward Systems, Academy of Management review. 
Vol.10 No.4, 1985 
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skapa en lärande organisation som kan hantera den komplexa marknaden.16 I takt med att 

arbetslösheten sjunker i Sverige17 så ökar konkurrensen om de bästa medarbetarna och 

företagen tvingas se över vad som kan tänkas attrahera de bästa. Samtidigt drivs företagen av 

en marknadskonkurrens som innebär att ingen aktör vill ha onödiga kostnader. Genom att se 

över hur väl de befintliga systemen stämmer med de anställdas förväntningar och behov 

undviker företaget att fokus sätts på fel sorts belöningar. 

 

1.1.2 Problemformulering  

I vilken utsträckning förekommer diskrepans mellan de av företagen framtagna 

belöningssystemen och vad som efterfrågas av de anställda? Av vilken anledning uppkommer 

denna eventuella diskrepans? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utreda problemformuleringen genom att utföra en studie av två 

företag med fokus på följande delfrågor. 

1. Vilka belöningssystem används? 

2. Vad anser de anställda om de nuvarande belöningssystemen? 

3. Hur arbetas belöningssystemen fram? 

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till företag med över 250 anställda och säte i Stockholms län. 

Storföretagen18 förväntas ha etablerade system rörande belöningar, varför denna avgränsning 

kändes naturlig för vår studie. Avgränsningen Stockholm valdes då Stockholms län kan antas 

representera även andra län. Detta eftersom de företag som har över 250 anställda och kontor i 

Stockholm, ofta har kontor även på annat håll i landet. Samtliga företag i vår studie är 

verksamma över stora delar av landet. I och med att Stockholm är vårt avgränsningsområde 

utesluter detta även förstås den internationella verksamhet som båda dessa bolag har. Vi har 

valt att se till anställda under affärsområdeschefsnivå i enkätundersökningen. Alltså ej VD och 

närmast efterkommande chefsposition.  

                                                
16 Kargaard Hansen, Hanne et.al, Employees perception of the learning organization, Management Learning, Sage 
Publications 2001.  
17 www.scb.se 2007-03-18 
18 Vi har valt att definiera storföretag, enligt NUTEKs tolkning, som företag med fler än 250 anställda. 
http://www.nutek.se/sb/d/140/a/212/ 2007-04-30 
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Studien är även tidsmässigt avgränsad till 10veckor, varför mer omfattande undersökningar ej 

varit realistiska. 

1.4 Begreppsförklaring 

 

1.4.1 Belöningssystem  

I studien definieras belöningssystem som de incitament som används för att motivera, utveckla 

och engagera anställda samt öka effektiviteten liksom av Svensson & Wilhelmsson (1998).19 

Uppsatsen innefattar samtliga former eftersom de alla kan tänkas bidra till en arbetstagares 

drivkrafter. 

 

1.4.2 Medarbetare  

Eftersom vår studie söker finna hur nöjda medarbetarna i organisationen är med företagets 

belöningar så finns en anledning att definiera vilka dessa medarbetare är. 

Definitionen av �medarbetare� i denna studie är anställda under VD och nästkommande 

chefsposition . Dessa avses då �anställda�, �personal� och �medarbetare� nämns i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
19 Svensson & Wilhelmsson, 1988. Belöningssystem  
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2. Material och metod 

I detta kapitel kommer vi klargöra vilket tillvägagångssätt som använts för att besvara 

forskningsfrågan. Syftet med detta avsnitt är att göra studien upprepningsbar. 

 

2.1 Population och urvalsmetod  

Enligt Patel och Davidson (1994) bör metodbeskrivningen innefatta en beskrivning av den 

avsedda populationen och på vilket sätt urvalet har gjorts.20 Vår studies fokus ligger, som 

tidigare nämnts, på stora företag i Stockholms län. Inledningsvis låg fokus på stora 

tjänsteföretag och för att ta reda på totaltpopulationen så kontaktades Statistiska centralbyrån.21 

I Stockholms län finns 93 233 företag som brukar räknas som tjänsteföretag.22 Av dessa företag 

hade 334 stycken fler än 200 anställda, utav dessa valdes två företag med ett antal anställda 

över 250 personer. Eftersom information kring belöningssystem i tjänsteföretag kan vara 

hemlig valdes företag som vi har personlig koppling till. Genom denna koppling kan ett 

förtroende lättare arbetas upp som breder väg för öppnare information. Det ena av dessa 

företag visade sig dock framförallt ägna sig åt verksamhet inom byggbranschen, vilket inte kan 

anses vara tjänsteföretagsinriktning. Eftersom företagets storlek var det väsentliga för 

undersökningen och mycket intressant kommit ur intervjun med byggföretaget, valdes enbart 

storföretag och avgränsningen tjänsteföretag slopades.  

Det första företaget som intervjuades insisterade på att få vara anonymt. Detta på grund av att 

belöningssystemen ansågs vara en stor del av företagets styrka i konsultbranschen. 

Efterföljande företag valde att följa det anonyma företagets linje för att inte hamna i en känslig 

situation. Samtliga deltagare, företag såväl som anställda, hålls därför genomgående anonyma i 

studien för att ge utrymme för öppnare svar och ärligare åsikter. 

2.2 Undersökningsmetod 

Då syftet med denna studie bland annat är att beskriva hur väl medarbetarnas önskemål 

stämmer överens med de faktiska belöningssystemen23 ansågs både kvantitativ och kvalitativ 

metod användbar. Enligt Holme & Solvang (1997) kan dessa båda metoder med fördel 

kombineras. I studien används den kvantitativa metoden för att få en överblick över hur 

medarbetarnas önskemål ser ut. För att ta reda på deras åsikter skickades mailfrågor ut till 
                                                
20 Patel, R, & Davidson, B, 1994. Forskningsmetodikens grunder.  
21 www.scb.se 2007-05-13 
22 Se bilaga 3 
23 I svenska tjänsteföretag 
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samtliga anställda inom den avdelning av respektive företag som undersöks. Den kvantitativa 

metoden möjliggör en analys av stora volymer data, relativt snabbt.24 De mail vi skickade ut 

uppgick till 133st, vilket kan anses vara en relativt stor volym.  

 

Den kvalitativa metoden användes för att få en inblick i hur belöningssystemen utformats i de 

olika företagen. Enligt Denscombe (2000) bidrar den kvalitativa metoden till en ökad förståelse 

av situationen då han menar att bra forskning tenderar att använda inslag från båda 

tillvägagångssätten.25  

 

2.3 Genomförande 

2.3.1 Litteratur 

Studien inleddes med en informationssökning på Huvudbiblioteket Huddinge samt i Södertörns 

- och handelshögskolans biblioteks databaser. Därefter söktes även Stockholms universitet och 

Kungliga tekniska högskolans databaser igenom i jakten på relevant litteratur. På Södertörns 

Högskolas bibliotek användes sökfunktionerna Libris, Academic Search Elit, Artikelsök, 

Business Source Elit och Affärsdata. De sökord som nyttjades på asmtliga bibliotek var 

humankapital, belöningar, belöningssystem, ekonomistyrning personal och human resources. 

Sökningarna gav ett brett urval av böcker och artiklar som var relevanta för studien.  
Tabell 1:Litteratur ur olika sökfunktioner 
Antal träffar Libris Artikelsök  Business source elit 

(engelsköversättning)

Belöning 159 83 8237 

Humankapital 371 82 3 

Belöningssystem 72 305 342 

Ekonomistyrning personal 25 1 1463 (utan 

�personal�) 

Human resources 1329 7 46106 

 

De flesta böckerna som användes kom ifrån Södertörn, Stockholms och handelshögskolans 

bibliotek, men även på KTH och Huddinge bibliotek fanns runt 30 titlar inom human resource 

management varav en handfull var intressanta för studien. 

                                                
24 Denscombe, M, 2000. Forskningshandboken. 
25 Ibid.  
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Utöver biblioteksböcker och artiklar i bibliotekens databaser söktes även information i 

tidningar såsom Dagens industri, DN, Ingenjören och i Google. 

 

Studien bygger både på personliga intervjuer och mailenkäter. Genom olika metoder kan en 

nyanserad bild skapas samtidigt som större mängder information blir mer lätthanterliga.26 

 

2.3.2 Personliga intervjuer 

Först genomfördes personliga intervjuer för att få en överblick över företagens 

belöningssystem och hur dessa framtas. Intervjuerna genomfördes med två respondenter, en 

representant från varje företag. Enligt Denscombe (2000) är intervjuer särskilt lämpade för att 

producera detaljerad data.27 Intervjuobjekten som valdes var personer med inblick i de aktuella 

frågorna. Intervjuerna genomfördes på respektive företags kontor. De intervjuade informerades 

i förväg om vilka slags frågor som var aktuella för studien samt vilka ämnen som skulle 

behandlas. 

Inför de personliga intervjuerna utformades ett antal stödfrågor att utgå ifrån.28 Stödfrågorna 

fungerade som en riktlinje men respondenterna tilläts berätta fritt i så stor mån som möjligt 

utan att helt lämna ämnet. Till viss del anpassades stödfrågorna till de olika företagen. 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av bandspelare. Genom ljudupptagning undviks att 

något som sagts förvrängs på grund av dåligt minne. Bandspelaren uppfattar dock inte 

ickeverbalkommunikation och andra kontextuella faktorer så till viss del förlitas informationen 

fortfarande till minnet. 29 

 

Den första intervjun med representanten för vad som i fortsättningen kommer att benämnas 

företag 1, skedde på hans kontor den 4:e april. Som affärsområdesansvarig har han insikt i 

belöningssystemens utformning.  

 

Som företrädare för företag 2 intervjuades företagets VD. Intervjun ägde rum den 11:e april på 

VD:ns kontor, även han en djup förståelse för företagets belöningssystem. 

 

 

 
                                                
26 Ibid.  
27 Ibid.  
28 Se bilaga 1 
29 Denscombe, M, 2000. Forskningshandboken.  
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2.3.3 Enkätundersökning 

För att klarlägga medarbetarnas uppfattningar om belöningssystemen har enkäter skickats ut 

till medarbetarna i respektive företag.30 Vilka medarbetare som var aktuella för studien 

framkom under de personliga intervjuerna. I företag 2 finns t ex en grupp regionchefer som 

exkluderades ifrån studien då endast 4 st. av dessa var aktiva. Det låga antalet kunde leda till 

att respondenterna kände en osäkerhet rörande den utlovade anonymiteten. Enkätfrågorna 

utformades med både fasta svarsalternativ och med öppna frågor för att få så mycket 

information som möjligt utan att trötta ut respondenterna. Målet var att få så öppna svar som 

möjligt samtidigt som det inte skulle ta för lång tid att fylla i enkäterna. Företag 1 valde att dela 

ut enkäterna och sedan samla in dem i en låda för att sedan ge oss lådan med svaren. 

Respondenterna tilläts vara anonyma i undersökningen, vilket poängterades i början av 

enkäten. I företag 2 använde vi oss av e-mail för att distribuera enkäterna. Av 

intervjurespondenterna fick vi tillgång till e-mail-listor som underlättade processen. I enkäten 

bifogades en kort presentation av oss och vårt syfte. Enkäterna avslutades med både våra 

postadresser och mailadresser, därmed kunde respondenterna välja att fullkomligt anonymt 

posta enkäterna till oss. En del av svaren kom via ordinarie postgång till oss, men detta var ett 

begränsat antal. Eftersom enkäterna i företag 1 delades ut och samlades in på plats blev 

svarsfrekvensen högre. I företag 2 mailades enkäterna ut vilket gjorde att vi nådde ut till fler 

personer även om antalet respondenter blev nästintill detsamma. Målet var att få in minst 30 

svar från varje företag för att svaren skulle kunna representera divisionen som helhet.  

 
Diagram 1: Företag 1 Svarsfrekvens                                Diagram 2: Företag 2 Svarsfrekvens 

Diagrammen ovan visar fördelning per företag, det är tydligt att svarsfrekvensen är betydligt 

högre i företag 1 där enkäterna delades ut för hand. De anställda delades in efter position. I 

företag 1 återfinns konsulter och uppdragsledare, även två administratörer tillfrågades men 
                                                
30 I företag 1 delades enkäterna ut för att sedan samlas in, i det andra företaget användes mailkommunikation och 
vanlig post. 

Företag 2: Svarsfrekvens enkätundersökningen
N=95 

60st. 

35st

Svarade inte
Svarade 

Företag 1: Svarsfrekvens enkätundersökningen
N=38

8st

30st.

Svarade inte
Svarade 
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ingen av dem svarade på enkäten. I företag två delades de anställda in i försäljningschefer och 

distriktschefer, inga andra tillfrågades då VD:n inte ansåg att de var tillgängliga för tillfället. 

Nedan redovisas, i tabellform, hur många av konsulterna, uppdragsledarna, distriktscheferna 

samt försäljningscheferna som svarat på enkäten. 

Företag 1 Företag 2  

Uppdrag 

Ledare 

Konsult TOT Distrikts 

chef 

Försäljnings 

chef 

TOT 

Antal  

Svar/antal  

möjliga 

 
 
8/9 

 
 
22/29 

 
 
30/38 

 
 
10/19 
 

 
 
23/76 
 

 
 
33/95 
 

Tabell 2: Svarsfrekvens Företag 1 & 2 

Den sammanlagda svarsfrekvensen för undersökningen visas i diagrammet nedan. 

 
Diagram 3: Sammanlagd svarsfrekvens för undersökningen 
Av totalt 133 tillfrågade var det alltså 65 som svarade, detta ger ett bortfall på ca 51 %. 

2.4    Metodproblem  

Ett av de största metodproblemen var det faktum att företagen krävde anonymitet för att delta i 

studien, vilket kan tänkas sänka studiens uppfattade tillförlitlighet. I verkligheten skapar dock 

anonyma svar större reliabilitet eftersom svaren inte är lika påverkade av yttre faktorer. 

Eftersom magisteruppsatser är offentliga finns dock alltid en risk att företagsrespondenterna 

inte berättat precis allt om belöningssystemen. Intervjuerna skedde dock avskilt och 

anonymitet lovades i förväg för att öka samarbetsvilligheten. 

  

I huvudsak har litteratur skriven under de senaste tio åren använts till den teoretiska 

referensramen, varför litteraturen kan bedömas som aktuell. Inom området human resource  

management finns dock en stor mängd skrivet material, i Business source elit gav orden 

 Svarsfrekvens enkätundersökningen
N=133

68st 

65st
Svarade inte
Svarade 
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�human resource management� t ex 8434st stycken träffar31 Litteraturen är så pass omfattande 

att endast en del har inspirerat till denna studie varför viktiga teorier  riskerar vara utelämnade. 

Vi uppmärksammade också ett problem med det mailutbyte vi hade med de anställda hos 

företagen. De var inte helt säkra på om de kunde vara anonyma då de var tvungna att returnera 

mailet från sin e-mailadress. Tre respondenter hörde av sig om detta, och i efterhand anser vi 

att någon form av interaktiv/webbaserad enkät vore ett bättre alternativ, men vi innehar tyvärr 

inte kompetensen att utforma något liknande. Kanske kunde detta problem påverka 

respondenternas svar. 

 

Den genomsnittliga svarsfrekvensen i undersökningen blev ca 50 % vilket betyder att hälften 

av de som fått en enkät valt att inte svara. Det finns dock inget som tyder på att de uteblivna 

svaren skulle komma från någon homogen grupp. Vi måste anta att svaren vi fick ger en 

adekvat bild över attityder gentemot belöningssystemen.  

 

Vår personliga koppling till företagen skulle kunna påverka intervjuobjektens uppriktighet, 

genom att de genom känslomässiga bandeventuellt försöker underlätta undersökningen, kanske 

genom att ge svar som lutar mot det de tror att vi vill höra. 

 

Uppsatsen lider också utav brist på generaliserbarhet eftersom ett tillräckligt antal företag inte 

undersöktes. Slutligen så anser vi att det varit önskvärt med ett lika stort antal anställda från 

varje företag och position. 

 

Även om X2-testet hjälpte oss att statistiskt analysera empirin, så var inte underlaget tillräckligt 

stort för att uppfylla de krav som finns på dessa test. En tumregel är att det förväntade värdet 

inte egentligen får understiga �5� som våra test gjorde på vissa punkter. Men vi anser att detta 

test ändå ger en tillräcklig bild över underlaget. 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 http://web.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/ehost/results?vid=2&hid=118&sid=91cae8ea-1c26-428e-aa58-
ec03ea1970ff%40sessionmgr102 2007-05-01 
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3 Teoretisk analys 

Teorikapitlet inleds med den tidigare forskningen. Därefter presenteras teorier kring 

belöningssystem, arbetsklimat och motivation. 

3.1 Tidigare forskning 
Otaliga uppsatser och forskarrapporter har skrivits inom området humanresource management. 

Speciellt optionsprogram och bonussystem har fått uppmärksamhet i media på senare år. Inom 

rekryteringsprocessen blir head hunting32 allt vanligare och numera utdelas till och med 

tipspengar till den som hittar en bra person. Som beskrivits i metodkapitlet så har vi använt 

sökresurser tillgängliga på Södertörns Högskola. Exempelvis Google Scholar � härifrån har vi 

laddat hem artiklar som lästs och sållats ut. Även om den forskning som visas nedan endast är 

ett axplock av de existerande forskningen så tycker vi att den känns adekvat för denna uppsats. 

 

3.1.1 Human resource management 

Human resource managementområdet (HRM) utvecklas ständigt. CA Lengnick-Hall, ML 

Lengnick-Hall (1988) redogör grundligt för den viktigaste litteraturen inom Human resource 

management och författarna försöker skapa en ny typologi. Tidigare har forskningen varit 

inriktad på tre olika områden. Alla dessa områden har inställningen att företagets strategi är 

vad som bestämmer över HRM och HRM skall forma sig efter strategin. Härav följande 

punkter; 

1. Matchning av ledarskap eller personal med aktiviteter och strategier 

2. Förutse personalkrav vid olika strategiska objektiv eller omvärldsfaktorer  

3. Integrera human resource management med den övergripande strategin för att matcha 

strategi och struktur. 33  

4.  

Lengnick-Hall et.al:s (1988) egna typologi som utvecklats genom att kombinera de tre 

föregångarna visar hur en ytterligare integration måste till mellan human resource management 

och konkurrensstrategin. Inom åtminstone den akademiska arenan har de två olika segmenten 

                                                
32 Headhunting är en uppsökande konsultverksamhet som söker kvalificerad arbetskraft att vidarebefordra. Ur 
Ekonomernas uppslagsbok av Wallentin 2006 Sid. 191.  
33CA Lengnick-Hall, ML Lengnick-Hall Strategic Human Resources Management: A review of the litterature and 
a Proposed Typology. University of Minnesota, Academy of management Review, 1988, Vol. 13. No. 3, Sid 454-
470 
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utvecklats åtskilda. De förespråkar att HRM skall vara en del av företagets strategi. Inte 

anpassas efter denna.34 

 

Vidare forskning visar att HRM är oerhört viktigt för ett företags framsteg, HRM förser firmor 

med en viktig konkurrensfördel. MA Youndt, SA Snell, JW Dean Jr, DP Lepak (1996) föreslår, 

och finner bevis för, att firmor som integrerar sin personalpolitik med företagets Total Quality 

Management lyckas bättre.35 Bland de viktigaste faktorerna för att skapa en bra personalpolitik 

finner Youndt et.al (1996) belöningar och arbetsmiljö. Även en bra strategi för att lösa 

personalproblem måste till.36 

 

Även om det finns en viss oenighet bland forskarna så anser de flesta inom Human Resource 

Management att det är viktigt att området förnyas och uppdateras. Området ses av vissa 

forskare som ett tvehövdat svärd, AA Lado, MC Wilson (1994)37 redogör för hur ett misskött 

HRM system kan förstöra den interna strukturen likväl som förbättra den. Deras slutsatser är på 

intet sätt revolutionerande, firmor som implementerar ett HRM system på ett adekvat sätt kan 

förvänta sig konkurrensfördelar. Det som gör att Lado et.al  (1994) skiljer sig från mängden är 

att de genom att hänvisa till bl.a. Schumpeter,38 kan påvisa hur skapandet av nya 

kombinationer (förstås inom HRM) kan ge företagen oanade konkurrensfördelar. Schumpeter 

kallade som bekant nya möjligheter och affärsidéer för kombinationer. De rekommenderar en 

Continency approach, som fritt översätt betyder att vara beredd på eventualiteter och ständigt 

utveckla sitt HRM system.  

 

�It has become clear to us that in truly progressive organizations in the future, HRM will not 

be merely viewed as a set of policies and practices, nor will it be defined as just a departement 

or function. Instead, in such effective organizations, HRM will be a �mentality� or way of 

                                                
34 CA Lengnick-Hall, ML Lengnick-Hall Strategic Human Resources Management: A review of the litterature and 
a Proposed Typology. University of Minnesota, Academy of management Review, 1988, Vol. 13. No. 3, Sid 454-
470 
35 http://home.att.net/~iso9k1/tqm/tqm.html#Total%20Quality%20Management%20(TQM) 
36MA Youndt, SA Snell, JW Dean Jr, DP Lepak, Human Resource Management, Manufacturing strategy, and 
firm performance. Pennsylvania State University, Academy of Management Journal, 1996, Vol. 39, No. 4.Sid, 
836- 866.  
37 Augustine A. Lado, Human Resource Systems and sustained competency advantage: A Competency-Based 
Perspective, Academy of Management Review 1994, Vol 19, No 4, 699-727. 
38 Schumpeter, J,A. (Hänvisning av: Lado et.al)  The theory of economic development. Cambridge, MA:Harvard 
University Press. 1934 
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thinking, so pervasive that it is interwoven into the very fabric of organizations, and integral to 

all of its decisions and actions�39 

 

Så beskriver Ferris et.al (1999) framtidsutsikterna för HRM. Deras artikel kan mest liknas vid 

ett manifest där man uppmanar till förnyelse och jämför den titel som tidigare forskning gett 

till människor med HRM befattningar inom företag , att de mest ger de anställda en slags 

stödfunktion.  De menar att företag som inte implementerar ett omfattande och nydanande 

HRM program inte heller kan bli mer än mediokra.40 

 

3.1.2 Belöningssystem 

Forskningen inom belöningssystem är spridd över många akademiska områden. Här finns t.ex. 

forskare från organisation, juridik och ekonomi. En lång rad examensarbeten står också att 

finna, de mest aktuella för studien redogörs för nedan. 

 

Många studier bygger på belöningssystem sett ur ledningars perspektiv, där forskare resonerar 

kring vilken sorts motivation belöningssystem skapar hos personalen och hur dessa system 

borde se ut. Då denna studie avser belöningssystemen ur de anställdas vs. ledningens 

perspektiv, är det intressant att ta upp några exempel på liknande tidigare studier som utförts. 

 

Den allmänna synen vad gällande belöningssystem har varit att belöningar skapar motivation. 

K Lidström & K Pohjanen fokuserar på en lägre nivå än vad som tidigare studerats, denna 

studie bygger på de anställdas uppfattningar om respektive belöningssystem. Likt M Rybrink, 

M Tunblad41 kommer man fram till att belöningssystemets utformning påverkar 

arbetsprestationerna hos de anställda. Rybrink et.al såg att de problem som kunde uppstå hade 

att göra med bristande kommunikation och otydliga mål. Medan Lidström et.al skriver att 

belöningsmålens tydlighet kan påverka hur pass motiverande belöningssystemen egentligen är. 

42 

 

                                                
39 Ferris,G,R et.al, Human Resources Management: Some New Directions, Journal of Management vol. 23, No, 
385, 1999 
40 Ferris,G,R et.al, Human Resources Management: Some New Directions, Journal of Management vol. 23, No, 
385, 1999 
41Rybrink et.al, Anställdas reaktioner till följd av ett belöningssystem � en studie i en säljorganisation, 
Magisteruppsats, Linköpings Universitet 2003  
42 Kristofer Lidström, Kjell Pohjanen, Belöningssystem sett ur de anställdas perspektiv, BSc and MSc 
Programmes in Business Administration and Economics, Luleå University of Technology. 2003.  
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Gustafsson & Andersson (2005) har genomfört ytterligare en studie som undersöker 

belöningar, och hur de uppfattas av medarbetare. Här som i fallet med de tidigare studierna, ser 

man att belöningssystem motiverar personalen. Där de monetära systemen ses som de mest 

motiverande.43 

 

Sammanfattas dessa rapporter blir det tydligt att belöningssystem motiverar personalen. Men 

som HRM rapporterna ovan beskrev, måste en stor försiktighet vidtas när dessa system 

utformas eftersom de kan stjälpa likväl som hjälpa en organisation. Personalen känner sig 

motiverad men belöningssystemen kan också skapa illvilja och orättvisor inom organisationer.  

  

3.1.2.1 Motiv till Belöningssystem 

Emma Hansson, Linköping, har skrivit en omfattande Licentiatavhandling där hon redogör för 

optionsprogram hos Svenska börsföretag. Där det bland hennes forskningsfrågor finns en 

frågeställning som vill utröna varför de aktuella företagen har infört optionsprogram.44 

Resultatet av hennes undersökning vad gällande motiv till optionsprogrammen är följande fyra 

motiv:45 

- Personalmotiv, locka och behålla personal. 

- Incitamentsmotiv, motivera de anställda till ett bättre arbete. 

- Lönemotiv, berika de anställda, verkar som ett komplement till lönen.46 

 

3.1.2.2 Matcha belöningssystemen med personalens önskemål 

 
�Fallföretagen tillämpar, de flesta fall, belöningssystem och 

motivationsåtgärder, men vi rekommenderar, med stöd i empirin, att 

anpassningen av dessa bör ses över, för att bättre matcha det som 

medarbetarna faktiskt söker�.47 

 

                                                
43 I Gustafsson, L Andersson, Belöningar � så uppfattas de av medarbetare. Göteborg, Departement of Business 
Administration, Magisteruppsats, Göteborg University 2005. 
44 Hansson Emma, Optionsprogram för de anställda � en studie av svenska börsföretag. Linköping Studies in 
Science and Technology, Thesis No. 917, 2001 Sid 4ff 
45 Hansson Emma, Optionsprogram för de anställda � en studie av svenska börsföretag. Linköping Studies in 
Science and Technology, Thesis No. 917, 2001 Sid 131ff 
46 Ibid 
47M Brewitz, E Stèen, Vikten av motivation på arbetsplatsen � en studie om belöningssystem i hotellbranschen. 
Magisteruppsats, Södertörns Högskola, Institutionen för ekonomi och företagande 2006 
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Brewitz & Steèn kommer fram till att belöningssystemen måste matcha personalens 

uppfattningar om hur ett motiverande sådant skall se ut. Ett företag måste se mer till 

personalens synpunkter innan de kan utforma ett givande belöningssystem. Det företag som är 

bäst matchat med sina anställda är också det som har som policy att lyssna på sina anställda 

och låta dem komma till tals med sina åsikter om hur belöningssystemet skall se ut.48 

 

Att personalens syn på belöningssystem är komplex understryker S Gibbs forskning. Där söks 

en överblickbar bild av personalens syn på HRM i ett antal bolag genom att intervjua 

mottagare av bl.a. belöningssystem. Artikeln visar hur anställda reagerar som en slutkund på 

stimulans. Men vidare menar Gibb, skall detta inte tydas som att företagets riktiga slutkunder 

också är nöjda, denna slutsats skulle vara farlig för företaget.49  

Slutsatsen av deras undersökning är att det är både relevant och önskvärt att lyssna på 

personalens åsikter vid HRM utformningen. Man måste se dessa åsikter som en central del av 

HRM och arbeta utifrån dessa. Det tycks finns trender inom forskningen som både belyser 

utformningen av belöningssystem och hur de anställda ser på systemen. 

 

3.1.2.3 Kritik mot belöningssystem 

Marxistisk forskning menar att belöningssystem är ett sätt att förskjuta en del av risken för 

företaget och produktionen över till arbetarna, som om företaget inte lever upp till 

förväntningarna får se sina löner minska.50 Trond Petersen undersöker i sin artikel om de 

arbetare som har belöningssystem integrerade i sina lönekonstruktioner tjänar mer i genomsnitt 

än de som har ren timlön. Han räknar genom omfattande statistiska modeller ut att de arbetare 

som har belöningssystem integrerade i sin lönebild har 5-12% mer lön i timmen än sina gelikar 

utan belöningstilldelning. Slutsatserna av hans forskning är att belöningssystem i första hand är 

till för att öka motivationen hos de anställda, då företagen betalar mer lön till dessa och det inte 

skulle finnas någon anledning till detta om de inte vart mer produktiva p.g.a. belöningar.51 

 

Pearce skrev tillsammans med två Ungerska forskare, Branyiczki & Bakacsi en intressant 

artikel. Resultaten pekar mot att belöningssystem skapar osämja och illvilja bland personalen 

                                                
48 Ibid 
49 Stephen Gibb, The state of human resource management: evidence from employees views of HRM systems and 
staff, Employee relations, Vol 23, No 4, 2001, Sid 318 � 336 MCB university press 
50 (Citerad i Trond Petersens artikel) Lazonick, William, Competitive advantage on the shoop floor, Cambridge 
Mass, Harvard University Press 
51 Petersen, T, Reward Systems and the Distribution of Wages, University of California at Berkley, 1991 by 
Oxford University Press (Papers from the conference on the New Science of Organization, Jan 1991) Sid 130-158. 
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och förvisso skapar en högra motivation, men på bekostnad av effektivitet och samarbete. Det 

måste dock tydliggöras att dessa organisationer var statligt ägda organisationer i Ungern, som 

fortfarande återhämtar sig från sovjetunionens grepp. Men likväl så visar Pearce et.al�s artikel 

att belöningssystem inte skall ses som självklara och skall utformas med största försiktighet för 

att inte skapa osämja ibland personalen.52 

3.2 Teori  

Här presenteras aktuella teorier som belyser ämnesområdet. 

 

3.2.1 Human resource management teori 

För att förstå belöningssystem krävs en presentation kring dess ursprung och 

användningsområden. Human resource management teorin (HRM) analyseras inte i denna 

studie men bidrar förhoppningsvis till en ökad förståelse.  

Tanken om belöningssystem utgår från Human resource management (HRM) teorin. Det var 

författaren Peter Drucker som myntade begreppet Human resource i sin bok �The practice of 

management� 1954. Drucker var medveten om att varje arbetstagare hade förmåga att 

bestämma över sin arbetsinsats och insåg därför vikten av att ha motiverade anställda. Målet 

med HRM är att skapa en organisation som medvetet arbetar mot samma mål och som belönas 

för arbetsinsatser i den riktningen. 53 Arbetet med HRM inkluderar planering, integrering, 

anställning, utveckling, motivation, design, sköta relationer, hantera förändring och 

utvärdering. HRM förespråkar bland annat decentralisering och större fokus på 

entreprenörskap, ofta i samband med prestationsrelaterade ersättningar.54 

 

En tidig HRM modell utvecklad av Fombrun, Tichy och Devanna visar fyra 

nyckelkomponenter i HRM-cykeln. Tillsammans strävar dessa fyra aktiviteter efter att förbättra 

organisationen (performance).55 

                                                
52 Pearce et.al, Person-based Reward Systems: A theory of Organizational Reward Practises in Reform-communist 
Organizations, Journal of organizational Behavior, Vol, 14, No, 3. 1994 Sid 261-282 
53 Bergström & Sandoff, 2000. Handla med människor  
54 Iles, P. 1999. Managing staff selection and assessment  
55 Bratton & Gold. 2007.Human resource management  
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Figur 1: Fombrun, Tichy och Devannas Human resource modell (1984). Ur Human resource management 
av Bratton & Gold (2007) Sid. 21 
I denna modell visas belöningar som en viktig del av framgångsrik HRM. Hur belöningarna 

borde se ut är en annan aspekt. På senare år har belöningssystemen blivit allt mer individuellt 

utformade både mellan personer och organisationer, inget enskilt belöningssystem passar alla 

organisationer.56  

 

Det finns många mål med belöningssystemen, Bratton & Gold (2007) anser att de bidrar till att 

stödja organisationens strategi, rekrytera kvalificerade medarbetare, behålla kapabla personer 

så att personalomsättningen hålls på en rimlig nivå och att säkra intern och extern rättvisa. 

Vidare anses de motivera anställda att prestera till sin maximala kapacitet, stärka det 

psykologiska kontraktet, befrämja �organisatoriskt medborgarskap�. Men för att vara 

fullkomliga bör de vara hållbara inom organisationens finansiella ställning, överensstämma 

med lagarna och vara effektivt administrerade.57 

HRM fokuserar på att ta till vara på människan i organisationen för att kunna utveckla 

kunskaper och rutiner mer effektivt. Ett företag som lyckas minimera personalomsättningen 

har lättare för att utveckla sina anställda.58  

 

För att komma fram till vilka belöningssystem som är effektiva behöver människors 

grundläggande motivationsfaktorer förklaras. I en undersökning som presenteras i boken 

Organisation & ledarskap är det viktigaste en framtida arbetsgivare kan ge ungdomar �tydlig 

uppskattning för mitt arbete�.59 Enligt Aru (2004) är det viktigt att inse att olika individer 

motiveras av olika saker. För att förstå belöningar måste man förstå vad som ligger bakom 

                                                
56 Ibid.  
57 Ibid.  
58 Roos, Roos, Dragonetti & Edvinsson, 1997. Intellectual capital  
59 Aru A-S. 2004. Organisation och ledarskap Sid. 107 
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behovet av belöningar, runt människors behov finns ett antal teorier men alla har samma 

grundläggande likheter. Nedan beskrivs Maslows behovstrappa samt Hertzbergs 

motivationsfaktorer. 

 

3.2.2 Motivationsteorier  

Dessa teorier är grundläggande för människors beteendemönster och är därför även aktuella 

inom den ekonomiska teorin. I denna studie kan de hjälpa till att förklara de anställdas 

önskemål och skillnader i önskemålen mellan olika personer. 

 

3.2.2.1   Maslows behovstrappa 

Maslow beskriver människors grundläggande behov i sin behovstrappa nedan. Det är dessa 

behov som, enligt Maslow, driver vår motivation. 

 
Figur 2: Maslows behovstrappa Ur Aru A-S. (2004) Organisation och ledarskap Sid. 107 

Den första nivån fysiologiska behov är grundläggande behov såsom mat, dryck och sömn. Den 

andra nivån trygghets- & säkerhetsbehov innebär behovet att undvika direkt fara. Nästa nivå 

kontakt- & sociala behov handlar om samhörighetsbehov. Sedan kommer den nivå som är 

intressant för denna studie; Uppskattnings �& statusbehov är behov av att få respekt, 

uppskattning och erkännande, både inifrån och från omgivningen. Här handlar det alltså om 

belöningar i form av lön, karriär och förmåner som bekräftar denna uppskattning och ger 

status.60 En trivselteori som har sin utgångspunkt i Maslows behovskategorisering, speciellt 

�behov av självförverkligande�, är Hertzbergs teori som presenteras nedan. 

 

3.2.2.2 Hertzbergs motivationsfaktorer 

Industripsykologen Fredrick Hertzberg (1959) anser att det krävs vissa grundläggande 

förutsättningar för att vi ska vara motiverade. Han menar att arbetsomgivningen måste 

uppfattas som positiv med bl.a. trevliga arbetskamrater, trygg anställning o.likn. för att vi 

                                                
60 Aru A-S. 2004. Organisation och ledarskap  
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överhuvudtaget ska trivas. Dessa faktorer kallade Hertzberg för hygienfaktorer. Med 

hygienfaktorerna uppfyllda trivs vi och är motiverade, men endast kortsiktigt. För att 

långsiktigt vara motiverad krävs att faktorer som relateras till själva arbetet är uppfyllda. Dessa 

faktorer benämner Hertzberg motivationsfaktorer. Faktorerna utgörs av att bli 

uppmärksammad, få feedback och uppskattning för utfört arbete etc. 61 

 
Figur 3: Relationen mellan trivsel och motivationsfaktorer samt hygienfaktorer. Ur Aru A-S.( 2004). 
Organisation och ledarskap Sid. 110 
 

Enligt Hertzberg räcker inte ett allmänt gott arbetsklimat och en bra lön för att skapa trivsel 

(motivation), detta förhindrar endast vantrivsel. Å andra sidan så skapas inte vantrivsel om 

motivationsfaktorerna saknas så länge hygienfaktorerna finns. För trivsel och arbetsglädje 

krävs att både hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna är tillfredställda.62 Faktorerna är 

oberoende av varandra, det går att uppfylla hygienfaktorerna utan att uppfylla 

motivationsfaktorerna och tvärtom. Det är dock endast kombinerat som de garanterat leder till 

trivsel. Enligt Hertzberg finns motivationen inneboende hos alla människor och denna 

påverkas inte av morötter eller piskor i det långa loppet. Eftersom Hertzberg anser att mycket 

vill ha mer, när ett stadium är nått så strävar man vidare, så är han motståndare till 

prestationslöner. Pengar kan motivera på kort sikt men när pengarna blir en självklarhet, och 

det blir de, så förlorar de sin mening eftersom det alltid finns en gräns här. Istället vill 

Hertzberg fokusera på de inre motivationsfaktorerna.63 

 

Teorin kritiseras bland annat för att den utgår ifrån det underliggande antagandet att alla 

människor är lika. Dessutom har människor en tendens att svara att negativa saker beror på 

andra medan positiva saker beror på en själv, varför svar i Hertzbergs undersökning blir 

aningen självuppfyllande.64 

 

                                                
61 Aru A-S. 2004. Organisation och ledarskap  
62 Abrahamsson, 2000. Organisation  
63 Ibid.  
64 Ibid.  
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3.2.3 Belöningssystem 

Belöningar har alltid existerat i form av ersättning för utfört arbete.65 Modellerna ovan gör det 

tydligt att belöningar, eller uppskattning, är en viktig del för människors välmående, men för 

företag blir det mer komplicerat. Företag har inte obegränsade resurser och har därför ett behov 

av att skapa effektivitet i sina aktiviteter. Enligt Sveiby är en av ledningens kanske viktigaste 

uppgifter att rekrytera nya medarbetare. I många fall köps kunskapsföretag upp just för att få 

tillgång till dess medarbetare.66 Sveiby räknar upp ett antal faktorer som gör ett företag 

attraktivt: 

 

1. Det rykte som organisationen har 

2. Om företaget kan bidra till ökad kompetens 

3. Om företaget erbjuder konkurrenskraftig lön och andra förmåner 

Om en nyanställda stannar kvar inom organisationen tycks bero på om intrycket av företaget 

stämmer med den verklighet som upplevs.67 Även Kotler räknar upp fyra faktorer som företag 

bör beakta då de vill attrahera och behålla personal.68 Enligt Kotler bör företaget ha en lön som 

motsvarar vad som är gångbart i branschen i övrigt, ge anställda möjlighet till provisionslön 

eller liknande kompensation påverkad av företagets resultat, möjliggöra för ersättning för 

utlagda utgifter i kombination med arbetet och andra utdela förmåner för att attrahera de 

bästa.69 

 

Belöningssystem kan i många fall även vara tecken på vad en organisation värdesätter och 

uppmuntrar.70 Dessa system kan ha fler olika syften, till exempel är de till för att motivera, 

engagera, utveckla medarbetare och öka effektivitet.71 Det finns många olika former av 

belöningssystem, de kan antingen vara monetära eller icke-monetära, de kan vara personligt 

utformade eller utformade för grupper. När man talat om monetära belöningssystem är det ofta 

i form av provision eller bonus som är aktuellt.72 Exempel på icke-monetära belöningar kan 

vara förmåner såsom privat parkeringsplats eller finare möbler på kontoret.  

                                                
65 Choo et. Al. 2002. The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge Sid. 657 
66Sveiby, 1991. Kunskaps ledning   
67 Sveiby, 1996. Kunskaps flödet   
68 I Kotlers exempel diskuteras professionella säljare 
69 Kotler, P. 2003. Marketing management  
70 Bang, 1994. Organisationskultur  
71 Svensson & Wilhelmsson, 1988. Belöningssystem  
72 Samuelson, 1994. Controllerhandboken  
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Hur belöningssystemen i ett företag ska utformas är en både komplicerad och känslig fråga. En 

viktig aspekt vid utformningen är att upprätthålla en god kommunikation mellan medarbetarna 

och de chefer som utformar systemen. Vid en beskrivning av hur ett lämpligt tillvägagångssätt 

vid belöningssystemsutformning kan se ut inkluderar Svensson (2001) en punkt rörande vad 

olika människor uppfattar som belöningar.73 

 

I Sverige begränsas belöningssystemen av olika diskriminerings och skattelagar. Dessutom tas 

många belöningar fram i förhandling med de fackföreningar som finns. Traditionellt förhandlar 

parterna frågor om lön, arbetstid, arbetsvillkor o.s.v.74 När det gäller lön och förmåner av olika 

slag påverkar löntagarnas organisationsgrad och fackföreningarnas styrka hur inkomsterna i 

företag fördelas. Studier visar att de disponibla tillgångarna i Sverige är jämnare fördelade än 

många i andra länder, vilket kan bero på våra aktiva fackföreningar.75 

 

Nedan följer olika sorters belöningar som kan tänkas motivera arbetssökande till arbetsplats 

och medarbetare till att arbeta kvar. 

 

3.2.3.1 Ekonomiska belöningar 

Ekonomiska belöningar är den vanligaste formen av belöningar. Lönen kan ses som ett mått på 

hur väl man presterat, ofta ges en lönehöjning om prestationerna under föregående år varit över 

det förväntade.76 Lön kan även ges kontinuerligt i form av provision, vilket innebär att de 

anställda får direkt procentuell andel av de intäkter de bidrar med till företaget. 

Det är även vanligt med extra ekonomiska belöningar i form av bonus som vanligtvis beräknas 

baserat på omsättning eller resultat. På senare år har det blivit allt vanligare med olika 

incitamentsprogram som innebär att de anställda får optioner eller aktier i företaget.77  

 

3.2.3.2 Förmåner, arbetstider och trivselaktiviteter 

Förmåner kan vara personliga såsom att en viss parkeringsplats följer med en viss position, 

men oftast är de allmänna för alla på företaget. Exempel på förmåner är städhjälp, 

lunchkuponger, bil, telefon, friskvård, utbildning och tjänstebostad.78 Flexibla arbetstider kan 

                                                
73 Svensson, A. 2001. Belöningssystem 
74 Hansson, J. 2005. Kompetens som konkurrensfördel  
75 Eklund, K. 2002. Vår ekonomi  
76 Aru A-S. 2004. Organisation och ledarskap  
77 Aru A-S. 2004. Organisation och ledarskap  
78 Aru A-S. 2004. Organisation och ledarskap  
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ses som en motivationsfaktor, även att ha möjlighet att arbeta hemifrån kan uppskattas av 

många.79 

Trivselfaktorer kan vara sådant som ingen frågar efter men många ändå uppskattar när de finns 

där, såsom utflykter, konstklubbar och andra aktiviteter.80 

 

3.2.4 Förväntningsteorin 

Förväntningsteorin kan hjälpa oss se hur människors förväntningar påverkar hur nöjda de blir. 

Med Theodore Schultz och Gary Becker i spetsen skapades humankapitalteorin. Denna teori 

bygger på den enkla uppfattningen att alla beslut är s.k. investeringsbeslut. Människor väger 

förväntade diskonterade framtida intäkter och kostnader mot varandra för att göra beslut. Bland 

annat säger teorin att människor endast investerar i utbildning för att få högre lön. Teorin 

kritiseras dock på ett antal punkter, bland annat anses inte människor reagera på ekonomiska 

incitament lika mekaniskt som förespråkas av Becker dessutom tar teorin inte hänsyn till de 

institutioner och normer som kan komma att påverka.81  

Vroom`s förväntningsteori är mycket aktuell för denna studie. Det grundläggande antagandet i 

denna teori är att människors förväntningar styr deras handlingar. Motivation beskrivs här som 

en process där individen väljer mellan ett antal alternativ baserat på den förväntade 

avkastningen av valen.82 Enligt Vroom måste ledningen ha förståelse för de anställdas mål. 

Ledningen måste se länken mellan ansträngningar och prestation, prestation och belöningar 

samt mellan belöningar och olika individers mål. Enligt teorin finns det inga speciella 

belöningar som passar alla individer varför det är svårt för ledningen att utforma systemen.83  

Människor förändrar sina beteenden om de tror att förändringen kommer att leda till en, för 

dem, värdefull belöning.84 

 

 

 
 

 

 

 

                                                
79 Aru A-S. 2004. Organisation och ledarskap  
80 Aru A-S. 2004. Organisation och ledarskap  
81 Pålsson, 2002. De ekonomiska teoriernas historia  
82 Bratton & Gold. 2007.Human resource management  
83 Bratton & Gold. 2007.Human resource management  
84 Torrington, Hall, Taylor. 2002. Human resource management  
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4 Den empiriska undersökningen 

I detta kapitel skildras den empiriska undersökningen. För varje företag redovisas 

belöningssystemen och de anställdas svar på enkätundersökningen. Avslutningsvis presenteras 

med en kort sammanfattning av respektive företagsanställdas åsikter. 

4.1 Företag 1 

Företag 1 startades i slutet av 1800-talet och arbetar med konsultverksamhet av olika slag, 

företaget består av ca 3500 medarbetare och är verksamt över stora delar av världen. Denna 

studie ser endast till den svenska delen av organisationen.  

 

Företaget är känt som en god arbetsplats och placerade sig bra i det karriärindex som 

publicerades i svenska dagbladet förra året. Ett av deras främsta mål uppges vara att bli en 

eftertraktad arbetsgivare. Som konsultföretag är de välkända och de börsnoterades under 80-

talet i Sverige. 

 

De anställda i företaget delades in i grupperna �uppdragsledare� respektive �konsult�. 

Uppdragsledarna leder uppdrag mot kunder genom att planera och fördela arbetet mellan 

konsulterna. Konsulternas tjänster hyrs till stor del ut till andra företag, när de inte är uthyrda 

jobbar de på interna projekt som företaget sedan säljer. 

4.1.1  Intervju med representant för företag 1 

Representanten för företag 1 har arbetat inom företaget i 20år och är chef över ett 

affärsområde. Hon/han är med då belöningssystemen för den aktuella divisionen utformas och 

har en nära kontakt med företagets VD. 

 

Företagets ledningsgrupp, i samarbete med olika divisioner, utformar företagets bonus- och 

förmånssystem. Det genomförs kontinuerligt medarbetarundersökningar men inga specifika 

frågor rörande belöningssystemen tas upp. Dessa undersökningar var inte tillgängliga för 

utomstående, varför de inte kunde inkluderas i denna studie. 

Belöningsformerna växer fram efterhand och företaget har inte möjlighet att se till hur 

konkurrenterna gör eftersom denna information är hemlig. Vid löneförhandlingar med 

nyanställda kan företaget ibland få indikationer på hur dess konkurrenter arbetar. När företaget 

lockar till sig nya medarbetare är det endast ekonomiska belöningar och flexibla arbetstider 
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som nämns. Intervjuobjektet anser att de andra förmånerna endast är ett extra plus som 

säkerligen skulle saknas om de försvann, men som inte anses påverka valet av arbetsgivare för 

arbetstagaren. Vid utformningen av belöningssystemen påverkar nästintill aldrig fackliga 

föreningar. Endast då belöningarna ersätter löneförhöjning eller liknande kan det komma att bli 

en diskussion med facket. Förmåner och trivselaktiviteter arbetas fram beroende på vilka 

erbjudanden företaget får utifrån, inga långa planeringar eller budgets finns inom dessa 

områden.  

 

Trots att ett av företagets främsta mål handlar om att vara en attraktiv arbetsplats så finns inga 

konkreta strategier för att nå effektivitet inom det området. 

 

4.1.1.1 Ekonomiska belöningar 

Ekonomiska belöningar i företag 1 beräknas baserat på budget. Budgetutformningen startar hos 

affärsområdescheferna som låter göra en marknadsundersökning och analyserar rimliga utfall. 

Analys skickas tillsammans med företagets historiska resultat till regionalcheferna. Budgeten 

diskuteras tillsammans med sektionscheferna och skickas sedan uppåt i organisationen. Här 

diskuteras förslagen som sedan (förhoppningsvis) godkänns av ledningen. 

 

Budgeten i siffror utformas alltså nerifrån och uppåt i organisationen, medan målen för 

företaget utformas högst upp och bryts ner i konkreta handlingsplaner längre ner i 

organisationen.  

 

Enligt de monetära belöningarna så tillfaller 15 % av budgetöverstigande resultat 

medarbetarna. Max utdelas dock 10 000 kr. brutto per anställd och tredjedels år. Resultatet 

fördelas på medarbetarna (timanställda ej inräknade) baserat på närvarotid. Cheferna får en fast 

provisionsprocent som är baserat på vinst per medarbetare, denna är alltså inte relaterad till den 

budget som de är med om att utforma. 

 

4.1.1.2 Förmåner, arbetstider och trivselaktiviteter 

Förutom monetära belöningar så använder sig företaget även av ett antal förmåner som kan 

tänkas locka och hålla kvar medarbetare. Bland annat får anställda hyra fritidsboenden runt om 

i landet till självkostnad och företaget anordnar kontinuerligt olika aktiviteter såsom t.ex. golf. 

Förslag om nya förmåner bygger oftast på slumpen; 
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 �Om någon har en stuga i sälen och vill hyra ut den så kan vi ju erbjuda 

honom en ersättning mot att den blir uthyrd de veckor som önskas� 

 

Och de icke monetära förmånerna utvärderas aldrig.  

 

Företaget tillämpar flexibla arbetstider med möjlighet att jobba in tid i förväg. Detta är möjligt 

eftersom företaget till stor del arbetar på projektbasis  

 

�det spelar inte kunden någon roll om vi arbetar dygnet runt de första 

tre veckorna och sedan är lediga resterande tre, så länge projektet blir 

färdigt i tid� 

 

I Företag 1 har en sorts klubb skapats med olika sektioner såsom konstsektionen och 

golfsektionen etc. De olika sektionerna anordnar en mängd olika aktiviteter med tävlingar och 

lotterier. Det är upp till sektionerna vad som ska göras för beloppet som motsvarar ca 1000kr 

per medarbetare. I nuläget får de aktiva klubbarna 1000kr per medarbetare i företaget, även om 

alla medarbetare inte är aktiva i klubben. Om en ny klubb startas delas pengarna ut även till 

denna varför de tidigare klubbarna då får mindre pengar. Detta ska dock göras om så att 

pengarna är knutna till individen, om en person ex. vill ha ett gymkort så ska han kunna lägga 

sina pengar på detta istället. På detta sätt ska orättvisor undvikas. 

 

4.1.2 Undersökning av de anställdas åsikter i företag 1 

Frågorna i enkäten som delades ut graderades 1-5 där 1 representerade �inte nöjd� och 5 

representerade �mycket nöjd�. För at göra det mer överskådligt har medelbetyg räknats ut som 

motsvarar respondenternas svar (1-5). Undersökningen bland de anställda i företag 1 visar att 

uppfattningen om belöningssystemen skiljer sig markant. Företaget delade ut 38 enkäter varav 

30 kom tillbaka ifyllda. Av dessa var 8 från uppdragsledare och 22 stycken  från konsulter.  

 

4.1.2.1 Generellt om belöningssystemen 

Det genomsnittliga betyget för företagets belöningssystem blev 3,585, vilket alltså är bättre än 

medel. Observera att detta är svaret på frågan om belöningssystemen i allmänhet, inte en 

                                                
85(2*2+14*3+10*4+4*5)/30=3,5333 



 

  27

 
 

 
 

sammanfattning av de olika belöningarnas poäng. Merparten av de tillfrågade anser att 

belöningssystemen i sin helhet är värd 3 i betyg, 14 personer utdelade detta betyg. 

  
Diagram 4: Generell nöjdhet med belöningssystemen i företag 1 

Hela 93 % av de 30 tillfrågade anser att belöningssystemen motsvarar minst en trea i betyg. 

Ingen i företaget ger systemen betyg 1. För att röja skillnader mellan olika positioner i 

företaget syns nedan svaren fördelade på konsulter respektive uppdragsledare. 

 
Diagram 5:Företag 1 Konsulter generellt                       Diagram 6:Företag 1 Uppdragsledare generellt 

Bland konsulterna var den generella inställningen mer positiv än hos uppdragsledarna. 

Konsulternas medel låg på 3,7 medan uppdragsledarnas var 3. Ingen av konsulterna gav mindre 

än tre i betyg medan ingen av uppdragsledarna gav en femma i betyg. 

Ett önskemål som framfördes av konsulterna var att belöningarna borde bli mer individuellt 

utformade  

�den som tycker om äpplen bör inte belönas med päron�. 
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4.1.2.2 Ekonomiska belöningar 

Åsikterna rörande de ekonomiska belöningarna skiljde desto mer. Bland önskemålen nämns 

vinstutdelningar utan tak utav flera av respondenterna, en av uppdragsledarna vädrar sina 

åsikter i enkäten: 

�För oss gräsrötter blir belöningen tämligen mager även goda år�. 

 

Gräsrötter får här anses avse de anställda under VD nivå.  

Trots ett visst missnöje är en stor del av de 30 tillfrågade positiva till de ekonomiska 

belöningar som erbjuds, 60 % av dem ger dessa belöningar över tre i betyg. I 

diagrammet nedan kan även de negativa åsikterna ses, hela 30 % anser att de 

ekonomiska belöningarna inte förtjänar högre än en tvåa i betyg. 

  
Diagram 7: Företag 1 Ekonomiska belöningar generellt 
Eftersom svaren var så olika var det intressant att utreda eventuella skillnader mellan 

positioner. Det visade sig att uppdragsledarna var betydligt mer negativa till de ekonomiska 

belöningarna med sina 2,6 i medelbetyg än konsulterna med sina 3,7. Den fullständiga 

fördelningen visas i diagrammen nedan. En stor andel av uppdragsledarna är bara beredda att 

ge de ekonomiska belöningarna två i betyg, så många som fem av åtta. Ingen av dessa vill ge 

en femma i betyg. Mer än hälften av konsulterna ger en trea i betyg. Varken konsulter eller 

uppdragsledare tyckte dock att de ekonomiska belöningarna endast förtjänade en etta i betyg. 
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Diagram 8: Företag 1 Ek. belöningar konsulter            Diagram 9: Företag 1 Ek. belöningar uppdragsledare 
Det som efterfrågas av uppdragsledarna är framförallt vinstutdelningar utan tak. Genomsnittligt 

betyg för de ekonomiska belöningarna blev 3,4 poäng med, som tidigare nämnts, stora 

skillnader mellan de olika positionerna. 

4.1.2.3 Förmåner  

Förmånerna i företaget får gott betyg men de anställda har även många förslag till förbättringar 

inom detta område. Som syns i diagrammet nedan är det endast ett par personer som ger de 

lägre betygen till förmåner. 

 
 Diagram 10: Företag 1 Förmåner generellt 

Liksom på de andra belöningsformerna är konsulterna mer positiva än uppdragsledarna. Bland 

konsulterna är det ingen som ger lägre betyg än tre, medan det bland uppdragsledarna inte 

finns någon som anser att förmånerna förtjänar en femma. Den fullständiga fördelningen 

återspeglas i diagrammen nedan. 
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Diagram 11: Företag 1 Förmåner konsulter                Diagram 12: Företag 1 Förmåner uppdragsledare 

Både uppdragsledarna och konsulterna efterfrågar friskvård, utöver detta saknar konsulterna 

hemhjälp och uppdragsledarna sjukvård samt lunchrabatt. Det genomsnittliga betyget blev 3,6, 

konsulternas medeltal låg på 4 och uppdragsledarnas var 2,6 (diagrammen är avrundade till 

hela procent). 

 
 
4.1.2.4 Arbetstider 

De anställda i företag 1 är definitivt nöjda med sina arbetstider. Ingen i företaget ger 

arbetstiderna lägre än en trea och hela 77 % av de 30 tillfrågade ger fyra eller högre. 

 
Diagram 13: Företag 1 Arbetstider generellt 

Uppdragsledarna är marginellt mer nöjda med sina arbetstider än konsulterna med 4,3 mot 4,1. 

Det är en större del av uppdragsledarna som är mycket nöjda, deras median ligger på 4,5 

medan konsulternas median är 4. Diagrammen nedan visar fördelningen mellan positionerna. 
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Diagram 14: Företag 1 Arbetstider konsulter             Diagram 15: Företag 1 Arbetstider uppdragsledare 

Den enda kommentar som kan kopplas till arbetstiderna är en önskan om avsatt tid för 

friskvård från en uppdragsledare. Det genomsnittliga betyget för arbetstiderna blev 4,2. 

 

4.1.2.5 Trivselaktiviteter 

Svaren på trivselaktiviteterna är mycket spridda, många i företaget är mycket nöjda med 

aktiviteterna medan en del är direkt missnöjda. Ingen av de tillfrågade ger en tvåa i betyg, 

störst tyngd finns bland ettorna och femmorna. 

 
Diagram 16: Företag 1 Trivselaktiviteter generellt 

Konsulterna är mer splittrade i sin inställning än uppdragsledarna som är mer positiva. Ingen 

av uppdragsledarna gav en etta i betyg, vilket gör att konsulterna är mer negativa med hela 

9stycken ettor. Även bland konsulterna utdelades dock ett stort antal femmor. Fullständig 

fördelning visas i diagrammen nedan. 

Konsulter - arbetstider 
N=22 1

Inga 
2

Inga 
3

5st 

4
9st

5
8st 1

2
3
4
5

Uppdragsledare � arbetstider 
N=8 1

Inga 
2

Inga 
3

2st 

4

2st 

5

4st 

1

2

3

4

5

Trivselaktiviteter generellt Företag 1
N=30

9st

Inga

7st2st

12st 1

2

3

4

5



 

  32

 
 

 
 

 
Diagram 17: Företag 1 Trivselakt. konsulter              Diagram 18: Företag 1 Trivselakt. uppdragsledare 

Missnöjet bland konsulterna motiveras med att dessa aktiviteter inte är anpassade för alla 

individers önskemål. De ger i genomsnitt 2,9 poäng till trivselaktiviteterna till skillnad från 

uppdragsledarnas 4,3. Det finns en önskan om mer spontana belöningar såsom 

restaurangkuponger eller en vinflaska som tecken på uppskattning för utfört arbete under en 

viss tid. De anställdas genomsnittliga betyg blev 3,3. 

 

4.1.3 Sammanfattning 

Medelpoängen till de belöningar som inte direkt påverkas av arbetsinsatsen d.v.s. arbetstider, 

förmåner och trivselaktiviteter blev i företag 1 3,7. Jämförelsen mellan olika positioner visade 

att uppdragsledarna i stort var mer missnöjda än konsulterna. Den belöning som direkt regleras 

av arbetsinsatsen, d.v.s. de ekonomiska belöningarna fick genomsnittligt 3,4 poäng. Gällande 

de ekonomiska belöningarna var konsulterna uppenbart mer positiva 

Vi beslöt oss för att genomföra ett X2 test86 för att se om det fanns samband mellan 

respondenternas syn på belöningssystemen i stort och deras position inom företaget.  Resultatet 

av testet visar att det finns ett samband mellan position i företaget och deras syn på 

belöningssystemen. 

 

4.2 Företag 2 

Det andra företaget i vår undersökning grundades för över 100år sedan och har mer än 2000 

medarbetare i Sverige. Företagets organisation består dels av en del tjänstemän och dels av en 

del arbetare. Vi har valt att fokusera på den delen av organisationen som består av tjänstemän, 

närmare bestämt distrikts- och försäljningschefer. Företaget har organisationer i hela 

                                                
86 Se Bilaga 4 
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Skandinavien samt delar av Baltikum, som organiseras i en stor koncern. Omsättningen för 

koncernen som helhet uppgår till 20 miljarder och ägarna är två riskkapitalbolag, företaget var 

noterat på stockholmsbörsen mellan 1964 och 1986 men köptes ut av de nuvarande ägarna. 

Den ursprungliga kärnverksamheten är VVS produkter men detta område har utvecklats till att 

innehålla byggvaror, ventilation etc. Organisationen är en utpräglad säljorganisation men 

mycket inom bolaget handlar också om logistik.  

4.2.1 Intervju med representant för företag 2 

Repondenten för företag 2 är Koncern-VD samt VD för Sverige. Han har 18 års erfarenhet 

inom företaget i fråga och även en plats i koncernens styrelse.  

 

Det finns egentligen ingen form av hänsynstagande till individen när belöningssystemen tas 

fram. 

 

�Nja, på bolagsstämmor går man väl igenom om de motsvarar mot 

vad man har pratat om.  Det klart det kan komma synpunkter � 

ibland så lyssnar vi på dessa och ibland inte.� 

 
När företaget jämförelser med konkurrenter rörande belöningssysystemen så sker liknelserna 

mestadels genom ganska informella nätverk och inte genom någon uttalad arbetsmetod. 

 

Inte heller någon uppföljning av hur belöningssystemen tas emot av mottagarna praktiseras. 

Respondenten uttrycker dock ett genuint intresse för vår undersökning, för detta kan ses som 

en form av uppföljning. Men han vidhåller samtidigt att han skulle bli mycket förvånad om 

undersökningen visade något annat än att respondenterna skulle vara mycket nöjda med sina 

nuvarande belöningssystem.  

 

�Jag skulle bli mycket förvånad om den här undersökningen visade på 

något annat resultat än att medarbetarna skulle vara nöjda med våra 

belöningssystem.� 

 

Styrelse i samarbete med ledning utformar förmåns- och belöningssystemen i företag 2. 

Systemen ändras över tid i och med att företaget sätter fokus på nya områden t.ex. från 
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omsättning till kostnadsbesparning. Det finns ingen riktig planering rörande när förändringarna 

sker eftersom företaget inte arbetar efter budget utan endast med hjälp av generella prognoser. 

 
Företagets VD anser att �hygienfaktorerna� på arbetsplatsen är det grundläggande och utöver 

detta är det på de ekonomiska kompensationerna som företaget lägger störst fokus.  

 

�Ja, jag tror ju att man måste erbjuda ett bra klimat i bolaget. Sen om 

man tjänar 80 000 eller 120 000 (i månaden)så måste man trivas, en 

typ av hygienfaktor. Arbetskamrater och kolleger. Om man kan skapa 

en bra arbetsmiljö och dessutom krydda detta med ett bra 

belöningssystem. Det är ju förstås inte självskrivet att du får bonus.� 

 

4.2.1.1 Ekonomiska belöningar 

År 1993 införde företaget något som de kallar tandemsystem, detta för att ta sig ur den kris 

som byggindustrin befann sig i under denna period. Krisen tvingade halva arbetsstyrkan att 

lämna sina jobb. En överenskommelse slöts med de kvarvarande anställda om att deras löner 

skulle sänkas med 10% och att de genom tandemsystemen skulle bli kompenserade om 

företaget vändes på rätt köl igen. Detta var bakgrunden till att dessa system skapades 

överhuvudtaget, nu har detta system breddats till att innefatta 150 personer inom 

organisationen, i Sverige.  

 

Säljorganisationen består av ca 1000 säljare, över dessa finns 4 regionschefer, 19 

distriktschefer och 4 stycken säljchefer inom varje distrikt alltså 76 stycken. Region, distrikt 

och säljchefer är de som omfattas av dessa belöningssystem, även ledningen ingår förstås. 

 

 �Men som ni märker så är det endast personer på chefsnivå. 

Människor med personer under sig som rapporterar till dessa.� 

 

Respondenten nämner även att diskussioner har hållits kring att införa ett vinstdelningssystem 

liknande de i t ex Handelsbanken eller Sandvik men ett beslut har tagits om att något sådant 

system inte kommer införas inom överblickbar framtid. 

 

Belöningssystemen beskrivs i en mall som tas fram för de olika mottagarna som grupp. 

Faktorerna som spelar in när systemen bestäms är: Position inom företaget (t ex distriktschef 
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o.s.v.) samt hur stort det aktuella ansvarsområdet är i omsättning. Den ersättning det rör sig om 

är beroende på ställning, mellan 60 000 och 110 000 i extra bonus varje år.  

 

Det som bestämmer om man har gjort sig förtjänt av en belöning eller inte är en enkelt 

ekvation räknat på rörelseresultatet. Rörelseresultatet måste öka med minst 15% för att man 

skall ha gjort sig förtjänt av sin extra belöning. Således delar förtaget inte ut någonting alls om 

det inte har skett en förbättring jämför med året innan. Högre upp i bolaget bestäms belöningen 

av ekvationen �Anläggningstillgångar + Lager � Kundfodringar� detta resulterar i en prognos 

som sedan sätts i förhållande till målsättningen för året. Men den sistnämnda uträkningen 

gäller inte de chefsnivåer vi har inriktat oss på utan kan appliceras mer på ledningen. 

 

Parametrarna som påverkar belöningarna ändras då och då, i snitt ungefär vart tredje år. 

 

�Men vi brukar ibland ändra lite på det där, vi lever ju i en extrem 

högkonjunktur just nu. Så vissa saker måste kanske ändras från år till 

år. Man kan ju tänka sig att det vänder � vad skulle då vara viktigt för 

bolaget? Jo kanske att man mäter kostnadsmassan�. 

 

Dessa förändringar gör man för att anpassa organisationens mål. Som citatet ovan illustrerar är 

det inte alltid att sälja så mycket som möjligt som är viktigt, vissa år förtjänas belöningen 

genom att minska kostnaderna inom det aktuella ansvarsområdet.  

 

Respondenten avslöjar också att det mål de nu har med 15 % i ökad omsättning jämfört med 

föregående år, kanske måste höjas, på senare år har detta helt enkelt varit ett lätt mål att uppnå 

för medarbetarna. Tak på bonusen är något som alltid kommer att finnas, respondenten säger 

att företaget bl.a. har påverkats av de negativa reaktioner som skriverier om hutlösa 

bonussystem fått på senare år.  

 

�Men en viktig sak för bolaget är att vi alltid mäter hårda parametrar, 

mätbara saker. Inget lull lull�. 

 

Respondenten tillkännager att utformningen av belöningssystemen är en mycket svår 

avvägningsfråga. Företaget har ju som tidigare nämnts 1000 säljare. Säljarna får inte, 
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tillskillnad från säljare i många andra företag, någon provision på vad de säljer. Ledningen 

anser att det är för svårt att se vem som egentligen har varit ansvarig för försäljningen.  

 

Ingen hänsyn tas heller till om de olika ansvarsområdena är olika utmanande eller utsätts för 

olika mycket konkurrens etc. De skulle då bli en individuell förhandling mellan parterna och 

detta ses ej som hållbart inom företaget, se citatet nedan. 

 

�Vi har sedan 1996 arbetat helt budgetlöst just av denna anledning. 

Om man skulle diskutera budget med alla chefer och använda sig av 

deras underdrivna siffror skulle bolaget knappt gå ihop. Då de 

försöker �baisse:a� dessa uppgifter�. 

 

Respondenten tydliggör att företaget anser att kompensationen måste vara rättvis, det får inte 

förekomma orättvisor som kan skada arbetsklimatet inom bolaget. De är noga med, speciellt 

efter de skriverier som varit på senare tid, att betala ut bonus enbart när bolaget går bra. 

Systemen måste också vara mätbara annars går det inte att utläsa hur det egentligen går. 

 

Belöningssystemen måste även ligga i nivå med konkurrenternas. Respondenten förklarar att 

de inte ämnar vara de som betalar mest i lön, men absolut inte heller minst.   

 

4.2.1.2 Förmåner, arbetstider & trivselaktiviteter 

Förmåner är inget som Företag 2 känner att de satsar stora resurser på. 

 

�I fråga om bilar o.s.v. så har vi ju 500 tjänstebilar. Men det är ju 

knappast en förmån idag, det har skattemyndigheterna sett till � 

 det kan väl vara fint att alltid åka i en ny bil, men idag ser vi det inte 

som en förmån.� 

 

Men företaget har även förmåner som friskvårdsbidrag, datorer och ersättning i lönen för lunch 

etc. Flexibla arbetstider praktiserar man sedan länge, men detta inkluderar inte alla som jobbar 

skift och i butik förståeligt nog.  
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Till trivselaktiviteter kan kickoffer räknas. En säljtävling mellan de olika distrikten finns vari 

det vinnande distriktet får en symbolisk belöning. Tävlingen existerar mest för att man skall 

behålla lagandan i bolaget.  

 

Respondenten förklarar vidare att fackföreningar utövar påtryckningar för att förmå företaget 

att införa ett generellt vinstdelningssystem där hela företaget skulle få del i eventuell vinst. 

Detta har påverkat förtaget påtagligt och inget liknande system har införts.  

 

4.2.2 Undersökning av de anställdas åsikter i företag 2 

Resultatet av enkätundersökningen i företag 2 visar en mycket varierad bild av de anställdas 

syn på sina belöningssystem. De anställda som ombads fylla i vår enkät i företag 2 var 

försäljnings respektive distriktschefer. Distriktscheferna är högre i hierarkin än sina kolleger 

försäljningscheferna. Fördelningen av enkäter vi fick tillbaka i företag 2 var 23 

försäljningschefer respektive 10 distriktschefer. 

 

4.2.2.1 Generellt om belöningssystemen 

Diagram 21 nedan ger en illustrativ bild av hur diversifierad synen på belöningssystemen 

egentligen är. Det skall understrykas att den �generella� synen på belöningssystemen 

involverar bonus, förmåner, trivselaktiviteter och arbetstider. 

 
 
Diagram 19: Generell nöjdhet med belöningssystemen i företag 2 

Andelen som inte är nöjda med belöningssystemen är 12 % av de tillfrågade. Detta är det enda 

betyg som skiljer sig nämnvärt från resten. De resterande poängen är ganska jämt fördelade 

Belöningssystem genrellt Företag 2
Skala 1-5, 1=Inte nöjd & 5=Mycket nöjd
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över skalan, med en lite övervikt för betyg 2 & 3. För att vara exakt är genomsnittet i 

svarsfrekvensen ≈3.1p i betyg på det generella belöningssystemet, hos respondenterna. 

 

I diagram uppdelat på position visas vissa skillnader mellan position och åsikt. 

 

 
Diagram 20:Företag 2 Försäljningschefer generellt         Diagram 21: Företag 2 Distriktschefer generellt    
                                  
I diagrammen ovan ses hur försäljningscheferna är mer positiva till belöningssystemen 

generellt. Försäljningschefernas genomsnittliga betyg var 3.1p medan distriktschefernas var 3p. 

 

I enkäten efterfrågades om respondenterna själva varit delaktiga i processen där 

belöningssystemen utformandes. Ingen uppgav att de tillåtits vara med om detta. Detta kom 

dock inte som någon överraskning då VD:n tidigare informerat oss om detta. 

 

4.2.2.2 Ekonomiska belöningar 

En tydligare uppdelad skala kan uttydas ur diagrammet nedan. Denna fråga inriktar sig på de 

ekonomiska belöningarna. Även detta diagram spänner över betygsskalans alla alternativ. 

 
Diagram 22: Företag 2 Ekonomiska belöningar generellt 
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Här är den andel som är missnöjda med sina belöningssystem något överrepresenterade. Hela 

30 % anger att de inte är nöjda med sina belöningssystem som de ser ut idag. Det ser ut som 

om cheferna gällande de ekonomiska belöningarna antingen är nöjda eller missnöjda. 

Genomsnittspoängen är i detta fall 2.8p. Vi ville se om det kunde vara så att försäljningschefer 

och distriktschefer hade en väldigt delad syn på de ekonomiska belöningssystemen.   

 

 
Diagram 23: Företag 2 Ek. belöningar försälj.chefer  Diagram 24: Företag 1 Ek. belöningar distr.chefer 

I diagrammen ovan illustreras hur förhållandet mellan försäljningschef och distriktschefs 

åsikter ser ut. Den genomsnittliga poängen försäljningscheferna gav var strax över 2.8p och 

den genomsnittliga poängen distriktscheferna gav var 2.8. Här fanns alltså inga stora skillnader 

mellan vilken position personen har och vilket betyg som ges. 

 

Enkäterna utformades så att respondenterna kunde ge uttryck för egna tankar och idéer. Även 

om inte alla gjorde det så var svaren bland dem som valde att skriva några ord slående lika.  

 

Vissa chefer ville se någon form av vinstdelningssystem inom bolaget, där alla anställda skulle 

kunna ta del av vinsterna om företaget går bra. Alltså åtgärder som inte bara skulle gynna dem 

själva utan som skulle ge alla anställda i bolaget en extra bonus om resultatet tillät det.  

 

Försäljningscheferna ville gärna se någon form av provisionsbaserad belöning till sina säljare. 

Två av respondenterna ansåg att man inte kunde konkurrera om de bästa säljarna utan denna 

åtgärd.  

 

�Med de belöningar som finns tillgängliga idag, får vi säljare fungera som 

sociala ordermottagare.� (försäljningschef) 
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De ville att säljarna skulle känna av om de gjorde något bra och inte enbart få en standardlön 

hur bra /dåligt de än säljer.  

 

Distriktscheferna ventilerade åsikter om orättvis distriktsfördelning av bonus, de ville se en 

budget uppdelad på distrikt där hänsyn tas till fler faktorer. 

 

�Distriktsanpassning av bonus då förutsättningarna för tillväxt och 

täckningsbidragsnivåer kan skilja p.g.a. lokal konkurrens, byggaktiviteter 

etc. D.v.s. göra en budget för varje distrikt och relatera belöningssystemet 

till detta. 

(distriktschef) 

 

4.2.2.3 Förmåner  

När det kommer till förmåner är det få som är missnöjda. Betyget fyra är det vanligaste bland 

de tillfrågade och därefter följer betyget fem. Men hela betygsskalan finns representerad i 

diagrammet som visas nedan. 

 
Diagram 25: Företag 2 Förmåner generellt 
 
Den genomsnittliga poängen för förmånerna blev 3.8. Fördelat på positioner blev 

medelsumman 3.9p för försäljningschefer och 3.6p för distriktschefer. Detta tydliggörs i 

diagrammen nedan som visar fördelningen uppdelat på position. 

Förmåner generellt Företag 2

Skala 1-5, 1=Inte nöjd & 5=Mycket nöjd
N=33 

1
1s
t

2
3st

3
5st

4
16st 

5
8st
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Diagram 26: Företag 2 Förmåner försälj.chefer         Diagram 27: Företag 2 Förmåner distriktschefer          
Ingen distriktschef ansåg att förmånerna endast var värda en etta i betyg, de lägre poängen blev 

inte heller så populära bland försäljningscheferna. Därmed slutade medelpoängen på över 3, 

som nämnts ovan. 

 

4.2.2.4 Arbetstider 

Ingen i företag 2 är missnöjd med sina arbetstider och nära hälften av alla tillfrågade är mycket 

nöjda med sina tider. Det genomsnittliga betyget blev här 4.3p. 

 
Diagram 28: Företag 2 Arbetstider generellt 
 
Fördelat på positioner ses att försäljningscheferna är något mer positiva, med ett medel på 4.4p 

tillskillnad från distriktschefernas 4p.  

 
Diagram 29: Företag 2 Arbetstider försälj.chefer           Diagram 30: Företag 2 Arbetstider distriktschefer 

Försäljningschefer - förmåner   Företag 2
N=23 

1

1st 
2
1st 

3

3st 

4

12st 

5

6st 
1
2
3
4
5

Distrktschefer - förmåner   Företag 2 
N=10 

1

Inga
2

2st 

3

2st 4

4st 

5
2st 

1
2
3
4
5

Arbetstider
Skala 1-5, 1=Inte nöjd & 5=Mycket nöjd

N=33 

1
Inga

2
2st

3
4st

4
10st

5 
17st 

Försäljningschefer - arbetstider   Företag 2
N=23 

1
Inga 

2

1st 
3

1st 

4
9st 

5

12st 

1

2

3

4

5

Distriktschefer - arbetstider   Företag 2 
N=10 

1

Inga
2

1st 

3

3st 
4

1st 

5

5st 
1

2

3

4

5
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Enbart två personer av de tillfrågade gav ett betyg på två, ingen gav en etta. Inom båda 

chefspositioner var betyget femma övervägande. Sammantaget blir alltså betyget för 

arbetstiderna mycket högt i företaget. 

 

4.2.2.5 Trivselaktiviteter 

Trivselaktiviteter hamnar i mitten av skalan, med 3.5 poäng, i företaget som stort, få är mycket 

nöjda och få är missnöjda. 

 
Diagram 31: Företag 2 Trivselaktiviteter generellt 
 
Nöjdast är ändå försäljningscheferna med 3.6p, distriktschefernas medelpoäng var 3.2p. 

  
Diagram 32: Företag 2 Trivselakt. försälj.chefer     Diagram 33: Företag 2 Trivselakt. distriktschefer 
Ingen distriktschef anser att trivselaktiviteterna motsvarar en femma i betyg men många (sex 

av tio) ger en fyra i betyg. Bland försäljningscheferna är det å andra sidan ingen som ger en 

etta i betyg. 

 

Trivselaktiviteter
Skala 1-5, 1=Inte nöjd & 5=Mycket nöjd

N=33 

1
1st 2

5st 

3
11st

4
10st

5
6st 

Försäljningschefer - trivselaktiviteter   Företag 2
N=23 

1
Inga 2

3st 

3
10st 

4
4st 

5
6st 

1
2
3
4
5

Distriktschefer - Trivselaktiviteter   Företag 2 
N=10 

1
1st 

2
2st 

3
1st 

4
6st

5

Inga
1
2
3
4
5
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4.2.3 Sammanfattning 

Medelpoängen till de belöningar som inte direkt påverkas av arbetsinsatsen d.v.s. arbetstider, 

förmåner och trivselaktiviteter blev i Företag 2 3.9p. Jämförelsen mellan olika positioner 

visade att distriktscheferna i stort var mer missnöjda än försäljningscheferna. Den belöning 

som direkt regleras av arbetsinsatsen, d.v.s. de ekonomiska belöningarna fick genomsnittligt 

poäng 2.8p. Gällande de ekonomiska belöningarna var försäljningscheferna mer positiva.  

 

Vi beslöt oss för att genomföra ett X2 test även på Företag 287 för att se om det fanns samband 

mellan respondenternas syn på belöningssystemen i stort och deras position inom företaget.  I 

detta fall visades inget statistiskt säkrat samband mellan position i företaget och uppfattning 

om belöningssystemen. 

 
4.3 Sammanfattning av den empiriska undersökningen i helhet 

 
Det genomsnittliga betyget på de anställdas nöjdhetsskala var ca 3.3p rörande företagens 

belöningssystem generellt. Störst avvikelse visade sig rörande de ekonomiska belöningarna där 

genomsnittet var 3.1p men resultaten skilde sig mycket mellan de olika befattningarna och 

företagen. I företag 2 var t ex den genomsnittliga siffran för dessa ekonomiska belöningar 

endast 2.8p. 

 

 

 

Ftg 1 ø 

Uppdr.led.  Konsult   TOT 

Ftg 2 ø 
DitriktsC   FörsäljningsC   TOT 

Generella Bel 3 3.7 3.5 3 3.1 3.1 

Ekonomiska Bel 2.6 3.7 3.4 2.8 2.81 2.8 

Förmåner 2.6 4 3.6 3.6 3.9 3.8 

Arbetstider 4.3 4.1 4.2 4 4.4 4.3 

Trivselaktivitet 4.3 2.9 3.3 3.2 3.6 3.5 

Tabell 3: Sammanfattning av enkätsvaren i båda företagen 
 

I tabellen ovan visas de genomsnittliga betyg som getts. De röda siffrorna visar de som är lägst. 

Här kan ses att personer med högre positioner generellt är mer negativt inställda till 

belöningssystemen. Den statistiska uträkningen visar dock endast ett statistiskt säkert samband 

mellan position och nöjdhet i Företag 1. 

                                                
87 Se Bilaga 5 
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5 Analys  
I detta kapitel kommer vi att analysera empirin, empirin kommer kopplas till studiens teorier 

och tidigare forskning.  

 

Eftersom det genomsnittliga betyget på de anställdas nöjdhetsskala var ca 3.3p rörande 

företagens belöningssystem generellt kan en diskrepans anses föreligga mellan företagens 

utformade belöningar och vad som efterfrågas av de anställda i de undersökta företagen. 

Teoretisk sett finns många anledningar till att företagen inte har fullkomlig kongruens mellan 

sina belöningssystem och vad medarbetarna efterfrågar. Företagens system var utformade på 

olika sätt. Detta stämmer överens med Bratton & Golds resonemang om att organisationer 

utformar sina belöningssystem individuellt. Med utgångspunkt i Maslows behovsteori kan vi 

dock se att medarbetarna i Företag 1 inte känner att belöningssystemen fullkomligt motsvarar 

den uppskattning de kräver för sitt jobb.  

 

Trivselaktiviteter, förmåner och arbetstider kan tänkas jämställda med delar av Hertzbergs 

hygienfaktorer (även om det till dessa tillkommer ytterligare aspekter i fråga om t.ex. det 

psykiska klimatet på arbetsplatsen). Dessa tre sorters belöningar fick högre poäng totalt sett än 

de ekonomiska belöningarna vilket tyder på att de till stor del är uppfyllda med sina 3,8 poäng.  

 

Hela 63 % av uppdragsledarna i Företag 1 gav endast en tvåa i betyg när tillfrågades om de 

ekonomiska belöningarna inom företaget. Medan 55 % bland konsulterna gav en fyra i betyg. 

Detta skulle kunna bero på att medan konsulterna befinner sig i uppskattnings- och behovs 

fasen så är cheferna kanske på väg att ta ett steg upp till nästa nivå. För att självförverkliga sig 

själv vill cheferna ha mer frihet, och mer belöning för sitt arbete betyder mer frihet. Även i 

företag nummer 2 såg vi hur distriktscheferna överlag var mer missnöjda med 

belöningssystemen än försäljningscheferna även om detta resultat inte var statistiskt säkerställt. 
X2- testet kunde inte säkerställa detta. En annan anledning till att större missnöje visas i de högre 

positionerna kan komma ur att de förväntningsteoretiskt känner ett större behov att belöningar. 

Eftersom cheferna inte är uthyrda på samma sätt som konsulterna har de lättare att konkurrera 

inom företaget med sina jämlikar och då någon får löneförhöjning eller bättre bonus är detta 

något som även de andra förväntar sig. 

Som vidareresonemang på detta kommer Hertzbergs teori om hygienfaktorer. Enligt dessa är 

man motiverad och trivs om trivselfaktorerna (arbetskamrater, arbetsmiljö etc.) är uppfyllda, 
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men dock enbart kortsiktigt. För att en medarbetare skall trivas på lång sikt måste 

motivationsfaktorerna också uppfyllas. Ett problem som Hertzberg belyser är att �mycket vill 

ha mer�, när man nått ett stadium så strävar man vidare, vilket leder till att man aldrig är riktigt 

nöjd. Pengar kan motivera på kort sikt men när pengarna blir en självklarhet, och det blir de, så 

förlorar de sin mening. Detta gör att nöjdheten gällande de ekonomiska belöningarna eventuellt 

är svåra att mäta. Om respondenterna ligger på detta steg i Maslows behovspyramid så är de 

naturligt relativt nöjda med de belöningar som ligger på steg de passerat. Därför är det trots allt 

på dessa steg som ett stort fokus bör ligga.  

 

Båda intervjuobjekten var överens, likt Kotler, om att belöningssystemen måste ligga i nivå 

med konkurrenternas. Företag 1 har i större utsträckning använt sig av provisionslöner, vilket 

Kotler förespråkar, än företag 2, där man har använt sig av ett mer mall-liknande system. 

 

Trond Petersen baserar sin artikel på att ge sin personal belöningar i form av bonus etc. , är ett 

sätt att lägga över en del av risken för företaget på arbetarna. Detta kan appliceras på det 

faktum att Företag 2 introducerade sitt belöningssystem under en �krisperiod� för företaget. 

Där kan det tänkas önskvärt med en riskförskjutning, för att på så sätt både motivera sin 

personal samt vara säkra på att inte betala mer i lön än vad man kan undanhålla. Även om 

empirimaterialet inte kan bevisa det faktum att deras belöningssystem kom till av �fel� orsaker 

så kan man spekulera om det. 

 

Ett stort problem i utformningen av belöningssystemen i företag 1, som kan ha lett till att 

efterfrågan inte riktigt matchar utbudet gällande belöningssystemen är att företaget inte aktivt 

tagit in sina anställda i belöningsutformningsprocessen. Aru (2004) menar att det är viktigt att 

inse att olika individer motiveras av olika saker, om inte medarbetarna tillfrågas mer aktivt är 

det svårt för företaget att framgångsrikt förutsäga deras behov. Att det råder en viss 

missuppfattning gällande vad som efterfrågas kan anas av uttalandet från företag 2s 

representant:  

 

��jag skulle därför bli mycket förvånad om resultaten av denna 

undersökning visade på annorlunda(visade negativ attityd gentemot 

belöningssystemen).�  
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Som den tidigare forskningen visar så måste personalens åsikter tas i beaktning då man 

utformar en HRM strategi. Gibbs menade att detta var en av grundstenarna inom HRM.  

 

Även Brewitz et.al�s forskning visar att ett företag måste matcha personalens åsikter mer med 

belöningssystemen ifråga. Det måste helt enkelt se till personalens åsikter innan de utformar ett 

belöningssystem. Även tidigare HRM forskning (Ferris et.al) visar att HRM systemen skall 

vara en stödjande funktion för personalen � och på det sättet i slutändan gynna företaget.  

 

Enligt Bang (1994) kan belöningssystem i många fall vara tecken på vad en organisation 

värdesätter och uppmuntrar. I båda företagen är det tydligt att man arbetar mot de parametrar 

man för tillfället är intresserad av för att mäta prestationer, vilket i sig är bra ur företagets 

synvinkel. Företag 2 ger uttryck för detta genom att från år till år ändra sin belöningsstrategi � 

de ändrar de faktorer som bestämmer belöningsutbetalningarna för att styra sina anställda mot 

de mål som förtaget har för den aktuella perioden. Men för att skapa fullständig effektivitet och 

motivation krävs att de belöningar som utbjuds mot arbete i företagets valda riktning verkligen 

är efterfrågade och det är här företagen tycks brista en aning. 

 

Trenden på senare år, enligt Bratton & Gold, har varit i riktning mot individuell anpassning. 

Både i företag 1 och företag 2 saknas dock möjlighet till att delta i utformningen av 

belöningsprogrammen för anställda. Den forskning som förespråkar entreprenörskap, likt Iles, 

och decentralisering går inte att implementera i de företag vi undersökt utan att markant 

förändra det sätt som de utformar sina belöningssystem på. Detta kan bero på företagens 

storlek, det är svårt att vara flexibel för individen med så många anställda som de aktuella 

företagen har. Representanten för företag 1 förklarar att fackföreningar inte är ett så stort 

problem när det gäller individuellt utformade belöningar som det kan uppfattas, facket går 

endast in om något är direkt otillbörligt. Från företagens håll kan det visserligen finnas 

belöningar som fackföreningarna skulle opponera emot men dessa skulle troligen inte heller till 

100 % uppskattas av de anställda, varför de i längden skulle leda till minskad trivsel och 

därmed minskad motivation. 

 

Respondenten från Företag 2 menar att facket har försökt påverka företagsledningen att ge alla 

anställda en del av vinsten, alltså att implementera ett allmänt vinstdelningssystem. Men som 

klargjort har inget gjorts åt detta � och företaget visar inget större intresse av att implementera 

något liknande system heller. 
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6 Slutsats 
Studiens problemformulering lyder: I vilken utsträckning förekommer diskrepans mellan de av 

företagen framtagna belöningssystemen och vad som efterfrågas av de anställda? Av vilken 

anledning uppkommer denna eventuella diskrepans? 

Vår slutsats är att en viss diskrepans tycks föreligga mellan belöningarna och vad de anställda 

efterfrågar i de undersökta företagen. Denna diskrepans tycks främst bero på att företagen inte 

lyckats se till varje individs behov utan utformat systemen utifrån vad ledningen anser vara 

adekvat. Ledningen har underlåtit att aktivt inkludera de anställda i belöningssystemens 

utformningsprocess vilken kan tänkas ha skapat vissa avvikelser från efterfrågan. Genom att 

inkludera de anställda skulle de förväntningar de anställda har kommit fram och lett till mindre 

missnöjdhet. Skillnader i uppfattning om belöningssystemen kan uttydas, mest framträdande är 

detta hos företag 1.  
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7 Slutdiskussion  
I detta kapitel kommer vi att diskutera vårt arbete och utveckla studiens analys, resultat och 

slutsatser.  

 

Studien visar att inte ens företag 1 som återfinns högt upp på de sökandes lista över attraktiva 

företag klarar av att utforma sina belöningssystem som får mer än ca 3 på en skala 1-5 av de 

anställda.  

 

Problemet med att mäta nöjdhet gällande ekonomiska belöningar är att det generellt tycks vara 

så att �mycket vill ha mer� på detta område. Om de anställda rangordnar de ekonomiska 

belöningarna till en femma kan det komma att uppfattas av ledningen som om de är nöjda med 

sina ekonomiska belöningar. Om ledningen tror att de anställda är fullständigt nöjda lär de inte 

öka bonustaken eller provisionsutdelningarna. Av denna anledning kan vi anta att fem poäng 

för de ekonomiska systemen är nästintill omöjligt att upprätthålla i längden. 

 

De andra förmånerna däremot förtjänar större fokus. Icke monetära belöningar är inte lika 

kostsamma för företaget och kan ofta förkläs i olika skattetekniska lättnader. Härav finns ingen 

rimlig anledning till varför dessa belöningar inte skulle kunna matchas bättre med vad som 

efterfrågas. Visserligen skulle �mycket vill ha mer� kunna appliceras även här, men vidlyftiga 

förmånspaket och attraherande trivselaktiviteter måste ändå nå sitt tak någonstans. Dessa 

aktiviteter begränsas nämligen av den anställdes tid, om den anställde endast har tid att 

engagera sig i en fritidsaktivitet är det fördelaktigt om denna finns tillgänglig på företaget. De 

ekonomiska belöningarna däremot hittar inga begränsningar hos den enskilde individen, varför 

dessa, som tidigare nämnts, är svåra att poängsätta. 

 

Vår studie går självfallet inte att generalisera till samtliga storföretag i Sverige men det verkar 

rimligt att större företag som inte genomför regelbundna undersökningar om de anställdas 

önskemål skulle kunna få liknande resultat. Ett problem med att genomföra alltför omfattande 

undersökningar i det egna företaget rörande önskemål om belöningar skulle tänkas vara att 

man inte � vill väcka den björn som sover�. Om de anställda inte ljudligen klagar på de 

befintliga systemen vill företagen inte sätta fokus på något som kan komma att leda till högre 

utgifter. Här får dock inte förglömmas de positiva aspekterna av medarbetarundersökningar. 

Troligtvis spenderar företaget redan idag relativt stora summor på medarbetarnas 
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välbefinnande, det borde därför ligga i deras intresse att maximera de anställdas avkastning av 

vad som erbjuds. 

 

Baksidan av starkt individuellt utformade system är dock att samarbeten inom organisationen 

kan minska och konkurrensen mellan de anställda öka. Om kollegorna har bättre belöningar 

kan detta leda till missnöje som påverkar arbetsklimatet. Detta leder oss in på vidare forskning.  

7.2 Förslag till vidare forskning  

En studie som vore intressant är hur personer med högst individuellt anpassade 

belöningssystem uppfattar sin arbetsmiljö och sina belöningar. Råder det hög konkurrens och 

sämre klimat eller är det bara en förutfattad mening? 

 

Det vore även intressant att ta reda på de företagsekonomiska faktorer som ligger bakom hur 

belöningssystemen utformas. Skulle det vara för dyrt att försöka implementera ett system som 

skulle vara mer individuellt?  

 

Att jämföra olika branscher ur detta perspektiv skulle också vara intressant, vi anser att en 

liknande undersökning i t ex flera IT-företag skulle vara intressant p.g.a. deras relativt höga 

personalomsättning. Vad kan denna bero på? Spelar belöningssystemen in? 
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2007-06-05 

 

Muntliga källor: 
Respondent företag 1: Affärsområdesansvarig. 2007-04-04 

Respondent företag 2: Koncern-VD. 2007-04-11 
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Bilaga 1: Stödfrågor till företagsrepresentanterna 

1. Vilken position har du?  

2. Vilka olika sorters belöningar/incitament finns? Här söker vi alla former såsom 

ekonomiska belöningar, trivselaktiviteter, flexibla arbetstider och olika förmåner såsom 

t.ex. gymkort. 

3. Vidare så söker vi anledningarna till att just dessa former antagits, ser ni till andra 

företag?  

4. Rådfrågas medarbetarna? Eller hur utformas systemen och vad ligger till grund för 

dem?  

5. Vem beslutar om belöningarna? 

6. Sist undrar vi vilka former av belöningar du anser vara viktigast för de anställdas 

inställning till företaget? 
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Bilaga 2: Enkät till de anställda 
 
Frågeformulär till anställda i företaget X. 
 
Vi är två studenter vid Södertörns Högskola, vi läser under vårterminen 2007 D-uppsats med 
inriktning företagsekonomi. Vi har haft en intervju med X där vi gick igenom hur 
belöningssystemen sätts inom X.  
 
Uppsatsen skall behandla huruvida utformningen av belöningssystem inom företag stämmer 
överens med belöningsmottagarnas önskemål. Denna undersökning kommer hållas strikt 
konfidentiell. Genom utformningen av denna enkät är det omöjligt för personer inom bolaget 
att utröna individuella åsikter.  
 
Ringa in/skriv in aktuell position inom företaget. 
Distriktschef   
Försäljningschef  
Konsult 
Uppdragsledare 
Annat_____________________________________________ 
Kryssa i det alternativ utefter skalan under aktuell fråga som stämmer bäst överens med din 

uppfattning. 

1. Är du nöjd med hur du belönas av företaget generellt? (Exempelvis gällande bonus, 
förmåner) 
 
Inte nöjd   Varken eller   Mycket nöjd  
     
 
 
2. Är du nöjd med de ekonomiska belöningar som erbjuds? (Lön, bonus, optionsprogram etc.) 
 
Inte nöjd   Varken eller   Mycket nöjd  
     
 
 
3. Är du nöjd med de förmåner som erbjuds? (Gymkort, tjänstebil, dator etc.) 
 
Inte nöjd   Varken eller   Mycket nöjd  
     
 
 
4.  Är du nöjd med de arbetstider som erbjuds?  
 
Inte nöjd   Varken eller   Mycket nöjd  
     
 
 
5.  Är du nöjd med de trivselaktiviteter som erbjuds? (Kick-off, teambildnings events, resor 
etc.) 
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Inte nöjd   Varken eller   Mycket nöjd  
     
 
 
6. Har du varit med och utformat ditt aktuella belöningssystem? (Ringa in passande alternativ) 
 
JA  NEJ VET EJ 
 
 
7.  Om du var ansvarig för utformandet av belöningssystemen för ditt företag, vart skulle du 
lägga fokus? 
  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
8.  Saknar du någon form av belöning? (Om svar JA, vilken/Vilka) 
JA NEJ                       
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Skulle du vilja förändra befintliga belöningssystem? (Om JA, Hur?) 
JA  NEJ 
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. Övriga tankar och åsikter. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Tack för din tid! 

Kontaktuppgifter: Skicka tillbaka denna enkät ifylld till Carl Berglund eller Jenny Qvist 

Carl Berglund                                                           Jenny Qvist 

kalleberglund@hotmail.com                                    jenny_qvist@hotmail.com 
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Bilaga 3: Ursprunglig population 
 

SNI koder som enligt SCB brukar ingå vid tjänsteföretagsberäkningar: 

 

Företag i Stockholms kommun med SNI 50 och uppåt (tjänsteföretag) 
uppdelat på storleksklass. 
  
  
Antal anställda Antal företag 
0 anställda 64358
1-4 anställda 19392
5-9 anställda 4137
10-19 anställda 2511
20-49 anställda 1634
50-99 anställda 555
100-199 anställda 312
200-499 anställda 197
500-999 anställda 61
1000-1499 anställda 17
1500-1999 anställda 13
2000-2999 anställda 14
3000-3999 anställda 10
4000-4999 anställda 3
5000-9999 anställda 9
10000- anställda 10
 93233
 

50 Handel med och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedel 
51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 
52 Detaljhandel utom med motorfordon; reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
55 Hotell- och restaurangverksamhet 
60 Landtransport; transport i rörsystem 
61 Sjötransport 
62 Lufttransport 
63 Stödtjänster till transport; resebyråverksamhet 
64 Post- och telekommunikationer 
65 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 
66 Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring 
67 Stödtjänster till finansiell verksamhet 
70 Fastighetsverksamhet 

71 
Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt av hushållsartiklar och varor för personligt 
bruk 

72 Databehandlingsverksamhet m.m. 
73 Forskning och utveckling 
74 Andra företagstjänster 
75 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 
80 Utbildning 
85 Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet 
90 Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d. 
91 Intressebevakning; religiös verksamhet 
92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet 
93 Annan serviceverksamhet 
95 Hushållens verksamhet 
99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
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Bilaga 4 
X2 testet hjälper forskaren att analysera siffror i tabeller. Här jämförs faktiska siffror med 

förväntade. De förväntade värdena är de som om de stämmer skall påvisa Nollhypotesen som 

sann.  

 

 

 

 

 
Tabell 4: Företag 1 X2  
 
Frihetsgrader = (2-1) * (3-1) = 2  

Kritisk gräns: 5.99 

 

H0=Det finns inget samband mellan position inom företaget och syn på belöningssystemen. 

H1=Det finns skillnader i uppfattning 

 

X2 OBS Värde  (∑(o-E)2/E) =  (2-0.53)2/0.53 + ... = 6.702 
 

Då värdet 6.702 är högre än 5.99 som var det kritiska värdet, kan vi således förkasta H0 samt 

anta H1. Alltså finns det ett samband mellan position i företaget och syn på 

belöningssystemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dåligt Varken eller Bra Summa: 
Uppdragsledare 2(0.53) 4(3.73) 2 (3.73) 8 
Konsult 0(1.48) 10(10.26) 12(10.20) 22 
Summa: 2 14 14 30 
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Bilaga 5 
 
 Dåligt Varken eller Bra Summa: 
Uppdragsledare 5(3.63) 1(2.72) 4(3.63 10 
Konsult 7(8.36) 8(6.27) 8(8.36) 23 
Summa: 12 9 12 33 
Tabell 5: Företag 2 X2 

Frihetsgrader = (2-1) * (3-1) = 2 

Kritisk gräns: 5.99 

 

H0=Det finns inget samband mellan position inom företaget och syn på belöningssystemen. 

H1=Det finns skillnader i uppfattning  

 

X2 OBS Värde  (∑(o-E)2/E) = (5-3.63)2/3.63 ... = 2.425 

 

Då värdet 2.425 är lägre än 5.99 som var det kritiska värdet, kan vi således förkasta H1 och 

anta H0. Alltså finns det inget samband mellan position i företaget och syn på 

belöningssystemen. 

 


