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Företal 

       Denna uppsats är framsprungen ur vårt gemensamma intresse för beteendemässiga dimensioner i fråga 

om styrning och ledning i hägnet av den företagsekonomiska sfären. I ljuset av vad ovan anförts stod vi 

beredda att på vetenskaplig grund utforska vad som motiverar individer i arbetet samt hur belöningssystem 

bidrar till organisationers måluppfyllelse; härav detta ämnesval. 

       Uppsatsens kärna baserades på tre deltagande företag: CellaVision AB, Duni AB samt Nolato Polymer 

AB; vilka vi vill frambära ett stort tack till – tillföljd av att deras bidrag var avgörande för studiens existens. 

Med utgångspunkt i sina kunskapsströmmar i såväl metodologiska som teoretiska forskningshänseenden har 

Besrat Tesfaye och Yohanan Stryjan i egenskap av handledare, skänkt ett oskattbart bidrag till uppsatsens 

sammansättning. Likaså för deras outtömliga tålamod med vårt omständiga sätt att arbeta. Till yttermera 

visso har Malin Gawell i form av examinator som en del i examinationsprocessen tillfört beaktansvärda 

reflektioner. 
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Sammanfattning 

Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka om belöningssystem styr anställda i en önskvärd 

riktning med utgångspunkt i företags mål. Detta fungerar som uppsatsens utvärderingsgrund 

och kastar ljus över följande två forskningsfrågor: (1) vilka belöningsformer använder 

företag för att motivera sina medarbetare? (2) vilka belöningsformer upplever sig 

medarbetare motiverade av i praktiken? 

Metod Vi valde att använda en metodbas med såväl kvalitativa som kvantitativa inslag. Underlag för 

datainsamling var intervjuer, enkäter och dokumentgranskning. 

Konklusion  Två undersökningsobjekt – CellaVision AB och Duni AB – tillämpade belöningssystem som 

delvis harmoniserade med vad anställda upplevde sig belönade och motiverade av. Sålunda 

överensstämmer belöningssystemen delvis med hur medarbetare upplever dem – och bidrar 

därmed till en effektivare styrning av medarbetare. Ett undersökningsobjekt – Nolato 

Polymer AB – tillämpade ett belöningssystem med en föga motiverande inverkan. Mot 

bakgrund av detta gavs intrycket att företaget har utformat ett belöningssystem i brist på 

kännedom om vilka sakförhållanden som personalen upplever sig motiverade och belönade 

av; därmed mister belöningssystemet sin huvudsakliga funktion. Denna redogörelse besvarar 

uppsatsens forskningsfrågor och syfte.  

       Anställda med högre löner föredrar icke-materiella individuella belöningar, medan de med 

lägre löner ger företräde åt materiella belöningar. Därav är inkomstnivån, enligt vår analys, den 

demografiska aspekten som har en central plats gällande arbetsmotivation. 

       Låt oss understryka att ”det optimala belöningssystemet” som passar alla situationer 

och företag är en utopi. Belöningssystemet torde istället ha en situationsanpassad 

hybridbaserad utformning utifrån den verksamheten som bedrivs. 
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Abstract 

Objective The purpose of this essay is to investigate if reward systems are steering employees in a 

desired direction based on corporate goals. This throws light on the two following research 

questions: (1) which rewards are used in companies to motivate employees? (2) which 

rewards are employees feeling motivated of in fact? 

Method We chose to use a method base with both qualitative and quantitative features. Basis for 

data collection were interviews, surveys and document review. 

Conclusion  Two study objects – CellaVision AB and Duni AB – applied reward systems that partially 

harmonized with what the employees felt rewarded and motivated of. Thus, the reward 

systems partly comply with how employees perceive them – and thus contribute to a more 

effective control of employees. One study object - Nolato Polymer AB - applied a reward 

system with a weak motivational impact. Against this background, the impression was that 

the company has designed a reward system with lack of knowledge of which aspects the 

staff feels motivated and rewarded of; thus the reward system loses its principal purpose.  

       Employees with higher salaries prefer nonmaterial individual rewards, while those with 

lower wages give preference to material rewards. According to our analysis, it seems like the 

income level is the demographic aspect that plays a central role regarding work motivation. 

       Let us emphasize that "the optimal reward system" that fits all situations and companies 

is a utopia. Reward system should instead have a situation adapted hybrid based design 

based on the business conducted. 
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Inledning 

      I takt med en skiftande omvärld med bäring på ökad globalisering och konkurrens har kartan för 

konkurrens- och styrmedel ritats om för samtidens företag (Samuelson 2013). Behovet av humankapitalet 

inom tjänstesektorn har bidragit till att organisationer breddat sina resurser för att tillvarata människors 

unika kompetenser (Legnick-Hall et al 2009). Parallellt har industrisektorns beroende av avancerade 

datorsystem skärpts som i ett nästa led kräver kompetent arbetskraft (Rolfsen & Langeland 2012). 

Förskjutningen av konkurrens- och medarbetsstrategier (från produktion till utveckling) har mynnat ut i att 

företag inom såväl industri- som tjänstesektorn underkuvats att motivera, stödja och utveckla medarbetare 

för att kunna förbli konkurrenskraftiga (Arvidsson 2005). Motiverad arbetskraft tenderar att agera 

effektivare, produktivare, liksom initiativrikare och fungerar således som ett starkt konkurrensmedel 

(Jacobsen 2014). I kölvattnet av dessa strukturella förändringar har fenomenet Human Resource Management 

(HRM) kopplat ett starkare grepp om personalpolitikens fält (Wright et al 2001). 

       Begreppet HRM introducerades av Bakke (1966). Icke desto mindre etablerades HRM på den 

internationella arenan först under 1980-talet. Intresset för HRM tog nya höjder i Sverige mot ingången av 

90-talet (Johanson & Mårtensson 2013). Däribland lämnande den dåvarande borgerliga regeringen 1991 

lagförslag om att företag med inte mindre än 100 anställda skulle komplettera finansiell redovisning med 

personalekonomisk information. Det rådde bred konsensus bland remissinstanserna om betydelsen av 

HRM, men att aktualisera begreppet med hjälp av nya lagar ansågs väl framsynt. Här ligger delvis 

förklaringsvärdet till varför inte redovisnings- och styrmodeller – som lyfter fram personalen som icke-

finansiell resurs – bröt ny mark förrän sentida år. HRM tar sin utgångspunkt i organisationers mål och 

strategier (Jacobsen 2014). Där riktas ljuset mot att motivera, stödja och utveckla företags centrerade resurs 

– humankapitalet. Medan HRM sätter humankapitalet i förgrunden hamnar de evidensbaserade fördelarna 

gällande arbetsmotivation i skuggan av bl.a. företags kapitalrationalisering och investeringskalkyler. Ett 

argument för detta är att det råder vid kunskapsbrist kring begreppet motivation bland företag och 

härigenom tonar svårigheten fram att operationalisera detta. Av Jacobsens framställning föreligger en 

oöversiktlig mängd teorier som kartlägger vilka faktorer som motiverar människor. Vidare hamnar modeller 

– vad gäller styrverktyg för att motivera medarbetarna – i ett teoretiskt vakuum. 

       Belöningssystem utgör en nyckelingrediens inom modern ekonomistyrning (Cäker 2013). 

Belöningssystem fungerar i första hand som en motivator för anställda att optimera sina kompetenser. 

Likaså att kanalisera anställda i en önskvärd riktning utifrån organisationens mål (Samuelson 2013). 

Forskning visar nämligen en diskrepans mellan organisationers och medarbetares mål (Carrington 2014). 

Här återfinns tre slag av intressekonflikter. En form av intressekonflikt benämns suboptimering – att 

olikartade mål prioriteras olika högt. En annan form av intressekonflikt utgörs av övermätning, dvs. att 

medarbetarna i högre grad ägnar tid åt att mäta prestationer än att uppfylla målen. En tredje form betecknas 
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överdriven regelfokusering och avser att regelrätt beteende hamnar i övervikt mot själva måluppfyllelsen. 

       Den praktiska verkligheten koloniseras emellertid av kontraproduktiva belöningssystem (Lawler 2008). 

Forskningen är besläktad med Von Glinow (1988) som framhåller att standardiserade belöningssystem 

tenderar att belöna hela befattningskedjan ekvivalent, dvs. utfärda belöningar i brist på personlig förankring. 

I samma verk ger Von Glinow en bild av företeelsen – i andan av att ju lägre grad av personligt attribut en 

belöning uppförs, desto föga belönad upplever sig mottagaren. Därigenom bromsas mottagarens 

motivationsgrad, tillika belöningens funktion upp. Kritiska röster kontrasterar att icke-standardiserade 

belöningssystem kan uppfattas som orättvisa (Pfeffer & Sutton 2006). Spåren från denna orättvisa kan 

paradoxalt nog verka som en demotivator för de anställda. Detta hänger intimt ihop med observationer som 

visar att belöningssystem löper stor risk att belöna såväl kontraproduktivt som icke-önskvärt beteende, 

medan önskvärt beteende bestraffas (Ax et al 2009). I en välfärdsstat färgat av monetära konstruktioner vilar 

mångfalden av belöningssystem på materiella belöningar (Bowles 2009). Samtidigt visar forskning att icke-

materiella belöningar i regel fungerar som de mest effektiva motivationsfaktorerna (Hedegaard Hein 2012). 

Ett bekämpningsmedel mot detta är att belöningssystem regleras utifrån individuella önskemål (Perry et al 

2009). Av det faktum att en mängd organisationer utformar belöningssystem, utan kännedom om vilka 

faktorer personalen de facto upplever sig belönade och motiverade av (Cäker 2013).  

Syfte & forskningsfrågor 

      Mot denna bakgrundsteckning blev vi inspirerade av forskning inom belönings-, ekonomi- och 

styrsystem och tillämpade såväl en teoretisk som metodiskt ansats.   

       Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagens belöningssystem överensstämmer med hur 

medarbetare upplever dem och därmed bidrar till en effektiv styrning av medarbetare. Detta fungerar som 

uppsatsens utgångspunkt och kastar ljus över följande två forskningsfrågor: (1) vilka belöningsformer 

använder företag för att motivera sina medarbetare? (2) vilka belöningsformer upplever sig medarbetare 

motiverade av i praktiken? 
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Disposition 

       Uppsatsen är uppdelad i fyra avsnitt.  

       Ett första avsnitt är uppdelat i två tematiska block som dels behandlar de fundamentala 

motivationsteorierna, dels de övergripande belöningssystemsteorierna.  

       Det andra avsnittet introducerar tidigare empiriska studier som genomförts inom detta område. 

       I det tredje avsnittet presenteras den bärande ställningen av dataresultatet.  

       I det fjärde avsnittet muras byggstenarna från avsnitten – teoretisk bas, tidigare empiriska studier och 

redogörelse av empiri – samman till en analys.  

       Dessutom är ett vidsträckt appendix för handen i uppsatsens avslutande avsnitt, inkluderat 

litteraturförteckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Teoretisk bas 

       Belöningssystem är ett multidisciplinärt ämnesområde som behandlar såväl företagsekonomi som 

beteendevetenskap (Arvidsson 2005). Belöningssystemen fungerar i första hand som en motivator för 

anställda att optimera sina kompetenser. Valet föll därför på att presentera de mest inflytelserika och 

citerade motivationsteorierna. Vidare har belöningssystem funktionen att styra anställda i en önskvärd 

riktning utifrån organisationens mål (Gröjer & Gröjer 1988). Här ligger förklaringsvärdet varför vi valde att 

presentera teorier om belöningssystem – som styrinstrument. I det följande avsnittet presenteras mot 

bakgrund av ovanstående beskrivning valet av motivations- och belöningssystemsteorier i kronologisk 

ordningsföljd – och hur dessa block hänger samman och/eller samvarierar. Detta motiverades dels utifrån 

att ge en djuplodande bild av de teorier som utgör belöningssystemens grundstomme, dels utifrån att 

identifiera källor – för att på vetenskaplig grund fastlägga och härigenom utforma uppsatsens 

undersökningsinstrument. 

        Inledningsvis ges en bakgrund av förväntansteorin som härleder att motivation uppstår när individer 

förväntar sig ett visst resultat av en aktivitet, exempelvis en belöning – och att resultatet från denna 

företeelse tillfredställer ett visst behov (Samuelson 2013). Detta är besläktat med s.k. behovsteorier – som 

förklarar att graden av motivation avgörs utifrån organisationens förmåga att tillfredställa anställdas behov i 

arbetet. Därför har vi valt att redogöra för huvudfåran inom förväntans- och behovsteorierna. De 

sistnämnda har dock blivit föremål för en aldrig sinande kritik. Enligt Herzberg (1971) hänger inte hög 

motivation samman med externa belöningar, utan snarare med inre belöningar, dvs. att tillfredställa inre 

behov med hjälp av att – exempelvis utvecklas via stimulerande arbetsuppgifter. Detta resonemang utgör 

också utgångspunkten till varför vi presenterar teorier om såväl inre som yttre motivationsfaktorer – 

därefter.  

       Dessutom har Herzbergs tvåfaktorteori inte varit oomtvistad. Huvudskälet är att Herzberg inrangerar 

lön som en hygienfaktor istället för motivationsfaktor. Som grund till detta är att missbelåtenhet med lönen 

(som hygienfaktor) bär karaktären av en långsiktigare effekt i förhållande till den motiverande effekten som 

ges av höjt arvode. Resonemanget hänger ihop med olika slags rättviseladdningar som för oss vidare till 

följande teorifragment – rättviseteorin. 

       Här anförs ett nyckelargument om att medarbetare sammanställer det egna utbytet med sina kollegors 

för att söka bringa jämvikt i organisationen (Adams 1963). En föreställning om att utbytet är rättvist 

fungerar som en motiverande kraft – och vice versa. Diskussionen strålar samman med kognitiva 

teorier som behandlar i princip samma teori, men utifrån olika komplementära ansatser. Där redovisas bl.a. 

i behovsteorin – att motivation emanerar från inre drivkrafter hos individen, medan kognitiv- och 

rättviseteorin härleder att motivation är individ- eller situationsbetingat.  
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       Vidare presenteras mot denna bakgrund forskning inom interaktionistisk psykologi – som 

argumenterar för att motivation varken härrör från individen eller situationen (Endler & Magnusson 1976). 

Utgångspunkten är att motivation snarare förklaras av interaktionseffekter mellan individen och omgivningen 

(en närmare förklaring av dessa interaktionseffekter ges i teorier om arbetsmiljö).  

       Här skisseras alltså att den gemensamma nämnaren bland motivationsteorierna är att belöningar kan 

fungera som en motiverande kraft att styra individers beteendemönster. Detta förklarar delvis hur 

motivations- och belöningsblocken hänger samman i ett logiskt mönster (som tydliggörs av det följande).  

       Resonemanget för oss därför vidare till en presentation kring valet av belöningssystemsteorier. 

Inledningsvis ges en bakgrund till belöningssystem som styrinstrument. Här redovisas bl.a. att 

belöningssystem har hämtat sin ämnesmässiga kärna i att motivera och kanalisera anställda i en önskvärd 

riktning genom att belöna önskvärda beteenden. Diskussionen vävs samman med kontextuella aspekter 

av belöningssystem, där bl.a. fackliga inskränkningar bär ett stort ansvar för utformningen av företags 

belöningssystem. Exempelvis reduceras belöningssystemens flexibilitet som en konsekvens av att 

kollektivavtalen reglerar antal semesterveckor. Argumentationen har koppling till olika belöningsformer – 

som har vunnit ökat insteg på den svenska arbetsmarknaden – delvis som en följd av vad ovan anförts. Här 

ligger tyngdpunkten på att stärka lojaliteten och motivationen bland anställda.  

       Avslutningsvis fogas allt material samman till en redogörelse av för- och nackdelar med 

belöningssystem som styrinstrument.  

Förväntansteori 

       Enligt Vrooms förväntansteori styrs individers beteende av förväntningar – och motivation skapas 

således vid den tidpunkten då individer förväntar sig en belöning (Van Eerde & Thierry 1996). Teorin 

förutsätter emellertid att belöningen i första hand upplevs som åtråvärd och i andra hand som uppnåelig för 

individen (Vroom 1964). Individens önskan om att erhålla en belöning betecknas valens. Ju högre grad av 

valens, desto högre är individens önskan om att erhålla belöningen. Förväntan inträder i samband med att 

individen upplever att belöningen är uppnåelig. Motivation inträder när både valens och förväntan är hög. 

Företeelsen kan exemplifieras av en student med hög önskan (hög valens) att erhålla ett högt betyg, men 

icke desto mindre är övertygad om att betyget är ouppnåeligt (låg förväntan). Studentens motivationskraft 

dämpas således om förväntningarna är låga, oavsett hur hög valensen är. Vidare är det centralt att individen 

upplever en hög korrelation mellan prestation och belöning.  

       Mot bakgrund av detta tillämpas prestationsbaserad lön för att cementera kopplingen mellan prestation 

och belöning. Prestationsbaserad lön innebär att ersättningen intensifieras i takt med att medarbetaren 

presterar bättre (Kuvaas 2006). Medarbetare som uppbär en fast lön oavsett prestationsnivå ger en motbild 

av företeelsen. Anledningen är att lönen förlorar sin belöningskraft och således dämpas även motivationen. 

Inom förväntansteorin benämns sambandet mellan prestation och belöning för instrumentalitet (Pinder 1998). 
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Ju högre instrumentalitet, desto högre är förväntan om att prestationen leder till en belöning. Exempelvis 

kan en student uppleva hög sannolikhet att erhålla ett bra betyg (hög instrumentalitet), men icke desto 

mindre sakna en önskan om att erhålla ett bra betyg (låg valens). Resultatet av detta är en obefintlig 

motivation. Förhållandet mellan dessa variabler beskrivs i VIE-teorin (Valens – Instrumentality – 

Expectancy) (Vroom 1964). Motivation kan beskrivas som ett resultat av valens och instrumentalitet i ett 

multiplikativt förhållande. Följande teckning beskriver det inbördes styrkeförhållandet mellan dessa variabler 

(se figur 1). 

 

Valens  Instrumentalitet   

 x  = Motivation 

(vilja att ha belöning)  (förväntan om att prestationen 

leder till en belöning) 

  

Figur 1: Förväntansteorins motivationsformel (Vroom 1964) 

 

       En mångfald av forskare har mött vissa bakslag i samband med att Vrooms förväntansteori testats i 

praktiken (Harrell & Stahl 1986). Exempelvis florerar oenighet kring huruvida motivation är medvetna eller 

omedvetna processer. Kritiker menar att förväntansteori enbart handlar om förväntan i termer av medvetna 

handlingar. Vidare är ansträngning ett mångsidigt begrepp som saknar en universell definition.  Mängden 

ansträngning som individer är beredda att spendera i utbyte mot en viss belöning är därför svår att 

operationalisera. Källan till Porter-Lawler modellen – förlängningen av Vrooms förväntansteori – uppstod 

som en reaktion mot den svidande kritiken.  

       Enligt Porter-Lawler modellen influeras begreppet motivation av fler parametrar än valens och 

instrumentalitet (Porter & Lawler 1968). Modellen visar att individens förväntan att bli belönad måste 

kompletteras av en förväntan om att bli tillfredställd. I figuren nedan illustreras detta (se figur 2). 

Belöningarna kan ge upphov till två olika typer av motivationsfaktorer. Den första avser inre motivation och 

kan exempelvis uttryckas i att individer upplever tillfredställelse i samband med en utförd prestation. Den 

andra gäller extern motivation och är i regel associerad med monetära belöningar.  

       Porter och Lawler menar att belöningar är av subjektiv natur, dvs. att en viss belöning äventyrar att inte 

tillfredställa samtliga individers behov. Modellen visar att tillfredställelse skapar motivation, snarare än vice 

versa. Resonemanget härleder att det föreligger ett samband mellan förväntan och motivation. Porter-

Lawler modellen har varit föremål för skarpa motsättningar bland forskare (Roberts & Glick 1981). Kritiker 

menar exempelvis att modellens generaliserbarhet kan sättas under debatt, med anledning av att den enbart 

testats i kringskuren utsträckning (Taylor & Griess 1976). I motsatt riktning vägleder modellen vilka 

styrverktyg som är användbara för att motivera de anställda. 
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Figur 2: Porter-Lawler modellen (Porter & Lawler 1968) 

 

Behovsteori 

       Maslows behovsteori är en del av huvudströmningen inom motivationsforskningen (Maslow 1943). 

Enligt Maslow skapas motivation utifrån tesen om att behov inte är tillfredställda. Behovsteorin ringar in 

och klassificerar fem olika typer av behov i en hierarki. Bilden nedan visar en illustrativ uppställning av 

teorin (se figur 3). Maslow menar att tillfredställda behov saknar en motiverande effekt, och i utbyte inträder 

ett överordnat surrogatbehov. Fysiologiskt elementära behov i termer av mat, vatten och tak över huvudet 

parkerar i hierarkins nedersta avdelning. Det andra behovet avser fysisk och emotionell trygghet. Det tredje 

gäller sociala betingelser i termer av vänskap och tillhörighet i sociala grupperingar. Det fjärde beträffar 

uppskattning och erkännande, uttryckt i status och prestige. Det sista sorteras in under självförverkligande 

och är överordnat alla övriga behov. Självförverkligande innebär att individer leder sina kompetenser i en 

viss riktning i syfte att optimera sin potential. Enligt Maslow har behoven en styrande verkan på beteendet 

genom funktionen som motivator. Behovsteorin har kritiserats på grund av att Maslow negligerar att behov 

på högre nivåer kan påverka beteendet innan underordnade behov har tillfredställts (Jacobsen 2014). 

Kritikerna menar att variationsvidden är hög mellan individers rangordning av behov, liksom att flera behov 

kan samexistera med varandra (Ambrose & Kulik 1999). Likväl framhåller Maslow (1943) att människor 

visar tecken på såväl tillfredställdhet som icke-tillfredställdhet simultant – givet att tillfredställelsen avtar i 

takt med en uppåtfärd i hierarkins pyramid. 
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Figur 3: Maslows behovspyramid (Maslow 1943) 
        

       Behovsteorin har fört med sig med värdefulla insikter om hur organisationer kan motivera anställda 

med hjälp av belöningssystem. Individers behovsstrukturer tenderar att variera kraftigt under levnadsloppet 

– vilket innebär att en viss belöning äventyrar att inte tillfredställa samtliga individers behov (Ng & Feldman 

2012). Vidare illustrerar behovspyramiden hur de lägre nivåerna karakteriseras av yttre belöningar, medan de 

högre nivåerna utmärks av inre belöningar. Den glidande övergången mellan motivationsfaktorerna i 

pyramiden har tjänat som ett värdefullt bidrag inom forskning med avseende på belöningssystem och 

arbetsmotivation. 

       Maslows behovsteori utlöste debatter huruvida de nämnda behoven de facto är de mest centrala. Enligt 

Alderfer vilar snarare de fundamentala behoven på enbart existens, tillhörighet och utveckling (Alderfer 

1969). Med existens avses de grundläggande fysiologiska behov, med tillhörighet menas sociala relationer, 

och med utveckling åsyftas behov av personlig utveckling. Alderfers teori porträtterar ERG-teorin 

(Existence-Relatedness-Growth) och utvecklades utifrån idén om att konceptualisera de väsentliga 

mänskliga behoven för organisationer. Låt oss illustrera detta i nedanstående bild (se figur 4). Uppdelningen 

mellan ERG-teorin och Maslows behovsteori visar på två betydande distinktioner. I bjärt kontrast till 

Maslows behovsteori accepterar ERG-teorin att flera behov kan samexistera med varandra – ett behov 

behöver således inte vara uppfyllt innan ett annat aktiveras. Likaså har ERG-teorin en frustrationsfaktor 

som utövar inflytande på behovsstrukturen. En individ kan exempelvis misslyckas med att tillfredställa ett 

behov på regelbunden basis, som i sin tur bringar fram en frustration – vilket verkar som ett kärnfullt 

stimuli på beteendet. 
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Figur 4: Alderfers ERG-teori (Alderfer 1969) 

 
       Enligt McClellands behovsteori tjänar människans varierande behov som ett inbäddat 

motivationsinstrument att styra beteendet i en viss riktning (McClelland 1967). Strömningen sätter tre behov 

i främsta rummet; maktbehov, prestationsbehov och behov av gemenskap. Här skisseras att behov inte alls 

är en medfödd mekanism, utan snarare att behov formas utifrån betingelser i den sociala infrastrukturen i 

termer av kultur, livsvillkor och uppfostran. McClelland praktiserar en metod som benämns Thematic 

Apperception Test (TAT) med kurs på att mäta behovens kraft. McClelland menar att individer med ett 

starkt prestationsbehov i regel gör anspråk på uppgiftsrelaterad återkoppling, dvs. hög grad av 

prestationsbaserad respons. Vidare motiveras enbart nyssnämnda av ekonomiska belöningar – givet att 

belöningarna fungerar som ett framgångsmått. Polariseringen tar sig uttryck i behov av gemenskap – som 

knyter an till emotionell återkoppling i termer av acceptans, bekräftelse och beröm (Chung 1977).  

       Med maktbehov menas ett behov av högt inflytande, snarare än behov av att diktatoriskt handlande 

(Steers & Braunstein 1976). Individer med ett starkt maktbehov tenderar att trakta efter 

ledarskapspositioner, oavhängigt deras kvalifikationer i fråga (McClelland & Burnham 2008). McClelland 

(1967) poängterar att ett altruistiskt ledarskap – dvs. att arbetstagarna upplever en stark identifikation med 

arbetsgivaren – är mer framgångsrikt än ett ledarskap baserat på personlig maktorientering. I likhet med 

Alderfers ERG-teori kan flera behov samexistera och påverka mänskligt beteende samtidigt, om än i 

skuggan av ett ständigt dominerande behov i hierarkipyramiden.  

       McGregors ledarskapsteori är en utvidgad version av Maslows teori om behovshierarkin (Heil et al 

2000). Den springande punkten i teorin är ledarens förmåga att uppfylla medarbetarens behov genom att 

ledarens beteende verkar som en förespegling av önskvärt beteende hos medarbetarna. Psykologiska 

bristtillstånd skapar beteendemässiga implikationer – och synliggörs i samband med att ledare inte lyckas att 

diagnostisera kärnproblemet. Som i nästa steg leder fram till såväl fientligt som ansvarslöst beteende hos 

medarbetarna (McGregor 2006). McGregor hävdar att motivation skapas utifrån individens strävan om att 

uppnå en hög grad av självförverkligande. Ledarens funktion beskrivs som ett slags instrument att skapa 

motivation åt medarbetarna – med hjälp av goda förutsättningar i arbetets sociala infrastruktur. McGregor 

betraktar företag som levande organismer, som är konstruerade att ge utrymme åt medarbetarnas 
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utvecklingsförmåga i syfte att uppnå företagets unisona mål. Ledaren kan styra medarbetarnas beteende 

genom att erbjuda finansiella belöningar på kort sikt. Emellertid fungerar inte finansiella belöningar som ett 

incitament till permanenta kvalitetsförbättringar i företaget. Ledarens huvudsakliga uppgift i egenskap av 

motivator är att bilda en grogrund, där medarbetarna upplever arbetet som meningsfullt och på så sätt 

tillfredställer sina egna behov. Det nämnda styrverktyget förväxlas stundtals av vissa ledare som utövar makt 

i termer av belöningar och bestraffningar. Ett steg i den riktningen kan underminera medarbetarnas förmåga 

att inse sina egna behov. Motivation är ett dubbelsidigt begrepp i den meningen att både inre och yttre 

motivationsfaktorer gör sig bekanta i olika strömningar. Medan inre motivationsfaktorer varken är 

mekaniska eller kontrollerbara är yttre motivationsfaktorer bäggedera.  

Inre motivationsfaktorer 

       Huvudfåran inom motivationsforskningens tillskrivs Hertzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg 1971). I 

ett samhälle färgat av den gängse uppfattningen att det förelåg en koppling mellan vantrivsel och motivation 

– utkristalliserades föreställningar om att det räckte med att byta ingredienser förknippade med vantrivsel – 

för att höja arbetsmotivationen. Hertzberg studier bringar emellertid ordning i den inte oomtvistad 

frågeställningen genom att härleda bevis om att motivationsfaktorer snarare skapar trivsel – samtidigt som 

avsaknad av hygienfaktorer medför vantrivsel. Nedanstående figur och vidhängande diagram illustrerar 

Hertzbergs tvåfaktorsteori (se figur 7). Motivationsfaktorers funktion – exempelvis skapa trivsel på 

arbetsplasten – förekommer således i kraft av sin egen existens. Likaväl som frånvaron av 

motivationsfaktorer inte skapar vantrivsel. Ett exempel på detta är att förekomsten av intressanta 

arbetsuppgifter i högre grad bringar fram motivation och trivsel på arbetsplatsen, men att frånvaron inte 

leder till vantrivsel. Omvänt bringar frånvaron av hygienfaktorer återverkningar i arbetsklimatet, i termer av 

vantrivsel, men närvaron för inte med sig trivsel på arbetsplatsen. Medan ett gott arbetsklimat inte leder till 

trivsel per automatik, bidrar ett svagt arbetsklimat till vantrivsel. Herzbergs tvåfaktorteori har blivit måltavla 

för ett myller av internationella studier där sambandet mellan parametrarna ovan har lägrat sig globalt, om 

än kulturella skillnader (Herzberg et al 1993). Till detta anförande stöds också tesen om att motivation 

påverkas av inre faktorer, exempelvis individers subjektiva upplevelser kring arbetsutformningar. Likaväl 

som att yttre faktorer i bästa fall kan underlätta motivationen, men inte begreppsmässigt förklara den.  
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Motivationsfaktorer 

1. Arbetsuppgifternas utformning, exempelvis 

utmanande, intressanta och varierande. 

2. Graden av eget ansvar och kontroll över 

arbetet. 

3. Tillfredställelse över egna prestationer. 

4. Erkännande och beröm från medarbetare. 

5. Avancemang och befordran. 

6. Utveckling. 

 

Trivsel 

Om faktorerna finns, men inte vantrivsel om de saknas. 

Hygienfaktorer 

1. Företagets personalpolitik och administration. 

2. Ledarnas kompetens och ledarskapsstil. 

3. Relationerna mellan chefer och underordnade. 

4. Arbetsvillkor. 

5. Lön. 

6. Status. 

7. Arbetstrygghet. 

8. Faktorer som påverkar fritiden och privatlivet. 

 

Vantrivsel 

Om faktorerna saknas, men inte trivsel om de finns. 

Figur 7: Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg 1963) 

 

       I en liknande ådra har Hackman och Oldham (1976) utvecklat en arbetsdesignsteori som syftar till att 

motivera de anställda att optimera sin arbetspotential. Kärnan i teorin handlar om att prestation och 

tillfredställelse uppkommer i samband med att individer möter kritiska sinnestillstånd.  Hackman och 

Oldham menar att det finns tre olika typer av kritiska sinnestillstånd som tillsammans skapar motivation. 

Figuren nedan ger en uppfattning om arbetsdesignteorin (se figur 8). De kritiska sinnestillstånden träder dels 

fram när arbetsuppgifter upplevs meningsfulla, dels när medarbetarna upplever frihet under ansvar, liksom 

när värdet av medarbetarnas arbetsprestationer konkretiseras. Dessa hänger i sin tur ihop med 

arbetsutformning.                   

       Hackman et al (1975) ger i den andan en bild av hur förändringar i arbetsutformningen påverkar graden 

av tillfredställelse bland anställda. Fundamentalt för detta perspektiv är att en komplett montering av 

samtliga element bär med sig både en höjd motivation och trivsel. Arbetsutformningen bildar sålunda en 

väv av stukturer som påverkar motivationen, som i nästa led aktiverar de inre motivationsfaktorerna. 

Effekterna av att prestationer hänger samman med den inre motivationen är att goda prestationer har en 

motiverande och tillfredställande effekt på arbetsmoralen- och strukturen. Riktningen går åt motsatta hållet 

för svaga prestationer. Detta späder förvisso på graden av incitament – att högprestera för att undvika de 

negativt betingade känslorna, liksom att vinna de positiva känslorna i spåren av goda prestationer. Därför 

vilar företags effektivitet i mångt och mycket på en överensstämmande matchning mellan de anställda och 

arbetsuppgifterna. Låt oss bena upp motiven härför: en identisk arbetsuppgift kan å ena sidan förefalla 

berikande ur en individs upplevelse, å andra sidan bjärt kontrasteras av en annan i egenskap av 

oinspirerande. Därmed kan en god matchning dels överbrygga gapet, men också fungera som en 

självbärande inre motivation bland de anställda. 
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Figur 8: Hackman & Oldhams arbetsdesignteori (Hackman & Oldham 1976) 

 
       En annan modell som behandlar arbetsutformning är den skandinaviska modellen (Meyer & Allen 

1997). Modellen är en spegelbild av de skandinaviska ländernas förgrundsetablissemang vad gäller 

modernisering och demokratisering av arbetsutformningen. Den har sina rötter i socioetnisk teori med 

bäring på varierande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, självständighet samt återkoppling. Socioetnisk 

teori har varit föremål för en samling studier inom näringslivet i Norge och Sverige. I studierna låg 

tyngdpunkten på medverkan och självbestämmande inom arbetsgrupper. Resultatet aktualiserade i första 

hand insikter kring hur effektiva arbetslag utformas. Receptet vilar på tre huvudingredienser: att företag bör 

fokusera på arbetsgrupper snarare än individer; att fokusera på uppgifter in extenso framför delmål; att 

arbetsgrupper delegeras myndighet att lösa uppgifterna på ett eget tillfredställande sätt (Trist 1981). 

Yttre motivationsfaktorer 

       Ryan och Deci (2000) gör en skarp distinktion mellan inre och yttre motivationsfaktorer. Inre 

motivationsfaktorer är kontrollerbara, inifrånstyrda beteenden förbundna med individens önskan om 

utveckling och prestation – för att mildra en brist (Kunz & Linder 2012). Yttre motivationsfaktorer beskrivs 

å andra sidan som instrumentella – dvs. att motivation härstammar från ett okontrollerbart utifrånstyrt 

beteende med belöning som drivkraft – i avsikt att lindra en brist. Enligt Gagliardi (1990) utgör löne- och 

karriärsystem de mest motivationsbindande drivkrafterna i företag. Gemensamt för systemen är att 

löneförhöjningar och/eller befordran fungerar som ett motivationsverktyg. Materiella belöningar fångar in 

ett penningmässigt värde, såsom lön och förmåner medan symboliska belöningar bl.a. avser chefers beröm 

utifrån en god arbetsprestation. Belöningar kan hänföras en mängd effekter, däribland en reell och 

symbolisk nedslagspunkt – som ges uttryck i samband med att medarbetaren befordras på karriärstegen och 

därigenom uppbär såväl högre grad av lön som status (Styles 2006). Yttre motivationsskapande incitament 

har en starkt motiverande effekt när individer strävar efter en framtida belöning. Icke desto mindre avtar 

effekten likafullt när belöningen är i ägarens besiktning. Belöningssystem tar därför sin utgångspunkt i 
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mätbara och realistiska mål med inslag av hög valens (Latham 2007). Av den anledningen ligger utmaning i 

att utveckla ett motiverande karriär- och lönesystem (Kuvaas 2008).  

       Enligt Heneman (1992) inrangeras beteende- och resultatbelöning under kategorin prestationsbaserat 

lönesystem. Här fluktuerar lönenivåerna i betydligt högre utsträckning än i det klassiska fastlönesystemet, 

mot bakgrund av att de yttre faktorerna – som påverkar möjligheten att prestera – ej tas i beaktning. 

Milgrom och Roberts (1992) rekommenderar en hybridform – av det faktum att ett renodlat fastlönesystem 

enbart fungerar motiverande inom vissa ramar. Samtidigt som ett utpräglat resultatlönesystems saknar 

kontroll att stabilisera orättvisor. Som en följd av fast- och prestationslönesystemens skriande brister har 

organisationer ändrat kurs mot ett modernare incitamentssystem, bestående av en lönedel som kompletteras 

av en resultatbaserad del (Perry et al 2009). Belöningar ges på individuell-, grupp- och systemnivå. 

Anledningen till att individuella belöningar har vunnit gehör är en föreställning om ökad prestation – likväl 

leder de inte sällan till intern konkurrens och samarbetssvårigheter. Belöningar på gruppnivå vilar på en 

kollektiv prestation med fokus på samarbete. Icke desto mindre tenderar dessa att föra med sig såväl 

samarbetsproblem som en upptrappad konkurrens mellan olika avdelningar (Milgrom & Roberts 1992). Ett 

bekämpningsmedel mot detta kan vara att införliva systembelöningar. Med det menas att hela företagets 

medlemsbas uppbär lika stora bonusar – beräknat utifrån företags finansiella resultat. Belöningar av den 

sorten fungerar i första hand symboliskt, och i andra hand motiverande (Schein 1991).  

       Karriärsystem handlar om en uppsättning system som riktar fokus mot rekrytering, utveckling och 

motivering av anställda (Baron & Pfeffer 1988). Enligt Krishnan och Maheshwari (2011) ställer ett 

karriärsystem tre huvudelement till förfogande. Den första avser företags rekryteringsförmåga där en stark 

förmåga kännetecknas av intern rekrytering framför extern. Den andra avser i vilken utsträckning företaget 

kan erbjuda utbildning – som i ett nästa steg kan leda till andra tjänster inom det egna befattningsledet 

(Roehling et al 2000). Den tredje avser företagets förmåga att skapa goda karriärvägsförutsättningar: 

antingen den vertikala karriärvägen med högre lön och breddat ansvarsområde uppåt i hierarkin, eller den 

laterala karriärvägen med högre lön och status genom avdelningsbyte. Hall (1996) delar upp karriärsystemen 

i två kvalitativa former. I det traditionella systemet ligger tyngdpunkten på att utveckla företagets interna 

humankapital till högre befattningar, medan det andra systemet i hög grad fokuserar på extern kvalificerat 

humankapital – som konkurrerar om höga befattningar inom företaget (Baruch & Peiperl 2003). 

Utformningen av moderna belönings- och karriärsystem tenderar i allt högre utsträckning att styra kursen 

mot individuella och prestationsbaserade belöningar, liksom bana väg för intern konkurrens inom det egna 

befattningsledet (Perry et al 2009).  
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Rättviseteori 

       Mowday (1991) redogör för en central distinktion mellan behovs- och rättviseteorier. Enligt 

behovsteorierna emanerar motivation ifrån individers inneboende mekanismer. I stark kontrast inträder 

motivation, i enlighet med rättviseteori i ett inbördes styrkeförhållande mellan individen och den sociala 

yttre miljön. Den sistnämnda exemplifieras av individers subjektiva upplevelser – gällande hur andra 

människor behandlas i förhållande till varandra. Adams (1963) porträtteras som rättviseteorins 

förgrundsgestalt och beskriver fem centrala hypoteser inom disciplinen. Den första hypotesen beskriver att 

de anställda jämför värdet av den egna insatsen (input) och belöningsutfallet (output) i form av ett 

nettoresultat. Vidare jämförs detta nettoresultat med medarbetarnas nettoresultat i den andra hypotesen. 

Med den tredje hypotesen avses att såtillvida den anställde upplever en diskrepans mellan den egna och 

medarbetarens nettoresultat, inträder en föreställning av orättvisa. Med den fjärde hypotesen menas att ju 

bredare diskrepansen mellan nettoresultaten upplevs, desto intensivare känsla av frustration. Den femte 

hypotesen härleder att ju intensivare frustration upplevs, desto mer önskar vederbörande att moderera 

frustrationen genom att återupprätta rättvisa. Enligt Adams är den objektiva verkligheten inte avgörande för 

känslan av rättvisa, utan det handlar om den subjektiva upplevelsen hos respektive individ. Huseman (et al 

1987) betonar i likhet med Adams att rättvisa är subjektivt betingat och avhängigt individens 

personlighetsdrag. Mot bakgrund av detta torde de mellanmänskliga mekanismerna ges en tyngre roll på 

arbetsplatsen (Adams 1963). Nedan ges en schematisk bild av Adams rättviseteori (se figur 5).  

 

 

Figur 5: Adams rättviseteori (Adams 1963) 

Kognitiva teorier 

       I analogi med rättviseteori förklarar kognitiva teorier att motivation bildas genom en växelverkan 

mellan inneboende mekanismer hos individen och de yttre faktorerna i miljön (Mowday 1991). Enligt 

attributionsteorin samlar individer in observationsdata som ett led i att identifiera huruvida de styrs av inre 
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eller yttre motivationsfaktorer genom att studera sitt eget handlande (Anderson 1983). Dessutom söker sig 

individer som styrs av yttre faktorer till yttre belöningar i termer av exempelvis lönetillägg. På liknande sätt 

attraheras individer som styrs av inre faktorer av inre belöningar i termer av exempelvis stimulerande 

arbetsuppgifter. Kritiska röster menar att standardiserade belöningssystem kan bära med sig negativa 

implikationer – och att orsaken är att belöningarna saknar individuell förankring (Jordan 1986). 

Felorienterade belönings- och styrsystem riskerar att bli kontraproduktiva. Detta knyter bl.a. an till företag 

som erbjuder externa belöningar till anställda – som främst drivs av inre belöningar. Anledningen är den 

överhängande risken att de inre drivkrafterna degenereras. Parallellt som de yttre belöningarna träder in som 

överordnad drivkraft. I praktiken medför belönings- och styrsystem av det slaget: att en individ som redan 

upplever hög grad av arbetstillfredställelse – via sina arbetsuppgifter och sedermera avlönas för motsvarande 

uppgifter – riskerar att demotiveras av dessa (Frey 1997). I linje med resonemanget ovan menar kritiker att 

frånvaron av yttre belöningar kan bidra till ökad grad av inre motivation (Weick 1966). Distinktionen mellan 

inre och yttre motivationsfaktorer avhandlas dessutom i teorierna om inre och yttre ”locus-of-control”, 

dvs. kontrollfokus (Rotter 1966). Forskning visar att individer som i första hand drivs av inre 

motivationsfaktorer (inre locus of control), dels är tillfredställda i högre grad (Mitchell et al 1975), men 

också framgångrikare ledare (Anderson & Schneier 1978) och resistentare mot utbrändhet (Glogow 1986).  

       Lennerlöf (1981) fångar in dimensionerna utbrändhet, stress och kognitiv överstimulering som bärare 

av sänkt arbetsmotivation och arbetstillfredställelse. Enligt Weiner (1979) har självförtroendet i egenskap av 

inneboende motivationsfaktor en betydande inverkan på arbetsmotivationen. Motivationskraften är också 

starkt avhängigt i vilken grad individer upplever sig vara i stånd att utföra arbetsuppgifter. Exempelvis 

tenderar högpresterande individer att foga samman motgångar med otur, medan framgångar associeras med 

de egna prestationerna.  

       Enligt Dai och Sternberg (2004) är begreppet motivation en inskränkt mänsklig resurs med hög 

variationsvidd. Individer med stark motivation presterar i regel bättre än individer med låg motivationsgrad. 

Ett argument för detta är att de sistnämndas kognitiva förmågor i termer av kompetenser och kunskaper 

krymper vid låg stimuli. I fältstudier har samband mellan motivation och kognitiva processer anträffats 

(Blackwell et al 2003). Här framgår att det föreligger ett signifikant samband mellan elevers föreställningar 

om intelligens och prestationsutfall. I förstone höll eleverna en tankebana om att intelligens är ett element 

som varken är påverknings- eller utvecklingsbar. Eleverna som förvissades om att intelligens är såväl 

påverknings- som utvecklingsbar presterade betydligt bättre, i termer av högre betyg, än elever med kritisk 

förhållning till kognitiva förmågor. Huvudskälet var att de nyvunna tankemönstren skapade högre 

motivationsgrad bland de högpresterande eleverna.  
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Arbetsmiljö 

        Marler (2012) poängterar att människor tillbringar en betydande andel av sin livsföring på arbetsplatser. 

En ström av faktorer förklarar de bakomliggande mekanismerna varför en positiv arbetsmiljö är central vad 

gäller att driva upp trivselnivån bland anställda. Bakgrunden är partiellt att det förebygger sjukskrivningar, 

utbrändhet och vantrivsel som i nästa led höjer företagets effektivitet (Roche 2009). Forskning visar att det 

föreligger en association mellan arbetsmiljö och arbetsmotivation (Green et al 1983). Den förstnämnda 

påverkas av såväl interna som externa omständigheter. Enligt ett flertal studier – inom bankväsendet – 

framgår bl.a. en korrelation mellan trevliga kunder och positiv arbetsmiljö. Samtidigt vittnade personalen om 

att arbetsmiljön försämrades i takt med att bankkortet vidgades. Moxnes (1987) understryker vikten av ett 

delikat ledarskap i formgivningen av en positiv arbetsmiljö. Nyckeln är att medarbetare belönas för 

extraordinära insatser, likaväl som att ledarskapet präglas av tydlighet. Därutöver tenderar en positiv 

arbetsmiljö att pressa tillbaka kvoten av konflikter, som i sin tur öppnar dörren för utveckling och lärande. 

Rädsla av att begå misstag fortplantar sig snabbt i ett landskap som är laddat med konflikter, vilket 

undergräver initiativtagande och förändring (Ekvall 1996).  

       Organisatorisk demografi påverkas av ett flöde parametrar, däribland köns- och åldersfördelning, 

liksom antal år i företaget, utbildningsnivå och etnisk bakgrund (Pfeffer 1983). Inom forskningsfältet råder 

bred konsensus om förekomsten av ett starkt samband mellan organisatorisk demografi och 

arbetsmotivation. Av Pfeffers (1981) beskrivning att döma för en demografisk fördelning med sig en mängd 

effekter på samtliga processer i företaget. Företagets personalpolitik, tillväxt och teknologinivå stipulerar den 

demografiska fördelningen (Pfeffer 1983). I tider av högkonjunktur hamnar nyrekrytering i förgrunden, 

samtidigt som antalet långtidsanställda krymper. Snabb tillväxt skjuter dessutom fart på antalet karriärvägar 

som följer av att företag expanderar, som i sin tur attraherar grön arbetskraft. I motsatt riktning resulterar 

låg tillväxt inte sällan i en tjänsttrogen personal. Högteknologiska företag orienterar sig i regel mot 

kompetent humankapital, i termer av nyexaminerade studenter – med tidsenlig paketerad kunskap. 

Dessutom tenderar den typ av företag att operera i kunskapsintensiva miljöer.  

       Enligt interaktionistisk psykologis fundamenta är arbetsmotivation ett resultat av en interaktion mellan 

individens inneboende mekanismer och dess omgivning (Endler & Magnusson 1976). I likhet framgår 

att arbetsklimat spelar rollen av en mellanliggande variabel – mellan interaktioner på arbetsplatsen och 

arbetsmotivationen (Kozlowski & Farr 1988 ; Schneider 1987). Arbetsklimatet är en organisatorisk egenskap 

bestående av individernas attityder och beteende (Ekvall 1996). Organisationsklimat och organisationskultur 

är två olika fenomen. Medan den förstnämnda verkar som en mellanliggande variabel som påverkar 

individernas välbefinnande i organisationen, härleder den sistnämnda en manifestation av synliga 

beteendemönster. Figuren nedan beskriver en modell för arbetsklimat i egenskap av mellanliggande variabel 

(se figur 6). Vidare sorteras arbetsklimat in under begreppet arbetsmiljö och påminner i långa stycken om 
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belöningssystemets effekter – vad gäller organisatorisk demografi – men framhåller samtidigt kreativitet, 

arbetstillfredställdelse, motivation, och prestation (Kozlowski & Hults 1987 ; Schneider & Reichers 1983). I 

de iakttagelser som Ekvall (1989) gjort framgår att arbetsklimatet består av individens subjektiva tolkningar 

– som påverkas av ett pärlband av externa och interna faktorer – av de organisatoriska företeelserna. Medan 

det förra refererar till medarbetare samt organisationsstorlek- och struktur – griper den senare in kön, ålder 

och intressen (Kozlowski & Doherty 1989).  

 

 

Figur 6: Arbetsklimat som en mellanliggande variabel (Ekvall 1996) 

Belöningssystem som styrinstrument 

       Ekonomistyrning är en paraplyterm för olika former av styrinstrument (exempelvis belöningssystem) 

vars huvudrecept är att utforma och verkställa företagsstrategier i syfte att påverka och motivera 

medarbetarnas beteendemönster (Nilsson & Stockenstrand 2012). Motivet med styrning av det här slaget är 

att lämna ett användbart underlag åt företagets beslutsfattare att operera utifrån. 

       I kölvattnet av globaliseringen och den hårdnade konkurrensen – har tyngdpunktsförskjutningen för 

operativa verksamheten ändrat kursen mot en flödes- och processorientering som vilar på bättre 

samordningsmekanismer (Samuelson 2013). Som ett led i denna process – att möta samordningsbehovet – 

har ekonomistyrning fått en tyngre roll. Begreppet ekonomistyrning har modererats från en strategisk 

inriktning som präglats av såväl ekonomiska implikationer som diagnostisering och ingripanden av 

företagets avvikelser – till ett klimat där företag kopplat ett grepp om en situationsanpassad 

ekonomistyrning utifrån organisationens rådande förhållanden (Anthony & Govindarajan 2007). 

Anledningen härtill är att ekonomistyrningen inte sällan skiljer sig mellan olika företag, exempelvis vad gäller 

uppföljningsfrekvens av olika styrinstrument (Nilsson & Rapp 2005). Ekonomistyrning berör i första hand 

belönings- och informationssystem (Gröjer & Gröjer 1988). Huvudstrukturen i ett informationssystem är 
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betingat av ett företags styrmekanismer – att påverka personalen med hjälp av ekonomisk information 

(Samuelson 2013). Medan intern ekonomisk information behandlar dimensioner i termer av exempelvis 

redovisning, budgetering och produktkalkylering, avser extern information konkurrenter, trender, 

teknologiutveckling och efterfrågan. Belöningssystem som styrinstrument har å andra sidan hämtat sin 

ämnesmässiga ballast i att motivera och kanalisera de anställda i en önskvärd riktning genom att belöna 

önskvärda beteenden. Gemensamma beröringspunkter för nyssnämnda system är att de bildar grund utifrån 

organisationens mål i kombination med att de påverkar och motiverar de anställda att uppfylla dessa mål. 

Andra egenskaper gäller exempelvis komponenter i termer av målformulering och fortskridande uppföljning 

av resultat (Weiner 1948). Figuren nedan illustrerar hur ekonomi- och belöningssystem hänger samman (se 

figur 10).  

 

 

Figur 10: Ekonomi- & belöningssystem (Gröjer & Gröjer 1986 ; 1988) 

       Företags implementering av belöningssystem bär med sig en uppsjö av riktlinjer: dels belöna samtliga 

medarbetare likvärdigt, dels ge utrymme för anställda att direkt påverka den egna lönen – via individuellt 

uppfyllda mål (Smitt et al 2002 ; Thompson & Strickland 1992). Som ett komplement till detta följer att 

arbetsprestationer är operationaliserbara – inklusive regelbunden uppföljning; att extraordinära insatser leder 

till belöningar (Svensson 2001). Vidare kommunicera ut en gripbar koppling mellan önskvärda prestationer 

och belöning till företagets hela befattningskedja – via olika informationskanaler.  

       En bärande princip för att lyckas förankra belöningssystemet är att tydligt kommunicera ut informationen 

i hela organisationen (Roman 2009). Därigenom stärks också företagets roll som kopplingsorgan mellan 

önskvärda prestationer och belöningar. Avsaknad av en sådan koppling – mellan önskvärda prestationer och 

belöningar – bromsar effektiviteten, eftersom prestationerna inte är i paritet med kostnadsökningarna. En 

framgångsrik kommunikation av belöningssystem innehåller såväl en stringent analys och planering som en 

balanserad uppföljning (Smitt et al 2002). Med grund i empiriska nedslagsfält framgår det att 

förändringsprocesser vanligtvis aktualiseras utan att företagsledningen kommunicerar ut de bakomliggande 

skälen. Nyckeln till framgång är att ledningen istället postulerar att medarbetarna saknar kunskap i ärendet. 

Därmed kan en tydligare kommunikation åstadkommas kring organisationsförändringen och 

implementeringen av belöningssystemet. Vid den tidpunkt då belöningssystemet kommuniceras ut är det av 
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yttersta vikt att budskapet når företagets samtliga målgrupper. Lösningen är också att företaget lyckas 

förankra belöningssystemet i organisationens allehanda kanaler. Studier visar nämligen att en lyckad 

kommunikation av belöningssystem – i brist på förankring – krymper kopplingen mellan önskade 

prestationer och belöning avsevärt. Ett väl förankrat belöningssystem kan dessutom mejslas fram med hjälp 

av en kontinuerlig återkoppling av det rådande systemet (Cäker 2013). Av kartläggningen framgår också att ju 

närmre en prestation och belöning kan kopplas till varandra, desto starkare grad av koppling och motivation 

(Merchant & Van der Stede 2012). VD:n bär det yttersta ansvaret vad gäller att förankra och förmedla 

företags belöningssystem (Smitt et al 2002). 

       Med hjälp av olika begränsningstekniker minskar risken för att belöningssystem utvecklar sig 

kontraproduktivt. Exempelvis äventyrar lönesystem med höga individbaserade rörliga löneandelar företags 

helhetsresultat. Som en teknik här gäller att den rörliga löneandelen istället baseras på prestationer på 

individ-, grupp-, och organisationsnivå.  

       Vidare belönas enbart extraordinära prestationer kring rörliga löneandelar – utifrån ett normaliserat 

intervall om 80 och 120 procent av fastställd målnivå. Hamnar individen utanför intervallet – reduceras 

motivation. Här kan företag istället använda ”mjukare” gränser, dvs. att bonusen gradvis avtar i takt med att 

resultatet tilltar. En avtagande bonus kan med fördel fungera som en kraftfull motivator, men också 

begränsa den anställdas bonusfixering.  

        Bonusbank är ett annat exempel på ett styrverktyg som företagsledningar alltjämt praktiserar inom 

ramen för begränsningstekniker (Stewart 2012). Syftet med bonusbanker är att balansera företagets bonusar 

över tid, dvs. att en aggregerad årlig bonuskvot ersätts mot en utbetalning inom loppet av ett treårsintervall 

(Smitt et al 2002). Till bilden hör att det omorienterade utbetalningsintervallet verkar som en stimuliåtgärd 

att vidga företagsledningens planeringshorisont i kombination med att förhindra kortsiktiga lösningar.  

       I samband med att belöningssystem införlivas i organisationen blir de föremål för genomlysning och 

invävda som en del av den övergripande målstyrningen. Parallellt tvingas företag att tillämpa kvalificerade 

mätsystem för att identifiera i vilken grad målnivåerna uppfylls (Belfield & Marsden 2003). Bakgrunden är 

att prestationer som både operationaliseras och belönas – vanligtvis kommer till stånd (Simons 1999). 

Mätningen av det här slaget tillhör dock ett komplext område med svårigheter att fånga upp målens rika 

variationsvidd (Smitt el al 2002). Exempelvis mätning av måluppfyllelse på basis av antal nyförvärvade 

kunder eller försäljningsresultat.  

       Balanserat styrkort är ett praktiskt styrinstrument som kategoriserar och tydliggör olika resultatmått 

(Kaplan & Norton 2000). Styrkortet fragmenterar det överordnade målet till mindre delmål, vilket ger en 

överblick av vilka processer som står i begrepp att implementeras. Vidare syftar styrkortet till att såväl 

balansera som att ge en rättvisande bild av företagets finansiella och icke-finansiella mål.  
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        Ett explicit mätsystem fungerar nämligen som belöningssystemets draglok. Anledning är att mätsystem 

synliggör och premierar önskvärda prestationer utifrån företagets mål. Smitt (et al 2002) understryker vikten 

av att mätsystemen är anpassningsbara eftersom organisationer och dess mål förändras över tid. 

       En tydlig koppling mellan önskvärda prestationer och belöningar kan utvecklas i hägnet av företagets 

organisationskultur. Syftet med belöningssystem är att kanalisera en uppgiftsorienterad sammanslutning av 

medarbetare – att uppnå såväl fruktbara som gemensamma mål. Som en sekvens av konceptet – att 

medarbetarna relaterar och förenas kring samma mål – kan även minska arbetsprocessens osäkerhet. 

Belöningssystem kan dessutom bidra till ett konstruktivare företagsklimat genom att företagets 

belöningsstruktur upplevs rättvis, i termer av rimlig belöning i proportion till individuell arbetsprestation. 

Parallellt har belöningssystemets rika begreppsapparat en symbolisk effekt, i egenskap av en mellanliggande 

variabel som medlar en känsla av grupptillhörighet. Enligt Smitt skall belöningssystem utformas utifrån en 

hållbar och långsiktig planering. I den skönmålande bilden av belöningssystem förekommer också inslag av 

fallgropar. Exempelvis i tider av recession riskerar belöningar att utebli – om än en god utförd 

arbetsprestation. Tyngdpunktsförskjutningen bringar oordning i medarbetarnas koppling mellan prestation 

och belöning. Som en konsekvens av detta reduceras motivationen. Likaväl riskerar organisationskulturens 

kärna att urholkas. 

Kontextuella aspekter av belöningssystem 

       En ström av internationella företag vilka griper över breda fält – vittnar om svårigheten att utforma 

homogena belöningssystem (Smitt et al 2002). Anledningen är den starka åtskillnaden mellan olika nationers 

juridiska och skattemässiga förutsättningar (Jacobsen 2014). Detta kompletterar bilden av att vissa anställda i 

koncerner premieras i högre grad än andra – utifrån den operativa platsbundenheten (Smitt et al 2002). 

Problemkomplexet kan lindras genom att utforma belöningssystem som anpassas utifrån närmiljön. 

Ovanstående bakgrund illustrerar att organisationers verksamhetsstyrning – med belöningssystem som 

styrinstrument – vilar på såväl sociala som institutionella strukturer (Arvidsson 2005). Enligt Gröjer och 

Gröjer (1986) är strukturerna i belöningssystem i mångt och mycket avhängigt fackliga inskränkningar. 

Exempelvis reglerar fackliga kollektivavtal olika element i belöningssystem – bl.a. sociala trygghetspaket i 

termer av gruppolycksfalls- och sjukförsäkringar samt pensionsförmåner av olika slag (Johnsen & Storm 

1998). Som en följd av att kollektivavtalen reglerar antalet semesterveckor har belöningssystemens 

flexibilitet begränsats yttermera.  

        I spåren av den svenska arbetskulturen med underströmmar av såväl kollektivism som solidaritet 

uppstod de fackliga organisationerna (Cäker 2013). Belöningssystem är emellertid starkt förenat med 

individualism, där enskilda prestationer belönas. Inflationen av internationella företag – som tillämpar 

formella styrmedel på den inhemska arenan – har resulterat i en stark utvecklingsspiral av svensk arbetsrätt 

och intensiv användning av belöningssystem. Effekten är en kraftig tillströmning av olika belöningssystem 
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inom svenskt näringsliv – med förankring i svensk arbetskultur. Ett utmärkt exempel på detta är en inte 

sällan användning av kollektiva belöningssystem, då de ligger i linje med svensk ledarskapstil. 

Utvecklingsförloppet ovan har gett näring åt en rik flora av belöningsformer.  

Belöningsformer 

        Bonuslöner betalas ut i en rad olika former, exempelvis kan de anställda erhålla bonusar i form av 

kontanter, optioner eller aktier (Smitt el al 2002 ; Svensson 2001). Den sistnämnda formen syftar till att höja 

såväl lojaliteten som de anställdas intresse att underbygga företagets ekonomiska orientering – vinst i fokus. 

Emellertid är aktier av den naturen i regel låsta under en viss tidsperiod i syfte att blockera en hypotetisk 

avyttring.  

        Med optioner avses materiella individuella belöningar. Personaloptioner kopplas samman med aktiers syfte 

om att skärpa de anställdas lojalitet. Optioner kan beskrivas som en bonusfordran avhängig företagets 

aktiekurs. 

        Med teckningsoption menas ett värdepapper – som möjliggör för ägaren att anskaffa nyemitterade aktier 

till det marknadsmässiga priset under en viss cykel (Svensson 2001). Härigenom fungerar belöningssystem – 

via teckningsoptioner – som en väsentlig ingrediens att höja de anställdas engagemang och motivation. 

        Köpoptioner tecknas å andra sidan via individuella avtal mellan ägare och innehavare. Detta innebär att 

företaget isoleras från avtalet och därmed kan antalet aktier vidmakthållas i oförminskad styrka. Företag 

premierar optionsbelöningar eftersom de vanligtvis förfaller i samband med att anställningen upphör (Smitt 

et al 2002). Optionsprogrammen har dock blivit föremål för en ocean av utredningar. Kritiker menar bl.a. 

att optionsprogrammen saknar tydliga begränsningsföreskrifter som i sin tur skapar plats för 

kursmanipulation. 

       Med vinstandelsstiftelser avses materiella individuella belöningar (Smitt et al 2002). 

Vinstandelsstiftelser ingår vanligtvis som en viktig komponent i företags långsiktiga incitamentsprogram 

med representanter från såväl företag som fackliga organisationer (Gardner 2011 ; Davis & Shoorman 

1997). Representanterna delegeras myndighet att ansvara för öronmärkta medel – avsedda för bonusar till 

specifika målgrupper, i egenskap av företagets anställda (Smitt et al 2002). Bonusen kan dels avsättas till 

långsiktigt pensionssparande, men också uppbäras direkt. Vinstandelsstiftelser kan dock vara till förfång för 

ägarna. Anledningen är att antalet ägare späds ut, och således hämmas företag med begränsad ägarstruktur. 

       Med flexibla lönesystem avses materiella individuella belöningar (Smitt et al 2002 ; Svensson 2001). 

Flexibla lönesystem omges av både en fast och rörlig lönedel. Belöningsformen handlar i mångt och mycket 

om att stärka kopplingen mellan prestation och belöning. Skälet är att lyfta medarbetarnas arvoden förenat 

med extraordinära insatser (Smitt et al 2002).  

       Med målbonussystem avses materiella individuella och/eller kollektiva belöningar (Svensson 2001). 

Målbonussystem har sin grund i ett processorienterat landskap – att stärka kopplingen mellan företagets mål 
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och önskvärda arbetsprestationer. Målbonussystem innebär i praktiken att medarbetarna tilldelas bonusar i 

samband med att företaget uppnår målkvoten. Medan överträffade mål inbringar högre bonus skruvar 

uteblivna mål ned bonusen. Bonusarnas omfång beräknas utifrån två beräkningsgrunder: på basis av 

individuella prestationer alternativt utifrån kollektiva prestationer på grupp- eller organisationsnivå (Johnsen 

& Storm 1998).  

        Ett målbonussystem är till fördel vad beträffar att lönekostnaderna styrs utifrån intäkterna. Exempelvis 

avgörs räntabiliteten utifrån lönekostnadernas storlek (Smitt et al 2002). Icke desto mindre kan de anställda 

uppleva en otrygghet som knyter an till brist på fasta löner. Som ett led i att balansera företagets intressen – 

att tillgodose såväl företagets som de anställdas behov – har den s.k. 80/20-regeln vunnit ökat insteg. 80 

procent av lönen är fast medan 20 procent är rörlig. I regel är den prestationsbaserade rörliga delen högre 

inom exempelvis säljareskrået mot bakgrund av den starka kopplingen mellan arbetsprestation och 

resultatutveckling. Den rörliga delen vilar på tre element: själva arbetsprestationen, graden av 

kompetensutveckling samt övriga bonusar. Smitt betonar vikten av att balansera dessa utifrån företagets 

mål. Detta bildar grund i att företag tvingas premiera vissa element framför de med föga betydelse. Ett 

exempel på detta är att kunskapsintensiva företag med tonvikt på kompetens – i högre grad motiverar 

kompetensutveckling i den rörliga delen av lönen.  

       Med gratifikationer avses materiella individuella belöningar. Ersättningar av tillfällig natur – utifrån resultat 

efter finansiella poster – kännetecknar gratifikationer. Anledningen härtill är att gratifikationer betalas ut 

diskontinuerligt och utgör därför inte en bas för lönen. Ekot mellan gratifikationer och optioner är att de i 

regel upphör att gälla vid anställnings ändpunkt. Gratifikationens storlek beror på den anställdes bruttolön 

som betalas ut periodvis under året. Vid tillämpning av gratifikation utan incitament uppgår den aggregerade 

gratifikationspotten till 10 procent av resultat efter finansiella poster. I detta avseende omges hela företagets 

befattningskedja av gratifikationsutbetalningarna (exklusive försäljare med provisionsbaserad lön). 

Gratifikation med incitament tar sin utgångspunkt i en basandel med möjlighet för tillägg genom 

incitamentsfrämjande åtgärder. En bärande princip i detta gratifikationssystem är att belöna och stimulera 

värdeskapande arbetsprestationer inom specifika enheter på företaget. Exempelvis inom ramen för 

strategiska enheter – med ambition att penetrera nya marknadssegment.   

       Med förmåner avses materiella individuella och/eller kollektiva belöningar. Förmåner är en 

motivationsfrämjande hörnsten inom ramen för företags belöningssystem. Av en Sifoundersökning 2001 

framgår att tjänstepension, sjukförsäkring och friskvårdsbidrag tillhör de faktorer som värderas högst i 

kategorin förmåner. I konstrast står följande; tjänstebil, kostförmåner och hemtjänster. I samma studie 

framgick en rikt varierande spridning mellan män och kvinnors ståndpunkter. Kvinnorna värderade 

sjukpenning högst medan männen främst skattade bonus. Vidare framgick att ju lägre inkomst individen 

förvärvade, desto högre värdesattes förmånerna. 
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       Med sociala belöningar avses materiella och/eller icke-materiella individuella och/eller kollektiva belöningar 

(Johnsen & storm 1998 ; Svensson & Wilhemsson 1988). Sociala belöningar är företagets operativa byggsten 

vad gäller att motivera personalen. En social belöning kan exempelvis uttryckas via beröm, befordran eller 

uppmuntran mellan chef och underordnad. Gratis kaffe, lunchkuponger och utbildning tillhör också 

kategorin sociala belöningar. Såväl beröm som erkännande – aktiverar de sociala incitamenten hos 

medarbetarna genom identifikation. Som i ett nästa steg leder fram till att andra medarbetare imiterar 

arbetsplatsens önskvärda beteende- och prestationsmönster. Sociala belöningar kan också beskrivas som en 

upplevd samhörighet i organisationen, i termer av att arbetsgivaren anordnar och/eller uppmuntrar 

personalfester och studieresor. Vidare utmärks sociala belöningar av att chefer delegerar personalen 

myndighet att agera med frihet under ansvar. Givande och meningsfulla arbetsuppgifter ingår också här 

(Svensson & Wilhemson 1988). Forskning visar att belöningssystem med tonvikt på sociala belöningar är 

framgångsrikare än andra (Peters & Waterman 1982). I anledning härav menar Svensson och Wilhemson 

(1988) att sociala belöningar utgör ett viktigt inslag när det gäller personalomsorg. Som ett resultat av yttre 

stimuli kan sociala belöningar fungera som en motiverande kraft att styra individers beteendemönster.  

Medaljens bak- och framsida 

       Syftet med belöningssystemen är att motivera och kanalisera de anställda i en önskvärd riktning utifrån 

organisationens mål (Gröjer & Gröjer 1986). Med grund i empiriska fältet har insikt om ett tydligt samband 

mellan prestation och belöning påvisat en ökad effekt av såväl arbetsprestationer som effektivitet i företag 

(Bergqvist 1994). Källan till detta är belöningssystemens kraft att stärka verksamhetens effektivitet – med 

hjälp av humankapitalets ökade effektivitet. Bergqvist gör härigenom en dikotom uppdelning mellan privata 

och offentliga organisationer.  I och med att privata kan erbjuda medarbetarna högre arvode i ett gott 

företagsklimat, underlättas också implementeringen av belöningssystemet. Samtidigt förmår inte 

organisationer i offentlig regi att erbjuda lukrativa arvoden i paritet med de privata aktörerna med anledning 

av avsaknaden av såväl finansiella mål som effektivitetskrav. Enligt Bergqvist är det organisatoriska 

landskapet inom privata näringslivet – intresserade av att implementera belöningssystem i högre 

utsträckning än inom offentlig sektor – och opererar därmed betydligt effektivare.  

       Som ett led i att kanalisera de anställdas prestationer i en önskvärd riktning, utifrån organisationens mål, 

avkrävs ett belöningssystem som bärare av definiering och operationalisering av väsentliga prestationer 

(Bergqvist 1994 ; Svensson & Wilhemson 1988). Mot denna bakgrund förefaller belöningssystem av det 

slaget – bäst i organisationer med mekaniska och förutsägbara arbetsuppgifter. Likaväl som avsaknaden av 

mekaniska arbetsuppgifter inom offentliga verksamheter försvårar implementeringen av belöningssystem. 

Ett arbetsklimat som karaktäriseras av hög oförutsägbarhet inom ramen för offentlig regi – leder inte sällan 

till att problem avhjälps (ex post) via ett pragmatiskt, individanpassat förfarande, dvs. utan en fast ram. I 

detta avseende ändras kursen bort från organisationens mål, vilket kan föra med sig målkonflikter. 
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Härigenom återfinns tre slag av intressekonflikter (Carrington 2014). En form av intressekonflikt benämns 

suboptimering – att olikartade mål prioriteras olika högt. En annan form betecknas överdriven 

regelfokusering och avser att regelrätt beteende hamnar i övervikt mot själva måluppfyllelsen. En tredje 

form av intressekonflikt utgörs av övermätning, dvs. att medarbetarna i högre grad ägnar tid åt att mäta 

prestationer än att uppfylla målen. På liknande sätt argumenterar Taylor (1911) för att individer strävar efter 

att maximera egennyttan – och prioriterar därför egna mål framför surrogatmål (exempelvis kollektiva mål). 

Botemedlet är att via belöningssystemet premiera extraordinära arbetsprestationer och på så sätt uppnå 

företagets mål (Balkin & Gomez-Mejia 1984). Således motverkar belöningssystemet effekten av 

suboptimering genom att kanalisera medarbetarnas beteendemönster utifrån företagets önskvärda struktur 

(Hopwood 1973). 

       Den praktiska verkligheten koloniseras emellertid av kontraproduktiva belöningssystem (Lawler 2008). 

Forskningen är besläktad med Von Glinow (1988) som framhåller att standardiserade belöningssystem 

tenderar att belöna hela befattningskedjan ekvivalent, dvs. utfärda belöningar i brist på personlig förankring. 

I samma verk ger Von Glinow en bild av företeelsen i andan av att ju mindre grad av personligt attribut en 

belöning uppförs, desto föga belönad upplever sig mottagaren. Därigenom bromsas mottagarens 

motivationsgrad, tillika belöningens funktion upp. Kritiska röster kontrasterar att icke-standardiserade 

belöningssystem kan uppfattas som orättvisa. Spåren från denna orättvisa kan paradoxalt nog verka som en 

demotivator för de anställda (Pfeffer & Sutton 2006). Detta hänger intimt ihop med tidigare observationer 

som visar att belöningssystem löper stor risk att belöna såväl kontraproduktivt som icke-önskvärt beteende, 

medan önskvärt beteende bestraffas (Ax et al 2009). I en välfärdsstat färgat av monetära konstruktioner vilar 

mångfalden av belöningssystem på materiella belöningar. Samtidigt visar forskning att icke-materiella 

belöningar i regel fungerar som de mest effektiva motivationsfaktorerna (Hedegaard Hein 2012). Ett 

bekämpningsmedel mot detta är att belöningssystem regleras utifrån individuella önskemål (Perry et al 

2009). Av det faktum att åtskilliga organisationer utformar belöningssystem, utan kännedom om vilka 

faktorer personalen de facto upplever sig belönade och motiverade av (Cäker 2013). Detta knyter bl.a. an till 

företag som erbjuder externa belöningar till anställda – som främst drivs av inre belöningar (Jordan 1986). 

Anledningen är den överhängande risken att de inre drivkrafterna degenereras. Parallellt som de yttre 

belöningarna träder in som överordnad drivkraft. I praktiken medför belönings- och styrsystem av det 

slaget: att en individ som redan upplever hög grad av arbetstillfredställelse – via sina arbetsuppgifter och 

sedermera avlönas för motsvarande uppgifter – riskerar att demotiveras av dessa (Frey 1997). 

 



30 

 

Sammanfattande konklusion av teoretisk bas      

        Av Jacobsens (2014) framställning föreligger en oöversiktlig mängd teorier som kartlägger vilka 

faktorer som motiverar människor. I vilken utsträckning hänger dessa perspektiv samman och/eller 

samvarierar? I och med att teorierna fokuserar på olika aspekter av motivation kan erfarenheterna 

härigenom få rollen av att bringa reda i informationsbruset. Inom dessa ramar kan alltså begreppet 

motivation angripas ur olika perspektiv (Shou 1991). Teoriernas delvis olika inriktningar gör att de 

fungerar som komplementära snarare än motsägande.  

         Begreppet behovsteori härleder i första hand att motivation emanerar från inre drivkrafter hos 

individen. Förväntans-, kognitiv- och rättviseteori behandlar i princip samma perspektiv, men utifrån olika 

ansatser. Ekot mellan de senare teorierna är att motivation är individ- eller situationsbetingat, dvs. härrör 

från både inre och yttre drivkrafter. Medan teorier kring arbetsmiljö- och klimat beskriver arbetsmotivation 

som ett resultat av en interaktion mellan inneboende mekanismer hos individen och dess omgivning (Endler 

& Magnusson 1976). Nedanstående figur illustrerar motivationsteoriernas olika perspektiv (se figur 9).  

        Vilka lärdomar kan hämtas ur samspelet mellan motivationsteorierna? Låt oss här konstatera att den 

gemensamma nämnaren är att belöningar kan fungera som en motiverande kraft att styra individers 

beteendemönster. Som framgått av tidigare redogörelser samvarierar också perspektiven emellan. Dessa 

samlade insikter har gett oss en djupare förståelse kring motivation som begrepp – vilket har hjälpt oss i det 

analytiska arbetet. 

        Inom forskningsfältet råder dessutom bred konsensus om förekomsten av ett starkt samband mellan 

organisatorisk demografi och arbetsmotivation (Pfeffer 1983). Med hänsyn till det anförda bedömde vi att 

vår andra forskningsfråga behövde vidareutvecklas. Detta förklarar varför vi valde att undersöka vilka 

demografiska aspekter som har en central plats gällande arbetsmotivation i företag (för en närmare 

beskrivning av detta, se exempelvis avsnittet dataanalys).  
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Figur 9: motivationsteoriernas olika perspektiv (Shou 1991) 
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        Av tidigare redogörelser framgår att belöningssystem kan föra med sig både positiva och negativa 

effekter. Fördelarna med belöningssystem överskuggar emellertid nackdelarna – och utgör därför ett centralt 

styrinstrument i en mångfald av svenska företag. Detta illustreras bl.a. av den rika floran av 

Stockholmsbörsens bolag som tillämpar belöningssystem som styrinstrument (Smitt et al 2002).  

         En hög arbetsmotivation är verkningslös såvida den inte styrs i en önskvärd riktning utifrån företagets 

övergripande mål (Shou 1991). Oberoende av om medarbetarna redan upplever sig motiverade i arbetet – 

kan belöningssystem fungera som ett facilt medel att styra motivationen i en riktning som förefaller önskvärt 

för företaget.  

        Vilka lärdomar kommer ur detta? Låt oss slå fast att belöningssystem i första hand kan användas för att 

rationalisera mänskligt beteende.       

         Belöningar kan vara såväl materiella som icke-materiella och kanaliseras mot enskilda individer 

och/eller fraktioner. Sålunda existerar fyra olika belöningskategorier: materiella individuella, icke-materiella 

individuella, materiella kollektiva och icke-materiella kollektiva belöningar. Alla ovanstående 

belöningskategorier fungerade som underbyggnad för enkätundersökningen. Detta motiverades av att 

kategorierna har en djup förankring i tidigare forskning.  

        Företags implementering av belöningssystem bär med sig en uppsjö av riktlinjer: dels belöna och 

rymma samtliga medarbetare likvärdigt, dels ge utrymme för anställda att direkt påverka egna lönen – via 

individuellt uppfyllda mål. Dessa riktlinjer fungerade också som bas för intervjuformuläret.  
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Tidigare empiriska studier 

       Nedan presenteras tidigare empiriska studier kring belöningssystem – vilka har beröringspunkter med 

våra forskningsfrågor och därmed kan vara av betydelse.  

Dagkirurgiska kliniken 

       Det finns en mängd tidigare empiriska studier som behandlar belöningssystem (Arvidsson 2005). Ett 

exempel kan hämtas från en studie som genomfördes 2000 vid Dagkirurgiska kliniken vid Huddinge 

Universitetetssjukhus. Studien riktade fokus mot effekterna i sjukhusets teambaserade incitamentsprogram 

utifrån en sammanställning av vetenskapliga tankekonstruktioner gällande styrning av 

belöningssystem. Dagkirurgens affärskoncept var att montera en kundanpassad sjukvård med bäring på 

omvårdnadskvalitet, bemötande, liksom medicinskt omhändertagande. Som ett första led tillämpades en 

strikt uppföljning – vad gäller eftervården vid exempelvis operationer. 

       Den operativa verksamhetsstyrningen utövades med hjälp av ett s.k. balanserat styrkort. På samma sätt 

anlades ärenden på teamnivå, där respektive team delegerades myndighet att ansvara inom givna 

områden.                                         

      En problematiserad bild växte fram 2000 i kölvattnet av en ineffektiv resursallokering, liksom hög 

personalomsättning (Arvidsson 2005).  Företagets medicin mot detta var att upprätta en teambaserad 

incitamentsmodell. Tanken med modellen var att i första hand späda på produktiviteten med åtminstone 

fem procentenheter, men också att reducera personalomsättningen. Ersättningsnivåerna inom 

incitamentsmodellen baserades på följande komponenter: patientnöjdhetsindex, individuella mål och 

ekonomi. Ersättningstaket uppgick till 10 procent av fast individuell lön för hela befattningsledet. Medan 

ena halvparten av ersättningspotten betalades ut månatligen, lönades andra delen på halvårsbasis. 

       Studien initierades samtidigt som incitamentsmodellen kom till stånd och framskred inom loppet av ett 

år. Såväl enkäter som intervjuer användes som undersökningsinstrument. Ekonomi, produktion och 

personaladministration – griper in i datainsamlingen. Utfallen av dataanalysen ger för handen att 

verksamhetsmålen överträffades på en rad punkter. Låt oss synliggöra följande exempel: antal operationer 

steg med 7 procent samtidigt som genomsnittliga operationstimmar gick upp med 8 procent. Vidare 

fortplantade sig effekterna i ett nätverk av olika systemdelar, bl.a. överträffade kliniken sina kortisktiga mål 

beträffande patientnöjdhetsindex medan sjukfrånvaron sjönk. Därutöver lyckades klinken att kapitalisera, 

om än att löne- och materielkostnaderna stigit. Nyttoaspekterna av incitamentsmodellen som har härletts i 

det ovanstående, är också ett resultat av att kanalisera de anställda i en önskvärd riktning genom att belöna 

önskvärt beteende. Exempelvis att främja ansvarstagande och samarbete inom teamen. Slutsatsen var att det 

förelåg en korrelation mellan incitamentsmodellens effekter och syfte.  
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AstraZeneca 

       En studie om AstraZenecas bonussystem är ett annat exempel av temat. Dåvarande Astra (innan 

fusionen med Zeneca) gav spridning åt en vinstandelsstiftelse bestående av hela bolagets 

befattningsskrå. Modellen innebar i grunden att bolagets vinstnivå styrde den del av överskott som övergick 

till stiftelsen. På en punkt var systemet särskilt sårbart, nämligen att en föga individuell påverkbarhet bredde 

ut sig. Att incitamenten var obetydliga bidrog till att medarbetarna inte alltid vinnlade sig att ändra beteendet 

– var också orsaken till att vinstandelsstiftelsen bärförmåga punkterades. Huvudskälet till att 

vinstandelsstiftelsen luckrades upp efter fusionen med Zeneca följer alltså av den ovanstående förklaringen. 

        Det tidigare systemet substituerades av ett mål- och prestationsorienterat bonussystem. Inom dessa 

ramar delgavs organisationens medlemmar de övergripande målen med bäring på önskvärda prestationer. I 

nästa steg fragmenterades målen till mindre delmål på individnivå. En väsentlig aspekt var att bonussystemet 

stod i begrepp att belöna måluppfyllelse och härigenom lämna understöd åt organisationens målstyrning. 

Huvudpoängen med detta tankekorn var att extraordinära prestationer väntades mynna ut i ökad 

konkurrenskraft.  

       Att räntabiliteten avgjorde storleken på bonusutbetalningarna var också till gagn för bolaget. Skälet var 

att systemet förde med sig bieffekter, i termer av kostnadsmässiga övertag – då företaget inte belastades med 

ytterligare (löne)kostnader vid bristfällig resultatutveckling. Om företaget hade infört lönehöjningar (av den 

fasta lönen) hade kostnaderna istället permanentats. Bonussystemet beräkningsgrund baserades på 

resultatmätning på koncern-, enhets-, grupp- och individnivå. Motivet till detta var att kväsa suboptimering. 

Handelsbanken 

       Handelsbanken konstruerade den framgångrika vinstandelsstiftelsen Oktogonen 1973 (Arvidsson 2005 ; 

Wallander 2002). Den grundmurande principen med Oktogonen var att utkristallisera en känsla av rättvisa 

med hjälp av ett ekvivalent belöningssystem. Modellen tar sin utgångspunkt i att årligen jämföra 

Handelsbankens intima resultat med konkurrenternas genomsnittliga resultat. Vid resultat i övervikt för 

Handelsbanken avsätts en tredjedel av överskottet till Oktogonen. Värdet av vinstandelsstiftelsen vilar 

således på det egna kapitalets räntabilitet. Personalen har vid 60 års ålder tillåtelse att uppbära betalning för 

sin beskärda andel alternativt allokera utbetalningarna över 10 år. Bakgrunden till konceptet är att skärpa 

såväl personalens motivation som lojalitet. Som en sekvens av att Oktogonen är ett värdepappersorienterat 

incitamentsprogram – äger de anställda tio procent av Handelsbankens aktiekapital. 

SPP 

       En annan form av belöningssystem som blivit föremål för en studie är SPP:s bonussystem (Arvidsson 

2005). Ledningen beslutade om att införa ett nytt bonussystem som riktade sig mot samtliga anställda. 

Källan var att det förutvarande bonussystemets väsentliga inslag – styra de anställdas beteenden i en 
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önskvärd riktning – låg utom ledningens kontroll. Därtill hamnade systemet i skottlinjen mot bakgrund av 

att företagsklimatet präglades av orättvis behandling, till förmån för bl.a. bolagets säljare. Bottenkänningarna 

var också ett resultat av att bonusarna inte knöt an till individuella mål. Med ett nytt bonussystem och en 

handlingskraftig verksamhetsstyrning i frontlinjen ämnade företaget att knyta samman medarbetarna mot en 

serie önskvärda beteenden, dvs. att sätta kund, kompetensutveckling, motivation och samarbete i mitten. 

Med utgångspunkt i denna inramning lämnade det nya systemet en mängd positiva effekter. Ett exempel var 

högre grad av önskvärda prestationer. Detta faktum förklaras av att målen både synlig- och tydliggjordes. 

Parallellt med tätare återkoppling, liksom ymnigare samarbete inom arbetsteamen.  

       Att bonusutbetalningarna baserades på såväl individuella som kollektiva mål bildade inte desto mindre 

en källa till kritik från medarbetarna. Debatten hängde ihop med att de kollektiva målen upplevdes svåra att 

utöva inflytande på. Slutsatsen var att det nya bonussystemet belönade och motiverade önskvärda 

beteenden. 

Internationell empiri 

       En mängd studier beskriver systematiskt vad som motiverar enskilda individer i arbetet (Chen & Kanfer 

2006). Likväl står det klart att motsvarande forskning är mager kring hur motivationsprocessen iscensätts i 

arbetsteam. Kritiska röster lyfter fram att belöningssystem – med bäring på inte mer än individuella mål – 

kan försumma en kollektivt stimulerande effekt. Kollektiva mål kan å andra sidan vara till förfång för 

verkningsgraden, i och med risken för att medarbetare kan fripassagera på andras prestationer. I en bredare 

ansats förespråkar kritiker att s.k. hybridbelöningssystem kan parera nämnda fallgropar – med hjälp av att 

korsbefrukta individuella och kollektiva mål. 

        Som ett led i detta initierades en amerikans studie kring belöningssystem med tyngdpunkt på 

arbetsteam (Pearsall & Ellis 2010). För att ge studien en vid inramning uppgick deltagarna till 360 

amerikanska universitetsstudenter. Studenterna sorterades slumpmässigt in i 90 olika arbetsteam inom 

ramen för individuella-, kollektiva-, respektive hybridbelöningssystem. Som utgångspunkt gavs respektive 

team – i en simulerad virtuell övning – uppgiften att försvara ett geografiskt territorium från angripare. 

Därnäst tilldelades samtliga medlemmar i respektive team olika slags militärfordon i termer av stridsvagnar, 

helikoptrar samt attack- och övervakningsflygplan – inkluderat unika styrkor och svagheter. Motivet var att 

kartlägga de samordningsmekanismerna som låg till grund för att klara uppgiften, likaväl hur de samspelade. 

Med hjälp av ett särskilt index studerade forskarna i synnerhet graden av informationsspridning inom 

respektive arbetsteam. Huvudpoängen var att analysera i vilken grad information kommunicerades till ”rätt” 

person, dvs. mottagarens förmåga att omsätta informationen i praktiken. Slutsatsen var att 

hybridbelöningssystem motiverade sina respektive medlemmar högst.  
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Sammanfattande konklusion av tidigare empiriska studier 

       Utifrån bakgrundsteckningen ovan kan vi konstatera att företagen i de tidigare empiriska studierna 

tillämpar olika former av belöningssystem.  

       Vilka lärdomar kan hämtas ur detta? Den viktigaste lärdomen är att det inte existerar något optimalt 

belöningssystem – som passar alla typer av organisationer. Följaktligen tvingas företag att hämta en 

skräddarsydd lösning på problemet. Belöningssystemen måste därför anpassas till den verksamhet som 

bedrivs utifrån de specifika förhållandena som råder inom organisationen. Låt oss lyfta fram följande 

exempel: ett företag som befinner sig i en produktutvecklingsfas torde belöna innovativa prestationer i 

högre grad än företag med färdigställda produkter. Resonemanget ovan förklarar varför vi har valt att 

analysera och presentera våra undersökningsobjekt separat, dvs. studera hur belöningssystemet styr anställda 

utifrån de specifika förutsättningarna i enskilda fall (för en närmare beskrivning av detta, se avsnitten 

redogörelse av empiri samt diskussion). 
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Metod 

       I det följande avsnittet presenteras våra metodologiska val och dess tillhörande motiv. 

Litteraturgranskning 

       I ett första steg genomfördes en litteraturgranskning inom ämnesområdet. Motivet till detta var att 

utforma såväl ett enkät- som intervjuunderlag på vetenskaplig grund (Ekström & Larsson 2010). Likaså föra 

konstruktiva samtal under fältarbetets procedur, liksom utföra en ändamålsenlig analys av datamaterialet.  

Av praktiska skäl valde vi att använda sökfunktionen EBSCO Discovery Service (EDS). Detta motiverades av 

att den gav tillgång till vetenskapliga artiklar inom samtliga behandlade discipliner. Källan till de mest 

centrala teoretiska bidragen återfanns bland databaserna JSTOR och Google Scholar. I centrum för 

litteratursökningens fåra stod nyckel- och sökorden: belöningssystem och motivation. Detta begreppspar 

användes såväl isolerat som i kombination sinsemellan, i avsikt att lokalisera ett brett spektrum av källor. 

Huvudskälet till att ledorden ovan användes idogt var att ringa in relevanta källor med ämnestillhörighet i 

sökarean. Likaledes användes motsvarande ledord på engelska för att vidga volymen yttermera. Med hänsyn 

därtill fokuserade vi i första hand på vetenskapliga bidrag i närtid, och i andra hand på bidrag av traditionellt 

slag. 

Forskningsdesign 

       Mot bakgrund av att forskningsfrågorna skjuter in på ett komplext forskningsområde bedömde vi att 

dessa kunde besvaras mest ändamålsenligt med hjälp av flera undersökningsinstrument. Anledningen härtill 

förklarar också varför vi valde att använda en metodbas med såväl kvalitativa som kvantitativa inslag. 

Undersökningar av det slaget tillåter nämligen forskaren att ta såväl mät- som frågeinstrument i anspråk i 

termer av enkäter och/eller intervjuer (Patel & Tebelius 1987). Denna typ av metod har blivit synonym med 

deskriptiva undersökningar. Den senare förespråkar inte en specifik undersökningsuppläggning – enkäter 

eller intervjuer – utan vilar snarare på forskningsproblemets art. Valet av metod motiveras av forskarens 

egen orientering att besvara forskningsfrågorna. Ovanstående bakgrundsteckning motiverade varför vi valde 

att använda enkät- och intervjuundersökningar som underlag för datainsamling. Valet föll därför på 

intervjuer i fråga om att besvara uppsatsens första forskningsfråga. Liksom enkäter för att besvara andra 

forskningsfrågan (för en mer utförlig redogörelse, se avsnitt datainsamling). Till yttermera visso analyserades 

undersökningsobjektens interna styrdokument med belöningssystemen i förgrunden. 

Val av undersökningsobjekt 

       Urvalet för intervjuundersökningen handlades i en serie faser. Projektet initierades med att välja tre 

företag: CellaVision AB i Lund, Duni AB i Malmö och Nolato Polymer AB i Ängelholm. Urvalskriteriet 

motiverades dels av praktiska inslag, dvs. att företagen i fråga skulle komma i åtnjutande av effektiviserings- 
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och lönsamhetsutveckling liksom attraheras av andra internaliserande incitament genom att delta i 

undersökningen. Enligt Ekström och Larsson (2010) ligger tyngdpunkten på att välja deltagare med 

opportun inställning till undersökningen. Anledningen är att deltagare av det slaget – i högre grad delar med 

sig av rikhaltig information. Urvalskriteriet motiverades delvis utifrån studiens syfte; att orientera studien 

mot företag med formella belöningssystem. Vidare utfördes ett lämplighetsurval av 

undersökningsobjekten. En bärande punkt i lämplighetsurval är att deltagarna handplockas utifrån givna 

inklusionskriterium (Denscombe 2007). Därför fokuserade vi på företag noterade på Stockholmsbörsen. 

Anledningen till detta var att en betydande andel av Stockholmsbörsens bolag tillämpar belöningssystem 

som styrinstrument (Smitt et al 2002). Studien avgränsades till tre företag på grund av uppsatsens snäva 

tidsfrist. Ett föga diskuterat spår är att undersökningsobjektens platsbundenhet, liksom branschtillhörighet 

är ovidkommande för studiens bärkraft. I linje med vad vi poängterat ovan menar Ekström och Larsson 

(2010) att platsbundet och branschtillhörighet är oväsentliga (givet att variablerna som studeras är av samma 

sort). Av den anledningen var undersökningsobjekten varken region- eller branschspecifika, eftersom 

belöningssystem är oavhängigt såväl platsbundenhet som branschtillhörighet. Därmed mejslades ett 

lämplighetsurval fram med bäring på sakkunniga intervjudeltagare inom respektive företag. Avsikten var att 

intervjua en brokig skara av befattningshavare – från den operativa kärnan till den strategiska ledningen. 

Mot denna bakgrund kringgärdades urvalet i första hand till respondenter med djuplodande kunskaper inom 

belöningssystem; härav urvalsmetoden. Likaväl står studiens syfte – att undersöka i vilken grad 

belöningssystem utnyttjas i respektive undersökningsobjekt – i konflikt med att analysera och undersöka 

generaliserbara undersökningsobjekt, dvs. undersöka enskilda fall istället för att generalisera en population.  

Lämplighetsurvalet mynnade ut i en överrepresentation av chefer (om 100 procent). Bakgrunden är att 

chefer inte sällan har myndighet att prägla utformningen av belöningssystem. Denna bild tonar fram i 

spåren av dess breda kunskapsbas i ärendet.  

       Urvalet för enkätundersökningen utfördes i två faser. Som ett första led i urvalet valdes tidigare 

nämnda företag ut i skuggan av intervjuerna. Därefter valdes en ansvarig person ut i respektive företag med 

myndighet att frambära 30 enkäter över hela befattningskedjor. Anledningen var att bringa fram ett urval 

som fungerar som en miniatyr av populationen (i respektive företag).  

       CellaVision AB är världsledande inom sin industrigren – digital medicinsk mikroskopering inom 

hematologi.1 Företaget utvecklar och säljer analysinstrument baserade på digital bildanalys, artificiell 

intelligens och IT vilka syftar till att rationalisera och effektivisera medicinskt laboratoriearbete. Manuell 

mikroskopering är alltjämt den vanligaste analysmetoden inom sjukvården. Av den anledningen är 

marknaden för digital mikroskopering förhållandevis oexploaterad; härav en begränsad kommersiell 

konkurrens. Företaget är verksamt i Japan, Kanada, liksom Kina, Sverige och USA. Kunderna är i regel 

                                                 
1
 CellaVision AB årsredovisning 2014 

http://www.cellavision.com/filearchive/9/9326/CellaVision_%C3%A5rs_2014_SV_lowres.pdf  

http://www.cellavision.com/filearchive/9/9326/CellaVision_%C3%A5rs_2014_SV_lowres.pdf
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sjukhus- och kommersiella laboratorier, och kundnöjdhetsindex under 2014 uppgick till 100 procent. 

Koncernens nettoomsättning växte från 2013 års resultat om 179,9 MSEK till 216,9 MSEK 2014. Detta 

motsvarade en tillväxt om 21 procent under samma period. I anslutning härtill uppgick kostnaderna för 

FoU till 22,8 MSEK. Företaget är ett innovativt och laborerande företag med 52 patent i portföljen. Mot 

utgången av 2014 uppgick totalt antal heltidsanställda i koncernen till 72, varav 44 män respektive 28 

kvinnor. Av medarbetsundersökningar framgår att 93 procent av medarbetarna anser att företaget är en 

mycket bra arbetsplats. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap, och styrs av en 

ägarvald styrelse som kontrollerar ledningsgruppen. Sistnämnda består av totalt 8 personer, varav 6 män och 

2 kvinnor. Företaget tillhör sjukvårdssektorn och ingår i branschen sjukvårdsartiklar.2  

       Såväl en enkät- som intervjuundersökning verkställdes i CellaVision AB i Lund. Enkätdeltagarna bestod 

av 30 anonyma respondenter. Intervjudeltagare var teknikchef, Adam Morell, ekonomichef, Magnus Blixt 

samt VD, Zlatko Rihter. 

       Duni AB designar, tillverkar och marknadsför mjukpapper, måltidsförpackningar och 

bordsdukningsartiklar för engångsbruk.3 Konkurrenterna består av såväl mindre lokala företag som stora 

pappers- och massaföretag. Företaget är verksamt i Ryssland, Singapore samt större delen av Europa. 

Kunderna består främst av lokala aktörer verksamma inom restaurang, catering och matproduktion. 

Emellertid orienterar sig företaget alltmer mot större globala kedjor. Koncernens nettoomsättning växte 

från 2013 års resultat om 3803 MSEK till 4249 MSEK 2014. Kostnaderna för FoU uppgick till 22,8 MSEK 

för samma period. Företaget har patenterade produktionsprocesser vilka syftar till att säkerställa kvalitet. 

Mot utgången av 2014 uppgick medelantal anställda i koncernen till 2184, varav 1239 män respektive 945 

kvinnor. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap, och styrningen sker via 

bolagsstämman, styrelsen, koncernledningen och VD:n i enlighet med svensk lagstiftning. Ledningen består 

av totalt 10 personer, varav 8 män och 2 kvinnor. Företaget tillhör sektorn sällanköpsvaror och tjänster och 

ingår i branschen varaktiga konsumtionsvaror.4 

       Såväl en enkät- som intervjuundersökning genomfördes i Duni AB i Malmö. Enkätdeltagarna bestod av 

30 anonyma respondenter. Intervjudeltagare var HR-chef, Kettil Wedin samt utvecklingschef, Thomas 

Lööb. 

       Nolato Polymer AB är ett dotterföretag som ingår i Nolato AB koncernen.5 Företagen i koncernen 

utvecklar och säljer plast-, silikon- och TPE-produkter till stora aktörer inom tre verksamhetsfält: 

medicinteknik, telekom och industri. Exempel på konkurrenter är Philips-Medisize, Jabil Green Point och AQ 

                                                 
2
 www.nordnet.se  

3
 Duni AB årsredovisning 2014 

 http://duni.inpubl.com/2014/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/Duni_14_SV_single.pdf  
4
 www.nordnet.se  

5
 Nolato AB årsredovisning 2014 

http://www.nolato.se/downloads/nolato-arsred-2014-se.pdf  

http://www.nordnet.se/
http://duni.inpubl.com/2014/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/Duni_14_SV_single.pdf
http://www.nordnet.se/
http://www.nolato.se/downloads/nolato-arsred-2014-se.pdf
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Group. Nolato AB bedriver verksamhet i Asien, Europa och Nordamerika. Koncernens nettoomsättning 

minskade från 2013 års resultat om 4522 MSEK till 4234 MSEK 2014. Kostnaderna för FoU uppgick till 

227 MSEK under samma period. Mot utgången av 2014 uppgick medelantal anställda i koncernen till 8020. 

Vidare uppgick könsfördelningen till 49 procent män respektive 51 procent kvinnor. Företaget är noterat på 

NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap, och styrs av en ägarvald styrelse som kontrollerar ledningsgruppen. 

Sistnämnda består av totalt 5 personer – samtliga män. Företaget tillhör sektorn informationsteknik och ingår i 

branschen kommunikationsutrustning.6  

       Såväl en enkät- som intervjuundersökning genomfördes i Nolato Polymer AB i Ängelholm. 

Enkätdeltagarna bestod av 30 anonyma respondenter. Intervjudeltagare var VD, Anders Willman, 

produktionschef, Johan Skyllerstedt samt ekonomichef, Madelene Torstensson. Figur 11 visar en schematisk 

uppställning över de olika undersökningsobjekten. 

 

Undersökningsobjekt 1 

CellaVision AB (Lund) 

 

Deltagare intervjuer 

Adam Morell, teknikchef 

Magnus Blixt, ekonomichef 

Zlatko Rihter, VD 

 

Deltagare enkäter 

30 anonyma respondenter 

Undersökningsobjekt 2 

Duni AB (Malmö) 

 

Deltagare intervjuer 

Kettil Wedin, HR-chef 

Thomas Lööb, utvecklingschef 

 

 

Deltagare enkäter 

30 anonyma respondenter 

Undersökningsobjekt 3 

Nolato Polymer AB (Ängelholm) 

 

Deltagare intervjuer 

Anders Willman, VD 

Johan Skyllerstedt, produktionschef 

Madelene Torstensson, ekonomichef 

 

Deltagare enkäter 

30 anonyma respondenter 

Figur 11: deltagarna i enkät- & intervjuundersökningarna 

Datainsamling 

       För att besvara uppsatsens inledande forskningsfråga: vilka belöningsformer företag använder för att 

motivera personalen (givet de teoretiska utgångspunkterna) – utfördes strukturerade intervjuer i första 

hand med representanter ur respektive företags strategiska ledning (se appendix 2). Parallellt med 

ljudinspelning förde vi löpande anteckningar i respektive intervju, under tre dagar mot utgången av april 

2015. Huvudskälen var att säkra dataåtkomst, liksom att intervjuaren kunde ägna respondenten all 

uppmärksamhet och därigenom undvika selektivt lyssnande. De totalt 8 intervjusubjekten tog var och en ca 

25-40 minuter i anspråk. Valet av intervjuer gjordes på basis av att en enkätundersökning (med fasta 

svarsalternativ) inte var kompatibel nog att besvara den första forskningsfrågan.  

                                                 
6
 www.nordnet.se  

http://www.nordnet.se/
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       I enlighet med Patel och Tebelius (1987) rekommendationer tvingades ett flöde av grundliga 

förberedelser dessförinnan fram: att samtliga intervjusubjekt skall uppbära ett missiv – som beskriver 

undersökningens syfte liksom ansvariga utgivare, tillika kontaktperson vad beträffar inbokning av intervjutid 

– innan själva intervjun nedtecknas (se appendix 1). Därtill förväntas forskningsledarna att presentera och 

legitimera sig informativt samt redogöra för missivets sakinnehåll. Skälet till detta är dels att söka överbrygga 

misstolkningar, dels föra med sig ökad legitimitet. Ledstjärnan här är att betona vikten av respektive 

deltagares bidrag. Likaså att klargöra beräknad intervjutid – liksom nämna hanteringen av konfidentiell 

intervjudata. En viktig aspekt är att forskningsledarna inte drivs utifrån subjektiva förgivettaganden utan det 

handlar om att agera objektivt.  

        Med probing avses en intervjuteknik som dels motiverar respondenten att vidareutveckla svaren, men 

också en kontrollapparat att styra interaktionen genom. Som framgår av den ovan givna översikten 

applicerades samtliga punkter i samband med intervjuerna. Parallellt blev undersökningsobjektens interna 

dokument föremål för granskning; i syfte att uppbringa en mångdimensionell bild av respektive företags 

belöningssystem.  

       För att besvara uppsatsens andra forskningsfråga: vilka belöningsformer personalen upplever sig 

motiverade av i praktiken – genomfördes enkätundersökningar i respektive företag. Såväl enkät- som 

intervjuundersökningarna ägde rum under samma tidsintervall. Till grund för undersökningen delades 

sammanlagt 90 enkäter ut. En enkät tog ca 3 minuter i anspråk. Av Patel och Tebelius (1987) framställning 

utgör enkätundersökningar i första hand ett mätinstrument för forskare att studera variabler i renons på 

materiella komponenter, exempelvis motivation. Besläktat med teorin är Befrings (1994) redogörelse om att 

forskare har möjlighet att konstruera egna hypotetiska egenskaper i enkäten – i syfte att göra variablerna 

tillgängliga för direkt observation. Ovan anförda egenskaper (exempelvis sakförhållanden) fungerar 

sedermera som beteendeindikatorer utifrån problemkomplexet i fråga. I detta fall deklarerar respondenterna 

i vilken grad de instämmer i respektive sakförhållanden på en sifferskala. Vi blev inspirerade av Fishbein och 

Ajzen (1975) likertskala i utformningen av denna sifferskala. Mot denna bakgrund delades 30 enkäter ut till 

personer över hela befattningskedjor, dvs. från operativa kärnan till strategiska ledningen i respektive företag 

(se appendix 3). Felaktigt ifyllda enkäter har ej behandlats. För att tillförsäkra 30 observationer i respektive 

företag delades ytterligare enkäter ut vid behov, dvs. vid otillfredsställande svarsfrekvens. Motivet för detta 

var att beräkna standardavvikelser. Agresti och Franklin (2012) betonar nämligen svårigheten med att fånga 

in avvikelser (exempelvis standardavvikelser) i småskaliga stickprov, dvs. färre än 30 observationer. Orsaken 

är inte att stickprovet nödvändigtvis måste överstiga 30 utan det handlar om att den statistiska styrkan 

infekteras. Således har vi valt tillräckligt många respondenter för undersökningen. 

       I enkäten beledsagades ett försättsblad – ett s.k. missiv – med motsvarande information 

intervjudeltagarna frambars via brev. Låt oss här understryka vikten av att missivet är korrekt utformat. 
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Anledningen härtill är att missivet ämnar motivera respondenterna att ifylla enkäterna adekvat (Patel & 

Tebelius 1987). Enkäterna bestod av 20 sakförhållanden hopfogade med 4 belöningskategorier: materiella 

individuella, icke-materiella individuella, materiella kollektiva samt icke-materiella kollektiva belöningar. 

Respektive belöningskategori företräddes härigenom av 5 sakförhållanden; därav enkätens omfång. Därnäst 

uppgav respondenterna i vilken grad de blev motiverade av respektive sakförhållande på en sifferskala 

mellan 1-7, i vilken 7 motsvarade mycket motiverad och 1 motsvarade inte motiverad alls. Som ett sista steg 

sammanställdes resultatet från respektive belöningskategori med tonvikt på medelvärde och 

standardavvikelse. Enligt Agresti och Franklin (2012) utgör frekvenstabeller en metod att spåra både 

medelvärde och standardavvikelse. Metoden gav oss de teoretiska verktyg som behövdes för att kalkylera 

såväl medelvärde som standardavvikelse för respektive sakförhållande. Likaså för respektive 

belöningskategori.  

       Analysen av belöningskategorierna visade att de högst uppmätta medelvärdena – har ytterst 

motiverande effekt på personalen – och inrangerades med hänsyn därtill. Här jämfördes utfall mellan enkät- 

och intervjuundersökningen. Motivet var att spåra en överensstämmelse eller distinktion mellan företags 

styrinstrument (som tillgrips för att motivera personalen) – och vilka belöningsformer de anställda upplever 

sig motiverade av i praktiken. Medan en överensstämmelse betingar att belöningssystemet förefaller adekvat, 

ger en distinktion att belöningssystemet är i behov av reformering. Till yttermera visso syftade 

enkätundersökningen till att söka reda på vilka demografiska aspekter som har en central plats gällande 

arbetsmotivation i företag. Svaret på frågan hänger intimt ihop med de regressionsanalyser som 

genomfördes – med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), ett dataprogram för bearbetning av 

kvantitativ data (en närmare beskrivning av detta ges i avsnittet dataanalys). 

Variabler 

      Belöningar kan vara såväl materiella som icke-materiella och kanaliseras mot enskilda individer och/eller 

fraktioner. Sålunda utgörs variablerna av följande belöningskategorier: materiella individuella, icke-materiella 

individuella, materiella kollektiva och icke-materiella kollektiva belöningar. Alla ovanstående variabler 

fungerade som underbyggnad för enkätundersökningen. Motivet var att kategorierna har en djup förankring 

i tidigare forskning. Nedan ges en informativ schematisk framställning av dessa (se figur 12). 

 

Variabel 1 

 

 

 

 

 

Materiella individuella belöningar 

Materiella individuella belöningar har fysisk representation och ges till enskilda individer, 

exempelvis högre lön. 
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Variabel 2 

 

 

 

Variabel 3 

 

 

 

Variabel 4 

Icke-materiella individuella belöningar 

Icke-materiella individuella belöningar saknar fysiska komponenter och ges till enskilda 

individer, exempelvis beröm. 

 

Materiella kollektiva belöningar 

Materiella kollektiva belöningar har fysisk representation och riktas mot fraktioner, 

exempelvis frukostbuffé. 

 

Icke-materiella kollektiva belöningar 

Icke-materiella kollektiva belöningar saknar fysiska komponenter och riktas mot fraktioner, 

exempelvis personalfester. 

 

 Materiella Icke-materiella 

Individuella Variabel 1 Variabel 2 

Kollektiva Variabel 3 Variabel 4 

Figur 12: belöningskategorier 

Dataanalys 

       Intervjudata analyserades utifrån en kvalitativ tolkande ansats. Valet av analysmetod var renodlat 

praktiskt. Av det faktum att tolkande analyser fungerar som forskarens kraftfulla baslinje – att däri diktera 

villkoren för bl.a. egna tolkningar liksom beskrivningar av intervjudata (Jørgensen & Philips 2000). Vi kan 

konkretisera resonemanget ovan genom att redogöra för att tolkningarna bygger på våra personliga 

erfarenheter och bakgrunder. I liknande ordalag poängterar Denscombe (2007) att forskarens egna 

erfarenheter och tolkningar i mångt och mycket kan påverka dataanalysen. Givet den grund kan dels 

överflödiga utsagor exkluderas i syfte att enbart presentera relevant data, dels koncentrera uppsatsens 

rapportomfång. Hela intervjuserien komprimerades till en sammanfattande version för respektive företag. 

Detta motiverades av att frågorna bedömdes viktigare än själva fallen. Analysen syftade i första hand till att 

besvara uppsatsens första forskningsfråga: vilka belöningsformer företag använder sig av för att motivera 

sina medarbetare. 

       För enkätdata användes beskrivande statistik i termer av medelvärde, standardavvikelse och 

demografiska bakgrundsvariabler. Anledningen var att dessa komponenter skulle skissera vilka 

belöningsformer personalen motiveras av i praktiken. Utifrån denna bakgrund besvara uppsatsens andra 

forskningsfråga: vilka belöningsformer medarbetare upplever sig motiverade av i praktiken.  

       Litteraturgranskningen visade bl.a. att det råder bred konsensus om förekomsten av ett starkt samband 

mellan organisatorisk demografi och arbetsmotivation (en bakgrund av detta gavs delvis i avsnittet 
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sammanfattande konklusion av teoretisk bas). Med hänsyn till det anförda kompletterade vi beskrivande statistik 

med s.k. regressionsanalyser, dvs. lokalisera potentiella samband mellan två eller flera variabler i en grupp 

– med hjälp av dataprogrammet SPSS (Edling & Hedström 2003). Denna analys implementerades i syfte att 

identifiera vilka demografiska aspekter som har en central plats gällande arbetsmotivation i företag.  

Studiens räckvidd & begränsningar 

       Motivation är en variabel som saknar materiell representation, vilket kan ådra sig isomorfiproblem – 

frågetecken kring överensstämmelse mellan verkligheten och mätresultatet (Befring 1994). Av den 

anledningen begränsas enkätundersökningens validitet – hur giltigt mätresultatet är. Enkätundersökningen 

kunde emellertid ge en indikation av motivationsgraden, obönhörligen inte kartlägga den. Ovanstående 

bakgrundsteckning baserades på områdets empiriska nedslagsfält – som visar att enkätundersökningar i 

första hand lämpar sig i fråga om variabler som saknar materiella komponenter, exempelvis motivation 

(Ekström & Larsson 2010). 

       Vidare fördes studien längs parallella spår: intervjudata baserades på respondenternas subjektiva 

upplevelser. Utifrån ett positivistiskt perspektiv finns därmed begränsningar i studiens objektivitet, tillika 

validitet (Arbnor & Bjerke 1994). Parallellt hämtade vi fram (intern)dokument (av tidigare framställd data) 

för att på sätt kartlägga de reella förhållandena. På liknande sätt beskriver Davidsson och Patel (2003) att 

dokumentdata saknar subjektiv karaktär, dvs. avspeglar verkligheten. Icke desto mindre kunde inte 

dokumentdata presenteras i uppsatsen av sekretesskäl. Därför fick dokumentdata en mindre roll i 

analysen. Mot bakgrund av detta bedömde vi att dokumentgranskning likväl bar med sig vissa ljuspunkter 

till studiens objektivitet och validitet – med hänsyn till studiens kvalitativa data. 

       Ekström och Larsson (2010) betonar vikten av grundliga föreberedelser innan intervjuserien tar vid. Låt 

oss lyfta fram följande exempel: att intervjuerna äger rum i en avskärmad miljö likaså utifrån en balanserad 

tidsram, dels för att utvinna uttömmande genmälen men också för att undvika sekvenseringseffekter. Med 

undantag av ett tillkortakommande genomfördes samtliga intervjuer på ett ändamålsenligt sätt. Som framgår 

av den ovan angivna översikten led intervjuserien brist på en homogen struktur. Samtliga intervjuer kunde 

genomföras utan störningsmoment, borträknat ett (i Duni AB).  

       Studien implementerades i tre företag i ljuset av uppsatsens förhållandevis snäva tidsfrist. Sålunda 

begränsades studiens reliabilitet – graden av mätprecision (Befring 1994). Mot bakgrund av detta 

rekommenderar vi en reproducering av studien i de autentiska företagen, likafullt i närbesläktade 

organisationer med analogisk struktur, i syfte att öka reliabiliteten.  

       Med representativt urval avses ett urval av en kohort till följd av en urvalsprocess – som skall fungera 

som en miniatyr av hela populationen – vilken består av tre faktorer; homogenitet, storleken på urvalet samt 

urvalsmetoden. Eftersom vi delegerade ansvar åt en ansvarig representant i respektive företag att dela ut 
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enkäter utom vår kontroll – kunde vi inte garantera fullkomlig slumpmässighet. Mot bakgrund av 

resonemanget ovan begränsades enkätundersökningens representativitet.  

       Källkritik vilar på fyra centrala element: äkthet, tendensfrihet, oberoende och tidssamband (Thurén 

2013). Graden av äkthet bestäms utifrån forskarens förmåga att avgöra källans äkthet. I ljuset av att en 

betydande andel av referenserna utgjordes av kritiskt granskade vetenskapliga artiklar bedömdes äktheten 

hög. Tendensfrihet är liktydigt med källans tillförlitlighet, dvs. ju högre tendensfrihet, desto tillförlitligare källa 

(Thurén 2013). Kartläggningen av studiens tendensfrihet var iögonfallande god, enligt vår analys. Dels 

utformades intervjufrågorna neutralt för att ge respondenterna ansvarsfrihets ur ett publicitetshänseende, 

dels behandlades enkätundersökningen anonymt. Som en sekvens av vad ovan anförts minskade 

sannolikheten att respondenterna undanhöll vital information. Medan källans oberoende kulminerar när den 

kommuniceras av upphovsmannen, förlorar den å andra sidan sitt värde i takt med att den kommuniceras i 

flera led (Thurén 2013). Geertz (1973) ger i den andan en bild av hur en text passerar flera tolkningsnivåer 

av verkligheten innan den möter mottagaren. I ett tätt hoptvinnat system förökar sig tolkningarna snabbt i 

olika led – via flera mekanismer. Med utgångspunkt i observatörens initiala tolkning av en företeelse – sprids 

den senare av författaren och/eller läsaren av texten. Enligt Geertz riskerar flera olika tolkningsnivåer att 

skapa en distinktion mellan verkligheten och texten. Av den orsaken kan källans oberoende begränsas. 

Botemedlet mot detta var att vi metodiskt spårade och refererade till primärkällor. Med tidssamband avses en 

korrekt tillämpning av samtida källor – som knyter an till teoretiskt forskning (Thurén 2013). Med hänsyn 

till det anförda fokuserade vi i första hand på vetenskapliga bidrag i närtid med avsikt att krympa tidsaxeln. 

Utifrån denna bakgrund är vår bärfasta mening att en genomgripande källkritik har utförts.  
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Redogörelse av empiri  

        I det följande presenteras såväl enkät- som intervjudata av respektive undersökningsobjekt. Som ett 

första steg initierades en analys av intervjudata genom en deskriptiv tolkande analys. Vidare presenteras 

enkätdata i form av beskrivande statistik – med hjälp av en matris (en närmare redogörelse av dessa 

analysformer återfinns i avsnittet dataanalys). I ett andra steg bär vi med oss resultaten från enkät- och 

intervjudata som analysunderlag till avsnittet diskussion.  

         Tanken var att undersöka enskilda fall, dvs. hur belöningssystemet styr anställda utifrån de specifika 

förutsättningarna i respektive undersökningsobjekt. Här ligger alltså förklaringsvärdet till varför vi valt att 

analysera och presentera undersökningsobjekten separat. 

CellaVision AB – intervjuer 

       Belöningssystemets utformning: företaget är operativt i Japan, Kanada, liksom Kina, USA och 

Sverige.7 Belöningssystemet avpassas utifrån praxis i respektive land. Den inhemska divisionen tillämpar ett 

formellt bonussystem som inbegriper samtliga anställda. Bonusen uppgår till högst 50 procent av fast 

månadslön respektive 300 procent för ledningen. Bonusutbetalningarna baseras delvis på överlappande 

komponenter, för ledningsgruppen respektive övriga medarbetare.8 Medan ledningsgruppen baserar sina 

bonusar på tillväxt, lönsamhet och personliga mål, tjänar enbart de två förstnämnda komponenterna som 

bonusunderlag för övriga medarbetare. Lönsamhets- och tillväxtmålen operationaliseras med hjälp av 

respektive, intima nyckeltal. Utfallen av dessa nyckeltal är å ena sidan avhängigt företagets finansiella 

utveckling, å andra sidan stöd för likhetsgranskning – vad beträffar målen. Som en konsekvens av detta 

utgår bonusarna enbart – såvida målen infrias. Lönsamhetsmålet är överordnat övriga komponenter i 

respektive scenario. Mot denna bakgrund avkrävs således att lönsamhetsmålet infrias – för att övriga 

komponenter skall bära med sig ett bonuspålägg. Motiven är att sätta de kollektiva målen i främsta rummet, 

likaså förhindra suboptimering. Mot utgången av året kartläggs alltjämt statistik – från bokslut till kontroll av 

måluppfyllelse. Det sistnämnda mäts utifrån en glidande skala mellan noll och ett maxtak. 

Bonusutbetalningen späds här på i takt med uppåtfärd i skalan. Vid överskridande av skalans maxtak ges 

emellertid ingen ytterligare bonus.      

       Likafullt tar verksamheten andra komponenter i anspråk utanför bonussystemet i syfte att motivera 

anställda. Låt oss lyfta fram följande exempel: i parad med att hela befattningskedjan erbjuds 

hälsokontroller, står utöver denna tjänstebil och privat sjukförsäkring till buds för ledningsgruppen och 

övriga höga tjänstemän.9 Motivet till detta är å ena sidan att profilera sig som en attraktiv arbetsplats, å andra 
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sidan att behålla sina kärnkompetenser.10 Ett bemärkt exempel är den uppskattade anordningen kring 

gemensamma morgonmåltider. Hit räknas också jippon i form av sommar- och julfester och närskylda 

tillställningar. Aktiviteterna budgeteras utifrån företagets resultatutveckling och förvaltas av företagets HR-

division. Bakgrunden är att företaget (med hjälp av medarbetsundersökningar) har tagit fasta på att jippon av 

det här slaget är en av ljuspunkterna – vad gäller personalvården och kollegialiteten.  

       En viktig aspekt av komponenter utanför belöningssystemet är att införliva en transparant social 

infrastruktur, dvs. att anställda bl.a. utväxlar information mellan varandra.11 Detta motiveras dels utifrån att 

dämpa spänningsfältet mellan olika divisioner, dels utifrån att inlemma en känsla av permanent delaktighet i 

företagets strategi. Ett tecken på detta är att en betydande andel av medarbetarna upplever ett stort 

engagemang i arbetet. Dragloket i denna utveckling är utmanande arbetsuppgifter, liksom personlig 

utveckling i en global arbetsmiljö. Detta hänger samman med att företaget premierar extraordinära insatser.12 

Företaget understryker vikten av personligt engagemang – där respektive bidrag är avgörande för 

utvecklingen. 

       Belöningssystemets kritiska villkor: företagets målsättning är att uppnå en genomsnittlig tillväxt om 

15 procent per år över en konjunkturcykel – givet att tillväxten är lönsam.13 På så sätt fångas en tydlig 

koppling in mellan företagets bonussystem och mål.  

       Den operativa verksamhetens handlings- och åtgärdsplaner (med ledningsgruppen längst fram) är inte 

sällan betungande. Icke desto mindre ger bred konsensus bland dessa – kraft att utforma företagsamma 

(femårs-) strategier som mynnar ut i årliga budgetar.14 Faktum är att de sistnämnda utgör själva kärnan i 

belöningssystemet; därav en tydlig koppling mellan strategi och systemets mätbara faktorer. Att de 

övergripande målen fragmenteras till mindre delmål – återkastar bilden av företagets strategi.15 Ett exempel 

på denna typ av fragmentering är att en tredjedel av ledningsgruppens bonus baseras på personliga mål. 

Detta ifrågakommande avspeglar den operativa verksamhetsstyrningen. Med detta följer dessutom att målen 

är distinkta, operationaliserbara och dagtecknade.  

       De kritiska faktorerna hänförs lönsamhets- och tillväxtsmålen. Faktorerna mäts rutinmässigt och 

belönas i anslutning till infriad målkvot. Överlag är bonussystemet förhållandevis gripbart – undantagen en 

ringa detalj: femtioprocent av ledningsgruppens förvärvsinkomster kan fonderas i ett långsiktigt program 

medan överskjutande del kan betalas ut nästkommande år. Beloppet i det förra betalas ut efter tre år – 

såframt verksamhetens aktie överskrider generalindex med 30 procent. Överstiger aktien generalindex med 

50 respektive 100 procent lyfts beloppet likaså med motsvarande procentsats. Motivet för detta var att 
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utforma kärnfulla incitament, dels för att tillgodose aktieägarnas intressen men också för att kväsa 

suboptimering på lång sikt. Programmets förelöpare innefattade samtliga anställda. Emellertid förde detta 

med sig en kvarnsten om halsen. Anledningen var att övriga medarbetare traktade efter ett tydligare 

tidsmässigt samband mellan prestation och belöningstidpunkt. Därtill riskerade den långsiktiga vinstpotten 

att ebba ut i takt med en underhaltig aktieutveckling, om än att företaget genererat vinst.16 Resultatet blev att 

dåvarande program permanentades för ledningsgruppen och gradvis avvecklades för övriga medarbetare.17 

Låt oss sätta fingret på att strömkantringen i hög grad färgades av medarbetarnas konsensus i ärendet, 

liksom att samtliga parter förlikade sig med denna utvecklingslinje.  

       Belöningssystemets målgrupp: belöningssystemet omfattar i mångt och mycket samtliga anställda i 

företaget. Den utskjutande punkten gällande bolagets tillväxt tillskrivs humankapitalet – från idégenerering 

till lansering av kommersiella produkter. Därmed griper belöningssystemet in befattningshavare (i alla led) 

med stor påverkan på resultatet. Vidare är ledningsgruppen försedd med nyckelrollen inom ramen för den 

långsiktig resultatutveckling; härav existensen av det långsiktiga programmet.18 

       Målens utformning: ambitionen är att mejsla fram realistiska och välbalanserade mål: här ges en 

övergripande bild av hur väl underbyggda de finansiella målen är, liksom den blottläggande tanken med 

målens tidshorisont; att de inte skall infrias varje år över en konjunkturcykel.19 Företaget har utifrån denna 

bakgrund – icke desto mindre utformat målen för att medarbetarna skall förmå att hamna på den glidande 

skalan, om än en inkomplett målkvot. Några element i den utvecklingen är att målen förankras via 

utvecklingssamtal likaså att de är utmanande, dvs. relativt komplicerade att uppnå.20 Emellertid utvärderas 

denna typ av utformning – enbart i samband med en serie misslyckande av måluppfyllelse.    

       Belöningarnas utformning: bonussystemet består av en kort- respektive långsiktig komponent.21 Den 

senare riktar sig enkom till ledningsgruppen, medan den förra omsluter samtliga anställda. Detta motiveras 

av att premiera insatser som påverkar resultatet på kort- respektive lång sikt. Bonusutbetalningarna baseras 

på företagets finansiella utveckling över ett kalenderår.22 Bonusarna utfaller i anslutning till marslönen 

nästkommande år. Utformningen av denna struktur är renodlat praktiskt.; dels att årsbokslutet föregår 

kontrollen av målinfrielse, dels ur ett insiderperspektiv, dvs. att samtliga parter delges informationen 

samtidigt. Motivet till detta är att undvika asymmetrisk information mellan medarbetare och externa 

intressenter.  

       Ledningsgruppens bonusar försätts i temporär karantän i det långsiktiga programmet. Företaget 

införlivar årligen ett balanserat långsiktigt treårsprogram för att möta de aktualiserade målsättningarna. 
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Notera att det tidsmässiga sambandet mellan prestation och belöning är avhängigt företagets olika 

divisioner.23 Spännvidden är synnerligen stor mellan exempelvis utvecklingsavdelningens insatser – med 

avkastning efter 3 år och försäljningsavdelningens insatser – som återspeglas ögonblickligen i resultatet.   

       Implementering: företagets övergripande mål har medfört en institutionaliserad, kostnadsmedveten 

företagskultur.24 Av reaktioner att döma har kulturen fortplantat en känsla av att hela befattningskedjan kan 

bidra till höjd resultatutveckling – om än att vissa målsättningarna inte infrias. Exempelvis att lönsamheten 

kan bibehålla ett högt tryck, med hjälp av tillfälliga kostnadsreduceringar i anknytning till uteblivna 

försäljningsmål. Företagskulturen är i linje med bonussystemets värderingar: hög grad av transparens, 

uppmuntran och beröm är några exempel som kan ges här.25 

       Uppföljning: företaget har en proaktiv och rigorös uppföljning av bonussystemet.26 Med denna 

utgångspunkt kan kantstötta mönster lättare kartläggas; dels via årliga formella utvecklingssamtal men också 

via sporadiska, informella samtal. Formella samtalen förs kring personlig utveckling, liksom konstruktion av 

personliga mål. I samband med återkopplingen aktualiseras både en jämförelse och utvärdering av målen 

från tidigare år. Källan är att den övergripande informationen gällande företagets finansiella utveckling 

aviseras kvartalsvis till hela befattningskedjan. Detta är också spegelbilden av det bonusförlopp som 

beskriver sambandet mellan innevarande resultat och bonusnivå. Underrättelsen av bonusarnas 

utbetalningstidpunkt – föregås av att cheferna aviserar bonuskriterierna via de interna 

informationskanalerna. Medan ledningens personliga mål är direkt kopplat till bonussystemet, förefaller 

övriga medarbetares mål kopplat till funktionen i bolaget.  

       Bonussystemet har åtskilliga gånger varit föremål för utvärdering.27 En förklaring är att det invecklade 

bonussystemet drev en omstöpning av det långsiktiga programmet, delvis som en följd av återkopplingen 

från medarbetarna.  
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CellaVision AB – enkäter 

       Av resultatet i enkätundersökningen framgick att icke-materiella individuella belöningar motiverade högst av 

samtliga belöningskategorier följt av materiella individuella. Däremot parkerade materiella kollektiva som lägst 

motiverande, i sällskap av icke-materiella kollektiva. Mönstret av utfallen kan schematiskt mappas enligt figur 

13 nedan. 

 

Belöningskategori 

1. Icke-materiella individuella 

2. Materiella individuella 

3. Materiella kollektiva 

4. Icke-materiella kollektiva 

Medelvärde 

5,35 

5,06 

4,52 

4,39 

Standardavvikelse 

1,47 

1,76 

1,48 

1,50 

Figur 13: enkätresultat CellaVision AB (se appendix 4) 

Duni AB – intervjuer  

       Belöningssystemets utformning: företaget tillämpar ett formellt bonussystem som inhägnar VD:n 

och ledningsgruppen i frånvaro av övrig personal.28 Bonusbeloppet utgår om högst 30 procent för VD 

respektive 20 procent för ledningen. Samtidigt som den rörliga ersättningsdelen ramar in hela företagets 

befattningskedja.29 Ersättningsnivåerna regleras av företagets ersättningskommitté under träffade annuella 

kvartalsmöten. I regel grundar sig handlingsschemat på kontroller av bl.a. bonusprinciper och 

medarbetarnas fasta löneandelar. Här avser fokalpunkten att medianlönen skall motsvara fasta lönen för 

respektive befattningshavare, dvs. vägleda en balanserad lönenivå. Utifrån en glidande graderingsskala 

lönesätts de högre tjänstemännen baserat på en mängd parametrar. Placeringen på skalan avgör lönenivån. 

Likaså kontrolleras företagets alla lönenivåer via skalan. Kontrollen äger rum vartannat år för 

ledningsgruppen respektive vart tredje år för övriga medarbetare.  

       Företaget erbjuder en rörlig löneandel om 55 procent för VD respektive 45-50 procent för 

ledningsgruppen. Motsvarande andel uppgår till högst 20 procent för övriga medarbetare respektive 50 

procent för affärsområdescheferna. Denna incitamentsstruktur motiveras delvis av att premiera 

extraordinära insatser med kraftiga lönepåslag (utifrån de strategiska besluten i maktens korridor). Den 

rörliga ersättningen baseras 80 procent på individuella mål respektive 20 procent på kollektiva mål.30 

Bonusen beräknas utifrån en adekvat beräkningsgrund i termer av omsättningsökningen och belastningen 

på eget kapitalet.31 Utifrån denna bakgrund kan bonus enbart uppbäras givet att fjolårets resultat 

övertrumfas. Likaså kan full bonus uppbäras vid åtminstone 25 procent övertrumfande. Beräkningsgrunden 
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är framtagen i syfte att skjuta fart på nettointäkterna i kombination med att pressa tillbaka 

kapitalkostnaderna.  

       Företaget arrangerar både sommar- och juljippon. Gratis ekologisk- frukt och kaffe, liksom massage, 

friskvårdsbidrag om 2000 kr per år samt hälsokontroll är några exempel som tillhör komponenter utöver 

belöningssystemet. Alla ovannämnda element sorteras emellertid in under begreppsparet – personalvård och 

hygienfaktorer – inte under belöningar för extraordinära insatser.  

       Förtaget riktar ljuset mot initiativtagande, artighet och sunda värderingar vad beträffar företagskulturen. 

Bakom detta ligger argumentet att (via en pragmatisk ledning) söka åstadkomma ett kurant arbetsklimat och 

härigenom späda på nettoresultatet.  

        Företaget erbjuder särskilda befattningshavare tjänstebil i anslutning till befordran. Här kolliderar 

belöningens värde med företagets reguljära tjänstebilsutbud som knyter an till den nödvändiga transporten i 

arbetet. 

       Belöningssystemets kritiska villkor: ersättningskommittén fungerar delvis som företagets 

säkerhetsventil med avseende på kopplingen mellan det formella bonussystemet och de finansiella målen. 

Besiktningen av systemet tecknar emellertid en viss bild av en trevande koppling mellan prestation och 

övriga komponenter – utanför bonussystemet. Resonemangen ovan kan konkretiseras genom att redogöra 

för att företagskulturen ligger i linje med företagets finansiella mål, dvs. ett kurant arbetsklimat späder på 

nettoresultatet.  

       Företagets styrsystem har undergått en period av omstöpning. Delvis ligger styresmännens bonusrally – 

att utvinna höga arvoden, om än underhaltiga insatser – till grund för detta. Hotet om förtroendekriser 

ställde ledningen inför kravet om sanering av systemet. Ledningens recept vilar på en ingrediens: 

implementera webbaserade medarbetarundersökningar i avsikt att borga för ett delikat ledarskap över hela 

organisationen. Programmet avser arbetsgrupper – underställda en ledare. Av detta följer en betygsättning 

av vederbörande på en graderingskala mellan 1 och 100. Ett batteri av åtgärder vidtas i samband med att 

låga värden uppdagas. 

       Det formella bonussystemet är komplext och svårbegripligt. Roten till detta är att nyckeltalen som 

systemet bygger på – omsättningsökningen och belastningen på egna kapitalet – är svårtolkade. De 

uppdämda interna behoven att göra bonussystemet tydligare bildar en stridsfråga hos ledningen. Emellertid 

målar befattningshavare med djup insikt i systemets prestanda upp en rättvis bild av systemet.  

       Belöningssystemets målgrupp: bonussystemet fångar in de medarbetarna med djupast effekt på 

företagets resultatutveckling. Notera att överskjutande komponenter – exempelvis fritt kaffe och frukt – 

avser samtliga medarbetare.  
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       Målens utformning: budgetmålen står på kort sikt i strid med den praktiska verkligheten – via 

suboptimerad försäljning. Kapplöpningen mellan dessa fortskrider alltjämt. Som en sekvens av detta 

bromsas företagets övergripande finansiella mål upp.  

       De webbaserade medarbetarundersökningarna har vunnit legitimitet genom att möjliggöra 

operationalisering av ledarskapsinsatser. I takt med att det tidigare nämnda bonusrallyt upphörde kom 

företagskulturen att tillmätas såväl ett bredare etiskt- som förtroendekapital.  

       Belöningarnas utformning: det tidsmässiga sambandet mellan prestation och belöning avspeglar ett 

underbetjänt ansvarsområde. Bonusarna är konstruerade med utgångspunkt i de nämnda nyckeltalen över 

ett kalenderår, och betalas ut tre månader efter årsskiftet. Sålunda belönas prestationer under exempelvis 

januari, 15 månader senare; härav den undermåliga kopplingen. I linje med vad som poängterats återfanns 

en samfällig önskan om att reducera tidsaxeln. Effekten av detta blev att företaget initierade 

månadsrapporteringar i syfte att informera om resultatutvecklingen, liksom kommande bonusutbetalningar.   

       Implementering: i samband med företagets börsnotering 2007 utkristalliserades fyra centrala 

värderingar. Ett välregisserat konsultarbete i konsensus med medarbetarna låg till grund för denna 

normbildning. I den bemärkelsen är värderingarna väl förankrade i företaget. Av 

medarbetarundersökningarna framgår emellertid en motbild – som visar att medarbetarna inte kan 

identifiera sig med värderingarna. Med hänsyn till det anförda – strävar företaget mot att upprätta en djupare 

förankring av värderingarna för att kyla ner den inflammerade frågan. 

       Uppföljning: en övergripande uppföljning av belöningssystemet har aldrig satts i 

verket.32 Huvudsakligen har systemet byggts på täta medarbetsundersökningar där uppföljning av 

ledarskapet stått längst fram. Icke desto mindre uppbär inte chefer – som infriar målen – någon form av 

belöning. Valet av undersökningsområde styrdes i hög grad av att råda bot på bonusrallyt likaså återföra ett 

balanserat förtroendekapital bland medarbetarna.33 Den bild som ledningen vill måla upp är att 

uppföljningen kantats av en eftersatt struktur – i lågkonjunkturens kölvatten. Låt oss bena upp skälet härför: 

i samband med att företagets underhaltiga resultatutveckling mättes mot baslinjen av kostnaderna, blev 

budgetsanering en mörk verklighet. I sviterna av detta står en gradvis vinstgenerering i företaget – i bjärt 

konstrast – med en rad uppföljningsåtgärder implementerat. Kommunikationsmönstret visar numera att 

månatliga, obligatoriska samtal mellan enskilda säljare och säljchef är av bestående natur. Mönstret skilde sig 

emellertid i olika avdelningar. Ett argument för detta är företagets avsaknad av en formell policy vad gäller 

återkoppling. Sålunda avgörs återkopplingsnivån av respektive avdelningschef.  
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Duni AB – enkäter 

       Icke-materiella individuella belöningar omgavs av materiella individuella i toppen av motiverande 

belöningskategorier. Åt andra hållet gick icke-materiella kollektiva tillsammans med materiella kollektiva. Figuren 

nedan visar en illustrativ uppställning av utfallet i enkätundersökningen (se figur 14). 

 

Belöningskategori 

1. Icke-materiella individuella 

2. Materiella individuella 

3. Icke-materiella kollektiva 

4. Materiella kollektiva 

Medelvärde 

5,35 

5,33 

4,75 

4,56 

Standardavvikelse 

1,41 

1,51 

1,46 

1,68 

Figur 14: enkätresultat Duni AB (se appendix 5) 

Nolato Polymer AB – intervjuer  

       Belöningssystemets utformning: företagets huvudsakliga belöningssystem rymmer enbart ledning 

och VD.34 Belöningssystemet som tidigare överspände hela befattningsledet luckrades upp mot utgången av 

2009. Den utlösande faktorn var en kostnadsexplosion i spåren av den finansiella krisen. Belöningssystemet 

i sin ursprungsform blev måltavla för en reflexartad kritik. I systemet förekom en del fallgropar som i 

synnerhet kom att utmärka sig på en punkt – att medarbetare med djupast effekt på resultatet – enbart 

belönades i ringa omfattning. Reklamationer, kassationer och leveranssäkerhet tillhör nyckeltal som 

marginaliserades. Ledningens auktoritativa gensvar var att implementera ett s.k. lean production koncept, dvs. 

att bena upp och radera ut de värdeförstörande processerna i företaget i avsikt att bli kostnadseffektivare. 

Frånvaron av ett renodlat belöningssystem handlar om att företaget uppfordrar att medarbetare gör sitt 

yttersta utan belöningar. Med rollen som beslutsorgan följer ett stort ansvar, icke desto mindre omsluts inte 

mer än ledningsgruppen i det formella bonussystemet (utifrån koncernledningens beslut).  

       En ekonomisk kalkyl står som beräkningsgrund för bonusen: jämföra mål med såväl resultatutveckling 

som avkastning på sysselsatt kapital mot utgången av året.35 Här tilltar bonusersättningen i takt med att 

budgetmålen överträffas. Ledningsgruppen uppbär bonus om högst 20 procent av den fasta årslönen medan 

VD:ns maxtak motsvarar 30 procent.  

       För den operativa kärnan används ett förtäckt belöningssystem – s.k. tårtmål – vilken inbegriper 

samtliga anställda.36 Motivet till detta är att måla upp förespeglingar om systemets icke-existens för att 

dämpa medarbetarnas förväntningar om belöningar. Bakverk, luncher och gemensamma aktiviteter är delar 

av systemets belöningsformer. Belöningarna kristalliseras å ena sidan i anknytning till måluppfyllelse, å andra 
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sidan diskontinuerligt, dvs. att extraordinära prestationer nödvändigtvis inte belönas varje gång. Tårtmålet 

mäts med hjälp av följande nyckeltal: reklamationer, kassationer och leveranssäkerhet.  

        Företaget värderar icke-materiella kollektiva belöningar högre än individuella materiella.37 Utifrån 

denna bakgrund anordnar företaget gruppaktiviteter i termer av bowling, teambuilding samt jul- och 

sommarfester. Arrangemang av detta slag symboliserar Nolato Polymer AB:s ursprung; ett solidariskt 

familjeföretag med inslag av ett multilateralt värnande. Samtidigt vidhåller företaget att deras 

jippoarrangemang är iögonfallande högre än tvärsnittet i riket. Med en kvot i övervikt andas företaget 

självförtroende.  

      Friskvårdsbidrag, presenter, liksom påskägg, sommar- och jullunch, fritt kaffe- och frukt ingår i 

komponenter utanför belöningssystemet.38 Till yttermera visso premieras anställda som har tjänstgjort ett 

visst antal år; i detta sammanhang utfaller materiella individuella belöningar, exempelvis blomsterkvast efter 

5 år respektive cykel efter 10 år – etc.  

       Av det faktum att jippona och jubileumsgåvorna inte betraktas som utpräglade belöningar – tecknar en 

bild av att medarbetarna förväntar sig dessa byggstenar oavsett prestationsnivå.39 En borttagen variabel ur 

ekvationen – kan tvärtemot den bild som anförts ovan – resultera i ett tandlöst system i termer av 

missbelåtenhet (bland medarbetarna).    

      Vid intresse kan företaget även erbjuda hela befattningsledet fortbildningar inom ramen för den egna 

industrigrenen. Extraordinära insatser vinner företagets applåder, samtidigt som styresmännen faller till föga 

att en formell policy med avseende på återkoppling – lyser med sin frånvaro.40 Företagets strävan är att dels 

mångfaldiga sin formella närvaro, dels övergå till att bli en transparantare organisation med accelererande 

informationsflöden. Som ett första led i arbetet har företaget placerat ut bildskärmar, liksom införlivat tätare 

möten i kommunikationshänseende. Tanken är att den rikhaltiga informationen skall fungerar som ett 

verktyg att engagera och motivera medarbetarna. 

       Belöningssystemets kritiska villkor: bonusarna baseras på företagets pekuniära resultatutveckling. 

En tydlig koppling mellan bonussystem och finansiella mål framträder härav.41 I motsatt riktning löper 

kopplingen mellan återstående mål och belöning. Av allt att döma är företagets operativa verksamhet 

kvalificerade – vad gäller att formulera, mäta och följa upp mål – med förbehåll att belöningarna inte är 

direkt kopplade till nämnda punkter. Tårtmålens belöningar baseras i hög utsträckning på de tidigare nämnda 

nyckeltalen, som i sin tur är indirekt kopplade till företagets övergripande mål.42 Nyckeltalen visualiseras via 

utplacerade bildskärmar. Belöningar utfaller månatligen i sämsta rummet. Med en explicit strategi som avser 
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att mäta och belöna kritiska faktorer, exempelvis kassationer, önskar företaget att bli lukrativare. Mot 

bakgrund av detta har en koppling – mellan strategi och de kritiska faktorerna som mäts och belönas – 

observerats av styresmännen. Säkerhet, tillbud och frisknärvaro tillhör dimensioner som också mäts. 

Tårtmålens utformning är å ena sidan okomplicerad och lättfattlig, å andra sidan visualiseras den inte. På 

grund av detta står sig kopplingen mellan prestation och belöning invecklad.43  

       Mot utgången av 2000-talet stod företaget på randen till en kris i takt med att systemet gradvis bröts 

samman. En förklaring är recessionen och de åtföljande åtstramningspaket som följde i finanskrisens 

kölvatten. Med stor frenesi höjdes blicken bortom den kaosartade världsutvecklingen. Valet av 

kostnadsbekämpning skedde mot bakgrund av en omorientering av det tidigare belöningssystemet som 

utvisade en tydlig koppling mellan finansiella belöningar och de kritiska faktorerna.44  

       Av medarbetarundersökningar framgår att omorienteringen fört med sig en rad bieffekter. Notera att 

det mest överskuggande problemet är att personalen upplever det innevarande belöningssystemet 

svårbegripligt. Den operativa kärnans engagemang har kraftigt förlorat mark vad gäller måluppfyllelse.45 

Huvudskälet är att incitamenten klingat ut i takt med att vederbörande frikopplats det formella 

bonussystemet. 

       Belöningssystemets målgrupp: det formella bonussystemet ramar enbart in styrelsen. Motivet är att 

dessa bär det yttersta ansvaret vad beträffar den långsiktiga resultatutvecklingen.46 Vidare kommer hela 

företagets befattningsled i åtnjutande av övriga komponenter (vars bakgrund delvis gavs tidigare). Parallellt 

riktar sig tårtmålet mot den operativa kärnan, likafullt hamnar övriga medarbetare i ett belöningsvakuum.47 

Därmed har en negativ trend mellan belöningssystemen och företagets målgrupper – delvis 

institutionaliserats.  

      Målens utformning: de övergripande, utförbara målen bildar i bred bemärkelse tyngdpunkten i 

utformningen. Detta kompletterar bilden av hur strävan om realistiska, accepterade, mätbara och 

utmanande mål har en central plats.48 Företaget informerar medarbetarna om målen via interna 

informationskanaler. Härigenom för informationen med sig en inbäddad biavsikt – att (tårtmålets) 

belöningar är fångade i systemets bojor, dvs. att de är inlåsta i en icke-visualiserande miljö.49 Företagets 

övergripande mål har periodvist paralyserats av mindre, ouppnåeliga mål.50 Detta avspeglas via flera 

mekanismer, men i första hand av att företaget (ex ante) signalerar att bonusarna inte kommer medarbetarna 

i åtnjutande, delvis som en följd av underhaltig resultatutveckling.  
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       Belöningarnas utformning: en given tidshorisont är sammankopplat med det formella 

bonussystemet.51 Bonusen grundas på företagets resultat över ett räkenskapsår och betalas ut i anslutning till 

marslönen nästkommande år. Det tidsmässiga sambandet mellan prestation och belöningstidpunkt vad 

gäller tårtmålet – påvisar en stor variationsvidd.52 Som en förklaring till punkten ovan – menas att det saknas 

fastställda tidpunkter för när belöningarna skall tillhandahållas medarbetarna. Belöningarna utfaller alltså 

osammanhängande och slentrianmässigt och går därför (med lätthet) förlorade i glömskans dimråder. I 

denna omgivning – står det formella bonussystemet med en given tidsplan för utbetalningar – i polärt 

förhållande.  

       Implementering: företagets hörnsten vilar på den interna skriften, Nolatos själ som klargör önskvärda 

beteenden. Här kan de grundläggande betingelserna bl.a. beskrivas med följande honnörsord: rättvisa och 

värdighet.53 I prestationer med tillhörande grund lämnas emellertid inte medarbetarna några belöningar. 

Snarare ges en motbild som förbehåller företaget rätten att vidta åtgärder – givet att anställda bryter mot 

normerna. Mot bakgrund av detta kastas en mörk skugga över belöningssystemet som styrmedel – vad gäller 

förankringen av företagets värderingar.54 Delvis som en effekt av den problematiserade bild som växt fram 

med tårtmålet. Angående den operativa kärnan – som inte omges av det formella bonussystemet – är 

analysen likartad. 

       Uppföljning: bonusutfallen följs av en strikt uppföljningspolicy i det formella bonussystemet.55 Utifrån 

en balanserad linje, enligt ovan står en trevande uppföljning av bonussystemets grundstomme i 

motsatsförhållande.56 Avvecklandet av det förlegade belöningssystemet var en reaktion mot den kritik som 

diskuterades i affekt. Scenförändringen som låg till grund för att det förutvarande systemet slutligen gav vika 

kan förklaras av dess kraftiga obalans.57  

       Om än att företaget stod pall för belöningssystemets förvandling – kvarstod entusiasmen att lokalisera 

(de bakomliggande mekanismerna) vad som motiverar de anställda i yrket. Mot bakgrund av detta förs 

vidare diskussioner om belöningssystems utvecklingslinje.  

       Företaget riktar fokus mot ett kurant arbetsklimat genom att inrymma såväl positiv som negativ 

återkoppling i begreppsramen. Delvis står återkopplingen till buds via annuella, formella utvecklingssamtal 

liksom via informella spontanmöten. Medarbetarna är förhållandevis svältfödda på beröm, dvs. ges enbart 

vid berömvärda prestationer. Anledningen är att undvika slentrianmässigt beröm. Medan positiv 

återkoppling kan ges offentligt, förekommer negativ återkoppling bara i sluten miljö.  
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       Fri frukt- och kaffe, presenter och påskägg är exempel på komponenter som inte utvärderas.58 Förslag 

om ett antal åtgärder är på remiss, som kan förväntas stärka incitamenten för individuella medarbetare utan 

att belöningssystemets kärna behöver urholkas. Ett exempel på detta är att avlägsna friskvårdsbidraget – på 

grund av ett lågt intresse.  

      Vad gäller tårtmålet sker återkopplingen i anknytning till belöningstidpunkten. Icke desto mindre 

framgår av medarbetarundersökningar att personalen önskar högre grad av positiv återkoppling. Mot denna 

bakgrund ämnar företaget att utföra samstämmiga medarbetarundersökningar över en treårs-cykel, i syfte att 

möta önskemålen.  

Nolato Polymer AB – enkäter 

       Materiella kollektiva belöningar inramades tillsammans med materiella individuella som de främst motiverande 

belöningskategorierna. I motsatt riktning gick icke-materiella kollektiva ihop med icke-materiella 

individuella. Utfallet i enkätundersökningen kan sorteras enligt följande matris (se figur 15). 

 

Belöningskategori 

1. Materiella kollektiva 

2. Materiella individuella 

3. Icke-materiella kollektiva 

4. Icke-materiella individuella 

Medelvärde 

5,32 

5,03 

4,71 

4,68 

Standardavvikelse 

1,63 

1,76 

1,50 

1,91 

Figur 15: enkätresultat Nolato Polymer AB (se appendix 6) 

Sammanfattande konklusion av redogörelse av empiri 

       Vilka likheter och skillnader trädde fram i redogörelsen av empirin? Med stor överensstämmelse 

tillämpade samtliga undersökningsobjekt ett formellt bonussystem. I kontrast framträdde exempelvis att de 

givna bonusarna baserades på olika komponenter inom respektive undersökningsobjekt. Vår bärfasta 

förklaring till vad ovan anförts är att undersökningsobjekten skiljer sig åt (i utförandet), dvs. främst 

skillnader mellan de kritiska faktorerna – som bonusarna baseras på. En annan skillnad är att 

bonussystemen rymmer olika målgrupper i organisationen. Motivet till detta är att vissa enheter bedömdes 

påverka resultatet i högre grad än andra – och premierades därför i högre utsträckning.  

       Utöver det formella bonussystemet – tillämpar två av undersökningsobjekten ytterligare ett (varsitt) 

belöningssystem. Duni AB har en formell rörlig ersättning, medan Nolato Polymer AB ett informellt 

belöningssystem som betecknas tårtmål. Givet denna grund kan vi konstatera att det föreligger en 

variationsvidd – mellan vilka belöningssystem som representeras i olika företag.  
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       Vidare framkom såväl likheter som skillnader när det gäller vilka belöningsformer anställda upplever sig 

motiverade av. Här framgår samhörigheten mellan CellaVision AB:s och Duni AB:s anställda som värderade 

icke-materiella individuella belöningar som den högst motiverande belöningskategorin. Motsvarande skattning i 

Nolato Polymer AB visade en åtskillnad i termer av materiella kollektiva belöningar. Nedanstående figur ger en 

schematisk bild över undersökningsobjektens belöningssystem (se figur 16). 

 

Undersökningsobjekt 
CellaVision AB 
 
Duni AB 
 
 
Nolato Polymer AB 

Belöningssystem 
Bonussystem (formellt) 
 
Bonussystem (formellt) 
Rörlig ersättning (formellt) 
 
Bonussystem (formellt) 
”Tårtmål” (informellt) 

Figur 16: undersökningsobjektens belöningssystem 
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Analys och diskussion 

       I detta avsnitt används den teoretiska basen tillsammans med tidigare empiriska studier som analytisk ram. 

Härigenom muras byggstenarna från dessa samman med avsnittet redogörelse av empiri till en analys. 

       Vidare avslutas diskussionen med en sammanfattande konklusion där vi lyfter fram viktiga aspekter från 

samtliga undersökningsobjekt. Utifrån denna grund drar vi generella slutsatser kring belöningssystem – som 

styrinstrument. Därefter ges förslag till vidare forskning inom ämnet.  

CellaVision AB 

       Av intervjuerna framgick att företaget tillämpar ett formellt bonussystem. Detta harmoniserar delvis 

med vad personalen upplever sig belönade och motiverade av. Exempelvis indikerade enkätundersökningen 

att kollektiv bonus svarade för den femte mest motiverande effekten (se appendix 4).  

      I linje med Adams (1963) rättviseteori visar kartläggningen av bonussystemet att samtliga medarbetare 

omges av detta. Som ett tillägg till basstrukturen ingår ledningsgruppen i ett långsiktigt program. I sin 

ursprungsform ringade programmet in samtliga anställda som i ett nästa led permanentades för 

ledningsgruppen och frikopplades gradvis från övriga medarbetare. Notera att ommöbleringen 

kommunicerades ut i hela organisationen, liksom i bred konsensus mellan vederbörande. I liknande ådra 

understryker Smitt (et al 2002) vikten av att kommunicera ut de bakomliggande orsakerna av 

förändringsprocesser. Mot bakgrund av detta samklang, liksom ett klarsynt kommunikationsmönster ur ett 

ledningsperspektiv, bedömer vi att företagets långsiktiga program uppfattas som rättvist. Parallellt uppgår 

bonusstaket till 300 procent av fast månadslön för ledningsgruppen respektive 50 procent för övriga 

medarbetare. I förstone tycks skillnaden mellan bonustaken kullkasta balansen mellan enheterna, enligt vår 

analys. Härigenom riskerar också bonussystemet att mista sin legitimitets- och rättviseladdning. Vid en 

närmare anblick ljusnade dock bilden och vi insåg att incitamentsstrukturen i dess nuvarande stöpning i allra 

högsta grad är användbar. Ett ledande argument för detta är att samma procenttak inom en viss 

befattningsgrad – exempelvis ledningsgruppen – i värsta fall ger upphov till en försumbar rättviseladdning 

inom det egna ledet. Med det menas att variationer måste få förekomma mellan olika ersättningstak och 

befattningsled. Anledningen är att variationer mellan olika befattningshavare som tillhör olika enheter inte 

sällan har en tydlig uppfattning om varandra i en hierarkisk struktur vad gäller löne- och utbildningsgrad. På 

motsvarande sätt gäller privat sjukvårdsförsäkring som enbart riktar sig mot ledningen. 

       Företagets process- och resultatorienterade synsätt är ett underbyggt och initierat beslut av 

företagsledningen. Utvecklingsförloppet skisseras bl.a. av att företaget använder mätinstrument i termer av 

nyckeltal och glidande skala, i syfte att lokalisera i vilken grad målnivåerna infrias. Som ett argument till 

punkten ovan anför vi att mätsystem av det här slaget bildar grund för en lyckad implementering av 
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belöningssystem. Bakgrunden är att prestationer som både operationaliseras och belönas – vanligtvis 

kommer till stånd (Simons 1999). 

       Måluppfyllelse mäts utifrån en glidande skala mellan noll och ett maxtak. Företaget har utformat målen 

för att medarbetarna skall förmå att hamna på den glidande skalan, om än en inkomplett målkvot. Enligt vår 

analys riskerar den glidande skalan att bli kontraproduktiv. Låt oss lyfta fram följande exempel: en 

inkomplett målkvot kan å ena sidan förefalla tillfredställande för den enskilde medarbetaren, å andra sidan 

förefalla suboptimal för företaget. Vi kan konkretisera resonemanget genom att enskilda medarbetare nöjer 

sig med bonusar som utgår – om än en inkomplett målkvot, medan företaget strävar efter en komplett 

målkvot. Detta sänder ut tvivelaktiga signaler till medarbetarna kring arbetsmoral, likaväl som skalan 

fungerar som ett ”skyddsnät” – och därmed raderar ut incitamenten för fortsatt hård ansträngning. Vidare 

framgår att företagets ambition är att mejsla fram realistiska och välbalanserade mål. Paradoxalt nog är den 

blottläggande tanken att tillväxtmålen inte skall infrias varje år. Mot denna bakgrund framhåller vi att 

tillväxtmålet om 15 procent är orealistiskt under en lågkonjunktur. Sålunda löper bonusarna, tillika 

motivationen och effektiviteten stor risk att utebli – vid det tillfället de är av yttersta vikt för företaget. 

Receptet mot detta är att avskaffa den glidande skalan, i kombination med sänka tillväxtmålet till en 

realistisk nivå – utifrån rådande konjunkturslägen. Detta ingrepp handlar i första hand om att stärka 

incitamenten för att nå en komplett målkvot. Likaså att tillförsäkra en hög arbetsmotivation i såväl låg- som 

högkonjunktur. I och med att humankapitalet är den vikigaste resursen efterlyser vi att företaget erbjuder 

extra belöningar, exempelvis beröm (som visade höga siffror i enkätundersökningen) för de medarbetare 

som överskrider bonustaket. Detta är ett billigt medel för att öka incitamenten bland de högpresterande 

medarbetarna att utvecklas och på sätt behålla kärnkompetenser inom företaget.  

       Företaget har utformat en linje vad gäller bonusunderlaget, som fångar lönsamhetsmålet överordnat 

övriga komponenter. Här krävs det alltså att lönsamhetsmålet infrias för att övriga komponenter skall föra 

med sig ett bonuspåslag. Med stöd i bonusunderlaget ovan har företaget utarbetat en handlingsplan som 

skiljer ledningsgruppen och övriga arbetare åt. Medan de sistnämnda baserar sina bonusar på enbart 

kollektiva komponenter, grundar de förstnämnda sina bonusar på både en individuell och kollektiv 

komponent. Motivet till denna spännvidd är att kväsa suboptimering, liksom ta ett handfast grepp om de 

kollektiva målen. Denna linje stämmer delvis överens med vad som observerats i tidigare empiriska studier. 

Ett exempel är AstraZenecas bonussystem, vars bonusunderlag baserades på resultatmätning på koncern-, 

enhets-, grupp- och individnivå. Motivet till detta var att kväsa suboptimering, som enligt ovan. Utifrån 

denna bakgrund framhåller vi att utformningen av bonusunderlaget är befogad. Av det faktum att 

individuella belöningarna saknar en kollektivt uppmuntrande effekt (Pearsall & Ellis 2010). Låt oss här lyfta 

blicken mot att kollektiva belöningar stundvis tecknar en bild om att vissa medarbetare parasiterar på andras 

prestationer. Enligt oss är medicinen mot detta att kursen för bonusen ändras om för övriga arbetarna, dvs. 
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ställs i paritet med ledningsgruppens bonusunderlag. Givet att bonusarna som hänför sig till respektive 

indelningsgrund betalas ut vid samma tillfälle, dvs. nästkommande år. I den meningen att det långsiktiga 

treårsprogrammet inte avlöpt sig väl för övriga medarbetare. En omorientering av detta slag kan bringa 

jämvikt mellan individen och företagets intressen, liksom späda på graden av individens påverkbarhet inom 

ramen för måluppfyllelse.  

         Mot bakgrund av detta framkastar vi förslag om att bonussystemet för ledningsgruppen bevaras i 

samma utförande, medan övriga medarbetare vidgar sin fasta ram – via tillförseln av en individuell kortsiktig 

komponent. Kunskaper från enkätundersökningen hjälpte oss att urskilja mönster, dvs. bringa reda i 

informationsbruset. Undersökningen visade att individuell bonus har en högre motiverande effekt än kollektiv 

bonus (5,47>5,33). Likaså att individuella belöningar visade högst motiverande effekt bland såväl materiella som 

icke-materiella belöningar. Exempelvis var icke-materiella individuella förenat med högre siffror än icke-materiella 

kollektiva (5,35>4,39). Likartat svarade materiella individuella för högre siffror än materiella kollektiva 

(5,06>4,52). 

       Vad gäller komponenter utanför bonussystemet står bl.a. tjänstebilar till buds för högre 

befattningshavare. Låt oss här poängtera det inkonsekventa faktum att tjänstebilar hade den svagaste 

motiverande effekten, om än att ifrågavarande kan fungera som ett arbetsverktyg (se appendix 4). Givet den 

bakgrunden kan tjänstebilar tillhandahållas – såvitt de faller inom ramen för arbetsuppgifterna, dvs. inte 

utfaller i termer av belöning. Med stöd av vad ovan anförts rekommenderar vi att tjänstebilar substitueras 

med gratifikationer, exempelvis för bra idéer – som ger för handen den fjärde högst motiverande effekten (se 

appendix 4).  

       Viktningen av faktorerna motiverar att fördela om kostnaderna till aktiviteter med högre motiverande 

effekt; härigenom lyfta motivationsutfallet per krona, tillika effektiviteten. Huvudskälet till detta är att 

kraften från belöningen ger näring åt verksamhetens effektivitet (Bergqvist 1994). Med 

motivationsfrämjande åtgärder – som inte kan ge nytta som överstiger kostnaderna de medför – är inte 

försvarbara. Vidare syftar gratifikationer till att bl.a. premiera idégenerering (Smitt et al 2002). Resonemanget 

ligger i linje med bolagets huvudfåra, uttryckt i termer av en laborativ och innovativ organisation. På så sätt 

är företags kritiska faktorer stadd i förändring och kan belönas i högre utsträckning. Åtgärder av den sorten 

för med sig bieffekter, bl.a. i termer av en mer positiv resultatutveckling. Vi efterlyser att gratifikationer för 

bra idéer premieras. Låt oss lyfta fram följande exempel: idéer som renderar i kostnadsbesparingar, 

exempelvis om 100 000 SEK per år tillfaller upphovsmannen med 10 procent av beloppet, dvs. 10 000 

SEK. Mönstret i denna kurva är tilltagande upp till en bestämd fördelningskvot, dvs. kostnadsbesparingar 

om 500 000 SEK per år ger 15 procent av besparingen osv. upp till ett maxtak, exempelvis om 25 procent. 

Som ett första led i denna utveckling dämmer innovationsbehovet upp och fångar idéer som inte annars 

hade förverkligats, och ger fart åt ekonomin i företaget. Av tillkommande motiv och transaktioner bildas en 
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uppåtgående belönings- och resultatspiral av det faktum att gratifikationen är självfinansierad. Vidare kan 

företaget strama åt insatsfaktorerna ytterligare (och härigenom bli kostnadseffektivare) med hjälp av att 

samla in materialet via en webbaserad infrastruktur. 

       Bonusutbetalningarna baseras på företagets finansiella utveckling under ett kalenderår. Bonusarna 

utfaller i anslutning till marslönen nästkommande år. I praktiken innebär detta att prestationer under januari 

månad belönas 15 månader senare. Följaktligen är tidsaxeln förhållandevis vidsträckt mellan prestation och 

belöningstidpunkt. Likväl står det klart att detta också är det grundläggande skälet till att strukturen är 

renodlat praktisk. Att årsbokslutet föregår kontroll av måluppfyllelse, men också ur ett insiderperspektiv, 

dvs. att samtliga parter delges informationen vid samma tillfälle. Noterbart är att medarbetarna ges 

återkoppling i samband med bonusutbetalningen. På så vis knyts förståelsen av kopplingen mellan 

prestation och belöning samman, om än att tidsaxeln är tämligen långfristig.  

       Av enkätundersökningen framgick att icke-materiella kollektiva belöningar, exempelvis aktivitetsdagar 

hade motiverande effekt i ringaste mängd (se appendix 4). Likväl kan belöningar av det här slaget fungera 

som ovärderliga hygienfaktorer. Parallellt möter vi att icke-materiella individuella belöningar, exempelvis 

beröm har den högst motiverande effekten. Den viktigaste poängen här att det åskådliggör hur bäggedera av 

belöningskategorierna hänger ihop och samvarierar: frånvaron av hygienfaktorer frambringar vantrivsel, 

medan närvaron av motivationsfaktorer ger trivsel (Herzberg 1971). Härav väcker vi förslag om en 

välbalanserad fördelning mellan vederbörande kategorier, i marginell övervikt för icke-materiella individuella 

belöningar. 

Duni AB 

       Företaget har utformat ett formellt belöningssystem med binär basstruktur. Medan den ena delen avser 

ett grundläggande bonussystem hänför sig den andra till en rörlig ersättningsdel. Belöningssystemet stämmer 

delvis överens med de faktorer som personalen upplever sig belönade och motiverade av. Exempelvis 

visade resultatet från enkätundersökningen att kollektiv bonus var den faktor med sjätte högst motiverande 

effekt (se appendix 5). Parallellt som individuell bonus gav näst högst motiverande effekt och därav i samklang 

med den rörliga ersättningen (som baseras på 80 procent individuella mål).  

       Vidare riktar sig belöningssystemen mot två skilda målgrupper. Bonussystemet centrerar allt kring VD:n 

och ledningsgruppen. Bonusbeloppet utgår om högst 30 procent för VD respektive 20 procent för 

ledningen. Samtidigt som den rörliga ersättningsdelen ramar in hela företagets befattningskedja. Här erbjuds 

en rörlig löneandel om 55 procent för VD respektive 45-50 procent för ledningsgruppen. Motsvarande 

andel uppgår till högst 20 procent för övriga medarbetare respektive 50 procent för affärsområdescheferna. 

Utifrån denna bakgrund är vår bärfasta mening att belöningssystemet delvis är sårbart. Kombinationen av 

att bonussystemet är inskränkt, liksom stor spännvidd i den rörliga löneandelen, kan delvis uppfattas som 

styvmoderligt handlande, dvs. orättvist bland subgruppen. Detta går stick i stäv mot det synsätt som Adams 
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(1963) rättviseteori företräder, dvs. likartad belöning. Ett belöningssystem som upplevs orättvist kan 

paradoxalt nog verka som en demotivator. På så sätt förlorar systemet sin huvudsakliga funktion – att 

motivera anställda (Mowday (1991). Enligt vår mening skall samtliga medarbetare omges av ett uttalat 

belöningssystem. Med det menas att variationer måste få förekomma mellan olika ersättningstak och 

befattningsled. Anledningen är att variationer mellan olika befattningshavare som tillhör olika enheter inte 

sällan har en tydlig uppfattning om varandra i en hierarkisk struktur vad gäller löne- och utbildningsgrad. 

Ståndpunkten är, å andra sidan, att ersättningstaken utformas likvärdigt inom samma befattningsgrad – och 

orsaken är att orättvisa i första hand träder fram när procenttaken skiljer sig åt inom samma sorts befattning. 

Som en grundsten till detta resonemang är alltså att det inbördes styrkeförhållandet är sårbarare inom en 

specifik enhet än vad motsvarande enheters förhållanden är. Av allt döma är handlingsplanen välment, men 

likväl en medicin som kan bringa obalans i hela systemet. 

       Medan beräkningsgrunden för bonusarna avser nyckeltal i termer av omsättningsökning och belastning 

på eget kapital, beräknas den rörliga ersättningen utifrån budgetmål. I den meningen använder företaget 

kvalificerade mätsystem för att mäta graden av målinfrielse. Ett explicit mätsystem fungerar som 

belöningssystemets draglok i anledning av dess förmåga att klargöra och premiera önskvärda prestationer 

utifrån företagets mål (Kaplan & Norton 2000). 

       Den rörliga ersättningen baseras 80 procent på individuella mål respektive 20 procent på kollektiva mål. 

Kritiska röster lyfter fram att belöningssystem – med bäring på inte mer än individuella mål – kan försumma 

en kollektivt stimulerande effekt (Chen & Kanfer 2006). Kollektiva mål kan, å andra sidan vara till förfång 

för verkningsgraden, i och med risken för att medarbetare kan fripassagera på andras prestationer. I en 

bredare ansats förespråkar kritiker att s.k. hybridbelöningssystem kan parera nämnda fallgropar – med hjälp 

av att korsbefrukta individuella och kollektiva mål. Som ett led i att balansera företagets och individens 

intressen, dvs. att tillgodose såväl individuella som kollektiva mål – har den s.k. 80/20-regeln vunnit ökat 

insteg (Smitt et al 2002). I denna bemärkelse kan 80/20-fördelningen komma till stånd mot bakgrund av den 

bringar jämvikt mellan företagets och individens intressen. Trots detta står budgetmålen på kort sikt i strid 

med den praktiska verkligheten via suboptimerad försäljning. Kapplöpningen mellan dessa fortskrider 

alltjämt. Som en sekvens av detta bromsas företagets övergripande finansiella mål upp. Problemet kan 

avhjälpas genom att kollektiva mål överordnas individuella, dvs. att kollektiva mål måste infrias för att 

individuella överhuvudtaget ska kunna bära med sig ett bonuspålägg.  

       Därtill indikerade enkätundersökningen att individuella belöningar gav högst motiverande effekt vad gäller 

materiella och icke-materiella belöningar (se appendix 5). Icke-materiella individuella tog högre siffror i 

anspråk än icke-materiella kollektiva (5,35>4,75), samtidigt som materiella individuella visade högre siffror 

än materiella kollektiva (5,33>4,56). Vad gäller utformningen av individuella belöningar är företaget på rätt 
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köl, uttryckt i att den rörliga ersättningen är bestående av 80 procent individuella mål och på så vis 

samstämmig med medarbetarnas allmänna bifall.  

       Utöver detta erbjuds tjänstebilar till högre befattningshavare i anslutning till befordran. Här kolliderar 

belöningarnas värde – med att företaget tillhandahåller bilar som arbetsverktyg. Detta hänger intimt ihop 

med resultatet av enkätundersökningen som påvisade tjänstebilarnas föga motiverande effekt (se appendix 

5). Detta hänger också samman med att belöningar skall ges systematiskt för att undvika ett urvattnat 

belöningssystem – som framkallar ett infekterat befattningsled. Mot bakgrund av detta kan tjänstebilar 

substitueras med andra belöningar med en högre motiverande kraft. Forskning om kognitiva teorier riktar 

strålkastarljuset mot att individer med stark motivation i regel presterar bättre än individer med låg 

motivationsgrad (Dai & Sternberg 2004). Härigenom kan motivationsutfallet per krona, tillika effektiviteten 

lyftas.  

       Bonusutbetalningarna baseras på resultatutvecklingen över ett kalenderår och utfaller i anslutning till 

marslönen nästkommande år. I praktiken innebär detta att prestationer under januari månad belönas 15 

månader senare. Följaktligen är tidsaxeln mellan prestation och belöningstidpunkt betydande. Valet av 

struktur är av praktiska skäl, dvs. att årsbokslutet förekommer tidigare än kontroll av måluppfyllelse. Utifrån 

denna bakgrund torde återkopplingen ske i samband med belöningstidpunkten. Dels för att underlätta 

kopplingen mellan prestation och belöning, men också temporärt bedöva det underliggande problemet. I 

linje med vad som poängterats återfanns en samfällig önskan om att reducera tidsaxeln. Effekten av detta 

blev att företaget initierade månadsrapporteringar i syfte att informera om resultatutvecklingen, liksom 

kommande bonusutbetalningar. Utöver denna tankebana kan kopplingen mellan prestation och belöning, 

enligt vår analys, vidgas ytterligare. Att chefer exempelvis fogar in en obligatorisk kommentar via ett 

mejlsystem innan själva belöningen kan utfalla. 

       Av enkätundersökningen framgår att materiella kollektiva belöningar, exempelvis fritt kaffe påverkade 

motivationen i ringaste mängd (se appendix 5). Motsatt förhållande råder inom icke-materiella individuella 

belöningar, exempelvis beröm. Ett resultat av den tydliga motsättningen är att materiella kollektiva belöningar 

sorteras in under hygienfaktorer, medan icke-materiella individuella belöningar hänför sig till 

motivationsfaktorer. Herzberg (1971) betonar att hygienfaktorer i bästa fall kan underlätta motivationen, 

men inte begreppsmässigt förklara den (bakgrunden till detta gavs delvis i förra företaget). 

       Företaget har implementerat webbaserade medarbetarundersökningar i syfte att borga för ett delikat 

ledarskap över hela organisationen. Ett batteri av åtgärder vidtas i samband med att låga värden uppdagas. 

Detta korresponderar med McGregors (2006) forskning: att ledarens funktion beskrivs som ett instrument 

att skapa motivation åt medarbetare med hjälp av goda förutsättningar i arbetets sociala infrastruktur. 

Moxnes (1987) understryker vikten av ett gott ledarskap för att skapa en positiv arbetsmiljö. 
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       Företaget riktar ljuset mot initiativtagande, artighet och sunda värderingar vad beträffar 

företagskulturen. Bakom detta ligger argumentet att söka åstadkomma ett kurant arbetsklimat och 

härigenom späda på nettoresultatet. Resonemanget korresponderar på flera punkter med tidigare forskning 

som ges härnäst. Rädsla av att begå misstag fortplantar sig snabbt i ett landskap som är laddat med 

konflikter, vilket undergräver initiativtagande och förändring (Ekvall 1996). Vidare framgår att 

arbetsklimatet är dragloket mellan effekterna av interaktioner på arbetsplatsen och arbetsmotivationsgraden 

(Kozlowski & Farr 1988). Det organisatoriska klimatet verkar som en mellanliggande variabel som påverkar 

individernas välbefinnande i organisationen vilket i förlängningen avspeglas i resultatet av samtliga 

processer, exempelvis motivation (Ekvall 1996). 

       Företaget erbjuder ytterligare komponenter utanför belöningssystemet, bl.a. massage och 

friskvårdsbidrag. Därigenom riktas ljuset mot att motivera, stödja och utveckla företagets centrerade resurs 

– humankapitalet (Bakke 1966). Enligt vår analys är företaget på rätt köl. Friskvårdsbidrag uppmuntrar 

nämligen till motion och verkar proaktivt när det gäller att dämpa sjukskrivningar och därigenom 

personalkostnader. Liksom späda på medarbetarna förmåga att arbeta mer effektivt och långvarigt.  

      Massage kan med fördelen stressa av medarbetarna och på sätt driva upp trivselnivån och därmed bilda 

grund för en positivare arbetsmiljö. Analysen ligger i linje med tidigare forskning. En positiv arbetsmiljö 

förebygger sjukskrivningar, utbrändhet och vantrivsel som i sin höjer företagets effektivitet (Roche 2009). 

Som tillägg till friskvårdsbidrag rekommenderar vi andra åtgärder som kan uppmuntra till motion – före, 

under eller efter arbetstid. Huvudskälet är att utifrån en stimulerande plattform motarbeta bl.a. 

sjukskrivningar – som utgör en stor kostnadspost i moderna företag. Konceptet kan betraktas som en 

långsiktig investering att stärka företagets mest centrala resurs – personalen. 

       Kommunikationsmönstret visar numera att måntagliga, obligatoriska samtal mellan enskilda säljare och 

säljchef är av bestående natur. Mönstret skilde sig emellertid mellan olika avdelningar. Ett argument för 

detta är företagets avsaknad av en formell policy – vad gäller återkoppling. Enligt vår rekommendation 

torde företaget implementera ett enhetligt återkopplingssystem. Härigenom åstadkomma en harmoniserad 

kultur av återkoppling – som genomsyrar hela företaget. Likaså att kommunicera ut gemensamma mål. 

Nolato Polymer AB 

       Nolato Polymer AB använder ett belöningssystem – s.k. tårtmål – som innefattar samtliga anställda i den 

operativa kärnan. Bakverk, luncher och gemensamma aktiviteter – allt griper in i systemets belöningsformer. 

Enkätundersökningen gav emellertid en bild av att nämnda belöningar höll en föga motiverande inverkan. 

Här återfanns en mängd av belöningarna i bottenskiktet, exempelvis gemensamma aktiviteter i termer av 

personalfest (se appendix 6). Mot bakgrund av detta ges intrycket av att företaget har utformat ett 

belöningssystem i brist på kännedom om vilka sakförhållanden som personalen upplever sig motiverade och 

belönade av; därmed mister belöningssystemet sin huvudsakliga funktion. 
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       Av intervjuundersökningen framgick att den operativa kärnans engagemang vad gäller måluppfyllelse 

har fallit. Delvis som ett resultat av att incitamenten avtog i takt med att det förutvarande bonussystemet 

möblerades om för anställda involverade i kärnverksamheten.  

       Enkätundersökningen härleder att materiella belöningar var den kategori som motiverade personalen högst 

– oavsett individuell eller kollektiv belöning. Materiella individuella bär högre siffror än icke-materiella 

individuella (5,03>4,68). Det samma gäller materiella kollektiva, kontra icke-materiella kollektiva 

(5,32>4,71). Icke desto mindre svarar höjd lön för den högst motiverande effekten av det samlade 

mischmaschet (se appendix 6). Fritt kaffe- och frukt, liksom individuell bonus ingick i medarbetarnas 

elitaspekter. Fritt kaffe- och frukt är exempel på hygienfaktorer som raderar ut vantrivsel (Herzberg 1971). 

Som ett recept mot den nedåtgående spiralen efterlyser vi att belöningssystemet omdanas med materiella 

belöningar i täten. Vidare ge spridning åt en rörlig ersättningsdel (som ett komplement) till den fasta lönen. 

Med en ersättningsdel, baserat på nyckeltal sammanfogade med individuella och kollektiva mål – kan en 

baktung målkonflikt mellan individen och företaget blidkas. Den kan med fördel knyta an räntabiliteten till 

de rörliga lönekostnadernas storlek (Smitt el al 2002). Därmed ansträngs inte företagets pekuniära balans av 

ytterligare lönekostnader – givet en bristfällig resultatutveckling (i spåren av en lågkonjunktur eller dylikt). 

       Företagets tårtmål är en vidhängande del av belöningssystem höjt i dunkel. Motivet är att ge anställda 

ett sken av ett icke-existerande belöningssystem, och härigenom inte förvänta sig belöningar. Vroom (1964) 

betonar, å andra sidan att motivation enbart inträder när såväl valens (viljan att ha en belöning) som 

instrumentalitet (förväntan om att erhålla en belöning) är hög. Därmed lider det nämnda belöningssystemet 

brist på motiverande effekt. Enligt vår åsikt botas tvivelsmålen främst med åtgärder som står i begrepp att 

visualisera (tårt)målen i alla led och på så vis permanenta en förväntan och motivation hos mottagarna. En 

bärande princip för att lyckas förankra belöningssystemet är att tydligt kommunicera ut informationen i hela 

organisationen (Roman 2009). 

        Företagets huvudsakliga belöningssystem är ett formellt bonussystem som enbart rymmer ledning och 

VD. Samtidigt hamnar övriga enheter i ett belöningsvakuum utan tillträde till incitamentsstrukturens snäva 

passage. Likväl skilde sig mönstret åt i andra punkter: exempelvis är komponenter i termer av jippon, 

presenter och påskägg tillbörliga för hela befattningsledet. Företaget har alltså upprättat belöningssystem på 

bred front med bäring på disparata målgrupper – undantagen ett fåtal enheter.  

       Forskning om rättvisan riktar sökarljuset mot att bringa rättvisa till existens (Adams 1963). Ett 

belöningssystem som upplevs orättvist kan paradoxalt nog verka som en demotivator (Mowday (1991). 

Bakgrunden målar upp en förhållandevis mörk bild kring rättviseaspekten i företaget. Bekämpningsmedlet, 

enligt vår analys är att införliva ett belöningssystem som låser in samtliga medarbetare i tankeschemat, 

liksom belönas likvärdigt inom respektive enhet.  
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       Av allt att döma är företagets operativa ledning kvalificerade vad gäller formulera, mäta och följa upp 

mål – om än att belöningarna inte är direkt kopplade till dessa. Tårtmålens belöningar baseras i hög grad på 

nyckeltal, som i sin tur är indirekt kopplade till företagets övergripande mål. I denna vida mening kan vi 

konstatera att de kritiska faktorerna delvis mäts på ett adekvat sätt. Ett fungerande mätsystem är själva 

nyckeln till att urskilja i vilken grad målnivåerna uppfylls (Belfield & Marsden 2003). 

       Vad beträffar tårtmålet varierar det tidsmässiga sambandet mellan prestation och belöning. Operativa 

ansvaret har inte fastställda riktlinjer för när belöningarna skall tillhandahållas. Belöningarna tillhandahålls 

dessutom diskontinuerligt, dvs. måluppfyllelse belönas nödvändigtvis inte varje gång. Låt oss förklara vår 

ståndpunkt: ett suboptimerat handlande får kopplingen mellan prestation och belöning att krympa. Mot 

denna bakgrund – makthavare med både ambitioner och hög svansföring – kan vi ge förslag om att 

belöningar systematiskt skall utgå till hela befattningsledet i syfte att tydliggöra kopplingen. Vad gäller det 

formella bonussystemet föreligger en given tidsplan; bonusen baseras på företagets resultatutveckling över 

ett räkenskapsår. Med hänsyn till att det tidsmässiga sambandet mellan prestation och bonusutbetalning är 

överskådligt – med hjälp av bokslut som föregår kontroll av måluppfyllelse – är tidsaxeln optimerad.  

       Vid intresse kan företaget även erbjuda hela befattningsledet fortbildningar inom ramen för den egna 

industrigrenen. Därigenom riktas ljuset mot att motivera, stödja och utveckla företagets centrerade resurs – 

humankapitalet. Belöningar av den naturen – dvs. utbildning – sätter utveckling och motivering i centrum 

(Baron & Pfeffer 1988). Detta förbättrar bl.a. företags rekryteringsförmåga av lediga poster inom ramen för 

den interna arbetsmarknaden (Krishnan & Maheshwari 2011). Med intern rekrytering avses att nya tjänster 

tillsätts av anställda som redan ingår i företagets befattningskedja (Pfeffer 1983). Företagets 

investeringspaket med bäring på humankapitalet kan, enligt denna analys, ge kostnadsmässiga fördelar på 

sikt. Huvudskälet är den kostnadssnålare varianten av att behålla intern kärnkompetens framför att 

nyrekrytera och/eller utkontraktera tjänster. Icke desto mindre verkar det finnas en underström av otydlig 

kommunikation kring internutbildningarnas existens. Medlet är att avisera ut informationen på regelbunden 

basis – via de interna informationskanalerna. 

       Anställda som har tjänstgjort ett visst antal år premieras med materiella individuella belöningar, 

exempelvis blomsterkvast efter 5 år respektive cykel efter 10 år – etc. Jubileumsgåvorna betraktas inte som 

utpräglade belöningar – vilket tecknar en bild av att medarbetarna förväntar sig dessa byggstenar oavsett 

prestationsnivå. Detta korresponderar med Cäkers (2013) forskning: att åtskilliga organisationer utformar 

belöningssystem, utan kännedom om vilka faktorer personalen de facto upplever sig belönade och motiverade 

av. Utöver detta tycks belöningarna sakna personlig förankring. Von Glinow (1988) poängterar att ju mindre 

grad av personligt attribut en belöning uppförs, desto föga belönad upplever sig mottagaren. Därigenom 

bromsas mottagarens motivationsgrad, tillika belöningens funktion upp. En borttagen variabel ur 

ekvationen (exempelvis vid lågkonjunktur) kan däremot resultera i ett tandlöst system i termer av 
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missbelåtenhet – bland medarbetarna. Innebörden av denna obalans är att incitamenten faller, liksom 

motivationen och effektiviteten – inte minst i tider då behovet är som mest skriande. För att råda bot på 

detta måste ett bärkraftigt system få en tyngre roll i alla konjunkturcyklar för att på så vis låsa in en stabilare 

arbetsmotivation på sikt. 

       Företagets hörnsten vilar på den interna skriften, Nolatos själ som klargör önskvärda beteenden. I 

prestationer med tillhörande grund lämnas emellertid inte medarbetarna några materiella belöningar. Här ges 

en motbild som förbehåller företaget rätten att vidta åtgärder – givet att anställda bryter mot normerna. 

Parallellt som medarbetarna är förhållandevis svältfödda på beröm, motiveras de i hög grad av beröm (se 

appendix 6). Paradoxen i resonemanget är att företaget lägger vikt vid att bestraffa ett visst beteende, men 

motsvarande beteende belönas inte. Som en grundsten att bygga upp ett högt etiskt- och förtroendekapital 

måste beröm få en tyngre roll i utvecklingsarbetet, i termer av ett billigt och nödvändigt medel – som 

dessutom är gångbart oavsett konjunktursläge. Forskning visar att belöningssystem med tonvikt på sociala 

belöningar – exempelvis beröm – är framgångsrikare än andra (Peters & Waterman 1982). Poängen som ovan 

anförts ligger också i linje med företagets ambition om att vara kostnadseffektiva. Med det menas att agera 

mer frikostigt i fråga om beröm. 

Sammanfattande konklusion 

       I det följande lyfter vi fram viktiga aspekter från samtliga undersökningsobjekt och tidigare analysdelar 

(redogörelse av empiri och diskussion). Med denna utgångspunkt drar vi slutsatser utifrån vår analys av 

belöningssystem. 

       CellaVision AB och Duni AB tillämpade belöningssystem som delvis harmoniserade med vad anställda 

upplevde sig belönade och motiverade av. Sålunda överensstämmer belöningssystemen delvis med hur 

medarbetare upplever dem – och bidrar därmed till en effektivare styrning av medarbetare. Nolato Polymer 

AB, å andra sidan, tillämpade ett belöningssystem med en föga motiverande inverkan. Mot bakgrund av 

detta gavs intrycket att företaget har utformat ett belöningssystem i brist på kännedom om vilka 

sakförhållanden som personalen upplever sig motiverade och belönade av; därmed mister belöningssystemet 

sin huvudsakliga funktion. Denna redogörelse besvarar uppsatsens forskningsfrågor och syfte. 

       En betydande andel av CellaVision AB:s anställda sorterades in under den höga lönekategorin. Parallellt 

framgick att icke-materiella individuella belöningar motiverade högst av samtliga belöningskategorier (se appendix 

4). Motsvarande mönster anträffades i Duni AB (se appendix 5). I motsatt riktning gick Nolato Polymer 

AB:s medarbetares lönenivåer. Samtidigt inramades materiella belöningar som de främst motiverande, oavsett 

individuell eller kollektiv natur (se appendix 6). Resonemanget mynnar ut i en central slutsats: att anställda 

med högre löner föredrar icke-materiella individuella belöningar, medan de med lägre löner ger företräde åt 

materiella belöningar. För att kontrollera sambanden genomfördes regressionsanalyser med hjälp av SPSS, ett 

dataprogram för bearbetning av kvantitativ data (se appendix 7). Resultatet visade bl.a. att det fanns en 
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positiv korrelation mellan lägre inkomst och materiella kollektiva belöningar. Parallellt uppmättes en 

konfidensgrad om 90 procent. Därav är inkomstnivån, enligt vår analys, den demografiska aspekten som har 

en central plats gällande arbetsmotivation. Slutsatsen ligger i linje med tidigare forskning. Maslows (1943) 

menar att tillfredställda behov saknar en motiverande effekt, och i utbyte inträder ett överordnat 

surrogatbehov. Maslows behovspyramid illustrerar hur de lägre nivåerna karakteriseras av materiella 

belöningar – exempelvis pengar – medan de högre nivåerna karakteriseras av icke-materiella belöningar – 

exempelvis beröm (Ng & Feldman 2012). Höga löner (dvs. stark köpkraft) ökar möjligheterna att 

tillfredställa fundamentala behov i hierarkins nedersta avdelning. Sålunda kommer högavlönade att röra sig 

uppåt i hierarkins pyramid. Istället inträder surrogatbehov i termer av icke-materiella belöningar. Likafullt 

som utfallet av enkätundersökningen visar. I andra lägret återfinns lågavlönade med knappa resurser att 

tillfredställa de fundamentala behoven (på grund av svag köpkraft). Därmed fortsätter lågavlönade att trakta 

efter materiella belöningar i hierarkins lägre nivåer. Detta resonemang visar att medarbetare kan drivas av 

såväl inre som yttre motivationsfaktorer (som gavs en vidare förklaring till i teoretisk bas). 

       Vilka lärdomar kan hämtas ur resonemanget ovan? Vilka huvudsakliga punkter vill vi lyfta fram? Låt oss 

understryka att ”det optimala belöningssystemet” som passar alla situationer och företag är en utopi. 

Belöningssystemet torde istället ha en situationsanpassad hybridbaserad utformning utifrån den 

verksamheten som bedrivs. Ett argument för detta är att det föreligger en variationsvidd mellan olika 

företags kritiska faktorer – vilka belöningarna också baseras på. Ett exempel på en sådan 

situationsanpassning är att företag som befinner sig i en produktutvecklingsfas kan förväntas belöna 

innovativa prestationer i högre grad än företag med färdigställda produkter. Resonemanget kring 

situationsanpassade belöningssystem är i linje med vad som observerats i tidigare empiriska studier. Ett 

annat exempel är att anpassa belöningssystemet till den rådande organisatoriska demografin, exempelvis 

inkomstrelaterade aspekter hos personalen (som tidigare gavs en bakgrund till). Utifrån vår studies resultat 

står att lågavlönade torde erbjudas materiella belöningar och högavlönade icke-materiella individuella 

belöningar. Detta kompletterar delvis bilden av tidigare forskning som visar ett starkt samband mellan 

organisatorisk demografi och arbetsmotivation (Pfeffer 1983). Vidare förslag handlar om att implementera 

belöningssystem som kopplar samman såväl individuella som kollektiva mål. Motivet till detta är att 

balansera både individens och företagets intressen, och härigenom förhindra suboptimering. Resonemanget 

korresponderar med tidigare emiriska studier, nämligen att hybridbelöningssystem, enligt ovan, motiverade 

sina respektive medlemmar högre än andra former av belöningssystem. Enligt vår analys framgick dessutom 

att samtliga undersökningsobjekten delvis använde belöningsformer med bäring på svagt motiverande 

faktorer. Ett utmärkt exempel är att vissa anställda belönades med tjänstebilar – om än det inkonsekventa 

faktum att tjänstebilar hade den minst motiverande effekten i två av företagen. Resonemanget har 
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motsvarigheter med tidigare forskning – att en mängd organisationer utformar belöningssystem, utan 

kännedom om vilka faktorer personalen de facto upplever sig belönade och motiverade av (Cäker 2013). 

Förslag till vidare forskning 

       Vårt bidrag kan fungera som ett komplement för vidare forskning inom ämnet, s.k. kumulativ forskning. 

Våra huvudsakliga konklusioner (vilka diskuterades i förra avsnittet) kan exempelvis användas som 

hypoteser i fortsatta studier. Genom fortsatta och än mer utvecklade studier kan underlag för mer generella 

riktlinjer för utformning av belöningssystem utvecklas. 

       Genom vår studie har vi fått underlag som pekar på vikten av den juridiska och skattemässiga 

kontexten. Av intervjuerna framgick exempelvis att CellaVision AB:s belöningssystem avpassas utifrån 

praxis i respektive land som företaget opererar i. Därav föreslår vi fortsatta studier av belöningssystem 

i olika länder för att ytterligare vidareutveckla kunskapen om just dessa aspekter. 
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Appendix 

Appendix 1 – exempelbrev intervjudeltagare 

 
 
Angående examensarbetet om belöningssystem 

Under (dag) den (datum) 2015 kommer vi – forskningsledarna Niklas Liljegren och Charles Silfverhufvud – att 

genomföra intervjuer på (företagsnamn) i (ort). 

 

Genom vårt urval av intervjudeltagare vill vi nu gärna, förutsatt att Du själv vill delta, få Din syn på hur 

belöningssystemet i företaget är utformat. 

 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas. Svar och namn på deltagarna i intervjuundersökningen kommer att publiceras i 

examensarbetet. 

 

(Personnamn) på (företagsnamn) i (ort) kommer att kontakta Dig för att boka in en lämplig intervjutid, som beräknas 

ta ca 30-45 min i anspråk. 

 

Vår ambition är att undersökningen skall fungera som ett vetenskapligt bidrag då vi identifierat ett universellt problem 

med belöningssystem: studier visar nämligen att åtskilliga organisationer utformar belöningssystem utan kännedom 

om vilka faktorer personalen de facto upplever sig belönade och motiverade av; härav denna undersökning. 

 

Belöningar kan vara såväl materiella som icke-materiella och riktas mot enskilda individer eller grupper (se nedan).  

 

 Materiella Icke-materiella 

Individuella Ex vis högre lön Ex vis beröm 

Kollektiva Ex vis frukostbuffé Ex vis personalfest 

 

Vi önskar att Du liksom vi anser att det är centrala frågor som undersökningen behandlar. Givetvis kommer Du att 

erhålla en återrapportering av undersökningen. Med tack på förhand! 

 

 

 

 

 

Niklas Liljegren & Charles Silfverhufvud 

Institutionen för samhällsvetenskap & företagsekonomi 

Södertörns Högskola 

141 89 Huddinge 

Vill du veta mer om undersökningen, 

vänligen kontakta: 

charles.silfverhufvud@gmail.com    

niklas.b.liljegren@gmail.com 
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Appendix 2 – intervjuformulär 

Belöningssystemets utformning 

 Hur fungerar det rådande belöningssystem? 

 Vilka belöningar omfattas i det rådande belöningssystemet? 

 Använder företaget ytterligare komponenter utanför belöningssystemet för att motivera sina anställda? 

 

Belöningssystemets kritiska villkor 

 I vilken utsträckning är belöningssystemet förankrat i företagets mål? 

 I vilken utsträckning finns en överrensstämmelse mellan strategi och de faktorer belöningssystemet mäter och 

belönar? 

 I vilken utsträckning mäts och belönas de faktorer som är kritiska för företaget? 

 Hur enkelt är det att förstå belöningssystemet? 

 

Belöningssystemets målgrupp 

 I vilken utsträckning omfattar belöningssystemet de personer som har stor påverkan på resultatet? 

 

Målens utformning 

 I vilken utsträckning är önskvärda prestationer uppnåeliga? 

 

Belöningarnas utformning 

 I vilken utsträckning finns det ett tidsmässigt samband mellan prestation och belöningstidpunkt? 

 

Implementering 

 I vilken utsträckning förankras belöningssystemets värderingar i företaget? 

 

Uppföljning 

 I vilken utsträckning följs belöningssystemet upp? 

 I vilken utsträckning får anställda feedback? 
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Appendix 3 – enkätformulär 

 
 

Instruktioner 

Den här enkätundersökningen syftar till att undersöka vilka sakförhållanden som motiverar anställda på arbetsplatser.  

 

Deltagandet i enkätundersökningen är anonymt. 

 

Vår ambition är att undersökningen skall fungera som ett vetenskapligt bidrag då vi identifierat ett universellt problem 

med belöningssystem: studier visar nämligen att åtskilliga organisationer utformar belöningssystem utan kännedom 

om vilka faktorer personalen de facto upplever sig belönade och motiverade av; härav denna undersökning. 

 

Enkäten består av 20 olika sakförhållanden, där du ska svara på en skala mellan 1-7 i vilken grad du blir motiverad av 

respektive sakförhållande. Siffran 7 innebär att du blir mycket motiverad, medan 1 innebär att du inte blir motiverad 

alls. Du svarar genom att kryssa för den siffra som motsvarar din motivationsgrad för respektive sakförhållande. Du 

skall endast ange ett svarsalternativ per sakförhållande. 

 

Belöningar kan vara såväl materiella som icke-materiella och riktas mot enskilda individer eller grupper (se nedan).  

 

 Materiella Icke-materiella 

Individuella Ex vis högre lön Ex vis beröm 

Kollektiva Ex vis frukostbuffé Ex vis personalfest 

 

 

Vi önskar att Du liksom vi anser att det är centrala frågor som undersökningen behandlar. Givetvis kommer Du att 

erhålla en återrapportering av undersökningen. Med tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Liljegren & Charles Silfverhufvud 

Institutionen för samhällsvetenskap & företagsekonomi 

Södertörns Högskola 

141 89 Huddinge 

Vill du veta mer om undersökningen, 

vänligen kontakta: 

charles.silfverhufvud@gmail.com    

niklas.b.liljegren@gmail.com 
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Inte motiverad alls 1 2 3 4 5 6 7 Mycket motiverad 

         
1. Höjd lön. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
2. Gratifikation för bra idéer. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
3. Tjänstebil. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
4. Friskvårdsbidrag. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
5. Individuell bonus när individuella mål uppfylls. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
6. Beröm från chefer.  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
7. Extra ledighet.  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
8. Flextid.  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
9. Möjlighet att arbeta hemifrån.  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
10. Nya arbetsuppgifter med samma lön. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
11. Kollektiv bonus när kollektiva mål uppfylls. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
12. Frukostbuffé för personalen. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
13. Fritt kaffe för personalen. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
14. Subventionerade måltider för personalen. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
15. Gratis frukt för personalen. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
16. Personalfest när det går bra för företaget. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
17. Gemensam resa med avdelningen. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
18. Mer självständig avdelning. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
19. Internutbildningar för personalen. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

         
20. Aktivitetsdagar. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Kön 

   Man □ 

  Kvinna □ 

  

    Ålder 

   18-30 □ 

  31-40 □ 

  41-50 □ 

  51+ □ 

  

    Civilstånd 

   Singel □ 

  Förhållande □ 

  

    Antal år på arbetsplatsen 

  0-5 □ 

  6-10 □ 

  11+ □ 

  

    Antal år med samma arbetsuppgifter 

 0-5 □ 

  6-10 □ 

  11+ □ 

  

    Befattning 

   Medarbetare □ 

  Chef □ 

  

    Högsta avslutade utbildning 

  Gymnasium □ 

  Yrkeshögskola □ 

  Högskola/universitet □ 

  Annan □ 

  

    Inkomst, bruttolön per månad (SEK) 

 0 - 20 000 □ 

  20 001 - 30 000 □ 

  30 001 - 40 000 □ 

  40 001+ □ 
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Appendix 4 – enkätresultat CellaVision AB 

 

Medelvärde Standardavvikelse 

 1. Höjd lön. 6,03 1,07 Mat / indiv 

2. Gratifikation för bra idéer. 5,47 1,36 Mat / indiv 

3. Tjänstebil. 3,23 1,65 Mat / indiv 

4. Friskvårdsbidrag. 5,10 1,65 Mat / indiv 

5. Individuell bonus när individuella mål uppfylls.  5,47 1,66 Mat / indiv 

    6. Beröm från chefer.  5,47 1,28 Icke-mat / idiv 

7. Extra ledighet.  6,07 0,94 Icke-mat / idiv 

8. Flextid.  5,87 1,28 Icke-mat / idiv 

9. Möjlighet att arbeta hemifrån.  5,20 1,63 Icke-mat / idiv 

10. Nya arbetsuppgifter med samma lön. 4,13 1,38 Icke-mat / idiv 

    11. Kollektiv bonus när kollektiva mål uppfylls. 5,33 1,58 Mat / koll 

12. Frukostbuffé för personalen. 4,47 1,31 Mat / koll 

13. Fritt kaffe för personalen. 4,53 1,48 Mat / koll 

14. Subventionerade måltider för personalen. 3,80 1,40 Mat / koll 

15. Gratis frukt för personalen. 4,47 1,31 Mat / koll 

    16. Personalfest när det går bra för företaget. 4,47 1,53 Icke-mat / koll 

17. Gemensam resa med avdelningen. 4,40 1,54 Icke-mat / koll 

18. Mer självständig avdelning. 4,07 1,60 Icke-mat / koll 

19. Internutbildningar för personalen. 4,90 1,21 Icke-mat / koll 

20. Aktivitetsdagar. 4,13 1,53 Icke-mat / koll 

    Variabel 1: Materiella individuella 5,06 1,76 Sakförhåll 1-5 

Variabel 2: Icke-materiella individuella 5,35 1,47 Sakförhåll 6-10 

Variabel 3: Materiella kollektiva 4,52 1,48 Sakförhåll 11-15 

Variabel 4: Icke-materiella kollektiva 4,39 1,50 Sakförhåll 16-20 
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Kön 
   

Man 17 57,% 
 

Kvinna 13 43% 
 

    
Ålder 

   
18-30 2 7% 

 
31-40 8 27% 

 
41-50 13 43% 

 
51+ 7 23% 

 

    
Civilstånd 

   
Singel 5 17% 

 
Förhållande 25 83% 

 

    
Antal år på arbetsplatsen 

  
0-5 19 63% 

 
6-10 8 27% 

 
11+ 3 10% 

 

    
Antal år med samma arbetsuppgifter 

 
0-5 21 70% 

 
6-10 5 17% 

 
11+ 4 13% 

 

    
Befattning 

   
Medarbetare 23 77% 

 
Chef 7 23% 

 

    
Högsta avslutade utbildning 

  
Gymnasium 4 13% 

 
Yrkeshögskola 0 0% 

 
Högskola/universitet 25 84% 

 
Annan 1 3% 

 

    
Inkomst, bruttolön per månad (SEK) 

 
0 - 20 000 0 0% 

 
20 001 - 30 000 3 10% 

 
30 001 - 40 000 8 27% 

 
40 001+ 19 63% 
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Appendix 5 – enkätresultat Duni AB 

 

Medelvärde Standardavvikelse 

 1. Höjd lön. 6,07 0,91 Mat / indiv 

2. Gratifikation för bra idéer. 5,43 1,17 Mat / indiv 

3. Tjänstebil. 3,77 1,79 Mat / indiv 

4. Friskvårdsbidrag. 5,37 1,30 Mat / indiv 

5. Individuell bonus när individuella mål uppfylls.  6,00 1,02 Mat / indiv 

    6. Beröm från chefer.  5,90 0,99 Icke-mat / idiv 

7. Extra ledighet.  5,63 1,33 Icke-mat / idiv 

8. Flextid.  5,63 1,03 Icke-mat / idiv 

9. Möjlighet att arbeta hemifrån.  5,87 1,11 Icke-mat / idiv 

10. Nya arbetsuppgifter med samma lön. 3,70 1,29 Icke-mat / idiv 

    11. Kollektiv bonus när kollektiva mål uppfylls. 5,60 1,07 Mat / koll 

12. Frukostbuffé för personalen. 3,73 1,57 Mat / koll 

13. Fritt kaffe för personalen. 4,50 1,85 Mat / koll 

14. Subventionerade måltider för personalen. 3,93 1,62 Mat / koll 

15. Gratis frukt för personalen. 5,03 1,52 Mat / koll 

    16. Personalfest när det går bra för företaget. 4,63 1,54 Icke-mat / koll 

17. Gemensam resa med avdelningen. 4,83 1,51 Icke-mat / koll 

18. Mer självständig avdelning. 4,10 1,24 Icke-mat / koll 

19. Internutbildningar för personalen. 5,40 1,25 Icke-mat / koll 

20. Aktivitetsdagar. 4,77 1,52 Icke-mat / koll 

    Variabel 1: Materiella individuella 5,33 1,51 Sakförhåll 1-5 

Variabel 2: Icke-materiella individuella 5,35 1,41 Sakförhåll 6-10 

Variabel 3: Materiella kollektiva 4,56 1,68 Sakförhåll 11-15 

Variabel 4: Icke-materiella kollektiva 4,75 1,46 Sakförhåll 16-20 
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Kön 
   

Man 13 43% 
 

Kvinna 17 57% 
 

    
Ålder 

   
18-30 5 17% 

 
31-40 4 13% 

 
41-50 14 47% 

 
51+ 7 23% 

 

    
Civilstånd 

   
Singel 3 10% 

 
Förhållande 27 90% 

 

    
Antal år på arbetsplatsen 

  
0-5 13 43% 

 
6-10 12 40% 

 
11+ 5 17% 

 

    
Antal år med samma arbetsuppgifter 

 
0-5 18 60% 

 
6-10 9 30% 

 
11+ 3 10% 

 

    
Befattning 

   
Medarbetare 21 70% 

 
Chef 9 30% 

 

    
Högsta avslutade utbildning 

  
Gymnasium 4 13% 

 
Yrkeshögskola 2 7% 

 
Högskola/universitet 21 70% 

 
Annan 3 10% 

 

    
Inkomst, bruttolön per månad (SEK) 

 
0 - 20 000 0 0% 

 
20 001 - 30 000 8 27% 

 
30 001 - 40 000 6 20% 

 
40 001+ 16 53% 
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Appendix 6 – enkätresultat Nolato Polymer AB 

 

Medelvärde Standardavvikelse 

 1. Höjd lön. 5,93 1,31 Mat / indiv 

2. Gratifikation för bra idéer. 4,97 1,52 Mat / indiv 

3. Tjänstebil. 3,57 1,94 Mat / indiv 

4. Friskvårdsbidrag. 5,03 1,56 Mat / indiv 

5. Individuell bonus när individuella mål uppfylls.  5,63 1,47 Mat / indiv 

    6. Beröm från chefer.  5,77 1,33 Icke-mat / idiv 

7. Extra ledighet.  5,53 1,59 Icke-mat / idiv 

8. Flextid.  4,87 2,01 Icke-mat / idiv 

9. Möjlighet att arbeta hemifrån.  3,77 1,94 Icke-mat / idiv 

10. Nya arbetsuppgifter med samma lön. 3,47 1,50 Icke-mat / idiv 

    11. Kollektiv bonus när kollektiva mål uppfylls. 5,20 1,58 Mat / koll 

12. Frukostbuffé för personalen. 4,53 1,94 Mat / koll 

13. Fritt kaffe för personalen. 5,77 1,65 Mat / koll 

14. Subventionerade måltider för personalen. 5,33 1,27 Mat / koll 

15. Gratis frukt för personalen. 5,77 1,38 Mat / koll 

    16. Personalfest när det går bra för företaget. 4,47 1,74 Icke-mat / koll 

17. Gemensam resa med avdelningen. 4,70 1,68 Icke-mat / koll 

18. Mer självständig avdelning. 4,77 1,14 Icke-mat / koll 

19. Internutbildningar för personalen. 5,13 1,31 Icke-mat / koll 

20. Aktivitetsdagar. 4,50 1,55 Icke-mat / koll 

    Variabel 1: Materiella individuella 5,03 1,76 Sakförhåll 1-5 

Variabel 2: Icke-materiella individuella 4,68 1,91 Sakförhåll 6-10 

Variabel 3: Materiella kollektiva 5,32 1,63 Sakförhåll 11-15 

Variabel 4: Icke-materiella kollektiva 4,71 1,50 Sakförhåll 16-20 
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Kön 
   

Man 23 77% 
 

Kvinna 7 23% 
 

    
Ålder 

   
18-30 0 0% 

 
31-40 6 20% 

 
41-50 14 47% 

 
51+ 10 33% 

 

    
Civilstånd 

   
Singel 11 37% 

 
Förhållande 19 63% 

 

    
Antal år på arbetsplatsen 

  
0-5 6 20% 

 
6-10 3 10% 

 
11+ 21 70% 

 

    
Antal år med samma arbetsuppgifter 

 
0-5 13 43% 

 
6-10 3 10% 

 
11+ 14 47% 

 

    
Befattning 

   
Medarbetare 23 77% 

 
Chef 7 23% 

 

    
Högsta avslutade utbildning 

  
Gymnasium 17 57% 

 
Yrkeshögskola 1 3% 

 
Högskola/universitet 5 17% 

 
Annan 7 23% 

 

    
Inkomst, bruttolön per månad (SEK) 

 
0 - 20 000 1 3% 

 
20 001 - 30 000 19 64% 

 
30 001 - 40 000 6 20% 

 
40 001+ 4 13% 

  

 

 

 



89 

 

Appendix 7 – statistisk bearbetning 

Regressionsanalyser 

Materiella individuella 

Oberoende variabel 1 2 3 4 

Kön 0,40** 0,37* 0,35* 0,34 

CellaVision AB - -0,13 -0,12 -0,15 

Nolato Polymer AB - -0,12 -0,14 -0,01 

Låg inkomst - - 0,05 0,04 

Samma arbetsuppgifter (år) - - - 0,10 

Beroende variabel 4,56 4,69 4,69 4,81 

R² 0,05 0,05 0,05 0,06 

Signifikans 0,04* 0,20 0,32 0,50 

N 90 90 90 90 

 
Icke-materiella individuella 

Oberoende variabel 1 2 3 4 

Kön 0,47** 0,34 0,40** 0,38* 

CellaVision AB - 0,06 0,03 -0,03 

Nolato Polymer AB - -0,51** -0,41 -0,29 

Låg inkomst - - -0,22 -0,21 

Samma arbetsuppgifter (år) - - - 0,10 

Beroende variabel 4,44 4,77 4,74 5,02 

R² 0,07 0,14 0,15 0,17 

Signifikans 0,02 0,00 0,00 0,01 

N 90 90 90 90 

 
Materiella kollektiva 

Oberoende variabel 1 2 3 4 

Kön -0,03 0,20 0,07 0,11 

CellaVision AB - 0,03 0,11 0,15 

Nolato Polymer AB - 0,87** 0,62** 0,46 

Låg inkomst - - 0,55* 0,47* 

Samma arbetsuppgifter (år) - - - 0,24 

Beroende variabel 4,83 4,23 4,29 3,68 

R² 0,00 0,13 0,17 0,22 

Signifikans 0,89 0,01 0,00 0,00 

N 90 90 90 90 
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Icke-materiella kollektiva 

Oberoende variabel 1 2 3 4 

Kön 0,15 0,16 0,02 0,03 

CellaVision AB - -0,39 0,30 -0,33 

Nolato Polymer AB - 0,01 -0,24 -0,23 

Låg inkomst - - 0,56* 0,52 

Samma arbetsuppgifter (år) - - - 0,21 

Beroende variabel 4,39 4,50 4,57 4,50 

R² 0,05 0,04 0,08 0,09 

Signifikans 0,51 0,35 0,13 0,21 

N 90 90 90 90 

 
* 90% konfidensgrad ** 95% konfidensgrad 

 
 


