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Sammanfattning  
 
Syftet med uppsatsen var att beskriva ett företags belöningssystem och vilka målsättningar 
ledningen har med belöningssystemet. Vidare ville vi beskriva hur företagets ledning och 
personal upplevde utfallet av belöningssystemet, samt förklara eventuella skillnader mellan 
målsättningar och utfall. Uppsatsens referensram behandlar teorier om belöningar, styrning 
och motivation. Vår fallstudie av valutaväxlingsföretaget FOREX genomfördes med hjälp av 
en telefonintervju med företagsledningen samt telefonintervjuer med hjälp av ett 
standardiserat frågeformulär med personal från 15 av FOREX butiker. Resultaten i vår 
undersökning visar att ett bra utformat belöningssystem kan motivera personalen att prestera 
bättre, men det är svårt att utforma ett belöningssystem som all personal inom företaget 
uppskattar eftersom alla individer har olika preferenser, behov och mål. Det blir då viktigt för 
företaget att utforma ett belöningssystem som minimerar skillnaderna mellan ledningens och 
personalens målsättningar.   
 
 
         
 



 

Abstract 
 
The purpose of this essay was to describe a company’s reward system and the objectives its 
management has for the reward system. Furthermore, we wanted to describe how the 
company’s management and personnel experienced the outcome of the reward system and 
explain possible differences between the objectives and the outcome. The essay’s frame of 
reference treats theories on rewards, management control and motivation. Our case study on 
the currency exchange company FOREX was carried out by a telephone interview with the 
company management and also by surveys with employees from 15 of FOREX’s shops. The 
results of our research show that a well-designed reward system can motivate the employees 
to perform better, but it is difficult to design a reward system that all employees within the 
company appreciate because individuals have different preferences, needs and goals. It then 
becomes important for the company to design a reward system that minimizes the differences 
between management’s and the employees’ objectives.   
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1. INLEDNING  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt problemområde. Vår problemdiskussion mynnar 
sedan ut i ett syfte. 
 
1.1. Problemdiskussion  
 
Idag är verksamheten i företag betydligt mer kunskapsintensiv än vad den var för bara några 
tiotal år sedan. Kraven på de anställdas kompetens och utbildning är därför i många 
avseenden högre än tidigare och personalen kan då ses som en av företagets viktigaste 
resurser. (Hellgren & Löwstedt, 1997) 
 
Lawler (1991) menar att belöningssystem är en av de mest förekommande och diskuterade 
frågorna när det gäller företag. Alltför sällan undersöks grundligt den potentiella påverkan 
belöningssystem har på den organisatoriska effektiviteten och hur belöningssystemet kopplas 
till företagets strategiska mål. Lawler (1991) säger att ett lämpligt designat belöningssystem 
kan vara en nyckelfaktor för att uppnå organisatorisk effektivitet. Svensson och Wilhelmson 
(1988) menar att rätt utformat och tillämpat på ett medvetet sätt är belöningssystemet ett 
utmärkt styrmedel. Materiella och immateriella belöningar kan medverka till ett ökat 
arbetsengagemang och därmed till bättre ekonomiskt resultat för företaget. De anser att det 
finns ett belöningssystem i alla företag. Det kan vara medvetet eller omedvetet. Det har ofta 
vuxit fram successivt och bygger på tradition – det är en del av företagets kultur (Svensson & 
Wilhelmson, 1988).  
 
Enligt Svensson och Wilhelmson (1988) är lönen en viktig del i belöningssystemet. Den 
uppfattas dock oftast inte som en belöning utan som en självklarhet. Lönen är kanske det 
tydligaste uttrycket för arbetsgivarens värdering av de anställdas arbete. Även om lönen är 
den tydligaste och mest grundläggande värderingen, eftersom den är kvantitativ och lätt att 
beskriva och jämföra, finns det andra uttryck för värdering av de dagliga arbetsinsatserna som 
i många fall påverkar personalen mer. Svensson och Wilhelmson (1988) framhåller att om vi 
kan lära oss att på ett medvetet sätt använda belöningar för att stimulera de ”rätta” 
handlingarna ökar både organisationens effektivitet och de enskilda medlemmarnas 
motivation och arbetstillfredsställelse. Hur företaget motiverar sina anställda har varit en av 
de centrala frågorna för många forskare under årtionden, menar Björklund (2001). Under 
dessa år har ett flertal motivationsteorier presenterats i litteraturen (se till exempel Maslow, 
1943 och Herzberg, 1959). Dessa teorier har gett olika beskrivningar av de faktorer som 
påverkar hur processen, genom vilka beteenden stimuleras, styrs och bibehålls i företaget 
(Björklund, 2001).  
 
De som ansvarar för att utforma ett belöningssystem måste hitta en balans mellan ett 
belöningssystem som gör att de anställda presterar tillfredsställande, sett från 
företagsledningens synvinkel, och ett belöningssystem som de anställda anser vara rättvist och 
passande. En återkommande tendens är att företagsledare lägger större vikt vid att de anställda 
ska prestera tillfredsställande än ett rättvist belöningssystem vilket resulterat i att många 
belöningssystem gått i stöpet. Om de anställda anser att belöningssystemet är orättvist är de 
mindre benägna att prestera sitt bästa. De kan till och med underprestera för att hämnas på sin 
arbetsgivare. En annan fara med utformningen av belöningssystemet är om ledningen antar att 
införandet av ett belöningssystem kan användas som en automatisk mekanism för att 
harmonisera företagets och de anställdas mål. (Pendelton, 1996)  
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Olika företag har olika syften och målsättningar med belöningssystem. Svårigheten ligger i att 
utforma systemet så att målen uppnås (Banks, 1997). Olika intressenter i företaget har ofta 
skilda uppfattningar om verksamheten och vilka mål de vill uppnå. Ett bra utformat 
belöningssystem kan minska dessa skillnader mellan de olika intressenternas preferenser. 
(Anthony & Govindarajan, 2001)  
 
1.2. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för belöningssystem genom att:  

• Beskriva ett företags design av utvecklat belöningssystem. 
• Beskriva ett företags målsättningar med utvecklat belöningssystem från ett 

ledningsperspektiv. 
• Beskriva hur ett företags utfall av belöningssystemet upplevs av både de anställda och 

ledningen.  
• Förklara eventuella skillnader mellan ledningens målsättningar med belöningssystemet 

och de anställdas och ledningens upplevda utfall av belöningssystemet.  
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2. REFERENSRAM 
 
I detta kapitel redogörs för den teori som vi funnit relevant för att belysa och skapa förståelse 
för olika aspekter av belöningssystem. Dessa teorier leder sedan fram till en teoretisk modell.    
 
2.1. Belöningar 
 
Utformningen av ett företags belöningssystem kan ha ett eller flera syften. Det kan till 
exempel handla om att skapa stärkt gemenskap, att belöna goda prestationer, att bibehålla 
kompetent personal eller att öka konkurrenskraften vid nyrekrytering då fördelar i 
belöningssystemet för den potentiella anställda kan öka viljan att ta anställning där. (Svensson 
& Wilhelmson, 1988)  
 
2.2. Vad ett belöningssystem kan bestå av 
 
Enligt Svensson och Wilhelmson (1988) finns det olika former av belöningar: materiella och 
immateriella, individuella och kollektiva samt omedelbara eller långsiktiga. 
 
Materiella och immateriella belöningar 
Belöningar kan vara av materiell eller immateriell karaktär. Exempel på materiella belöningar 
kan vara prestationslön, bonus, vinstdelning, premier, resor, gåvor med mera. Immateriella 
belöningar kan omfatta olika former av huvudsaklig symbolisk karaktär, till exempel 
befattningstitlar, diplom och hederstitlar. (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2001) 
 
Individuella och kollektiva belöningar 
Svensson och Wilhelmson (1988) anser att ett belöningssystem kan ha både individuella och 
kollektiva inslag. Vissa belöningar främjar individuella prestationer, andra samarbete. Ett 
belöningssystem skall enligt Svensson och Wilhelmson (1988) balansera de olika 
belöningarna så att de gemensamma målen nås. En ensidig inriktning på individuella 
prestationer kan leda till konflikter och att samordningsvinster går förlorade. Däremot kan en 
koncentration på kollektivet innebära att de enskilda medarbetarnas kompetens inte tas tillvara 
på ett optimalt sätt. (Svensson & Wilhelmson, 1988) 
 
Pfeffer och Sutton (2001) hävdar att belöningar till enskilda individer, som till exempel 
månadens eller årets medarbetare och tävlingar inom företaget, skapar nollsummespel där en 
person eller avdelnings framgång eller belöning måste uppstå på någon annans bekostnad. 
Kostnaden av sådana individuella segrar, menar Pfeffer och Sutton (2001), faller på de 
personer, grupper och enheter som förlorar. Det är dock inte bara förlorarna som drabbas i den 
interna konkurrensen. Tvärtom skadas alla för vilka företagen är viktiga eftersom de här 
belöningsmetoderna motverkar företagens förmåga att omsätta kunskap i handling. Individer 
och/eller grupper tenderar att undanhålla kunskap från varandra för att få en fördel i 
konkurrensen om belöningarna. (Pfeffer & Sutton, 2001)    
 
Omedelbara och långsiktiga belöningar 
Belöningar kan även delas in i omedelbara och långsiktiga. Omedelbara belöningar innebär 
enligt Anthony (2001) att belöningen kommer direkt efter utförd prestation. Det är viktigt att 
personalen ser en klar koppling mellan prestationen och belöningen. Anthony (2001) menar 
att ju längre tid det har gått mellan den utförda prestationen och belöningen desto mindre 
effektiv blir belöningen. Anthony (2001) anser att även långsiktiga belöningar är viktiga då de 
kan fungera som ”golden handcuffs”, vilket innebär att medarbetare knyts till företaget. De är 
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mindre benägna att lämna företaget om de vet att det väntar en belöning. Det är även viktigt 
att företaget kopplar lönerna och belöningarna till företagets långsiktiga strategi (Alrutz, 
2001).  
 
2.3. Principal – agent teorin   
 
I ett belöningssystem finns minst två parter, den som delar ut belöningen och den som tar 
emot belöningen. Detta kan jämföras med principal – agent teorin. Ett principal –
agentförhållande uppkommer när den ena parten (principalen) anställer den andra parten 
(agenten) för att utföra en uppgift och i och med detta delegerar beslutsfattande till agenten. I 
ett företag är aktieägarna principalen och VD: n är agenten. Aktieägarna anställer VD: n med 
förväntning om att denne skall agera i deras intresse. På en lägre nivå kan VD: n ses som 
principal och undercheferna agenter. Undercheferna kan i sin tur representera principalen 
gentemot medarbetarna/personalen som då utgör agenter. Utmaningen är hur agenterna skall 
motiveras att vara så produktiva som möjligt ur företagets perspektiv. En av nyckelfaktorerna 
i agentteorin är att principaler och agenter har skilda preferenser/mål. Agentteorin antar att 
alla individer agerar för att uppfylla sina egna intressen. Då principalen utgörs av aktieägaren 
antas denne enbart vara intresserad av finansiella intäkter som genereras av deras 
investeringar i företaget. Detta kan även gälla underchefer när de utgör principalen. Agenten i 
sin tur är mer intresserad av bra arbetsförhållanden, flexibla arbetstider och mycket fritid. 
Belöningssystem kan reducera dessa skilda åsikter så individen motiveras att uppnå 
målöverensstämmelse. (Anthony, 2001) 
 
Utformningen av ett belöningssystem innebär med andra ord att hitta en balans mellan 
arbetstagarens och arbetsgivarens mål. Det är dock osannolikt att dessa två parters mål 
någonsin blir identiska, det är därför orealistisk att sikta mot ett perfekt belöningssystem 
menar Pendelton (1996). Han anser istället att det är bra att sikta mot ett belöningssystem som 
minimerar skillnaden mellan parternas målsättningar. 
  
2.4. Styrning 
 
Belöningssystemet utgör en viktig komponent i företagets styrning av sin personal. 
Utformningen av belöningssystemet kan ge olika styreffekter. 
 
2.4.1. Balanserat styrkort – medarbetarperspektivet 
 
Även i samtida styrmodeller lyfts vikten av belöningssystem fram. Enligt Olve, Roy och 
Wetter (1997) tydliggörs företagets vision genom det balanserade styrkortet och 
kommuniceras via mål och belöningar. De uppsatta målen och belöningarna används för att 
inrikta arbetet, fördela resurser och sätta upp delmål. (Olve et al, 1997) 
 
Medarbetarperspektivet finns inte med i den ursprungliga modellen av Kaplan och Norton 
(1992) som rymmer fyra perspektiv: finansiella perspektivet, kundperspektivet, 
processperspektivet och lärande- och tillväxtperspektivet. Vid praktisk användning av 
styrkortsmodellen är det i Sverige vanligt att ett särskilt medarbetarperspektiv kompletterar de 
fyra ursprungsperspektiven. I ursprungsmodellen finns medarbetarfrågor inrymt i både 
process- och tillväxtperspektiven. Det finns många skäl till att lyfta fram ett särskilt 
perspektiv för företagets personal menar Holmström (1999). För det första har det skett en 
tydlig fokusering på värdeskapande processer i företagen där kompetens och flexibilitet blivit 
alltmer väsentliga. För det andra har fackföreningarna en relativt stark position i svenska 
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företag vilket gör att till exempel trivsel och utbildningsfrågor upplevs som särskilt viktiga. 
En tredje förklaring är att decentralisering och målstyrning har en lång tradition i Sverige. 
Därmed blir också personalfrågor viktiga, inte bara för företaget som helhet utan även på 
affärsenheter och avdelningar. (Holmström, 1999)  
 
Olve et al (1997) beskriver Maisels (1992) modell av det balanserade styrkortet. Liksom 
Kaplan och Norton (1992) definierar Maisel fyra perspektiv som verksamheten skall mätas 
utifrån. Istället för ett lärande- och tillväxtperspektiv har Maisel i sin modell ett 
humanperspektiv. I detta perspektiv mäter han bland annat kompetens, produktutveckling, 
nyckelkompetenser och företagskultur. Anledningen till att Maisel försett medarbetarna med 
ett eget perspektiv är att han menar att ledningen bör uppmärksamma och mäta effektiviteten 
inom företaget och hos medarbetarna. (Olve et al, 1997) 
 
2.4.2. Styrning över – Styrning med 
 
Häckner (1998) refererar till Boland (1979) som kopplar ihop styrformer med 
beteendeskillnader genom att skilja mellan idealtyperna styrning över och styrning med. 
 
Tabell 1, Skillnader mellan styrning över och styrning med (Häckner, 1998) 

 
Enligt Boland (1979) ligger skillnaden mellan typerna i orienteringen, antaganden om 
användarens aktivitet och kausaliteten i den sociala processen. Styrning över bygger på 
beslutsorientering med ett underförstått antagande om att användaren av information är passiv 
och att kausaliteten är sekventiella. Styrning med baseras däremot på handlingsorientering 
med ett antagande om att användaren är aktiv och att kausaliteten är ömsesidig. (Häckner, 
1998) 
 
Styrning aktualiseras i ”problematiska situationer” där antingen styrande (subjektet) eller 
styrd (objektet) eller båda upplever ett behov av att agera. Något behöver göras och detta 
behov av att handla kan till exempel initieras av en medvetenhet om att önskat förlopp avviker 
från verkligt förlopp eller utfall. Beslut fattas för att svara på den problematiska situationen. 
Styrning över betonar beslutsfasen och styrning med genomförandet (handling) i den 
problematiska situationen. Vid styrning över ligger initiativet hos den styrande, som är aktiv. 
Den som är styrd är passiv och följer den styrandes beslut, direktiv och riktlinjer. Styrning 
med betonar i stället genomförandefasen och där användarna av informationen – de som 
svarar för genomförande av besluten – måste involveras i beslutsfattandet och vara aktiva i 
styrprocessen. Kausaliteten är ömsesidig eftersom styrande och styrda interagerar och 
påverkar varandra i dialog. (Häckner, 1998) 
 
Det är karaktäristiskt för styrning över att order går uppifrån och ned i organisationshierarkin 
och information om utfall i motsatt riktning. Styrning med är å andra sidan framförallt en 
social kommunikationsprocess, där både idéer och information går i båda riktningarna. I 
företag är det normala, att båda typerna av styrning förekommer parallellt. Häckner (1998) 
menar att i företag som tillämpar styrning över är det de överordnade som belönar och 
sanktionerar de anställda. Detta sker utan medinflytande från de anställda. Han anser vidare 

Styrning Över Med 
Orientering Beslut Handling 
Användare Passiv Aktiv 
Kausalitet Sekventiell Ömsesidig 
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att företag som tillämpar styrning med ofta kopplar belöningar till resultat som de anställda 
själva kan påverka. Belöningssystem som kopplas till måluppfyllelse kan användas vid både 
styrning över och styrning med. Ett företags utformning av belöningssystemet kan alltså ge en 
bild av om företaget tillämpar styrning över eller styrning med beroende på om de anställda 
har medinflytande i utformningsprocessen eller inte. (Häckner, 1998)    
 
2.5. Motivation 
 
För att försäkra sig om att belöning skapar motivation måste företagsledningen förstå 
förhållandet mellan belöningar och motivation men även vad ett effektivt belöningssystem 
kan innehålla. Det är även viktigt att matcha ”rätt” belöning till ”rätt” anställd. (Banks, 1997) 
 
Enligt Robertson, Smith och Cooper (1994) spelar motivation en viktig roll för både 
individens och företagets prestation. Även om de anställda är välutbildade och kompetenta 
kommer de inte att prestera bra om de inte är motiverade. Ett bra utformat belöningssystem 
kan ge just den motivation de anställda behöver för att prestera bra. Svensson och Wilhelmson 
(1988) tror inte att de anställda kan vara effektiva utan att vara motiverade. Belöningar och 
belöningssystem blir i det perspektivet ett sätt att öka motivationen och därmed skapa 
förutsättningar för en ökad effektivitet bland de anställda (Svensson & Wilhelmson, 1988).  
 
Ordet motivation har enligt Bakka et al (2001) kommit in relativt sent i det svenska språket – 
under påverkan från USA. Orden motiv och motivera kommer av det latinska motus, som 
betyder känsla, drift, lidelse och dylikt. Ordet motivation har fått olika betydelser i de olika 
psykologiska skolorna. Bakka et al (2001) tar upp några generella betydelser. 

• Motivation används som en populär samlingsbeteckning för de olika medel för 
påverkan (positiva och negativa incitament) som används i organisationer. Detta 
gäller ofta för de organisationer som är mycket medvetna i sin användning av 
incitament.  

• På individnivå talas det ofta om motivationssystem, motivationsmönster och dylikt. 
Här kan det gälla att en bestämd individ (eller kategori individer) har en karaktäristisk 
profil när det till exempel gäller intressen, utbildning, arbete och karriär. 

 
Armstrong (1999) definierar motivation på följande sätt: 
 

” Motivation är när människor förväntar sig att följden av en handling leder till måluppfyllelse, 
en värdesättande belöning som tillfredställer deras speciella behov. Arbetsmotivation yttrar sig 
på två sätt. För det första kan människor motivera sig själva genom att söka, finna och 
åstadkomma. För det andra kan människor motiveras av företaget med hjälp av metoder som 
lön, stöd och uppmuntran.” 

 
Vår definition av motivation är i linje med Bakkas et al (2001) definition av motivation på 
organisationsnivå som innebär att motivation är en samlingsbeteckning för de olika medel för 
påverkan som används i organisationer. Då Bakka et al (2001) ser motivation som medel för 
påverkan ser vi dock detta i ett annat perspektiv. Vi menar att belöningar är ett medel för 
påverkan som leder till ökad motivation som i sin tur leder till ökad produktivitet bland 
personalen. 
 
2.5.1. Maslows behovshierarki  
 
Enligt Bakka et al (2001) är Maslow (1943) en av de klassiska teoretikerna inom 
organisationsläran. Han menar att Maslow är mest känd för sin teori om behovshierarkin som 
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han publicerade 1943 (Bakka et al, 2001). Robbins (2001) argumenterar att Maslows 
behovshierarki är en av de mest kända motivationsteorierna, den behandlar människans behov 
och hur dessa behov påverkar individens tankar och handlingar.  
 
I behovshierarkin utgår Maslow (1943) från klassificeringen av ”de grundläggande behoven” 
och placerar människors behov i en behovspyramid som består av fem grundläggande grupper 
som är hierarkiskt ordnade. Överst i hierarkin kommer behovet av självförverkligande. Det 
handlar om att fritt få utveckla sina anlag och möjligheter - som Maslow (1943) själv säger - 
”to become everything that one is capable of becoming”. Huvudpoängen i denna modell är, 
att när organisationens bestämda behov tillfredsställts dyker nya upp; ”a satisfied need is not 
a motivator” (Maslow, 1943). Det handlar dock inte om att växla upp från den ena nivån till 
den andra. Maslow understryker att det sker en gradvis övergång mellan nivåerna och att 
enskilda människor kan fastna på bestämda nivåer. (Bakka et al, 2001) 
 
Hsu, Jiang, Klein och Tang (2002) menar att om ett behov inte uppfylls på den nuvarande 
arbetsplatsen, och detta behov är starkt, tenderar den anställde att söka sig till ett annat företag 
som kan uppfylla detta behov. Det är därför viktigt att företaget tillhandahåller de 
karriärmöjligheter som gör att de anställda vill stanna kvar. 
 
2.5.2. Herzbergs tvåfaktorteori 
 
Herzberg (1959) ansåg att arbetstillfredsställelse och otillfredsställelse orsakades av två helt 
olika uppsättningar av faktorer. Han menade att faktorer såsom arbetsförhållande och lön inte 
påverkade arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer kallade han hygienfaktorer. Förbättring av 
dessa faktorer skulle minska otillfredsställelsen men skulle inte främja 
arbetstillfredsställelsen. Enda sättet, enligt Herzberg, att främja arbetstillfredsställelsen och 
därmed öka motivationen var att göra själva arbetet mer intressant. Det handlar även om 
framgång och uppskattning, eller utrymme för eget ansvar och utveckling. Dessa faktorer 
kallar Herzberg för motivationsfaktorer. Förändringar i hygienfaktorerna kan alltså minska 
missnöje, men utan att öka arbetstillfredsställelsen. Motivationsfaktorerna kan däremot öka 
arbetstillfredsställelsen men har inte någon effekt på missnöje (Herzberg, Mausner och 
Snyderman, 1959). 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

 
 
  Figur 1 (Herzberg et al, 1959)     

 
Bakka (2001) anser att genomslagskraften i Herzbergs tvåfaktorteori beror på att den är 
mycket enkel. Den omvärderar motivationsproblemen och är i princip operationell, det vill 
säga att den har betydande praktiska implikationer om vad ledningen kan satsa på inom 
motivationsområdet. 
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2.5.3. Motivationsteorier – belöningssystem 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) uppvisar Maslows och Herzbergs motivationsteorier 
likheter. De två översta behoven i Maslows behovspyramid är exempel på motivationsfaktorer 
medan de tre nedre behoven i Maslows behovshierarki är hygienfaktorer (Bruzelius & 
Skärvad, 1995). Vi har även kopplat dessa två motivationsteorier till olika variabler som kan 
ingå i ett företags belöningssystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Figur 2  
 
Vi har placerat de materiella belöningarna längst ner i pyramiden då de tillfredsställer de mest 
grundläggande behoven. Banks (1997) menar att pengar kan tillgodose många av människans 
behov men att enbart pengar inte kan öka de anställdas motivation. Övriga materiella 
belöningar kan tillfredsställa de anställdas trygghetsbehov och göra att de känner sig mer 
trygga i sin anställning. De anställdas sociala behov kan tillgodoses genom till exempel 
mellanmänskliga relationer och arbetsförhållanden. Herzberg (1959) menar att det är viktigt 
att de anställda har bra relationer till varandra men att detta inte är något som motiverar de 
anställda att prestera bättre. 
 
Herzberg (1959) anser att motivationsfaktorerna är relaterade till själva arbetsuppgiften. När 
de är tillfredsställda blir det möjligt för de anställda att verkligen trivas och känna motivation 
för en uppgift. De immateriella belöningarna, som avancemang och ökat ansvar, kan uppfylla 
de anställdas självhävdelsebehov enligt Maslow (1943), och kan dessutom, enligt Herzberg 
(1959), leda till ökad motivation.  
 
Självförverkligande, som finns överst i Maslows (1943) behovspyramid, är väldigt svårt att 
koppla till en specifik belöning. Det finns för många andra faktorer som är avgörande för om 
en anställd känner att han har fått utveckla alla sina anlag och möjligheter. 
 
2.6. Teoretisk modell  
 
Vi har här sammanställt de teorier, som ingår i vår referensram, i en teoretisk modell. Den 
representerar den syn vi har på belöningssystem efter att ha studerat vald teori och hur vi 
kopplar ihop de olika teorierna i vår referensram. 
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Figur 3 
    
Utformningen av ett belöningssystem innebär att hitta en balans mellan arbetstagarens och 
arbetsgivarens mål. Pendelton (1996) anser att det är viktigt att sikta mot ett belöningssystem 
som minimerar skillnaden mellan parternas målsättningar. En annan viktig målsättning med 
ett belöningssystem är att motivera personalen då en motiverad anställd ofta presterar bättre 
än en anställd som inte är motiverad vilket enligt Lawler (1991) kan leda till högre 
organisatorisk effektivitet.  
 
De som har huvudansvaret för utformningen av belöningssystemet är företagsledningen. De 
kan styra personalen på två olika sätt – genom styrning över och styrning med. En 
kombination av de båda styrsätten är vanligt men ofta dominerar en av dessa. De båda 
styrsätten påverkar på vilket sätt ledningen utformar belöningssystemet – ledningens styrsätt 
avspeglas ofta i belöningssystemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivation 
 
 

Prestation 

Personal 
Företagsledning 

Control with/ Control over 

Belöningssystem 

Ledningens mål Anställdas mål 



 

10 

3. METOD  
 
I detta kapitel beskrivs våra metodval. Kapitlet inleds med en diskussion om angreppssätt och 
undersökningsansats. Detta följs av en redogörelse av litteraturstudie, datainsamlingsmetod 
och metodproblem.  
 
3.1. Angreppssätt  
 
3.1.1. Deduktion och Induktion 
 
Deduktion och induktion är, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001), två olika sätt att 
angripa ett undersökningsproblem. Deduktion innebär en logisk, tankemässig slutledning. 
Genom en deduktiv slutledning dras en slutsats om verkligheten. Denna slutsats utsätts sedan 
för en empirisk prövning varvid empiri och logik förenas. Enligt Wallén (1996) innebär 
induktion att undersökningen utgår från datainsamling, ur materialet dras sedan mer generella 
och teoretiska slutsatser. Ofta betonas att datainsamlingen skall ske helt förutsättningslöst. 
 
Vårt angreppssätt i denna uppsats är deduktivt, eftersom vi i vårt arbete utgick ifrån redan 
formulerade teorier om styrning, motivation och belöning. Då vi ville pröva vald teori om 
belöningssystem var detta ett lämpligt angreppssätt. Resultatet av vår undersökning 
återkopplades därefter till referensramen varefter slutsatser drogs. 
 
3.1.2. Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Kvalitativa metoder innebär en låg grad av formalisering. Metoden har primärt ett förstående 
syfte. Vi är inte inriktade på att pröva om informationen har generell giltighet. Det centrala 
blir istället att vi genom olika sätt att samla in information dels kan få en djupare förståelse av 
det problem vi studerar, dels kan beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i. 
Metoden kännetecknas av närhet till den källa vi hämtar vår information från. (Holme & 
Solvang, 1997) 
 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Uppläggning och planering 
kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till informationskällan. Detta är 
nödvändigt för att vi skall kunna genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och 
pröva om det resultat vi kommit fram till gäller alla de enheter vi önskar att uttala oss om. 
(Holme & Solvang, 1997)  
 
Vår metod har varit kvalitativ med kvantitativa inslag. De genomförda intervjuerna var av 
främst kvalitativ karaktär och representerade djupet i vår undersökning. Det standardiserade 
frågeformulär som användes i intervjuerna med butikspersonalen hade en mer kvantitativ 
karaktär då vi använde oss av ett större urval och fick en bredd på undersökningen. Vi kunde 
även med hjälp av det standardiserade frågeformuläret se det representativa eller 
genomsnittliga i undersökningen. Enligt Holme och Solvang (1997) kan de olika metodernas 
svaga och starka sidor ta ut varandra då de kvalitativa och kvantitativa metoderna kombineras. 
 
3.2. Undersökningsansats 
 
En fallstudie kan definieras som en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en 
enda enhet eller företeelse. Fallstudiemetoden innebär ett sätt att studera komplexa och sociala 
enheter som består av multipla variabler som kan vara av betydelse för att förstå företeelsen i 
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fråga. Alla metoder för att samla in vetenskaplig information, från test till intervju, kan 
användas i en fallundersökning även om vissa metoder förstås är vanligare än andra. 
(Merriam, 1988)  
 
Fördelen med fallstudier är främst att det som studeras sker under verkliga förhållanden. 
Vidare är det en fördel att kunskapen som erhålls om själva förloppet är mycket ingående. 
Genom det studerade fallet kan det konstateras att en företeelse faktiskt finns och att en viss 
verksamhet eller process fungerar. Däremot är det svårt att veta om det som studerats är 
vanligt förekommande eller om förutsättningarna finns för att liknande skall kunna ske i andra 
företag. (Wallén, 1996) Vi valde att göra en fallstudie eftersom vi ville göra en djupare och en 
mer detaljerad undersökning av ett företag och speciellt undersöka och få en djupare 
förståelse för hur belöningssystemet fungerar i företaget.     
 
3.2.1. Val av fallstudieobjekt 
 
Vi valde att göra en fallstudie av målsättningar med och design och effekter av 
belöningssystemet på valutaväxlingsföretaget FOREX. Anledningen till vårt val var att 
FOREX är ett utpräglat tjänsteföretag med ett välutvecklat belöningssystem med många olika 
belöningsvariabler, dessutom berodde valet på att vi fick access till företaget. Vi tyckte även 
att det var intressant att undersöka om ledningens syn på belöningssystemet stämde överens 
med de anställdas.   
 
3.3. Litteraturstudie 
 
Vi inledde vår litteraturstudie med att söka litteratur om vårt problemområde. Vi sökte 
litteratur via Luleå Universitetsbibliotek där vi använde oss av bibliotekskatalogen Lucia. 
Vetenskapliga artiklar har vi sökt via Universitetsbibliotekets artikelsök där vi sökt på 
databaserna Elsevier Science Direct, Wiley och Business Source Elite (Ebsco). Vi har även 
sökt information via Internet, främst genom sökmotorn www.altavista.se. För att finna 
litteratur och artiklar har vi använt oss av sökorden: belöningssystem, belöning, motivation, 
incentives, incentive systems, reward systems, employee rewards och balanced scorecard. 
Utifrån denna litteraturstudie utformades den intervjuguide som senare användes vid intervjun 
med företaget.  
 
3.4. Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som införskaffas 
och bearbetas av forskaren själv. Sekundärdata är data som tidigare samlats in och 
samanställts av andra forskare. Sekundärdata kan nästan alltid samlas in snabbare och till en 
lägre kostnad än primärdata. Nackdelen med sekundärdata är att den kan vara inaktuell eller 
att den inte passar forskarens behov eftersom den var insamlad för ett annat syfte. (Zikmund, 
2000)   
 
Materialet till vår undersökning bestod av både primär och sekundär data. Sekundärdata 
inhämtades genom en publicerad intervju1 med den arbetande styrelseordföranden på 
FOREX. Informationen från intervjun använde vi sedan som underlag till 
företagspresentationen i den empiriska undersökningen.  

                                                 
1 Finansvärlden, (nr 4, 2003) 
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De primärdata vi använde oss av utgörs av det material som framkom under telefonintervjun 
som gjordes med FOREX vice VD samt de kompletterande svar vi fick via e-post från 
FOREX personalchef. Vår andra källa till primärdata var de telefonintervjuer med 
standardiserade frågeformulär som genomfördes med butikspersonalen. Det standardiserade 
frågeformuläret (se bilaga 2) utformades utifrån det material vi fick fram under intervjuerna 
med ledningssidan. I det standardiserade frågeformuläret fokuserade vi på de fem 
belöningsvariabler ledningen tyckte var viktiga och undersökte om personalen kände sig 
motiverade av dessa. Vårt urval av respondenter bestod av 15 personer från 15 butiker som vi 
valde ut med tanke på att få en spridning över hela Sverige. De vi intervjuade var fast 
anställda och hade befogenhet att arbeta som valutaförsäljare vilket även innefattar 
försäljningschefer och huvudkassörer. Resultatet av intervjuerna med butikspersonalen 
redovisades procentuellt i frågeformuläret (se bilaga 2).   
 
3.4.1. Intervju  
 
Uppsatsens kvalitativa tillvägagångssätt kan sägas representeras av den genomförda 
telefonintervjun med vice VD och de svar vi fick via e-post från personalchefen på FOREX 
samt telefonintervjuerna med butikspersonalen. Personliga intervjuer är direkt kommunikation 
där intervjuaren öga mot öga ställer frågor till respondenten. En fördel med personliga 
intervjuer är att den ger möjlighet till direkt återkoppling både från intervjuarens och från 
respondentens sida. Intervjuaren kan även förtydliga eventuella frågor respondenten har om 
intervjufrågorna. Denna metod är också fördelaktig när mer komplexa frågor skall ställas. 
(Zikmund, 2000) Intervjusituationen kan även generera förtroende mellan intervjuare och 
respondent (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Kvaliteten på data som samlas in genom telefonintervjuer kan jämställas med den som samlas 
in genom personliga intervjuer. Respondenter kan till och med vara mer benägna att ge 
detaljerad och pålitlig information om personliga frågor vid en telefonintervju eftersom 
respondenten då har högre grad av anonymitet. Fördelarna med telefonintervjuer är att de går 
snabbare att genomföra och sammanställa än personliga intervjuer. De kan också genomföras 
till en låg kostnad. Nackdelarna kan vara att öga mot öga kontakt saknas med respondenten 
och att risken för ofullständiga svar ökar. (Zikmund, 2000) 
 
Den person vi intervjuade befann sig geografiskt sett inte i vår närhet. Eftersom våra frågor 
var relativt komplexa och personlig intervju inte var möjlig, använde vi oss av telefonintervju. 
För att få en övergripande bild av ledningens syn på företagets belöningssystem gjorde vi en 
intervju med vice VD:n på FOREX som var väl insatt i hur företagets belöningssystem 
fungerar. Hon har dessutom tidigare arbetat med personalfrågor inom företaget. Till 
telefonintervjun hade vi som stöd utformat en intervjuguide utifrån de teorier som presenterats 
i vår referensram (se bilaga 1). Vi ringde upp respondenten och frågade om intresse fanns för 
att ställa upp på en intervju och förklarade vad intervjun handlade om. Vi skickade 
intervjuguiden till respondenten för att hon önskade se denna i förväg och kunde därmed sätta 
sig in i frågorna samt ta fram relevanta uppgifter för studien.  
 
3.4.2. Standardiserat frågeformulär 
 
Ett standardiserat frågeformulär är en undersökningsteknik där information samlas från ett 
urval av människor genom användning av frågor med fasta svarsalternativ. Fördelarna med ett 
standardiserat frågeformulär är att den är snabb, billig, effektiv och den speglar 
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respondenternas svar på ett korrekt sätt. En nackdel med denna metod är att komplexa frågor 
inte kan ställas. (Zikmund, 2000)  
 
Vi genomförde telefonintervjuer med hjälp av ett standardiserat frågeformulär där vi vände 
oss till butikspersonalen. Fördelen med denna metod är att det blir ett mindre bortfall än om vi 
genomfört en brevenkät och insamlingen av data sker direkt. Då frågorna ställs via telefon kan 
vi utreda eventuella missförstånd som kan uppkomma i samband med frågorna.   
 
3.5. Metodproblem 
 
3.5.1. Reliabilitet och Validitet 
 
Vid användning av kvantitativa metoder är det enligt Holme och Solvang (1997) viktigt att 
informationen är representativ och pålitlig (reliabel). Detta har inte samma centrala plats i 
kvalitativa undersökningar menar Holme och Solvang (1997) då syftet med kvalitativa studier 
är att få en bättre förståelse av vissa faktorer och då fokuseras det inte på den statistiska 
representativiteten. Frågor om informationens pålitlighet är i det kvalitativa 
tillvägagångssättet inte i första hand knutna till problem med att reproducera informationen. I 
kvalitativa undersökningar är det de undersökta enheterna som är subjekt. De kan själva bidra 
till att kontrollera pålitligheten i den information som samlats in genom att till exempel 
granska det material som intervjuaren sammanställt. Däremot är det svårt att återskapa den 
sociala process som en sådan undersökning innebär. (Holme & Solvang, 1997) Enligt Yin 
(1994) är målet med en hög reliabilitet att försäkra sig om att efterföljande undersökare skall 
kunna följa exakt samma procedurer, som beskrivs av en tidigare undersökare, och komma 
fram till samma slutsatser, som den tidigare undersökaren gjort, om han utför samma 
fallstudie.  
 
För att försöka öka reliabiliteten förklarade vi noggrant de bakomliggande teorierna som 
ligger till grund för undersökningen. Vi förde även noggranna anteckningar över 
telefonintervjuerna. Detta kunde göras genom att vi genomförde telefonintervjuerna med hjälp 
av en högtalartelefon så att vi båda kunde lyssna och göra anteckningar. Vi har redovisat vår 
intervjuguide och vårt standardiserade frågeformulär som bilagor till uppsatsen.   
 
Problemet att få giltig (valid) information är i princip mycket mindre i kvalitativa studier än i 
kvantitativa. I kvalitativa undersökningar finns en mycket större närhet till det eller den som 
studeras. Detta angreppssätt ger möjligheter för enheten att själv kunna styra sin medverkan 
(Holme & Solvang, 1997). 
 
För att försöka öka validiteten i vår undersökning använde vi oss av olika källor för att få en 
så objektiv bild av målsättningar med och utfall och design av belöningssystemet i FOREX 
som möjligt. Validiteten blev även synliggjord genom de frågor vi ställde till respondenten. 
Det var viktigt att formulera dessa så att vi verkligen fick svar på det vi hade för avsikt att 
undersöka.  Vidare har vi försökt höja validiteten genom att vi lät vår respondent granska det 
material vi sammanställt efter telefonintervjun. De svar vi fick från personalchefen var 
skriftliga och har ej omformulerats i empirin. Vid intervjuerna med personalen försäkrade vi 
oss om att de vi intervjuade kände sig informerade om vilken typ av belöningssystem 
företaget hade. Detta gjorde vi för att få mer valida svar på frågorna om företagets 
belöningssystem.   
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisas det empiriska materialet från vår fallstudie av FOREX. Källorna i 
empirin är intervjuer med vice VD Beth Friberg och personalchef Mikael Olrog. Vi har 
hämtat information från företagets hemsida och en publicerad intervju2 med arbetande 
styrelseordförande Rolf Friberg. Vi har även genomfört 15 telefonintervjuer med personalen 
där vi använt oss av ett standardiserat frågeformulär. 
 
4.1. Presentation av FOREX  
 
R. Friberg berättar att FOREX är ett av världens större valutaföretag som år 2001 omsatte 
över 20 miljarder kronor via sina drygt 60 valutabutiker i Sverige, Danmark och Finland. R. 
Friberg har varit ägare av företaget sedan 1965 och fram till början av 1990-talet var FOREX 
det enda företag vid sidan av bankerna som hade tillstånd av Svenska Riksbanken att handla 
med valuta. FOREX är ett tjänsteföretag med ett utmärkande belöningssystem. De anställda 
har ett personligt ansvar för sin löneutveckling genom de utbildningsstegar de kan genomföra. 
Detta innebär att de anställda inte kan förhandla sig till en viss lön. Alla anställda börjar på 
samma ingångslön och kan sedan få löneökning för varje genomförd utbildningsstege. 
Företaget har en stark expansionsplan för fler butiker, både i städer där de redan är etablerade 
och på helt nya platser som till exempel Norge. 
 
4.2. FOREX belöningssystem 
 
Det nuvarande belöningssystemet har funnits i företaget sedan mitten av 80-talet vilket kan 
anses vara länge för ett belöningssystem menar B. Friberg. De förändringar FOREX gjort av 
sitt belöningssystem har varit för att höja kompetensen och stimulera den personliga 
utvecklingen hos personalen. De har även satsat mer på friskvårdsteman och företagshälsa 
eftersom detta enligt B. Friberg ligger i tiden – detta främjar personalen och därmed också 
företaget. 
 
4.2.1. Materiella och immateriella belöningar  
 
Materiella - Ekonomiska belöningar  
FOREX har enligt B. Friberg ett antal olika ekonomiska belöningsvariabler. En av dessa 
variabler är aktivitetsbonus för hela butiken där butikens anställda kan erhålla bonus vid goda 
resultat. Försäljningscheferna kan erhålla individuell resultatbonus då butiken redovisar bra 
resultat. Medarbetarna kan förtjäna konvertibler när de blivit fast anställda. Konvertiblerna 
har ett värde som företaget kan utveckla i positiv riktning – om det går bra för företaget kan 
de lägga in extra pengar i ”trivselbidrag”. Konvertiblerna har dock inte så högt värde att 
företaget ser denna belöningsvariabel som någon faktor som gör att de anställda stannar 
längre i företaget.  
 
Företaget tillämpar en låg men som B. Friberg framhåller marknadsmässig ingångslön med 
personligt ansvar för avancemang och därmed även löneökning genom intern utbildning. B. 
Friberg framhåller att grundmotivet med belöningssystemet och utbildningsstegarna är att de 
anställda skall få lön efter prestation och ambition. Genom att utbilda sig skall man kunna få 
högre lön oavsett kön, ålder och anställningstid. Ingångslönen är dock den samma för alla. 
Målsättningen med detta är att lönesystemet skall vara så rättvist som möjligt. Syftet med att 
                                                 
2 Finansvärlden, (nr 4, 2003) 
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koppla löneutvecklingen till utbildningsstegarna är att FOREX vill höja personalens 
kompetens menar B. Friberg. Den personliga utvecklingen ses som viktig inom företaget 
eftersom ledningen ser en koppling till prestation och att de anställda gör ett bättre jobb. 
Företaget vill även att personalen skall stimuleras och tycka att det är roligt att jobba vid 
FOREX. 
 
Materiella - Sociala belöningar   
B. Friberg berättar att företaget satsar på företagshälsovård för de anställda i form av till 
exempel subventionerade träningskort. Företaget tillhandahåller även sparande och kollektiv 
försäkring för de anställda. Målsättningen med förmåner såsom sparande och försäkringar är 
att företaget skall ge de anställda en trygghet. Även om personalen är relativt unga anser 
FOREX att det är en viktig trygghet för dem. 
 
FOREX äger två kursgårdar i Tandåliden och Fuengirola, Spanien som de anställda kan 
nyttja. Varje år hålls dessutom en allhelgonahelgskonferens för alla anställda. Målsättningen 
med konferenserna är att företaget strävar efter mjukare värden än de rent monetära och vill 
stimulera andra livsområden. B. Friberg anser att det är viktigt att personalen får umgås med 
varandra på ett mer personligt plan. Försäljningscheferna uppmuntras genom att de får åka på 
arbetsresor som till exempel på safari i Afrika. 
 
Immateriella belöningar 
B. Friberg beskriver företagets immateriella belöningar som till exempel att företaget 
tillämpar internrekrytering. Den individuella internutbildningen kan leda till avancemang i 
företaget. Företagsledningen söker vägar att uppmuntra extraordinära insatser bland annat 
genom att utse årets bästa försäljningschef, årets bästa butik och årets ”rookie”. Personalen 
kan erhålla till exempel resor, presentkort och diplom. Ledningens inställning är att de hellre 
ger de anställda förmåner som är immateriella än ekonomiska för att bibehålla personal, skapa 
trygghet och visa omtanke om personalen. 
  
4.2.2. Individuella och kollektiva belöningar 
 
FOREX tillämpar både individuella och kollektiva belöningar enligt B. Friberg. 
Aktivitetsbonus för butik är kollektiv medan försäljningschefernas resultatbonus är 
individuell. Resultatbonus gäller ej för övrig butikspersonal utan de får ta del av individuella 
incentives3 som tävlingar där de kan vinna olika priser som kameror, resor och annat. Dessa 
tävlingar sker främst under sommaren. Dessa individuella belöningar varieras med incentives 
på kollektiv nivå där hela butiken är med och tävlar mot andra butiker. I en sådan tävling kan 
ledningen till exempel titta på butikens procentuella förbättring av till exempel resultat, 
försäljning med mera. Genom att använda sig av sådana mättal blir utfallet rättvist anser B. 
Friberg. 
 
4.2.3. Omedelbara och långsiktiga belöningar 
 
Långsiktiga belöningar är bland annat internrekryteringen där de anställda genom 
utbildningsstegar kan klättra inom företaget och få en högre position. Kortsiktiga belöningar 
kan vara incentives som till exempel säljtävlingar och kurser. Målsättningen med 
korttidsbelöningarna är enligt B. Friberg att öka kunskapen för en ny produkt så att personalen 
vågar sälja den. Målet med detta är att öka försäljningen. 

                                                 
3 Incentive = drivfjäder, sporre, motivation, uppmuntran, incitament (Norsteds stora engelsk-svenska ordbok) 
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4.3. Effekter av belöningssystemet 
  
Företagsledningen är väldigt stolta över sitt belöningssystem enligt B. Friberg och hon är på 
det stora hela nöjd med effekterna av belöningssystemet – hon tycker att de uppnår de 
målsättningar de har med belöningssystemet. B. Friberg menar dock att det finns vissa delar 
och detaljer som skulle kunna göras bättre. Bland annat är det ett så stort tryck på butikerna i 
storstäderna att de anställda inte kan avsätta lika mycket tid till utbildning som de anställda i 
en ”lugnare” butik kan göra. Personalen i butiker med mindre tryck kan till exempel plugga 
på arbetstid och är kanske inte lika slitna när de kommer hem på kvällarna. Företaget jobbar 
dock på att försöka hitta en lösning på detta problem. 
 
FOREX har inte mätt av effekterna av belöningssystemet på personalen. Den huvudsakliga 
anledningen till detta, enligt B. Friberg, är att det är svårt att mäta. Företaget har istället 
fokuserat på att mäta ett generellt nöjdhetsindex hos de anställda och kunderna. B. Friberg 
anser dock att de bör förbättra och utveckla mätningarna av personalen. 
 
4.4. Personalomsättning 
 
B. Friberg förklarar att FOREX personalomsättning i stor omfattning påverkas av 
konjunktursvängningarna. Vid högkonjunktur har personalomsättningen blivit högre och vid 
lågkonjunktur är den betydligt lägre. Det är också väldigt stor skillnad på 
personalomsättningen mellan olika geografiska områden. Olrog menar att 
personalomsättningen i storstadsregionerna, främst Stockholm och under 2002 även 
Göteborg, har varit besvärande hög. Problemen i Göteborg kan delvis förklaras av att FOREX 
startade två nya butiker och att företaget därmed behövde rekrytera mycket personal, enligt 
Olrog. I till exempel region Syd, Finland och Danmark är personalomsättningen låg, kanske 
till och med för låg. I övriga städer i Mälardalen och Norrland är personalomsättningen på en 
acceptabel nivå, anser Olrog.  
  
B. Friberg anser att en viss form av rörlighet är bra. Det krävs komplex kompetens för 
valutaförsäljning samt att de anställda måste ta stort ansvar, detta gör att företaget satsar 
mycket på utbildning. Olrog pekar på att det kostar mycket pengar för företaget att ersätta och 
lära upp en person, enligt en enkel beräkning cirka 130 000 kronor per person som rekryteras. 
Under upplärning och när någon har sagt upp sig blir ofta arbetsprestationen inte lika bra, 
vilket minskar effektiviteten i butiken. Det är också en belastning för personalen i butiken när 
någon slutar eller börjar. FOREX ser det därför som ett problem om de anställda slutar inom 
en kort tidsperiod som till exempel ett år. 
 
4.5. Personalens medinflytande  
 
Olrog anser att de anställda har medinflytande så till vida att de kan påverka vilka förmåner 
som ska finnas. Det finns flera exempel på förmåner som bland annat SRK, företagets 
samrådsklubb, har arbetat med att ta fram samt också utformningen för reglerna kring 
förmånerna och hur och av vem de ska åtnjutas.  
 
Anställda kan också påverka till exempel reglerna för OB-tillägg och när det ska utgå. I och 
med att företagets policy är att försöka matcha eller överträffa erbjudanden som finns på 
marknaden så har anställda möjlighet att påverka företagets belöningar genom att påvisa vad 
som finns på marknaden.  
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4.6. FOREX fem viktigaste belöningsvariabler 
 
Olrog anser att det är svårt att lista de fem viktigaste belöningsvariablerna. Som arbetsgivare 
är det viktigt att vara medveten om att det finns anställda med olika behov och som värderar 
olika saker. FOREX måste därför ha ett belöningserbjudande som attraherar flera olika typer 
av medarbetare, där en del värderar en del saker mer än andra. Olrog har listat ett antal saker 
som företaget värderar högt och som han tror uppskattas av personalen, dock utan att 
rangordna dem inbördes.  
 

• Lön - med möjlighet att själv påverka löneutvecklingen genom studier 
• Betald A-kassa 
• Kursgårdarna i Fuengirola och Tandåliden 
• Bonus 
• Friskvårdsbidrag 

 
4.7. De anställdas upplevda utfall av FOREX belöningssystem 
 
Den belöningsvariabel personalen var mest positiv till var bonussystemet. 53 procent uppgav 
att de helt och hållet blev motiverade av bonussystemet och 40 procent blev till viss del 
motiverade. Många uppgav att de blev motiverade av att få mer pengar när de presterat bra. 
 
En stor del av personalen kände sig också motiverade av lönesystemet. 33 procent blev helt 
och hållet motiverade och 60 procent svarade att de till viss del blev motiverade. En vanlig 
förklaring till detta var att personalen uppskattade det personliga ansvaret de hade för sin 
löneökning. 73 procent av personalen kände även att de hade större motivation att 
vidareutbilda sig då löneutvecklingen var kopplad till utbildningen än om lön och utbildning 
inte var kopplade till varandra. 67 procent av de anställda ansåg att möjligheten att 
vidareutbilda sig i företaget hade en stor betydelse för löneutvecklingen och avancemang i 
företaget. Angående möjligheten för de anställda att plugga på arbetstid kände 40 procent att 
de helt och hållet hade tid till detta och 20 procent att de inte alls hade tid. Dessa 20 procent 
innefattar även personal som svarat att det i den regionen inte var tillåtet att studera på 
arbetstid.  
 
Friskvårdsbidraget sågs som positivt främst av dem som utnyttjade denna förmån men även 
vissa som inte utnyttjade förmånen tyckte att det var positivt eftersom det gynnar både 
företaget och de anställda. Friskvårdsbidraget sågs även som ett tecken på att företaget bryr 
sig om sina anställda. 
 
Betald A-kassa sågs främst som en trygghetsfaktor av personalen och inte som motivation till 
bättre prestation även om många personalen ansåg att en anslutning till ett etablerat 
fackförbund skulle ge dem ännu större trygghet. Andra belöningsvariabler som främst sågs 
som en trygghetsfaktor var kollektivförsäkringar och möjlighet till sparande.  
 
60 procent av personalen ansåg att tillgång till kursgårdarna inte alls motiverade dem att 
prestera bättre. Främsta orsaken till detta var att många inte hade utnyttjat denna förmån. Det 
ansågs även ”krångligt” att boka dessa kursgårdar. 
 
Belöningssystemet som helhet motiverade 40 procent av personalen helt och hållet. 53 procent 
blev motiverade till viss del och 7 procent kände sig inte alls motiverade av det befintliga 
belöningssystemet.  
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Säljtävlingarnas syfte var att motivera personalen att sälja mer av en viss produkt. Det var 67 
procent av de anställda som upplevde att de till viss del blev motiverade att sälja mer. 20 
procent ansåg att de inte alls blev motiverade av säljtävlingarna. Vissa i personalen ansåg att 
det till stor del berodde på vilken produkt tävlingen avsåg. Om personalen ansåg att produkten 
var ”dålig” blev de mindre motiverade att sälja den än om de ansåg att det var en ”bra” 
produkt. Vissa ansåg även att butikerna inte kunde tävla på lika villkor då vissa produkter inte 
passar specifika butikers klientel. Personalen upplever det också negativt om säljtävlingarna 
förekommer för ofta eftersom de ”är till för att i första hand serva kunderna och inte försöka 
kränga så mycket produkter som möjligt”.   
 
De flesta i personalen föredrog säljtävlingar som belönar gruppen framför tävlingar som 
belönar den enskilde individen. 87 procent var positiv till kollektiv belöning medan 53 
procent tyckte att individuell belöning var positiv. Av dessa 53 procent var det många som 
själv inte föredrog individuella belöningar men ansåg att dessa ändå kunde vara bra för andra 
individer. Kollektiva belöningar föredrogs av personalen eftersom det stärkte 
sammanhållningen och gemenskapen i butiken. De som föredrog individuella belöningar 
ansåg att det var viktigt att synliggöra individen men även att den som gjort jobbet skall ha 
belöningen. De som var negativa till individuella belöningar ansåg att det skapade konkurrens 
inom butiken vilket de ansåg att ingen tjänade på.  
 
33 procent av personalen ansåg att de inte alls hade någon möjlighet att påverka vilka 
förmåner som ingår i belöningssystemet. Av dessa menade flera att de inte fick någon respons 
på de förslag de lämnat in. Vissa ansåg att ”ingen lyssnar på en”. 60 procent ansåg att de till 
viss del kunde påverka, främst variabler av ”mindre vikt” och på lokal nivå. 7 procent ansåg 
att det helt och hållet gick att påverka förmånerna vilket personalen också hade egen 
erfarenhet av. 
 
73 procent av personalen tyckte att de helt och hållet fick feedback och uppskattning för sitt 
arbete (utöver lönen) av sina chefer. 27 procent ansåg att de till viss del fick uppskattning. 
Personalen framhöll dock att de överlag fick mycket uppskattning av chefer på butiksnivå 
medan de upplevde att de fick väldigt lite uppskattning av chefer på huvudkontoret.    
 
När det gäller belöningssystemet som helhet är 47 procent av personalen nöjda med det 
befintliga belöningssystemet. 53 procent anser att något i belöningssystemet kan ändras, tas 
bort eller läggas till. Personalens förslag till ändringar är: 

• Säljtävlingar som relateras till kundunderlaget. 
• Personalvård i form av till exempel massage som bekostas av företaget. 
• Högre ingångslön kombinerat med lägre löneökning i utbildningsstegarna. 
• Möjlighet att höja lönen utan att genomföra utbildningsstegarna. 
• Utbildningsstegarna skall anknytas mer till dagligt arbete. 
• Utbildningsstegarna ska revideras kontinuerligt då dessa är en färskvara. 
• Ta bort kursgårdarna. 
• Bättre fungerande juridisk hjälp. 
• Möjlighet till utbildning, avancemang och löneökning även efter att alla 

utbildningsstegar är genomförda.   
 

40 procent av personalen ser sig själva i företaget om fem år, medan 20 procent inte tror att de 
kommer att vara kvar i företaget om fem år. 20 procent tror att de kommer att jobba kvar om 
tio år, medan 47 procent uppger att de inte kommer att vara kvar i företaget om tio år. 
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5. ANALYS OCH SLUTSATS 
 
I den avslutande analysen av FOREX belöningssystem ställs empirin i jämförelse med teorin. 
I samband med detta redovisas även de slutsatser vi dragit utifrån vår analys. 
 
Utifrån personalens svar på i vilken grad de olika belöningsvariablerna motiverade dem att 
prestera bättre kunde vi se en viss inbördes rangordning av variablerna: 

1. Bonussystem 
2. Lönesystemet 
3. Friskvårdsbidrag 
4. Betald A-kassa 
5. Kursgårdarna 

Denna rangordning baseras på den procentuella fördelningen på svarsalternativen som 
redovisats i det standardiserade frågeformuläret (se bilaga 2).   
 
5.1. Materiella och immateriella belöningar 
 
De anställda på FOREX kan erhålla både materiella och immateriella belöningar. Vi har delat 
upp FOREX belöningsvariabler enligt det sätt Bakka et al (1998) delat in materiella och 
immateriella belöningar. De belöningar FOREX personal kan erhålla, som kan tolkas som 
ekonomiska belöningar i enlighet med Bakka et al (1998), kan vara bonus, konvertibler och 
löneökning vid genomförd utbildning samt sociala belöningar i form av friskvårdsbidrag, 
betald A-kassa och tillgång till kursgårdarna. FOREX belöningar i form av internrekrytering 
där vidareutbildning kan leda till avancemang i företaget kan klassas som immateriella 
belöningar i enlighet med Bakka et al (1998). Andra immateriella belöningar personalen kan 
erhålla är utmärkelser som årets ”rookie”, bästa försäljningschef och årets bästa butik.  
 
FOREX företagsledning är mer positiva till de sociala och immateriella belöningarna och tror 
att dessa motiverar personalen mer än vad de ekonomiska belöningarna gör. Detta stöds av 
Herzbergs (1959) tvåfaktorteori som menar att avancemang är en stark motivationsfaktor som 
gör att personalen presterar bättre. Personalen vid FOREX upplever däremot att de blir mer 
motiverade av de ekonomiska belöningarna som bonus- och lönesystemet. Detta går emot 
Herzbergs (1959) tvåfaktorteori där lönen är en hygienfaktor som inte kan öka personalens 
motivation att prestera bättre. En förklaring till varför personalen vid FOREX upplever lönen 
som en motivator kan vara att FOREX lönesystem kopplas till internutbildningen4. 
Internutbildning kan ses som en motivationsfaktor enligt Maslow (1943) och Herzberg (1959) 
eftersom utbildning kan leda till självförverkligande som är en faktor som höjer personalens 
motivation att prestera bättre. Självförverkligande handlar om att ha möjlighet att utveckla 
sina anlag och sin personlighet. Med detta som grund drar vi slutsatsen att ett företag kan 
gynnas av att koppla materiella belöningar till immateriella belöningar för att höja 
personalens motivation att prestera bättre. Personalen kan därmed utvecklas samtidigt som de 
får sina materiella behov uppfyllda.        
 
5.2. Individuella och kollektiva belöningar 
 
FOREX tillämpar både individuella belöningar som resultatbonus och individuella 
säljtävlingar och kollektiva belöningar som till exempel aktivitetsbonus och kollektiva 

                                                 
4 73 procent av personalen kände sig mer motiverade att vidareutbilda sig då löneutvecklingen var kopplad till 
utbildningen. 
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säljtävlingar. FOREX ledning anser att det är bra att variera mellan både individuella och 
kollektiva belöningar. Detta kan vara bra då det exempelvis ger en bättre möjlighet för 
företaget att tillfredsställa personalens olika preferenser. Detta stämmer överens med 
Svensson och Wilhelmsons (1988) åsikt om att belöningssystemet skall balansera de olika 
belöningarna så att företagets mål och personalens individuella mål harmoniseras. 
 
Majoriteten av FOREX personal är mer positiva till säljtävlingar som belönar gruppen än 
tävlingar som belönar den enskilde individen. De ansåg att kollektiva belöningar skapar mer 
gemenskap i gruppen medan individuella belöningar skapar konkurrens mellan personalen i 
butiken. Pfeffer och Sutton (2001) stödjer delvis detta resonemang men menar att all 
konkurrens, både individuell och kollektiv, inom företaget motverkar företagets interna 
kunskapsspridning. Detta kan leda till bristande intern inlärning och motverka spridning av till 
exempel bättre arbetsmetoder. FOREX personals åsikter om belöningssystem motsvarar inte 
Pfeffer och Suttons (2001) resonemang om att all konkurrens inom företaget är skadlig. En 
förklaring till detta kan vara att FOREX personal ser butikerna som enskilda enheter, vilket 
kan vara en förklaring till att FOREX personal inte upplever tävlan mellan butiker som 
konkurrens inom företaget. Det framstår som att kollektiva belöningar uppskattas mer än 
individuella av personalen eftersom de inte upplever något negativa effekter av kollektiva 
belöningar. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det kan vara bättre för ett företags ledning att 
fokusera på kollektiva belöningar än på individuella belöningar för att motivera personalen 
och samtidigt uppnå företagets mål.       
 
5.3. Omedelbara och långsiktiga belöningar 
 
FOREX internrekrytering kan ses som en långsiktig belöning i enlighet med Anthony (2001) 
då personalen har möjlighet att avancera inom företaget, medan de omedelbara belöningarna 
består av incentives som till exempel säljtävlingar där belöningen enligt Anthony (2001) 
kommer direkt efter utförd prestation. Detta är i linje med hur Alrutz (2001) argumenterar. 
Han pekar på att det även är viktigt för företaget att koppla belöningar till företagets 
långsiktiga strategi. Det är viktigt för företaget att kombinera både omedelbara och långsiktiga 
belöningar för att både tillfredsställa personalen och harmonisera belöningarna med företagets 
strategi. Anthony (2001) framhåller att det är viktigt att personalen kan se en tydlig koppling 
mellan prestation och belöning. En rimlig slutsats av detta kan vara att kombinationen av 
omedelbara och långsiktiga belöningar som kopplas till prestation kan vara lyckosam för att 
ett företags personal ska motiveras att prestera bättre.    
 
5.4. Styrning 
 
FOREX ledning anser att personalen har medinflytande vad gäller vilka förmåner som skall 
ingå i företagets belöningssystem. Detta indikerar att ledningens styrsätt domineras av 
styrning med, vilket enligt Häckner (1998) kännetecknas av att personalen involveras i 
beslutsfattandet och är aktiva i styrprocessen. Företagets ledning menar att personalens 
medinflytande möjliggörs genom företagets samrådsklubb (SRK) där personalens 
representanter kan ta upp personalfrågor med VD och personalchefen. 
 
Endast en liten del av personalen ansåg att de helt och hållet kan påverka vilka förmåner som 
skall ingå i företagets belöningssystem och en majoritet av personalen ansåg att de till viss del 
har chans att påverka förmånerna. En tredjedel av personalen ansåg dock att de inte alls har 
medinflytande över förmånerna då de upplevde att förslag de lämnat in aldrig lett till några 
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förändringar. Denna brist på medinflytande tyder på inslag av styrning över enligt Häckners 
(1998) resonemang. 
 
Utifrån personalens åsikter om medinflytande ser vi att de i mindre utsträckning än ledningen 
upplever att de är involverade i beslutsfattandet. Med utgångspunkt i Häckners (1998) 
definition av styrning med och styrning över kan FOREX styrning tolkas som att företaget 
tillämpar båda styrsätten i sin kommunikation med personalen när det gäller 
belöningssystemet. Enligt Häckner (1998) är det vanligt förekommande att företag använder 
båda styrsätten parallellt. Eftersom olika styrsätt passar olika individer framstår det som att 
det är passande för ett företag att använda de båda styrsätten parallellt samtidigt som en 
samsyn i styrningen mellan ledning och personal kan vara viktig för företaget att upprätthålla 
för att belöningssystemet skall ge avsett utfall.         
 
5.4.1. Mätning av personalen 
 
FOREX har inte mätt av effekterna av belöningssystemet på personalen eftersom ledningen 
tycker att det är svårt att mäta om målsättningarna blivit uppfyllda. Företaget mäter istället ett 
generellt nöjdhetsindex för personalen och kunderna. Detta kan vara ett av skälen till 
skillnaden mellan ledningens och personalens upplevelse av styrningen i företaget. Enligt 
Olve et al (1997) har Maisel (1992) försett det balanserade styrkortet med ett 
medarbetarperspektiv för att det är viktigt för ledningen att uppmärksamma och mäta 
effektiviteten i företaget och hos medarbetarna. Med detta som utgångspunkt drar vi slutsatsen 
att det är viktigt för ledningen att mäta vilka effekter belöningssystemet haft på personalen för 
att kunna tillvarata kompetensen i företaget. 
 
5.5. Målsättningar och utfall 
 
FOREX ledning har satt upp olika mål för olika belöningsvariabler. Nedan analyseras dessa 
målsättningar. I anslutning till varje belöningsvariabel dras sedan slutsatser.  
 
Lönesystemet 
Målsättningen med kopplingen mellan internutbildning och löneutveckling är att höja 
personalens kompetens. Enligt Svensson och Wilhelmson (1988) är lönen en viktig del i 
belöningssystemet, vilket också visar sig i FOREX personals rangordning av 
belöningsvariablerna där de placerade ekonomiska belöningar högst. En anledning till att 
personalen föredrar ekonomiska belöningar framför sociala och immateriella kan vara att 
FOREX ingångslön upplevs väldigt låg. Vissa i personalen efterfrågade en högre ingångslön 
samt en möjlighet till löneökning baserad på till exempel anställningstid. En rimlig slutsats av 
detta är att när personalen upplever sin lön som låg tenderar de att föredra ekonomiska 
belöningar framför immateriella och sociala belöningar.  
 
Personalen riktar även kritik mot att de inte har någon möjlighet till fortsatt löneökning och 
utbildning när alla utbildningsstegar är genomförda. Detta kan minska personalens motivation 
att prestera bättre då behovet av självförverkligande inte uppfylls enligt Maslows (1943) 
motivationsteori. Hsu et al (2002) menar att om en individs behov inte uppfylls på den 
nuvarande arbetsplatsen tenderar denne att söka sig till ett annat företag där detta behov kan 
uppfyllas. En rimlig följd av detta är att det är viktigt att företagets personal hela tiden har 
utvecklingsmöjligheter för att det skall kännas givande att fortsätta arbeta för företaget. Om 
personalen har rimliga utvecklingsmöjligheter kan det i linje med Maslows (1943) teori om 
självförverkligande minska personalomsättningen i ett företag. 
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En annan målsättning med FOREX lönesystem är att lönesystemet skall vara rättvist för 
personalen. En aspekt av detta är att alla i personalen skall ha samma möjlighet till utbildning 
på lika villkor. En orättvisa som ledningen pekade på var att personalen i vissa butiker kunde 
ägna sig åt utbildningsstegarna på arbetstid medan personalen i butiker med högre ”tryck” inte 
kunde göra det. Personalen håller med om detta men tillägger att det i vissa regioner 
överhuvudtaget inte är tillåtet att studera på arbetstid. Detta tyder på en otydlighet i styrningen 
då ledningens policy inte genomsyrar hela företaget. En rimlig slutsats av detta kan vara att 
det är viktigt att företaget tillämpar samma regler för alla butiker samt att ledningens policy 
genomsyrar hela företaget för att personalen skall motiveras av belöningssystemet att prestera 
bättre. 
 
Säljtävlingar 
FOREX målsättning med säljtävlingarna är att personalen skall få större kunskap om 
produkten och därmed motiveras att sälja mer av den. Majoriteten av personalen uppgav att 
säljtävlingar till viss del motiverade dem att sälja mer av en produkt. De anser dock att det har 
stor betydelse vad de personligen anser om produkten – upplever personalen att produkten är 
”dålig” blir de mindre motiverade att sälja den än om de tycker att produkten är ”bra”. Detta 
indikerar att det är viktigt för ledningen att förmedla sina målsättningar till personalen men 
även att ledningen lyssnar på personalens åsikter. Pendelton (1996) menar att när ledningen 
skall utforma ett belöningssystem gäller det att de hittar en balans mellan ledningens och 
personalens mål. Utifrån detta resonemang kan slutsatsen dras att det är viktigt att ledningen 
tar hänsyn till personalens åsikter om produkterna innan säljtävlingarna genomförs.   
 
A-kassa och försäkringar 
Företagets målsättningar med betald A-kassa och kollektivförsäkringar är att personalen ska 
känna större trygghet i sin anställning. En övervägande majoritet av personalen kände att 
försäkringarna helt och hållet eller till viss del gav dem större trygghet. Betald A-kassa gav 
personalen en viss trygghetskänsla men vissa uppgav dock att de skulle känna ännu större 
trygghet om företaget var anslutet till ett etablerat fackförbund. Enligt Herzberg (1959) är 
behovet av trygghet en hygienfaktor som inte utlöser motivation. Detta resonemang stämmer 
med personalens åsikter där det framgår att betald A-kassa och försäkringar inte motiverar 
dem att prestera bättre men har betydelse för trygghetskänslan. Det framstår som att ett 
företag som inte är fackligt anslutet gynnas av att förse personalen med likartade 
trygghetsfaktorer för att få personalen att känna en större trygghet i sin anställning. Detta 
resonemang stöds av Maslow (1943) som menar att om en individ skall uppleva 
självförverkligande måste trygghetsbehovet vara uppfyllt.  
 
Harmonisering av ledningens och personalens målsättningar 
Som Anthony (2001) beskriver har principaler (företagsledningen) och agenter (personalen) 
skilda preferenser och mål. Detta var något vi uppmärksammade när vi genomförde vår 
fallstudie. Vi såg att ledningens och personalens åsikter skilde sig åt för flera av 
belöningsvariablerna. Exempelvis var många ur personalen missnöjda med det nuvarande 
lönesystemet och önskade en förändring av det, medan ledningen var väldigt nöjda med 
lönesystemet. Pendelton (1996) menar att det är orealistiskt att sikta mot ett perfekt 
belöningssystem och att ledningen istället ska sikta mot ett belöningssystem som minimerar 
skillnaden mellan parternas målsättningar. Utifrån detta styrks vårt resonemang om att det är 
viktigt att ett företags ledning tar hänsyn till personalens åsikter om belöningssystemet för att 
kunna harmonisera ledningens och personalens åsikter och målsättningar.  
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5.6. Sammanfattande diskussion  
 
I vår studie framstår det som att en samsyn mellan personalen och företagsledningen är viktig 
för att uppnå målöverensstämmelse. Det är dock svårt att utforma ett belöningssystem som all 
personal inom företaget uppskattar eftersom alla individer har olika preferenser och behov. 
Företaget kan då använda belöningssystemet för att reducera skillnaderna mellan företagets 
mål och personalens självintresse. Det är även viktigt att framhålla att ett belöningssystem 
aldrig blir färdigt. Företaget behöver ständigt revidera och anpassa belöningssystemet efter de 
förändringar som sker inom företaget och dess omgivning.    
 
5.7. Förslag till fortsatt forskning 
  
Tänkbara uppslag till vidare forskning är att undersöka hur företag som inte har något konkret 
uttalat belöningssystem motiverar sin personal. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

1. Hur ser upplägget av ert belöningssystem ut och varför har ni valt detta upplägg? 
• Materiella belöningar  

 Ekonomiska (t ex resultatbonus, optioner, gåvor mm.) 
 Sociala (t ex personalfester, resor, företagshälsa) 

• Immateriella belöningar (t ex positiv/negativ feedback, ansvar mm.) 
• Individuella och/eller kollektiva belöningar? 
• Långsiktiga och/eller kortsiktiga belöningar? 
 

2. Vad är motiven/målen med utformningen av respektive belöningssystem? 
 
3. Vilka belöningsvariabler kopplar ni samman med vilka mål? 
 
4. a) Hur ser er personalomsättning ut? Hur har trenden sett ut genom åren?* 

b) Upplever ni personalomsättningen som ett problem och i så fall hur och varför? 
 

5. Er internutbildning kopplas till de anställdas löneutveckling, vad är ert syfte med 
denna koppling? 

 
6. Tycker ni att ni uppnått de effekter ni eftersträvat med belöningssystemen? Om inte – 

vilka effekter har uteblivit och har ni vidtagit några åtgärder mot detta? 
 

7. Har ni mätt av dessa effekter hos personalen på något sätt? 
 

8. Hur länge  har ni haft ert nuvarande belöningssystem? 
 

9. Om ni ändrat tidigare system – varför? 
 

10. Rangordna de fem viktigaste belöningsvariablerna och motivera varför dessa är de 
viktigaste (Med viktig menas här de variabler ni anser uppfyller era målsättningar 
bäst). Denna fråga tar vi upp för att kunna jämföra om ledningen rangordnar på 
samma sätt som personalen.  

 
 
* Vi vill gärna ta del av eventuell statistik om er personalomsättning så att vi kan göra en 
jämförelse med branschstatistik. Lämpliga siffror kan vara till exempel från åren -85,       
-90, -95, -00 samt senaste årets siffror. Om detta ej finns tillgängligt är vi intresserade av till 
exempel de tre senaste årens statistik. 
 
Eventuella följdfrågor kan komma att ställas under intervjun. 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
Standardiserat frågeformulär 
 

1. Hur länge har du arbetat på FOREX? _________ år/mån 

2. Känner du att du är informerad om vilken typ av belöningssystem som finns på 

FOREX?   Inte alls    Till viss del      Helt och hållet 

                         [0%]     [27%]      [73%] 

3.  

a. Anser du att företagets lönesystem motiverar dig att prestera bättre? 

Inte alls Till viss del Helt och hållet  Varför______________ 

[7%]    [60%]      [33%] 

b. Anser du att betald A-kassa motiverar dig att prestera bättre? 

Inte alls Till viss del Helt och hållet  Varför______________ 

[47%]    [33%]      [20%] 

c. Anser du att tillgång till kursgårdarna motiverar dig att prestera bättre? 

Inte alls Till viss del Helt och hållet  Varför______________ 

[60%]    [27%]      [13%] 

d. Anser du att företagets bonussystem motiverar dig att prestera bättre? 

Inte alls Till viss del Helt och hållet  Varför______________ 

[7%]    [40%]      [53%] 

e. Anser du att företagets friskvårdsbidrag motiverar dig att prestera bättre? 

Inte alls Till viss del Helt och hållet  Varför______________ 

[27%]    [40%]      [33%] 

f. Anser du att belöningssystemet som helhet motiverar dig att prestera bättre?  

Inte alls Till viss del Helt och hållet  Varför______________ 

[7%]    [53%]      [40%] 

   …Om Inte alls; har XXX någon betydelse för din trygghetskänsla? 

 

4. Känner du att du får feedback och uppskattning av dina chefer för det arbete du utför 

(utöver lönen)?   Inte alls        Till viss del Helt och hållet 

[0%]    [27%]        [73%]  

5. Vilken betydelse har möjligheten att vidareutbilda sig i företaget för din: 

a. Motivation   Ingen [7%]         Liten [13%] Stor [80%] 

Varför___________________________________________ 

b. Löneutveckling    Ingen [0%]      Liten [33%] Stor [67%] 



 

 

Varför___________________________________________ 

c. Avancemang i företaget   Ingen [7%]  Liten [26%]   Stor [67%] 

Varför___________________________________________ 

 

6. Känner du större motivation att vidareutbilda dig om löneutvecklingen är kopplad till 

utbildningen än om lön och utbildning inte vore kopplat?  

Inte alls [20%]       I låg grad [20%]         I hög grad [60%] 

7. Vilken är din uppfattning om det personliga ansvaret vid löneökning och avancemang? 

Negativt [7%]        Neutralt [33%]             Positivt [60%]  

Varför___________________________________________ 

8. Anser du att du får tillräckligt stor möjlighet att under arbetstid ägna tid åt 

utbildningsstegen i den omfattning du skulle vilja? 

Inte alls [20%]           Till viss del [40%]    Helt och hållet [40%] 

9.  

a. Hur uppfattar du säljtävlingar; blir du motiverad att sälja mer av en viss produkt? 

Inte alls  Till viss del    Helt och hållet  Varför______________ 

[20%]      [67%]       [13%] 

b. Vilken är din uppfattning om säljtävlingar som belönar gruppen?  

Negativ   Neutral Positiv   Varför______________ 

[7%]     [7%]            [86%] 

c. Vilken är din uppfattning om säljtävlingar som belönar den enskilde individen?  

Negativ   Neutral Positiv   Varför______________ 

[27%]     [20%]   [53%] 

10. Upplever du att företagets förmåner (såsom sparande, försäkringar) ger dig större 

trygghet i din anställning?  Inte alls [7%]    Till viss del [60%]     Helt och hållet [33%]  

11. Upplever du att företagets förmåner (såsom sparande, försäkringar) ger dig större 

motivation att prestera bättre? Inte alls [53%]   Till viss del [47%] Helt och hållet [0%]    

12. Anser du att du har möjlighet att påverka vilka förmåner som finns för personalen?  

Inte alls [33%]      Till viss del [60%]        Helt och hållet [7%] 

Varför___________________________________________ 

13. a) Saknar du något i företagets befintliga belöningssystem? Ja [53%]   Nej [47%]   

Om  Ja, vad? __________________________ 

 

 



 

 

      b) Finns det något i det befintliga belöningssystemet du vill ta bort/ ändra?  

Ja [53%]   Nej [47%]       

Om  Ja, vad? __________________________ 

14. Ser du dig själv i företaget om:   

• 5 år? Nej [20%]        Kanske [40%] Ja [40%] 

• 10 år? Nej [47%]        Kanske [33%] Ja [20%] 
 


