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1 Introduktion 

Syftet med detta kapitel är att introducera och ge läsaren förståelse för vårt valda 

problemområde. Kapitlet inleds med en bakgrundspresentation, varvid en 

problemdiskussion tar vid och som mynnar ut i uppsatsens syfte. För att underlätta 

förståelsen av undersökningens disposition avlutar vi kapitlet med en läsanvisning. 

1.1 Bakgrund 

I början på förra seklet var synen på arbetskraft ofta lik den på maskiner.  

Arbetskraften användes för att utföra enkla och repetitiva processer utan att de 

behövde ta egna initiativ. Enligt vissa var det direkt negativt om arbetskraften 

skulle ta egna initiativ. (Wolontis, 1930) Detta synsätt har sedan successivt 

förändrats. I takt med att repetitiva arbetsuppgifter alltmer kan skötas av maskiner 

har arbetskraften fått en annan roll i arbetsuppgifterna. Förväntningarna på de 

anställda är istället att de ska ta egna initiativ, utveckla sig själva och ta större 

ansvar själva för utförande av sina arbetsuppgifter. (Flecker & Hofbauer ur 

Thompson & Warhurst, 1998) 

Under de senaste decennierna har personal börjat ses som en allt viktigare resurs 

för företag. De anställda ses inte som lätt utbytbara produktionsfaktorer på samma 

sätt som förr utan ses snarare som betydelsefulla tack vare sina egenskaper som 

individer. Allt fler företag drar nytta av de unika förmågor som enskilda anställda 

har i form av kunskap och flexibilitet. (Flecker & Hofbauer ur Thompson & 

Warhurst, 1998) I många företag ses de anställda med sin kompetens till och med 

som den avgörande faktorn för företagets framgång. (Wilson, 1996)  
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Företagens beroende av att de anställda utför ett bra jobb gör att ledningspersoner 

ständigt söker styra och motivera sina medarbetare till bättre prestationer. 

Begreppet styrning kan uttryckas som: 

”Åtgärder som företag vidtar i syfte att påverka de anställdas beteende i 

riktning mot en högre grad av uppfyllelse av företagets mål och 

strategier”  

(Örman, 1997, s. 4) 

Det finns en mängd olika sätt för företag att styra sina anställda. Företag kan 

exempelvis styra sina anställda genom uppställda regler som finns inom företaget 

(Simons, 1999). Vidare kan även ett företags arbetsatmosfär påverka de anställda 

genom de förväntningar som den anställde uppfattar att andra har om honom eller 

henne och de förväntningar som varje anställd har på sig själv (Örman, 1997).  

Ytterligare ett medel för företag att försöka styra sina anställda är att ta hjälp av 

belöningar och bestraffningar. En belöning definieras enligt nationalencyklopedin 

som:  

”Pengar eller utmärkelse som utdelas som ersättning, vanligen som 

tecken på uppskattning av prestation eller dylikt”  

(www.ne.se, 2002-11-07).  

Genom belöningar skall den anställde motiveras till att utföra önskvärda 

handlingar. Bestraffningar å sin sida, syftar till att avskräcka anställda från att 

utföra handlingar som inte är önskvärda. Anthony & Govindrajan (2001) anser 

dock att en belöning motiverar mer än vad en bestraffning avskräcker de anställda 

och att belöningar därför är att föredra framför bestraffningar. De belöningar som 
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ett företag använder för att motivera sina anställda bildar tillsammans ett 

belöningssystem. Wilson (1995) definierar begreppet belöningssystem som;  

”A reward system is any process within an organization that 

encourages, reinforces, or compensates people for taking a particular 

set of actions. It may be formal or informal, cash or non-cash, immediate 

or delayed”  

(Wilson, 1995, s. 16) 

1.2 Problemdiskussion  

Belöningssystem skall ge information om hur företag värderar och kompenserar 

sina medarbetare, vilka prestationer som företaget förväntar sig, vilka prestationer 

som företaget belönar samt hur dessa prestationer belönas. (Anthony & 

Govindrajan, 2001) Eftersom företag har olika behov, mål och strategier skiljer sig 

belöningssystemens utformning åt mellan företag. Ett belöningssystem kan därför 

omfatta ett enskilt företag, en enskild avdelning eller till och med enskilda 

individer. Med anledning av företagens olika behov, mål och strategier, kan även 

syftet och de avsedda effekterna med ett belöningssystem skilja sig mellan företag. 

Ofta finns belöningssystemet till för att åstadkomma vissa specifika effekter som 

exempelvis en ökning i försäljning eller förändringar i arbetstid. Steers och Porter 

(1991) menar att belöningssystem har som funktion att behålla anställda och 

attrahera nya samtidigt som det skall främja engagemang hos de anställda. En 

annan aspekt är att belöningssystem skall kunna fungera som medel att skapa 

samstämmighet, det vill säga kongruens mellan organisationens och de enskilda 

individernas mål (Katz och Kahn, 1978). Anthony & Govindrajan (2001) delar 

denna åsikt och menar att belöningssystem i likhet med övriga styrmedel syftar till 
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att få anställda att agera och prestera på ett sätt som leder till att både individernas 

mål och föregens mål uppfylls. 

För att belöningssystem skall vara meningsfulla är det viktigt att de utformas på ett 

sätt som verkligen motiverar medarbetarna att handla i, vad företaget anser vara, 

önskvärd riktning. Om de anställdas beteende och engagemang förblir opåverkade 

har belöningssystemet inte uppfyllt sitt syfte. Företag har i dessa fall spenderat 

pengar på ett belöningssystem utan att de anställdas arbetsprestationer förbättrats. 

(Wiberg et al, 2002)  

Belöningssystems betydelse som styrmedel är omdiskuterat. Enligt Alvesson 

(1993) har flera studier genomförts i syfte att klarlägga vilka effekter 

belöningssystem medför hos de anställda. Alvesson menar att dessa studier visar 

att belöningar främst påverkar frånvaro och personalomsättning, men inte 

arbetsprestation. Författaren menar därmed att syftet med belöningar inte 

nödvändigtvis uppfylls bara för att belöningssystemet har påverkat de anställdas 

beteende. Det är hur belöningssystemet påverkar och motiverar medarbetarna som 

är av intresse. 

Belöningssystem kan även medföra konsekvenser som företagsledningen inte 

lyckats förutse. Detta kan bero på omständigheter både inom och utom 

organisationen samt även på individerna och kan i sin tur påverka de anställdas 

motivation att prestera som företaget önskar. De oväntade konsekvenserna kan 

vara både positiva och negativa i form av exempelvis en högre eller lägre grad av 

samarbete bland anställda. Detta kan exempelvis bero på huruvida de anställda har 

samma uppfattning som företagsledningen om vilka prestationer som bör 

premieras i ett belöningssystem. Åsikterna kan handla om både vilka prestationer 

som skall mätas och hur dessa skall mätas. Dessa konsekvenser som kan dyka upp 

är viktiga för företagsledningen att identifiera så att de positiva effekter som 



Anställdas reaktioner till följd av ett belöningssystem 

 
5 

belöningssystemet medför kan förstärkas och att de negativa effekterna kan 

begränsas. (Steers & Porter, 1991)  

Ett sätt för företagsledningen att motivera de anställda i önskvärd riktning är att ha 

kännedom om vilken typ av belöningar som motiverar de anställda och om de 

föredrar en belöningsform framför en annan. Belöningar kan vara monetära, i form 

av pengar, eller icke-monetär, i form av exempelvis ledighet och biobiljetter. 

Oavsett belöningsform, krävs det enligt bland andra Anthony & Govindrajan 

(2001) att belöningen som utdelas har ett värde för att de anställda skall motiveras 

till att prestera bättre.  

För att kunna utforma ett belöningssystem som leder till önskvärda prestationer är 

det av stor betydelse för företagsledningen att veta vilka reaktioner som styrmedlet 

kan ge upphov till hos de anställda. Med anledning av detta finner vi det intressant 

att studera vilket samband som kan finnas mellan ett företags intentioner och de 

anställdas reaktioner på ett belöningssystem.  
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1.3 Undersökningsfrågor och syfte  

Utifrån diskussionen ovan har vi formulerat ett antal undersökningsfrågor som 

skall hjälpa oss att nå vårt syfte med uppsatsen. 

• Vilka avsikter finns med införandet av ett belöningssystem?  

• Hur anser de anställda att ett belöningssystem inverkar på arbetsmotivation? 

o Vad anser de anställda om de prestationsmått, prestationsmål och 

belöningsformer som ett belöningssystem innefattar? 

Syftet med denna uppsats är att analysera och förklara anställdas reaktioner till 

följd av ett av företagsledningen utformat och implementerat belöningssystem.  

1.4 Avgränsningar 

Det är av stor betydelse att klargöra vad begreppet belöning innefattar i vår studie 

då litteraturen inte alltid skiljer belöningar från lönebegreppet. Persson (1994) 

menar dock att en belöning skall utdelas för de anställdas extra insatser och därmed 

ligga utanför ramen för vad som är kontrakterat i ett löneavtal. Med stöd från 

Perssons (1994) resonemang väljer vi att behandla belöningar som en 

kompensation för en prestation utöver det vanliga och där belöningar är skiljt från 

löner.  

Vidare ämnar vi studera reaktioner på belöningar som ingår i ett formellt 

belöningssystem och som är administrerbara för företag. Dessa benämns yttre 

belöningar och kan exempelvis innefatta ekonomisk ersättning för en utförd 
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prestation. Den inre tillfredsställelse som en individ kan uppleva till följd av att ha 

lyckats prestera väl kallas för inre belöning och kan ta sig uttryck i exempelvis 

självuppfyllelse. Denna belöning tilldelar individen sig själv efter utförd prestation. 

Inre belöningar är inte möjliga att administrera från företagets sida eftersom de inte 

hör till ett formellt belöningssystem och ligger utanför ramen för vår studie. (Steers 

& Porter, 1991) 

1.5 Läsanvisning 

För att underlätta för läsaren samt tydliggöra hur uppsatsen är uppbyggd har vi 

sammanställt en läsanvisningsguide. Denna är framställd kapitel för kapitel.  

I första kapitlet introduceras vårt valda problemområde för läsaren. Kapitlet 

inkluderar bakgrund och problematisering av ämnet vilket leder till vårt syfte som 

vi ämnar besvara i denna uppsats. 

I kapitel två återfinns en metoddiskussion där vi belyser vår syn på verklighet och 

vetenskap samt beskriver hur denna påverkar vår uppsats. Vidare beskriver och 

granskar vi vårt praktiska tillvägagångssätt för studien och diskuterar nödvändig 

metodkritik. 

I kapitel tre presenterar vi de teorier som syftar till att ge en förståelse för vårt 

problemområde och som utgör grunden för den analys som vi senare presenterar. 

Den teoretiska referensramen ligger även till grund för de intervjuguider som vi 

har använt i vår empiriska undersökning.  

Kapitel fyra består i en presentation av vårt valda fallföretag och som skall bidra 

till ökad förståelse rörande studieobjektet och den kontext som det verkar i. 
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Kapitel fem är det första empirikapitlet av tre. I detta empirikapitel presenteras det 

undersökta belöningssystemets utformning samt bakomliggande mål och syften 

med belöningssystemet.  

Kapitel sex utgör det andra empirikapitlet och är en sammanställning av de 

intervjuer som genomförts med chefer. 

Kapitel sju är det tredje och sista empirikapitlet och innefattar information från 

våra intervjuer med medarbetare. 

Kapitel åtta består i en analys där vi utifrån empiri och de teorier som presenterats 

i den teoretiska referensramen söker finna mönster.  

I kapitel nio presenteras en avslutande diskussion som innehåller våra slutsatser 

samt förslag på framtida forskningsfrågor inom ämnet. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenterar vi den metod vi använt oss av i vår undersökning. Vi 

inleder med att beskriva samt motivera den verklighetssyn och vetenskapssyn som 

vi har och som påverkar uppsatsen. Därefter följer en diskussion om 

undersökningens ansats vilket bland annat inkluderar vår relation till teori och 

empiri. Vidare presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt där vi beskriver 

hur undersökningen genomförts. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

metodkritik. 

2.1 Vår verklighetssyn och vetenskapssyn 

Den metod en forskare väljer att använda i undersökningar är sammankopplat med 

forskarens verklighetsuppfattning. Detta innebär att det sätt vi betraktar 

verkligheten på, påverkar de metodval vi gör i vår studie och det är därför viktigt 

att fundera över hur de observationer som görs påverkas av verklighetssynen. 

Tillvägagångssättet vid insamling av empiri, våra tolkningar och slutsatser 

genomsyras av vår verklighetssyn. De erfarenheter vi bär med oss påverkar hur vi 

uppfattar vår verklighet och den syn vi har på verkligheten kommer senare att 

avspeglas i vår syn på vetenskapen. (Arbnor & Bjerke, 1994) I vårt fall, har till 

exempel våra lärdomar från företagsekonomiska studier betydelse för vår 

undersökning av belöningssystems verkan.  

Arbnor & Bjerke (1994) menar även att det finns tre perspektiv att studera 

verkligheten ur; analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. 

Systemsynsättet har sitt ursprung i det analytiska synsättet och båda innefattar 

grundtänkandet att det finns en objektiv verklighet. Dessa synsätt innebär att, 
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oberoende av vad enskilda individer har för uppfattning, så existerar det en 

verklighet. Aktörssynsättet å andra sidan, bygger på att en strikt objektiv verklighet 

inte finns och att verkligheten är en social konstruktion. (Arbnor & Bjerke, 1994)  

Aktörssynsättet innebär att verkligheten är en social konstruktion som består av 

människor och deras interaktioner. Med detta menas att enskilda individer 

kontinuerligt förändrar sin syn på verkligheten i interaktion med andra individer. 

De kognitiva strukturer en individ har får då konfronteras med intryck från 

omvärlden och resultatet blir den nya verkligheten. (Arbnor & Bjerke, 1994)  

Vår syn överensstämmer med aktörssynsättet i den bemärkelsen att vi ser 

verkligheten som socialt konstruerad. Vi anser även att det är omöjligt att förmedla 

en objektiv bild av verkligheten då det enligt oss inte finns någon objektiv 

verklighet. Arbnor och Bjerke (1994) menar dock att gemensamma uppfattningar 

inom grupper av individer kan uppstå och detta kallar de objektivering. Det är 

alltså inte en, av individerna oberoende, objektiv verklighet utan en objektivering 

av den subjektiva verkligheten då flera individer delar samma uppfattning. (Arbnor 

& Bjerke, 1994)  

Vi anser att vår syn på verkligheten som subjektiv är viktig att förmedla till läsaren 

då den påverkar vår studie på flera sätt. Eftersom människor har olika bakgrund 

och erfarenheter tolkar inte två personer information på samma sätt. Detta medför 

att vår empiri kan sägas innehålla analytiska inslag i och med att vi har tolkat de 

intervjusvar som vi fått av respondenterna. Även respondenternas tolkningar av 

frågor, respondenternas erfarenheter och kunskaper om belöningssystem präglar 

vår empiriska studie och därmed även våra slutsatser. Exempelvis har inte alla 

respondenter använt samma terminologi, vilket har medfört tolkningar från vår 

sida.  Vissa respondenter har till exempel använt termen bonussystem medan andra 

använt termen belöningssystem. Vi anser dock inte att dessa tolkningar utgör ett 
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problem eftersom vi, genom följdfrågor kunnat säkerställa att respondenten 

behandlat det belöningssystem som vår studie inbegriper. Vi menar också att en 

viss tolkning av intervjusvaren är oundviklig trots att många respondenter använt 

samma terminologi, eftersom vi anser att all information medför någon form av 

tolkning.  

Diskussionen vi fört i föregående stycken om att det är omöjligt att genomföra en 

objektiv och värderingsfri studie överensstämmer med det hermeneutiska synsättet. 

Det hermeneutiska förhållningssättet har gemensamt med aktörssynsättet att 

forskaren tar hjälp av sin förförståelse om objektet som skall studeras. Enligt 

hermeneutiker är det också av stor vikt att forskaren klargör hur dennes synsätt 

påverkar undersökningen. (Arbnor & Bjerke, 1994) Våra kunskaper modifieras 

ständigt av nya erfarenheter som förvärvas under arbetets gång. Med anledning av 

detta förändras vårt förhållningssätt ständigt, eftersom nya fakta vi tar till oss kan 

leda till nya sätt att tolka tidigare avsnitt. (Gilje & Grimen, 1992) Det 

hermeneutiska förhållningssättet, det vill säga att använda oss av en tolkande 

metod, ser vi som en naturligt följd av våra ställningstaganden.  

2.2 Vår undersökningsansats för studien 

Den inriktning som vi har valt för vår studie är en följd av våra 

undersökningsfrågor och vårt syfte i kombination med vår syn på vetenskap. 

Studien har en förklarande karaktär eftersom vi vill analysera och förklara de 

reaktioner som uppstår hos anställda till följd av införandet av ett belöningssystem. 

Utöver undersökningens inriktning måste forskaren även göra ett val angående 

studiens utformning, det vill säga undersökningens ansats. Detta val kan bland 

annat handla om undersökarens val mellan en kvantitativ respektive kvalitativ 
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ansats samt valet mellan att gå på djupet i ett mindre antal fall och att göra en 

bredare undersökning på ett större antal fall. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Forskare kan vid en undersökning anta en kvalitativ respektive kvantitativ ansats. 

Med kvalitativ ansats menas enligt Kvale (1997) bestämning av art eller karaktär. 

Som alternativ finns den kvantitativa ansatsen som beskriver antal,  mängd och 

storlek (Kvale, 1997).  

Då vår undersökning syftar till att förklara de anställdas reaktioner till följd av ett 

belöningssystem och de motiv som ligger bakom dessa reaktioner, ser vi den 

kvalitativa ansatsen som en lämplig metod. I undersökningen inriktar vi oss på 

reaktionernas karaktär snarare än i vilken utsträckning de förekommer. Det är med 

andra ord inte reaktionernas omfattning som i denna studie är av intresse utan 

förklaringar till vad som orsakar reaktionerna. Genom en kvalitativ metod anser vi 

oss kunna erhålla de anställdas beskrivningar och åsikter om belöningssystemet på 

ett sätt som exempelvis en enkät inte kan göra. Eftersom vi på förhand inte heller 

känner till de motiv som ligger bakom belöningssystemet skulle enbart enkäter inte 

kunna ge oss den information som vi för denna studie söker.  

Vår kvalitativa ansats utesluter dock inte användning av kvantitativ information, 

eftersom valet av ansats handlar om hur undersökaren väljer att samla in sin 

information och analysera densamma (Merriam, 1994). Vi har därmed inom 

ramarna för vår kvalitativa ansats även tagit del av information som är uttryckt 

kvantitativt.  
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2.2.1 Fallstudier 

När en forskare skall samla empirisk information, kan detta ske genom breda 

alternativt djupgående studier. Idealsituationen vore naturligtvis om undersökaren 

kan göra sin forskning både bred och djup, men på grund av brist på resurser och 

tid, måste undersökaren ofta göra ett val mellan dessa metoder. Tvärsnittsstudier är 

ett exempel på ett tillvägagångssätt som syftar till breda studier på ett större antal 

objekt, medan fallstudier innebär mer djupgående studier där ett fåtal eller enskilt 

fall studeras utifrån ett flertal aspekter.  (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

I likhet med den idealsituation som Lekvall & Wahlbin (2001) nämner, hade det 

varit önskvärt att detaljerat studera belöningssystem i flera olika kontexter och 

miljöer, men med anledning av den tidsbrist som föreligger har vi valt att studera 

en enskild organisation framför bredare studier på ett större antal företag. Genom 

att vi väljer att belysa en organisation och dess belöningssystem istället för att 

ytligt studera flera organisationer, kan vår studie liknas vid en fallstudie. (Yin, 

1994) 

En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, till exempel en händelse, 

en person, en institution eller ett skeende. Fallstudier har inga bestämda metoder 

för insamling och analys av information utan alla metoder, kvantitativa såväl som 

kvalitativa, kan användas i undersökningen. Vårt val har fallit på en kvalitativ 

ansats, eftersom vi inriktar oss på förståelse snarare än den hypotesprövning och 

bevisföring som en kvantitativ fallstudie inbegriper. Genom vår valda ansats kan vi 

fånga upp de tankar och känslor som de anställda har rörande ett specifikt 

belöningssystem. (Merriam, 1994) En fallstudie är enligt Yin en lämplig metod när 

”fenomenet som studeras inte kan särskiljas från sin kontext” (Yin, 1994 sid.3). I 
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vår studie innebär detta att vi vill undersöka ett belöningssystem i den kontext som 

det verkar i. 

Huruvida vi genomför en renodlad fallstudie är diskutabelt. Tidsbegränsningen 

hindrar oss delvis att ”gå på djupet”, och man kan även diskutera om vi går in på 

tillräckligt många dimensioner samt genomför en tillräckligt omfattande empirisk 

undersökning för att kunna benämna det fallstudie (Merriam, 1994). Med 

anledning av detta, väljer vi att definiera vår undersökning som en studie där vi 

använder oss av fallstudiens metoder.  

2.2.2 Vår relation till teori och empiri 

Med hjälp av en empirisk studie i kombination med existerande teorier vill vi 

genom vår studie förstå de reaktioner som införandet av ett belöningssystem 

skapar hos de anställda. Det är då av betydelse att klargöra för läsaren hur vi har 

använt den teori och empiri som studiens resultat grundas på.  

Vårt första steg i undersökningen var att, med hjälp av existerande teorier och 

modeller, sätta oss in i ämnet samt förbereda oss inför vår empiriska studie. Dessa 

teoretiska kunskaper har därmed legat till grund för utformningen av vår 

intervjuguide och våra intervjufrågor. Vi är av samma åsikt som Wallén (1996),  

som menar att en god insikt i undersökningsområdet är en förutsättning för att en 

undersökare skall veta vad som skall undersökas och kunna ställa samman 

lämpliga intervjufrågor och följdfrågor.   

Två tillvägagångssätt för att skapa vetenskapliga slutsatser och som en undersökare 

kan ta ställning till, är induktion respektive deduktion. Induktion innebär att 

undersökaren samlar empirisk information från verkligheten, sorterar empirin med 

hjälp av befintliga teorier och därefter drar slutsatser. Vissa författare menar även 
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att ett induktivt förhållningssätt skall leda till att nya teorier skapas. Ett deduktivt 

tillvägagångssätt utgår, i motsats till det induktiva, från teorin och bygger på att 

forskaren med hjälp av befintliga teorier eller modeller formulerar hypoteser som i 

analysen används för att verifiera alternativt falsifiera teorin. (Wigblad, 1994) 

Vi anser att vårt tillvägagångssätt har sin tyngdpunkt i induktion eftersom vår 

undersökning är av förklarande karaktär och inte syftar till att testa teorier. En 

deduktiv ansats hade dock varit möjlig om vi hade kunnat testa möjliga 

förklaringar till reaktionerna. I vårt fall vet vi dock inte vilka reaktioner som det 

studerade belöningssystemet framkallar i förväg, vilket vi menar gör en deduktiv 

ansats ogenomförbar. Ytterligare argument för att vår ansats inte är deduktiv är att 

vi väljer att använda teorier och inte pröva dem, som en deduktiv ansats innebär 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Det är med hjälp av den empiriska undersökningen som vi vill förklara de samband 

som föreligger mellan införandet av ett belöningssystem och de anställdas 

reaktioner. De empiriska studierna utgör därmed grunden för vår undersökning, 

samtidigt som vi anser att det skulle ha varit omöjligt att genomföra studien utan 

den förkunskap som våra teoristudier genererat. Genom en induktiv ansats 

förväntar vi oss dock inte att skapa nya teorier, men att vår studie medför ökad 

kunskap och förståelse inom området belöningssystem med avseende på de 

reaktioner som belöningssystem kan skapa.  

2.2.3 Val av studieobjekt  

För att kunna besvara vårt syfte med uppsatsen anser vi att vårt studieobjekt bör 

utgöras av en organisation där de anställda omfattas av ett belöningssystem. 

Lekvall & Wahlbin (2001) menar att tillgängligheten är avgörande för val av 
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studieobjekt, vilket vi instämmer i. Med tillgänglighet menas möjligheten att kunna 

utföra den insamling av information som behövs för studien. Vi anser 

tillgängligheten vara betydelsefull då vi som forskare har större möjlighet att samla 

information om samarbetsvilja finns från de som utgör studieobjektet. Vi har valt 

att genomföra vår studie på Telia Kundtjänst som är en säljorganisation inom 

koncernen Telia AB. Studien valde vi att genomföra på ett lokalkontor för Telia 

Kundtjänst i Norrköping och som innefattar två avdelningar. Vi har genom en vän 

som arbetar inom Telia Kundtjänst fått möjlighet att genomföra intervjuer och få 

tillgång till internt material. Denna vän arbetar dock inte på det undersökta 

kontoret i Norrköping utan i en annan del inom Telia Kundtjänst.  

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

Insamling av information och data som en undersökning baseras på kan vara både 

primär och sekundär. Primärdata innefattar den information som undersökaren 

själv samlar medan sekundärdata är information som redan finns publicerad. 

Vilken information som lämpar sig bäst för en undersökning beror på den kunskap 

som undersökaren vill uppnå genom studien. (Lekwall & Wahlbin, 2001) Vi har 

främst använt primärdata i vår studie då vi vill skapa oss en bild av de reaktioner 

som ett belöningssystem medför i en organisation. Vi menar att vi, genom 

primärdata, kan få möjlighet till betydelsefulla utvecklingar av de anställdas 

resonemang som sekundärdata inte möjliggör. Vi har dock i mindre utsträckning 

även använt sekundärdata till förberedelser av insamling av primärdata.  
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2.3.1 Sekundärdata 

Sekundärdata, i form av publicerat material såsom böcker och artiklar har varit den 

initiala källan i vår undersökning. Genom detta material har vi skaffat oss en 

teoretisk förförståelse för området vi studerar vilket underlättade när vi insamlade 

den primära informationen. De sekundärdata som vi har använt oss av är, förutom 

böcker och artiklar, även interna dokument från vårt fallföretag. Detta inkluderar 

dels material som vi bett företaget om att få ta del av, men även information som 

vår kontaktperson på företaget ansåg vara lämplig information för vår 

undersökning. Sekundärdata från Telia Kundtjänst behandlar främst 

belöningssystemets utformning och syfte. Denna information har varit av stor nytta 

och gjort det möjligt för oss att förstå i vilken kontext och struktur som 

belöningssystemet verkar.   

2.3.2 Primärdata: Intervjun 

Vår främsta metod för insamling av information är intervjun och är därmed den 

metod som vi har valt att använda gentemot respondenter som på olika sätt berörs 

av belöningssystemet.  

Vi har valt att grunda vårt förfarande med intervjuer på de fem första stadierna i 

vad Kvale (1997) benämner intervjuundersökningens sju stadier: Tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Intervjuerna har 

av tidsbristskäl genomförts mycket nära inpå varandra. Detta har medfört att en full 

cykel av de sju stadierna inte har kunnat genomgås från det första intervjutillfället 

till det påföljande, men däremot har alltid stadiet utskrift nåtts före nästkommande 

intervjutillfälle. De sista två stadierna, verifiering och rapportering, syftar främst på 
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slutsatser och dess tillförlitlighet. Vi har valt att presentera dessa stadier i form av 

metodkritik. (Kvale, 1997) 

Tematisering 

Med tematisering menas att forskaren formulerar vad intervjun syftar till och 

eventuellt gör avgränsningar. (Kvale, 1997)  

Vid valet av intervjuer tog vi vår utgångspunkt i de undersökningsfrågor som vi 

formulerade i det inledande kapitlet. Eftersom vår första undersökningsfråga berör 

avsikterna med ett belöningssystem ansåg vi det lämpligt att intervjua någon från 

företagsledningen om belöningssystemet som var med vid implementeringen. Vår 

andra undersökningsfråga belyser belöningssystemets inverkan på 

arbetsmotivation, vilket föranleder intervjuer med de medarbetare som omfattas av 

belöningssystemet, vilka i vår undersökning utgörs av säljare. Vi menar att även 

intervjuer med medarbetarnas chefer är av betydelse för denna undersökningsfråga, 

då cheferna kan beskriva de förändringar i arbetsmotivation som de upplever att 

belöningssystemet har genererat hos sina medarbetare. Vår tredje 

undersökningsfråga belyser medarbetares reaktioner med avseende på de mål, mått 

och belöningsformer som belöningssystemet omfattar. Denna undersökningsfråga 

ansåg vi vara relevant att ställa till såväl chefer som medarbetare, eftersom de 

möjligen skulle kunna beskriva de eventuella reaktionerna ur olika synvinklar. Vi 

vill påpeka för läsaren att vi, genom våra intervjuer med såväl chefer som 

medarbetare, vill förklara de reaktioner som främst uppstår hos medarbetarna. 

Planering 

Planering är den fas då forskaren utformar hur denne skall gå tillväga för att få 

svar på sina frågor. Under denna fas krävs det att forskaren tar hänsyn till vilket 
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sätt informationen samlas, med avseende på exempelvis antalet och urvalet av 

respondenter. Även etiska ställningstaganden bör redan här vara förberedda. 

(Kvale, 1997) 

Som vi nämnt valde vi att intervjua vad vi såg som tre olika kategorier 

respondenter. Dessa representeras av den ansvarige för belöningssystemet, två 

avdelningschefer och medarbetare från de två avdelningarna. Då den del av Telia 

som vi studerar är fördelad på två verksamheter, anser vi valet att intervjua de båda 

avdelningscheferna som naturligt. Vidare valde vi, efter att ha intervjuat ansvarig 

för belöningssystemet samt de två cheferna, att intervjua sju slumpvist utvalda 

medarbetare. Det slumpvisa låg i att vi fick tillgång till att intervjua dem efter deras 

tillgänglighet vilket medförde att medarbetarnas arbetsschema hade betydelse vid 

urvalet av de intervjuade. Vi valde att intervjua respondenterna en i taget. 

Anledningen till detta var att vi ville få svar rörande hur medarbetarna personligen 

och enskilt har reagerat till följd av belöningssystemet. Efter fem intervjuer 

upplevde vi att vi fick samma förklaringar av respondenterna och att samma saker 

diskuterades. Under de två sista intervjuerna upplevde vi inte att något nytt 

tillfördes. Vi såg därför inte någon anledning att genomföra fler intervjuer efter 

dessa sju.  

Det finns olika struktureringsgrader på intervjuer beroende på hur stor förförståelse 

som finns för det som ska studeras (Lantz, 1993). Lantz beskriver att graden av 

struktur sträcker sig från öppen intervju via riktad öppen och halvstrukturerad till 

helt strukturerad intervju. Den öppna intervjun innebär att frågan som ställs är 

mycket vid och att den intervjuade har möjlighet att fritt kommentera det den 

känner för kring frågan. Motsatsen är den helt strukturerade intervjun vilken 

innebär att respondenten enbart kan välja mellan i förväg uppsatta svarsalternativ.  

Lantz menar att ju mindre undersökaren vet, desto öppnare bör frågorna vara.  

(Lantz, 1993)  



Kapitel 2 – Metod 

 
20 

Det första intervjutillfällets frågeguide var av karaktären öppet riktad vilket 

innebar att ramar var uppsatta och att det fanns möjlighet till följdfrågor som kunde 

styra den intervjuade, men att frågorna i övrigt besvarades fritt av den intervjuade. 

Vi valde att använda denna öppet riktade intervjun då ingen av oss hade någon 

förkunskap om belöningssystemet och den organisationsstruktur som fanns hos 

fallföretaget. Vi hade dock förkunskap så till vida att vi hade läst ämnesspecifik 

litteratur och samtidigt skrev en teoretisk referensram.  

Inför det andra intervjutillfället hade vi förberett två nya frågeguider, en till de två 

cheferna och en till medarbetarna. Naturligtvis så bidrog det första intervjutillfället 

till ökad förståelse för fallföretagets struktur, vilket medförde att vi kunde ställa 

mer specifika frågor rörande hur de intervjuade upplever belöningssystemet och 

dess utformning. Frågor som vi ansåg vara värderingsberoende var dock mer av det 

riktat öppna slaget då vi inte ville begränsa svarsmöjligheterna. 

Det tredje intervjutillfället förbereddes utifrån den information som samlats vid 

tidigare tillfällen eftersom det var ett kompletterande tillfälle. Vi använde vid detta 

tillfälle en halvstyrd guide vilket innebär tydlig styrning av vad vi vill ha svar på. 

Möjligheten för respondenten att svara fritt begränsade vi medvetet då vi inte sökte 

helt ny information utan endast kompletterande. De intervjuguider vi använt 

återfinns i appendix.  

Det etiska perspektivet beaktade vi på olika sätt inför intervjuerna. Vi ansåg det 

viktigt att både bete oss och formulera frågor på ett sådant sätt så att 

respondenterna inte skulle kunna känna sig integritetskränkta eller utnyttjade. 

Vidare syftade det etiska perspektivet främst till att respondenterna skulle kunna 

svara fritt utan att oroa sig för några negativa konsekvenser. För att uppnå detta 

erbjöd vi medarbetarna konfidentialitet vilket innebär att de inte kommer att kunna 

identifieras i det empiriska material vi presenterar. De två intervjuade cheferna och 
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den chef som utformat belöningssystemet kunde vi inte erbjuda samma möjlighet 

då vi inte såg någon möjlighet att kunna leva upp till detta med så få svarande. 

Dessa tre ansåg dock att det inte fanns något behov av sådan konfidentialitet. I 

samtliga fall samtyckte respondenterna till att vi använde bandspelare för att 

dokumentera intervjuerna. Vi har slutligen valt att inte använda namn på någon av 

de intervjuade genom uppsatsen då det inte tillför uppsatsen någonting. Vi är av 

åsikten att namngivande kan inverka på de svar som den intervjuade ger, i form av 

att vetskapen om publicerande kan få respondenten att svara taktiskt.  

Intervjun 

Det tredje steget i Kvales (1997) sju stadier är själva intervjun och dess konkreta 

utformning och genomförande. Som inledning till varje intervju använde vi en 

guide för att beskriva förutsättningarna för intervjun, vilket inkluderande vilka vi 

som undersökare är, konfidentialitet, syfte med intervjun och uppsatsen samt 

strukturen på intervjun. Intervjuguiderna var alla utom den sista uppbyggda i fyra 

frågeområden. Frågorna var utformade så att vi i första området sökte få svar på 

respondentens anknytning till belöningssystemet. Samtliga respondenter 

omfattades av belöningssystemet och alla utom en respondent, en anställd, hade 

omfattats av det sedan det infördes. Den andra delen av intervjun var uppbyggd så 

att vi skulle få ett klarläggande kring vad de visste om belöningssystemet, såsom 

dess syfte och funktion. Den tredje delen av intervjun bestod av frågor som berörde 

respondenternas inställning till och åsikter om belöningssystemet och även deras 

arbetsplats. Fjärde delen syftade till att låta respondenten ta ställning till eventuella 

förändringar och även föra fram sina egna tankar king förändringar av 

belöningssystemet. Det sista intervjutillfället innefattade frågor av sammanfattande 

karaktär och utformade för att klargöra de luckor av information som vi ansåg 

fanns efter de tidigare intervjuerna. 
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Vid samtliga intervjuer var vi båda närvarande, dels för att båda skulle ha 

möjlighet att tolka originalsvaren och dels för att bättre komma på följdfrågor. Vi 

följde guiderna under intervjuerna men valde även att komplettera med följdfrågor 

beroende på de situationer som uppkom med respondenterna. Situationer som 

medförde följdfrågor var då vi ville få respondenten att utveckla sina kommentarer 

eller att förtydliga eventuella otydligheter i frågor.  

Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas gemensamma arbetsplats, 

ostört och avskilt vilket torde ha underlättat för respondenterna och oss som 

intervjuande att genomföra intervjun. Intervjuerna med den ansvarige för 

belöningssystemet och de två cheferna varade i drygt en timme medan de sju 

intervjuerna med medarbetarna varade mellan trettio och fyrtio minuter. Vi 

upplevde själva inte intervjuarna som stressade och fick heller ingen indikation på 

att respondenterna upplevde stress under intervjuerna och ingen intervju behövde 

avbrytas av tidsbrist eller annat skäl.  

Utskrift och Analys 

Då intervjuerna var genomförda skrev vi ut dem ord för ord och kompletterade 

även med minnesanteckningar från intervjutillfället för att inte missa detaljer i de 

intervjusvar vi fått.  Dessa detaljer ser vi som mycket viktiga i studien då vi annars 

lätt skulle kunna tolka intervjusvaren på ett för enkelt och lättvindigt sätt.  

Med analys menar Kvale (1997) det sätt som undersökaren sammanställer 

informationen och väljer att presentera de intervjusvar hon eller han fått. För vår 

del har det inneburit de val vi gjort om vad från intervjuerna som ska presenteras 

och hur informationen skall presenteras i empirikapitlen. Vårt första steg innebar 

att vi gjorde en uppdelning mellan den information vi fått genom intervjuer med 

chefer och information som medarbetarna delgett oss. Detta ledde till två 



Anställdas reaktioner till följd av ett belöningssystem 

 
23 

empirikapitel, Empiri Chefer samt Empiri Medarbetare. En ytterligare indelning 

av informationen från cheferna har dock bidragit till ett tredje empirikapitel, 

Beskrivning av belöningssystemet. Denna indelning syftar till att särskilja mellan 

informationen om belöningssystemets utformning och avsikter och chefernas 

åsikter om belöningssystemet.  

Vårt val av att presentera empirin i tre kapitel hoppas vi skall kunna öka 

läsvänligheten samt förmå läsaren att själv kunna ta ställning till chefernas åsikter 

å ena sidan och medarbetarnas reaktioner å andra sidan till följd av 

belöningssystemets utformning. För att tydliggöra ytterligare använder vi även 

samma upplägg på rubriker i Empiri Chefer och Empiri Medarbetare. Detta anser 

vi underlätta inte bara för läsaren, utan även för oss själva när vi i analysen skall 

finna mönster mellan den insamlade empirin och vår teoretiska referensram. De 

områden som de två empirikapitlen är indelade efter är uppställda efter de områden 

som under våra intervjuer har framkommit som viktiga hos respondenterna. I viss 

utsträckning har även strukturen på referensramen inverkat, i syfte att tydliggöra en 

röd tråd mellan uppsatsens olika kapitel. Vårt förfarande att sammanställa de 

intervjuades uttalanden inom olika rubrikområden, benämner Kvale som 

klarläggande. 

2.4 Användbarhet 

”Inom modern samhällsvetenskap har begreppen reliabilitet, validitet 

och generaliserbarhet fått en position som vetenskapens heliga 

treenighet” 

(Kvale, 1997, s. 207) 
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En studie kan genomföras på olika sätt och kan leda till olika svar beroende på hur 

studien genomförs. Tre termer för att bedöma användbarheten av en uppsats är 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Med dessa menas hur tillförlitlig 

informationen är, hur riktig informationen är och hur allmängiltig den kan vara. 

Reliabilitet syftar på i vilken utsträckning metoden är tillförlitlig. (Kvale, 1997) 

Den eventuella kritik som skulle kunna riktas mot vår studie är om det föreligger 

oklarheter om metod för framtagning av empiri. Vi anser att möjligheten för 

läsaren att kontrollera vår överföring från intervjusvar till sammanställning i 

empirikapitlen är liten. Varje intervjutillfälle är i sig unik och kan omöjligen 

återges exakt i form av att återge intryck såsom respondenternas gester och tonfall.  

En lösning hade varit att presentera intervju utskrifterna för varje enskild 

respondent för sig, men detta förfarande anser vi skulle medföra för stor spårbarhet 

till de intervjuade samt en minskad läsbarhet. Vi har därför eftersträvat att 

detaljerat beskriva vårt tillvägagångssätt vid insamling, bearbetning och 

presentation av information. Som nämnt tidigare, anser vi också att vårt förfarande 

med tre skilda empirikapitel ökar läsarens möjlighet att själv upptäcka mönster 

mellan respondenternas uttalanden och tolka informationen. 

Med validitet åsyftas informationens och slutsatsernas giltighet, det vill säga hur 

hög sanningshalt som finns i den framtagna informationen (Kvale, 1997). Kvale 

samlar validitetsbegreppet i de tre aspekterna att kontrollera, att ifrågasätta och att 

teoretisera. Att kontrollera innebär möjligheten att beakta hur informationen 

sammanställts, vilket vi beskrivit tidigare i detta metodkapitel. Att ifrågasätta 

innebär att se om informationen som framkommer faktiskt besvarar den uppsatta 

frågeställningen. Ifrågasättande inkluderar även att ta reda på huruvida 

informationen som presenteras är sanningsenlig eller falsk. Informationen kan 

exempelvis vara falsk om en respondent ljuger under en intervju eller svarar på 

något helt annat än det som var tänkt. För att minska risken för sådana missvisande 
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tolkningar har vi genomfört intervjuer tills vi uppnått så kallad mättnad och även 

fört anteckningar om vårt praktiska tillvägagångssätt under hela studiens gång. 

Med att teoretisera inbegrips risken för begreppsförvirring och feltolkningar. Olika 

respondenter och även vi som forskare kan se olika begrepp utifrån olika kontexter. 

För att sådan begreppsförvirring skall kunna undvikas har vi även vid våra 

intervjutillfällen ställt frågor som klargör innebörden av vissa ord och förhållanden 

kopplade till belöningssystemet. (Kvale, 1997) 

Generaliserbarhet är den tredje termen i treenigheten. Med generaliserbarhet 

åsyftas huruvida erfarenheter och kunskap från en studie kan överföras och bli 

tillämpbara i andra sammanhang. En baksida med att, som i vårt fall, endast 

studera ett enskilt fall är att generaliserbarheten inte blir särdeles hög (Yin, 1994). 

Enligt Yin kan inte enstaka fall representera vad som generellt gäller eftersom de 

resultat som framkommer ur en sådan studie är beroende av de förutsättningar som 

föreligger i de enstaka studiefallen. Samtidigt menar Gergen enligt Kvale (1993, s. 

212) att det med fallstudier finns möjligheter att ”säga som det kan bli’ istället för 

att’ säga som det är”. Med detta menas att det viktiga inte är att lära sig hur det ser 

ut utan att lära sig om hur det skulle kunna bli. Vi anser inte att de slutsatser om 

belöningssystem som framkommer i denna studie är direkt överförbara till andra 

belöningssystem så till vida att samma reaktioner definitivt kommer att ske där. Vi 

menar dock att reaktioner av det slag vi presenterar i våra slutsatser kan uppstå och 

därför är värda att beakta som möjliga konsekvenser av implementeringen av ett 

belöningssystem. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren teoretisk förståelse för vårt valda 

problemområde. Kapitlets fyra delar belyser belöningar och belöningssystem från 

olika vinklar. I 3.1 beskrivs hur belöningssystem kan användas som styrmedel i en 

organisation. Den andra delen - 3.2 – inbegriper teorier som beskriver hur 

belöningar kan påverka motivationen hos de individer som omfattas av ett 

belöningssystem. I 3.3 samlas praktiska spörsmål kring hur ett belöningssystem 

kan utformas och vilka konsekvenser utformningen kan medföra. Den fjärde och 

avslutande delen – 3.4 – är en sammanställning av faktorer som är viktiga att ha i 

åtanke vid utformningen av ett belöningssystem för att det ska bli framgångsrikt. 

 

 

 

3.1 Belöningssystem som styrmedel 

Beslutet att införa ett belöningssystem är enligt Steers & Porter (1991) strategiskt. 

Belöningssystem kan tjäna syften såsom att attrahera ny personal, behålla värdefull 

personal, motivera anställda att arbeta mer effektivt, sänka kostnader och förstärka 

eller förändra organisationens struktur (Steers & Porter, 1991). Belöningssystem 

har betydelse för hur företag styrs mot sina mål och påverkar relationen mellan 

företag och medarbetare. Oavsett utformningen av ett belöningssystem är avsikten 

med ett belöningssystem att påverka de individer som belönas. Denna påverkan 

kan ta sig uttryck i företagets önskan om att stimulera, förändra eller avstyra vissa 

beteenden hos de medarbetare som berörs av systemet. (Wiberg et al, 2002) 
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Genom belöningar söker företag skapa motivation bland medarbetare att utföra 

sina uppgifter bättre och arbeta i samklang med företagens mål. Denna 

målkongruens uppstår då de anställdas prestationer är i linje med företagets mål, 

det vill säga är önskvärda prestationer (Anthony & Govindrajan, 2001). Att 

utforma ett belöningssystem som motiverar till ”rätt” prestationer är dock 

komplicerat eftersom individer har olika uppfattning om vad som upplevs 

motiverande. Hopwood (1974) illustrerar konflikten rörande företagets mål,  

individens mål samt mätbarheten på prestationer enligt modellen nedan, en modell 

som enligt oss på ett bra sätt belyser den problematik vi ämnar studera. 

 

 

 

 

 

 

Figuren illustrerar den brist på kongruens som finns mellan ett företags önskade 

prestationer (A) och de prestationer som individerna i företaget faktiskt utför (B). 

Enligt Hopwood kan belöningssystem i denna situation tjäna som konfliktlösare 

genom att, via belöningar, inspirera individerna att förändra sitt beteende och 

utföra prestationer som är i samklang med vad företaget bedömer vara önskvärt. 

Figur 1: The measurement-reward process with imperfect measurements  

Källa: Hopwood, 1974, sid. 108, egen översättning 
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Med andra ord närmar man sig därmed målkongruens, det vill säga att individernas 

mål mer eller mindre sammanfaller med företagets mål (B kommer då att 

överlappa en större del av A). Teorin kompliceras dock av att alla önskvärda 

prestationer från företagets sida inte är mätbara. Cirkeln C representerar de 

prestationer som är mätbara och som modellen illustrerar, är inte alla önskvärda 

prestationer möjliga att mäta (C och A sammanfaller inte till fullo). Fullständig 

målkongruens förekommer alltså endast när samtliga önskade prestationer tas upp i 

prestationsmåtten, när rätt mått används samt när rätt belöning utdelas. Denna 

idealsituation är dock inte möjlig, eftersom perfekta och precisa prestationsmått i 

praktiken är omöjliga att åstadkomma. Detta motiverar Hopwood med den 

komplexitet som förekommer i ett företags aktiviteter och som därmed försvårar 

framtagning och val av precisa mått. Vidare är det vid vissa tillfällen omöjligt att 

isolera den komponent som kontrolleras, eftersom exempelvis ett högt resultat kan 

bero på andra faktorer än enbart individens prestation, såsom 

omvärldsförändringar. (Hopwood, 1974) 

 

 

 

3.2 Belöningar och motivation 

Med Hopwoods modell har vi ovan beskrivit att belöningssystemens syfte är att 

framkalla önskvärda prestationer och beteenden. För att kunna avgöra vad som 

framkallar dessa prestationer är det viktigt för den som utformar belöningssystemet 

att ha kunskap om hur de anställda kan motiveras i önskvärd riktning. Det finns en 

stor mängd teorier som rör motivation. Bland dessa hör Maslows kända 
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behovstrappa, som handlar om människans hierarkiskt ordnade fem grundläggande 

behov, samt Herzbergs teori om motivationsfaktorer och hygienfaktorer där 

indelning sker mellan faktorer som skapar trivsel respektive vantrivsel i 

arbetssituationer (Söderberg, 1979). 

Med studiens syfte i åtanke behandlar vi inte Maslows och Herzbergs teorier 

vidare, utan lämnar dessa till förmån för motivationsteorier som mer specifikt 

beskriver hur en individs prestationer kan påverkas genom förekomsten av 

belöningar. Då medarbetarna vi undersöker har en säljfunktion, kompletterar vi 

även med teorier som rör motivation och säljare specifikt. 

Belöningssystem syftar till att styra individers prestationer, vilket innebär att den 

anställde styrs av de belöningar som denne förväntar sig att få efter utförd 

prestation. Teorier som tar sin utgångspunkt i att en individs beteende i hög grad 

beror på dennes förväntningar om framtiden benämns kognitiva motivationsteorier. 

Dessa teorier ser individens beteende som målinriktat, meningsfullt och baserat på 

medvetna intentioner (Steers & Porter, 1991) Inom ramen för de kognitiva 

motivationsteorierna återfinns bland andra förväntansteorin, rättviseteorin samt 

målteorin. Dessa tre teorier finner vi relevanta för vår studie då de anställdas 

förväntningar om att erhålla belöning, de anställdas uppfattning om 

belöningssystemet som rättvist eller orättvist samt deras möjlighet att påverka och 

nå uppsatta mål påverkar motivationen till att utföra de prestationer som 

belöningssystemet verkar för. Förväntan, rättvisa och mål är faktorer som påverkar 

dels utformningen av ett belöningssystem, dels i vilken grad belöningssystemet 

kommer att anammas av medarbetarna. Nedan följer en beskrivning av teorierna. 

(Steers & Porter, 1991)  
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3.2.1 Förväntansteorin 

Denna teori utvecklades av Vroom (1964) och betonar, liksom Hopwood (1974), 

att individer motiveras av att utföra vissa prestationer om dessa medför någon form 

av belöning. Med andra ord kan individen genom definierade arbetsinsatser 

förvänta sig en belöning. Detta medför i sin tur att individer utför arbetsuppgifter 

som leder till belöning men därmed också undviker arbetsinsatser som inte leder 

till belöning. Enligt teorin är individens motivation att prestera på ett visst sätt 

störst när denne tror att beteendet kommer att leda till belöning, belöningen 

upplevs som värdefull för individen samt upplever att den prestation som krävs för 

att erhålla belöningen är möjlig att utföra och åstadkomma. Vrooms teori har 

utvecklats vidare av Porter & Lawler då de menar att Vrooms modell undviker 

relationen mellan prestation och tillfredsställelse vilken är central i en 

motivationsmodell enligt författarparet. Porter & Lawler modellen presenteras 

nedan. (Pinder ur Steers & Porter, 1991) 
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Enligt modellen bestäms den anställdes insats (3) av dels det värde som den 

anställde ser i belöningen (1), dels individens uppfattning om sannolikheten att 

dennes insatser leder till att belöning erhålls (2). Insatserna som den anställde tar 

sig för behöver dock nödvändigtvis inte vara detsamma som prestation (6) enligt 

modellen, då den anställdes förmåga och kompetens att utföra arbetsinsatsen kan 

vara begränsad (4). Även individens uppfattning om vilka insatser som ingår i 

dennes arbetsroll (5) är ytterligare en faktor som spelar in i förhållandet mellan 

insats och prestation. (Pinder ur Steers & Porter, 1991) 

Porter & Lawler förutsätter, som modellen visar, att belöningar framkallar 

tillfredsställelse hos individen. Dock illustrerar modellen att prestation (6) och 

tillfredsställelse (9) inte alltid är relaterade till varandra. Detta beror på att alla 

Figur 2: Porter & Lawlers motivationsmodell 

Källa: Pinder ur Steers & Porter, 1991, sid. 151 egen översättning 
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prestationer inte resulterar i förväntad belöning (2) och därmed inte ger 

tillfredsställelse. Med tillfredsställelse menar Porter & Lawler ”i den utsträckning 

som erhållna belöningar upplevs som, eller överstiger, den nivå på belöningar som 

den anställde bedömer som rättvis” (Pinder ur Steers & Porter, 1991 sid. 151, egen 

översättning). De belöningar, som grundas i prestation samt leder till 

tillfredsställelse, delar Porter & Lawler in i inre (7a) respektive yttre (7b) 

belöningar. Inre belöningar tilldelar individen sig själv direkt efter att ha upplevt en 

utmaning i arbetsuppgifterna och utfört en bra arbetsprestation.  Yttre belöningar 

tilldelas av någon annan person i organisationen, såsom exempelvis en chef. För att 

tilldelas yttre belöningar krävs att prestationerna uppmärksammas, mäts och att 

belöning administreras. Därmed tar återkopplingen mellan prestation och belöning 

längre tid vid yttre belöning än vid inre belöning. (Pinder ur Steers & Porter, 1991) 

Den upplevda rättvisan (8) hos belöningen grundas på hur den anställde själv 

värderar sina utförda prestationer. Dessa värderingar påverkar i sin tur i vilken grad 

denne upplever tillfredsställelse. Är den utdelade belöningen lägre än vad 

individen anser vara en rättvis belöning uppnås inte tillfredsställelse. (Pinder ur 

Steers & Porter, 1991) 

3.2.2 Rättviseteorin 

Belöningssystem syftar till att belöna de medarbetare som utfört önskvärda 

prestationer. Detta innebär i sin tur att alla anställda inte alltid kommer att erhålla 

en belöning för sina prestationer, vilket ibland kan uppfattas som orättvist. 

(Persson, 1994) Kugelberg (1955) har följande uppfattning om orättvisan: 
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”När folk uttalar sig om rättvisan eller orättvisan i en situation, där 

egenintresset är starkt engagerat, då är det stor risk att det allmänna 

talet om rättvisa inte blir något annat än en vacker förklädnad för en 

självisk önskan…” 

Kugelberg 1955 (ur Persson, 1994, s. 63) 

Oavsett om Kugelbergs uppfattning stämmer, menar Persson (1994) att belöningar 

kan upplevas som orättvisa av berörda parter och att denna orättvisa därmed måste 

hanteras av företaget.  

Den upplevda rättvisan, som Porter & Lawler modellen belyser, är central i den så 

kallade rättviseteorin som Adams har utvecklat. Enligt denna teori påverkar graden 

av rättvisa alternativt orättvisa, som individen upplever i sin arbetssituation, 

individens arbetsprestation (Steers & Porter, 1991). Vidare bör individen uppleva 

att relationen mellan belöning och arbetsinsats är i jämvikt för att rättvisa skall 

föreligga. Detta inträffar då en individ upplever att dennes belöning i förhållande 

till individens prestation överensstämmer med andra individers belöningar i 

förhållande till prestationer. Orättvisa upplevs när dessa kvoter ej överensstämmer 

och enligt teorin leder detta till en strävan om rättvisa, exempelvis genom att 

individen justerar sin arbetsinsats. Denna strävan om rättvisa tar sig uttryck genom 

exempelvis att individen justerar sin arbetsinsats. Denna justering och återställande 

av rättvisa kan ske på olika sätt. Bland dessa återfinns att individen ökar alternativt 

minskar arbetsinsatsen eller att individens förnimmelse av sin arbetsinsats ändras 

så att belöningen upplevs som rättvis. Teorin betonar också att individer föredrar 

rättvis belöning framför en för stor belöning. Adams studier vittnar om att 

individer med för hög belöning faktiskt sänker sin produktivitet i syfte att återställa 

rättvisa. (Luthans, 1995)  
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Adams teori är dock omdiskuterad och författare såsom exempelvis Mowday (ur 

Steers & Porter, 1991) menar att individer inte alls sänker sin produktivitet vid för 

hög belöning i syfte att skapa rättvisa. Tvärtom, talar Mowdays studier för att 

individer i allra högsta grad är villiga att mottaga en för hög belöning, och att de 

snarare ökar sina arbetsprestationer så att den höga belöningen kan upplevas som 

rättvis. (Mowday ur Steers & Porter, 1991)  

3.2.3 Målteorin 

Denna teori belyser att individer upplever det som motiverande om den önskade 

prestationen är uttryckt i definierade mål. En studie, utförd av Lockham 1968 (ur 

Steers & Porter, 1991), visar att anställda i organisationer med formulerade mål har 

högre produktivitet samt lägre sjukfrånvaro än anställda i organisationer som styr 

med mottot ”gör ditt bästa”. Detta förklarar författaren med den ökade motivation 

som individen upplever när det finns uttalade mål att sträva efter. En förutsättning 

är dock att dessa mål inte uppfattas som ouppnåeliga alternativt för lätta att uppnå. 

(Latham & Locke ur Steers & Porter, 1991) Anthony & Govindrajan (2001) anser 

att för höga mål resulterar i att individen ger upp, medan för låga mål inte 

motiverar, vilket innebär att både för höga och för låga mål leder till sämre 

produktivitet. Författarna menar att en lagom utmaning är den bästa moroten och 

därmed mest motiverande för individen. (Anthony & Govindrajan, 2001)  

Vidare upplevs det stimulerande om de anställda själva får ha inflytande på de mål 

som fastställs, vilket också leder till att den berörde lättare accepterar målen. 

Individen motiveras även av att kontinuerligt få återkoppling på hur väl denne har 

uppfyllt de utstakade målen. Denna återkoppling kan till exempel ske genom 

belöningar. (Latham & Locke ur Steers & Porter, 1991) 
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Sammanfattningsvis säger teorin att specifika och utmanande mål leder till bättre 

prestationer än vad vaga mål och mål som är antingen för lätta eller för svåra att 

uppnå gör. Vad beträffar diskussionen kring utformningen av belöningssystem 

tidigare, måste utformaren därmed göra ett val angående vilka mål som skall 

fastställas, vem som skall fastställa målen samt huruvida det skall uttalas hur dessa 

mål skall uppfyllas.  

3.2.4 Sammanfattning av motivationsteorierna 

De tre motivationsteorier som beskrivits ovan tar sin utgångspunkt i att beteenden 

och prestationer påverkas av vilka förväntningar som individer har. Enligt 

förväntansteorin presterar individen bättre när denne förväntar sig en belöning för 

en utförd prestation, förutsatt att belöningen upplevs som rättvis och har ett värde 

för mottagaren. Huruvida individen upplever att belöningen är rättvis eller inte 

beror på om förhållandet mellan prestation och belöning är i jämvikt eller inte. 

Enligt rättviseteorin justerar individen en upplevd orättvisa genom att förändra sin 

arbetsprestation. Individens prestation påverkas även av de mål som är uppsatta då 

utmanande mål, enligt målteorin, stimulerar individen till bättre prestationer medan 

orimliga mål inverkar negativt på arbetsprestationen.  

3.2.5 Säljare och arbetsmotivation  

Nedan presenteras Holmbergs (1988) diskussion rörande en företagslednings 

åtgärder och säljares arbetsmotivation. Denna kompletteras även med de 

karaktäristika som Johnsen & Storm (1998), två praktiker, har fastställt rörande 

säljare.  
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Enligt Johnsen & Storm (1998) och Holmberg (1988) kännetecknas säljare av 

vissa karaktäristika. Bland dessa nämns personliga egenskaper som att säljare är 

utåtriktade, har tävlingsinstinkt och ett självhävdelsebehov. Enligt författarna söker 

säljare ständiga utvecklingsmöjligheter, vilket kan ske genom att exempelvis sälja 

svårare produkter, ta sig an större kunder eller bli säljledare. Enligt Johnsen & 

Storm (1998) vill en säljare som utför ett bra jobb dessutom ofta att det 

uppmärksammas. Genom att prestationen uppmärksammas växer säljaren i sin roll 

och får ökat självförtroende, vilket kan bidra till ännu bättre prestationer. (Johnsen 

& Storm, 1998)  

Holmberg (1988) diskuterar sambandet mellan en företagslednings åtgärder och en 

säljares motivation. För att ledningens sätt att styra säljarna skall resultera i 

motivation och generera bättre prestationer anser Holmberg att det är betydelsefullt 

att säljaren får vara med och påverka utifrån vilka normer som säljarens 

prestationer skall bedömas. Exempelvis kan det handla om medverkan vid 

uppställandet av mål. Vidare ökar även motivationen när säljaren får 

arbetsanvisningar i lämplig utsträckning och när de har en känsla av att 

arbetsprestationen övervakas. Författaren fastställer också att motivationen kraftigt 

minskar när säljaren inte vet hur dennes prestationer kommer att bedömas. Detta 

ökar istället missnöjet hos säljaren. (Holmberg, 1988) 

Holmberg (1988) menar vidare, och i likhet med den teori om förväntningar som 

tidigare presenterats, att det inom arbetsmotivation framför allt är de individuella 

förväntningarna som bestämmer hur en säljare presterar. De faktorer som påverkar 

säljarens förväntningar anser han vara säljarens individuella egenskaper, 

arbetsvillkoren på arbetsplatsen samt säljchefens beteende. (Holmberg, 1988)  

Införandet av ett belöningssystem kopplat till säljarnas prestationer anser 

Holmberg (1988) stimulera säljare i hög grad. Dock anser han inte att det är 
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möjligheten att tjäna extra pengar som utgör motivationen utan snarare säljarens 

känsla av att ha lyckats prestera väl. (Holmberg, 1988) Denna åsikt skiljer sig från 

praktikerna Johnsen & Storm (1998) som anser att det är just den ekonomiska 

belöningen som stimulerar säljare mest.  

 

 

 

3.3 Utformning av belöningssystem 

I denna del av referensramen gör vi en sammanställning av teorier som beskriver 

viktiga faktorer vid utformningen av ett belöningssystem. Flera författare inom 

litteraturen om belöningssystem belyser vikten av att företag utgår från företagets 

övergripande strategier vid utformningen av ett belöningssystem. Utifrån dessa bör 

belöningssystemet sedan, genom uppställande av mål, framtagande av lämpliga 

mätinstrument att mäta prestationer med samt genom val av belöningsform, 

utformas på ett sätt som motiverar och skapar ett värde hos de individer som 

omfattas av belöningssystemet. Många författare är även överens om att 

kommunikation och en kontinuerlig justering av belöningssystemet har en 

betydande roll för att önskvärda prestationer skall utföras. Detta avsnitt syftar 

därför till att presentera teorier som belyser dessa områden. Avsnittet avslutas med 

en sammanställning av de framgångsfaktorer som enligt författarna föreligger för 

ett framgångsrikt belöningssystem. 

3.1 

Belöningssystem 

som styrmedel 

3.2 

Belöningar och 

motivation 

3.3 

Utformning av 

belöningssystem 

3.4 

Framgångsfaktorer för 

belöningssystem 
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3.3.1 Strategi och belöningssystem 

Den strategi ett företag väljer att tillämpa har enligt Armstrong (1994) inverkan på 

hur ett belöningssystem utformas. Enligt samma författare bör ett belöningssystem 

utvecklas utifrån företagets övergripande mål och strategier, vara i linje med 

företagets värderingsfilosofi och ledningsstil samt driva och understödja önskat 

beteende i organisationen. Svensson (2001) menar att det är viktigt att 

företagsledningen vid utformningen av ett belöningssystem tar sin utgångspunkt i 

de mål och strategier som verksamheten vill uppnå. Utifrån dessa mål bör 

företagsledningen fastställa vilka beteenden som är nödvändiga hos de anställda 

för att målen skall uppnås. Företagsledningen bör därmed, före utformningen, 

fastställa vilka mål och resultat som verksamheten skall uppnå samt hur dessa mål 

och resultat skall uppnås. (Svensson, 2001)  

Steers & Porter (1991) utvecklar resonemanget vidare och menar att företag bör 

fokusera på de beteenden som krävs för att kunna genomföra den strategiska plan 

som företaget har utvecklat. Ett belöningssystem skall därefter utformas så att det 

motiverar till rätt prestationer, attraherar rätt typ av människor samt skapar ett 

företagsklimat som stödjer den strategiska planen. (Steers & Porter, 1991) 

3.3.2 Prestationsmål 

Ett av de viktigare kriterier som Svensson (2001) anser nödvändigt för ett 

fungerande belöningssystem är att det i företaget måste finnas en vilja och förmåga 

att formulera tydliga mål samt möjlighet till att följa upp resultaten och graden av 

måluppfyllelse. De mål som sätts upp måste först och främst vara förankrade i 

företagets affärsidé och framgångsfaktorer. För att medarbetare sedan skall 

motiveras av de uppsatta målen är det viktigt att deras prestationer värderas och 
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uppmärksammas. Värderingen av en utförd prestation kräver ett på förhand 

fastställt mål, så att prestationen kan relateras till uppsatta önskvärda insatser. 

(Svensson, 2001) Mål motiverar även de anställda genom att det ger varje individ 

möjlighet att mäta sina egna prestationer efter uppsatta mål och därigenom uppnå 

en känsla av självuppfyllelse hos individen (Merchant, 1997). De mål som 

belöningssystemen grundas på kan vara finansiella, icke-finansiella, individuella 

samt gruppbaserade.  

Oberoende av vilka typer av mål ett företag väljer att fastställa, finns det enligt 

Svensson (2001) ett antal gemensamma förutsättningar för hur målen bör ställas 

upp. Ett effektivt mål bör enligt författaren vara tydligt, konkret, realistiskt samt 

innebära en utmaning. Känslan av utmaning och möjlighet att uppnå önskvärt 

resultat är, som tidigare nämnt i målteorin, viktig eftersom för höga mål kan 

medföra att individen ger upp, medan för låga mål inte motiverar (Anthony & 

Govindrajan, 2001). Situationer där medarbetaren inte känner att denne kan nå 

målen oavsett vilka prestationer som utförs, begränsar naturligtvis motivationen. 

Målen måste därför, som Svensson uttrycker det, vara uppnåeliga. (Svensson, 

2001) Merchant (1997) anser att medarbetarnas motivation blir som störst när de 

själva får vara med och påverka de mål som fastställs, eftersom de då får en ökad 

förståelse för målen. Utöver de påverkbara målen, menar Svensson (2001) att varje 

individ som omfattas av belöningssystemet måste ha uppföljningsbara mål, för att 

prestationerna skall kunna följas upp, värderas och eventuellt belönas (Svensson, 

2001).  



 Anställdas reaktioner till följd av ett belöningssystem 

 
41 

Finansiella och icke-finansiella mål 

Företag har, enligt Anthony & Govindrajan (2001) länge använt sig av finansiella 

mål, och det är först på senare tid som uppmärksamhet även lagts på icke-

finansiella mål såsom kundnöjdhet, kundlojalitet och marknadsandelar. De 

finansiella målen har kritiserats för att uppmuntra kortsiktigt tänkande genom att 

enbart fokusera på mål som exempelvis vinstmarginaler och räntabilitet på eget 

kapital. Kortsiktigheten kan sedan leda till suboptimering, exempelvis att den 

anställde prioriterar handlingar som på kort sikt ger belöning på bekostnad av 

handlingar på lång sikt, som exempelvis satsning på kundrelationer. Ett kortsiktigt 

tänkande hos medarbetare kan i sin tur ge upphov till målinkongruens, vilket 

innebär att medarbetarnas mål inte är i samklang med företagets mål. Detta kan 

vidare äventyra företagets framgång. Eftersom finansiella mål medför att de 

anställda fokuserar på kortsiktiga prestationer, är det enligt Anthony & 

Govindrajan (2001) av stor betydelse att kombinera dessa mål med icke-

finansiella, ofta långsiktiga mål. De icke-finansiella målen är dock svårare att 

mäta, eftersom det är svårare att hitta relevanta och precisa mått för att mäta till 

exempel kundnöjdhet och lojalitet än det är att mäta kassaflöde och 

vinstmarginaler. Icke-finansiella mål som inkluderar långsiktiga prestationer 

försvårar även tydlig koppling och snabb kompensation samt medför att kostnaden 

för mätningen blir högre. (Anthony & Govindrajan, 2001)   

Individuella mål och gruppmål 

Individuella mål uppmuntrar till intern konkurrens inom företaget, vilket kan 

medföra såväl positiva som negativa effekter. Positiva effekter innefattar bland 

annat den motivation som individen upplever genom att självständigt och utan 
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andra medarbetares inverkan kunna påverka måluppfyllelse genom de prestationer 

denne utför. (Svensson, 2001). De negativa konsekvenser som individuella mål 

kan medföra är att nödvändigt samarbete mellan medarbetare blockeras (Persson, 

1994). Individuella mål medför även en suboptimeringsrisk, eftersom de 

individuella prestationerna upplevs som viktigare än gruppens prestationer 

gemensamt och därmed prioriteras. Svensson (2001) anser därför att individuella 

mål med fördel bör kompletteras med gruppmål för att stimulera samarbete inom 

företaget. 

Gruppmål uppmuntrar till kollektiva prestationer och samarbete mellan 

medarbetare och har ofta en motiverande effekt när individer med gemensamma 

krafter skall nå uppsatta mål (Merchant, 1997). Positiva effekter av gruppmål är 

minskad konkurrens och ökad social kontroll inom arbetsgruppen (Persson, 1994). 

En nackdel är dock att kopplingen mellan individuella prestationer och gruppens 

prestationer blir relativt svag (Merchant, 1997). Detta kan i sin tur leda till att vissa 

medarbetare åker snålskjuts, vilket innebär att exempelvis duktiga medarbetare 

håller mindre duktiga medarbetare under armarna som erhåller belöning utan att ha 

utfört de prestationer som belöningen egentligen fordrar (Anthony & Govindrajan, 

2001).  

Sammanfattningsvis medför individuella belöningar en tydligare koppling mellan 

den enskilde individens prestation och belöning, medan en gruppbaserad belöning 

å sin sida främjar samarbete och laganda (Lawler, 1990). För att motverka den 

suboptimering som en hög andel individuella belöningar kan leda till anser Wiberg 

et al (2002) och Steers & Porter (1991) att företag, genom att belöna anställda både 

individuellt och gruppbaserat, kan motivera de anställda att skapa de olika 

beteenden som belöningssystem syftar till.  
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3.3.3 Prestationsmått 

”What you measure, is what you get”  

(Kaplan, 1992) 

Belöningssystem syftar till att motivera anställda till att uppnå specifika mål och 

för att kunna värdera medarbetarnas prestationer behövs ett mätinstrument. Det 

uppstår enligt Svensson (2001) ofta problematik rörande hur prestationerna skall 

mätas och eventuellt viktas mot varandra. Svårigheten ligger i att alla önskvärda 

prestationer inte är mätbara vilket Hopwoods (1974) modell beskrev i avsnitt 3.1. 

Detta resulterar ofta i att många mått är finansiellt grundade, eftersom de är lättare 

att kvantifiera. Svensson anser dock att företag skall akta sig för att endast ”mäta 

det som går att mäta” (Svensson, 2001, sid. 29) eftersom detta riskerar att ge 

missvisande resultat och därigenom orsaka oönskade effekter. Författaren 

förespråkar därför även en subjektiv bedömning av måluppfyllelsen i de fall när 

prestationerna är svåra att mäta. Detta kan exempelvis ta sig uttryck i kundenkäter, 

observationer och tester. (Svensson, 2001)  

De mått som utformas kan liksom de uppställda målen vara finansiella eller icke-

finansiella samt individuella respektive gruppbaserade. Vilka mått som är mest 

lämpade beror på den strategi och de mål som företaget grundar sitt 

belöningssystem på. (Merchant, 1997) I likhet med diskussionen kring målnivåer, 

anser Svensson (2001) och Anthony & Govindrajan (2001) att de olika måtten bör 

kombineras och därmed komplettera varandra för att förebygga negativa effekter 

såsom suboptimering och målinkongruens. När det gäller antalet prestationsmått är 

det enligt Merchant (1997) en avvägning mellan enkelhet och precision samt 

mellan kostnad och värde. Hantering av mått innebär en kostnad för företaget, och 
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ett belöningssystem måste, för att vara effektivt, utformas så att det genererar ett 

större värde än det kostar (Merchant, 1997) 

Merchant (1997) har sammanställt fyra viktiga egenskaper för att ett mått skall 

vara effektivt: 

• Precision: Måttet måste ge precis och korrekt information för att ha ett 

värde. 

• Objektivitet: Måttet bör utformas av en person som inte själv omfattas av   

instrumentet och underlagen för utvärderingen bör vara objektivt framtagna. 

• Tidsaspekten: Tiden mellan prestation och mätning bör vara så liten som 

möjligt. 

• Förståeligt: Individen som mäts skall förstå hur och varför denne erhåller 

belöning. 

Johnsen & Storm (1998) kompletterar denna lista med ytterligare två egenskaper:  

• Påverkbarhet: Individen skall kunna påverka måtten och mätningen 

• Rättvisa: Måtten skall vara rättvisa 

3.3.4 Belöningsformer 

Ett belöningssystem ställer inte bara krav på de mål som sätts upp och de 

prestationsmått som används vid utvärderingen. För att motivera individer att 

utföra önskvärda prestationer krävs även att individerna uppskattar och finner ett 

värde i den belöning som utdelas. (Anthony & Govindrajan, 2001)  



 Anställdas reaktioner till följd av ett belöningssystem 

 
45 

Belöningar kan tilldelas individerna i en mängd olika former. Steers & Porter 

(1991) klassificerar dem som inre respektive yttre belöningar.  

Inre belöningar relaterar till individens känsla av självförverkligande som 

exempelvis personlig utveckling och som individen tilldelar sig själv efter en 

utförd prestation.  

En yttre belöning tilldelas av en annan individ i form av exempelvis lovord, 

förmåner eller monetära belöningar.  

I belöningssystem är de yttre belöningarna av större intresse än de inre enligt 

många författare (Steers & Porter, 1991, Wilson, 1974). Yttre belöningar indikerar 

att det förekommer en interaktion mellan flera, minst två, individer medan inre 

belöningar, genom exempelvis självförverkligande, verkställs av en ensam individ. 

De yttre belöningarna är, till skillnad från de inre, dessutom administrerbara för 

företaget och kan ingå i ett formellt system. Med anledning av detta behandlar vi 

inom ramen för vår studie, som nämnt, endast yttre belöningar. Detta betyder dock 

inte att inre belöningar inte är betydelsefulla. Inre belöningar upplevs, till skillnad 

från yttre, när en individ presterar för arbetsuppgiftens skull och en eftersträvad 

inre belöning kan till exempel vara att öka individens egen kompetens. Vid yttre 

belöningar består moroten istället av exempelvis en monetär belöning som utdelas 

efter utförd prestation. Wilson (1995) kritiserar de yttre belöningarna för att 

medföra en lägre kreativitet och ett mindre risktagande hos medarbetare, då de inte 

vill riskera att belöning uteblir. Vidare menar författaren att dessa belöningar 

uppmuntrar till intern konkurrens inom företaget, vilket försämrar samarbetet 

mellan medarbetarna på arbetsplatsen. (Wilson, 1995)  

Det är viktigt för företaget att fastställa de rätta belöningarna. Dels bör de gå i linje 

med företagets mål och dels motsvara vad individerna i organisationen uppfattar 
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som belöning. Individer inom olika verksamheter eller olika avdelningar på ett 

företag kan ha olika mål och preferenser, varför det är viktigt att bygga in 

flexibilitet i belöningssystemet. I vissa miljöer uppskattas kanske sociala 

belöningar, såsom ökat inflytande, ökat ansvar, personalfester och 

restaurangbesök, mer än vad en monetär belöning gör. (Lawler, 1990) Vad 

beträffar säljare, anser Johnsen & Storm (2000) att den viktigaste stimulansen 

sedan lång tid tillbaka har varit monetära belöningar.  

En modell som tar hänsyn till individers olika preferenser är Cafeteria systemet 

som, genom att låta individerna själva välja vilken typ av belöning de vill erhålla, 

säkrar att belöningen verkligen upplevs som en morot hos individerna. Cafeteria 

systemet fungerar som ett café, där de anställda utifrån ett visst utbud (meny) 

väljer belöningar efter sina egna behov och preferenser. (Steers & Porter, 1991) 

Cafeteria systemets upphovsman Fragner menar enligt Steers & Porter (1991) att 

detta ökar individernas motivation.  

3.3.5 Kommunikation  

Införandet av ett belöningssystem innefattar en betydande kommunikationsuppgift 

då systemen, trots tydliga mål och relevanta mått, ofta är komplicerade och ställer 

krav på pedagogisk förmåga (Wiberg et al, 2002). Svensson (2001) anser att det 

krävs en öppen och rak kommunikation mellan företagsledning och anställda för 

att belöningssystem skall medföra de prestationer som företagsledningen bedömer 

som önskvärda. Hur öppet ett företag väljer att kommunicera belöningssystem 

varierar kraftigt enligt Steers & Porter (1991). Vissa väljer att delge medarbetare 

minimal information angående hur belöningar är allokerade och förbjuder de 

anställda att diskutera individuella belöningar. Andra företag väljer istället att 

öppet delge medarbetarna all information och presenterar i vissa fall helt öppet de 
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anställdas olika belöningsnivåer i organisationen. Steers & Porter (1991) anser inte 

att något av alternativen är fel, utan menar att det istället handlar om att välja en 

situation som stämmer överens med det företagsklimat och det beteende som krävs 

för att organisationen skall vara effektiv.  

En mindre öppen kommunikation försätter medarbetarna i en beroendesituation 

och låter makten vara koncentrerad hos ledningen. Detta kan medföra en miljö där 

medarbetarnas förtroende minskar. En mer öppen kommunikation uppmuntrar 

anställda att ställa frågor och involvera sig i beslut som rör belöningssystemen. En 

negativ effekt som kan uppkomma genom en öppen kommunikation är att den, 

enligt Steers & Porter (1991), ställer krav på administrationen av belöningar. Ett 

företag som exempelvis baserar belöningar på de anställdas meriter och där 

administrationen är dålig, kan då pressas att belöna samtliga anställda lika mycket. 

Administrering av belöningar tar både tid och pengar i anspråk, varför författarna 

menar att en mindre öppen kommunikation kan vara den bästa lösningen när 

företag väljer att lägga lite tid och pengar på administrationen. (Steers & Porter, 

1991) 

Lawler (1990) anser att en organisation som inte har en tydlig kommunikation 

riskerar att gå miste om många av de fördelar som ett belöningssystem kan 

medföra. Enligt författaren borde företag fokusera mer på kommunikationen till de 

anställda om kopplingen mellan prestation och belöning. Utan tydlig 

kommunikation får medarbetarna ingen förståelse för hur systemet är uppbyggt 

och än mindre vilka prestationer som genererar belöningar. En större förståelse hos 

medarbetarna förebygger dessutom de negativa reaktioner som kan uppstå när nya 

system implementeras och därmed förändrar tidigare arbetssätt. (Lawler, 1990) 
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3.3.6 Justering av belöningssystem 

När ett belöningssystem har förankrats och implementerats är det viktigt att 

systemet ses över och uppdateras kontinuerligt. Det är i allmänhet svårt att förutse 

alla effekter av ett belöningssystem, både beträffande hur systemet fungerar rent 

praktiskt och dess effekt på de anställda inom företaget. Utöver detta kan även 

oförutsedda omvärldsförändringar förekomma som inte varit möjliga att förutspå. 

Det är dock ofta komplicerat att ändra strukturen på ett implementerat 

belöningssystem, vilket medför att det är av stor betydelse att bygga in flexibilitet i 

systemet. (Wiberg et al, 2002) Flexibiliteten underlättar revideringen av 

prestationsmål, mått och belöningsformer samt förebygger risken att systemet 

motverkar verksamhetens mål om förutsättningarna förändras. Svensson (2001) 

understryker därför vikten av att tidigt utvärdera de implementerade 

belöningssystemen så att lämpliga korrigeringar kan göras i tid.  

 

 

 

3.4 Framgångsfaktorer för belöningssystem 

Med utgångspunkt från de tidigare avsnitten i referensramen, har vi sammanställt 

detta avsnitt för att ge en sammanfattning på förutsättningar och krav som, enligt 

berörda författare, ligger till grund för ett framgångsrikt belöningssystem. Dessa 

har vi valt att framställa utifrån en modell som Wilson (1994) har utvecklat. 

3.2 

Belöningar och 

motivation 

3.3 

Utformning av 

belöningssystem 

3.4 

Framgångsfaktorer för 

belöningssystem 

3.1 

Belöningssystem 

som styrmedel 
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Wilsons SMART modell (1994) består i ett antal karaktäristika som enligt 

författaren är nödvändiga för att företag, med hjälp av belöningar, skall kunna 

motivera medarbetare att skapa önskvärda prestationer. Wilson (1994) menar att 

nyckeln till ett framgångsrikt belöningssystem är just kunskapen om vad som 

driver anställda att arbeta i enlighet med företagets framgångsfaktorer samt 

kunskapen om vad som ger medarbetarna känslan av att vara värdefulla för 

företaget. Nedan presenteras Wilsons fem SMART faktorer. (Wilson, 1994) 

 

Specific  

 

Meaningful  

 

Achievable 

 

Reliable 

 

Timely 

Figur 3: SMART modellen 

Källa Wilson, 1994, sid. 50, egen översättning 

Det bör finnas en tydlig koppling mellan belöning och den prestation som 

utförs. Vidare skall medarbetaren veta vad det är för prestation som 

krävs för att belöning skall utdelas. 

Belöningen skall ha ett värde och få medarbetaren att känna sig värdefull 

och uppskattad  för de prestationer som denne utför. 

De önskvärda prestationerna skall vara möjliga att uppnå genom rimliga 

insatser från medarbetaren. Målen bör därmed vara en utmaning och 

vare sig för lätta eller för svåra att uppnå. 

Belöning bör utdelas på ett konsekvent sätt efter att definierade mål har 

uppnåtts av medarbetaren. Vidare skall utformningen av 

belöningssystem vara kostnadseffektiv. 

Belöning skall utdelas så snart som möjligt efter att önskvärd prestation 

har utförts   
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4 Beskrivning av fallföretaget 

Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund till studieobjektets organisatoriska 

kontext. Beskrivningen bygger på intervjuer med den ansvarige för systemet och de 

två avdelningscheferna om inte annan källa är markerad.  

4.1 Telia AB 

Koncernen Telia AB är Nordens ledande kommunikationsföretag och hade cirka 

17 000 anställda i början på året 2002. Företaget är organiserat i fyra så kallade 

affärsområden, vilka var för sig har ansvar för sina respektive produkter och 

utveckling samt säljfunktionen Telia Sverige. I figur 4 nedan kan 

organisationsstrukturen avläsas. Vidare belyser vi Telia Sverige på vår färd genom 

organisationen mot den avdelning som är vårt studieobjekt. (www.telia.se, 2002-

12-06) 

Figur 4: Organisationsschema Telia AB  

Källa: www.telia.se, 2002-12-06 
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Telia Sverige har funktionen av ett säljbolag på den svenska marknaden för 

koncernen Telia AB. Telia Sverige är uppdelad i fem olika säljkanaler, se figuren 

nedan, och indelningen baseras på det sätt som företaget kommunicerar med 

kunden. Exempelvis kommunicerar Telia Butik endast med kunden genom kanalen 

butiksnätet och Telia Kundtjänst endast via kanalen telefon. (www.telia.se, 2002-

12-06) De olika affärsområden som finns inom Telia AB får enligt interna direktiv 

endast använda säljkanalerna till sin försäljning i Sverige. Detta betyder att 

kanalerna fungerar som ”uppdragstagare” vad gäller försäljning för 

affärsområdena. Vandringen genom organisationen mot studieobjektet fortsätter nu 

in i säljkanalen Telia Kundtjänst. 

4.2 Telia Kundtjänst 

Telia kundtjänst är en av de kanaler koncernen använder sig av för att möta kund 

och inom vilken vårt studieobjekt utgör en del. Kännetecknande för just denna 

säljkanal är att de enbart svarar kunder som per telefon kontaktar Telia. Telia 

Kundtjänsts syfte beskrivs på Telia Sveriges intranät som ”Försäljning via telefon 

till privatkunder och företag” (2002-12-06).  

Figur 5: Organisationsschema Telia Sverige  

Källa: Telia Intranät, 2002-12-06 

VD 

Telia Kundtjänst Telia Netsales Telia Butik Telia Handel Telia Partner 

Staber 
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Telia Kundtjänst är vidare ett kostnadscenter vilket innebär att endast kostnadsmål 

är uppsatta i budgeten och att intäktsmål därmed saknas för organisationen. Detta 

innebär naturligtvis också att kanalen inte kan gå med vinst eftersom inte intäkter 

finns. 

Med sina ungefär 2000 anställda finns Telia Kundtjänst på tolv ställen i landet. 

Organisationsstrukturen är dock inte geografiskt uppbyggd utan följer istället så 

kallade säljkompetenser. Med säljkompetenser menas den specialisering olika 

avdelningar har gentemot sina respektive kundsegment. Dessa kompetenser finns 

uppdelade i två kategorier: Kompetenser gentemot företagskunder och 

kompetenser gentemot privatkunder. 

Företags kompetensområden är SME (Små och medelstora företag), Företag Stora 

och Mobilt. Vart och ett av Företags kompetensområden har sin egen chef – som är 

direkt underordnad till VD för Telia Kundtjänst – och sina egna avdelningar.  

Privats kompetensområden är Internet, Fast Telefoni och Mobilt. Internet har 

precis som Företags kompetensområden egen chef och egna avdelningar. De två 

andra kompetenserna Mobilt och Fast Telefoni är helt annorlunda organiserade. Då 

dessa två kompetenser omfattar mångdubbelt fler medarbetare än de andra inom 

Företag och Privat finns de uppdelade i tre likadant uppbyggda enheter som kallas 

CC1, CC2 och CC3. Dessa CC har varsin chef som är underlydande till VD för 

Telia Kundtjänst. Varje CC består sedan i sin tur av fyra enheter som var för sig 

har båda kompetenserna Mobilt och Fast Telefoni.  
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4.3 Norrköpingskontoret 

Slutligen på vår färd genom organisationen har vi nu kommit fram till vårt 

studieobjekt. Det studieobjekt som vi har använt för intervjuer är ett kontor i 

Norrköping med två enheter vilka är lokalkontoren för SME och för CC1. De båda 

enheternas verksamhet påminner starkt om varandra. Medarbetarnas arbetstid 

fördelas på telefontid, vilket innebär att ta emot kundsamtal och administration, 

vilket innebär tid till uppföljning av samtal och i viss mån även raster. På Företag, 

det vill säga på SME, utgör 55 procent av medarbetarnas arbetstid telefontid och 

övrig tid administration. Privat har istället runt 85 procent telefontid och övrig tid 

till administration. 

Den mindre av de två enheterna på Norrköpingskontoret är en del av 

kompetensområdet SME, vilket innebär att de är inriktade mot små och medelstora 

företag. Det är en av tre enheter i Sverige med samma kompetens. Denna 

avdelning inkluderar arton säljare och en ledare. 

Den andra enheten i Norrköping är inriktad mot privatkunder och har 

kompetenserna Mobil och Fast telefoni. I organisationsschemat över Telia 

kundtjänst återfinns denna enhet i CC1. Denna enhet är större än SME i 

Norrköping och har ett femtiotal anställda och fem ledare varav en har 

huvudansvar.  
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5 Beskrivning av belöningssystemet 

Detta första empirikapitel i raden av tre syftar till att beskriva det belöningssystem 

som är utformat specifikt för Telia Kundtjänst och som ligger till grund för vår 

studie. Kapitlet skall ge läsaren förståelse för detta specifika belöningssystem med 

avseende på de avsikter företagsledningen har och dess utformning i form av 

uppsatta mål och mätinstrument. Avslutningsvis belyser vi även andra 

belöningssystem som används på vårt undersökta företag.  

5.1 Syfte och mål med belöningssystemet 

På frågan angående belöningssystemets syfte erhöll vi en mängd uttalanden av 

chefen som är ansvarig för systemet. För att visa mångfalden av de svar vi fick 

presenteras all den information som vi kan uppfatta som svar på frågeställningen 

om belöningssystemets syfte nedan. De följande citaten beskriver därmed alla de 

olika formuleringar på belöningssystemets syfte som uttrycktes vid de två 

intervjutillfällena med chefen.  

”att fokusera på det som Telia vill vid varje tillfälle” 

”inom säljet lägger vi krut på rätt saker (eg. produkter) 

”effektivitet är mycket viktigt för oss” 

”organisationen ska bli mer offensiv i sin försäljning” 

( ansvarig för belöningssystemet) 

Utöver dessa uttalanden menade han dessutom att belöningssystemet egentligen är 

en ram inom vilken förändringar kan göras för att anpassas till rådande mål. 

Därmed uttryckte han även om syftet att: 
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”Det beror på för det förändras över tiden” 

(Den ansvarige för belöningssystemet) 

Belöningssystemet är enligt den ansvarige ett sätt att förändra organisationen till 

att bli mer säljorienterad. Viktigaste medlet för förändringen menar han dock inte 

är belöningssystemet utan betonar istället utvecklingsplaner och säljträning. 

Chefen anser att motivation främst framkallas hos medarbetarna genom dessa 

faktorer och tillägger sedan: 

 ”belöningen blir toppen på detta”  

( ansvarig för belöningssystemet) 

Chefen ansåg vidare att det är viktigt att belöningen ses som en morot och som 

något extra hos de anställda och inte som en del av lönen. Med detta menade han 

att en bra lön ska ligga i grunden och att belöningen enbart ska utdelas om den 

anställde har presterat bättre än vad arbetsgivaren förväntar sig. De prestationer 

som ska medföra belöning är dessutom endast de som ligger i spannet 100-130 % 

av förväntad arbetsinsats. 

På den direkta frågan om belöningssystemets syfte finns nedtecknat svarade 

respondenten att det kan finnas på personalavdelningen. Han tillade även:  

”…och annars syns det ju i avtalet med facket”.  

( ansvarig för belöningssystemet) 

Efter den andra intervjun med den ansvarige fick vi, efter att i förväg ha 

efterfrågat, tillgång till det tryckta material som finns rörande belöningssystemets 

syfte. Detta material består av en PowerPoint bild där syftet med ”bonus” uttrycks 

som:  
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”ett styrmedel för att fokusera på det viktigaste”.  

( ansvarig för belöningssystemet) 

Detta syfte är vidare uppdelad i tre kategorier: 

– Alltid viktiga parametrar - Ex. resultat och ledarskap.  

– Befrämja en spetsverksamhet - Ex. försäljning 

– Satsa på utveckling eller förändring - Nytt arbetssätt; Utveckla något 

vi är sämre på; Lansering av ny produkt  

       (Bonusmanifest presentation, Telia Intranät, 2002-12-06t) 

Den ansvarige för belöningssystemet uttrycker också vissa förutsättningar för 

utformningen av systemet. Han menar att alla i Telia Kundtjänst ska mätas på 

samma sätt. 

”Kanalchefen, Henrik, ska mätas på samma sätt som medarbetarna, så 

när han mår bra mår alla bra”  

( ansvarig för belöningssystemet) 

Chefen nämner vidare att han inte förväntar sig att systemet ska fungera perfekt. 

Anledningen till detta menar han är att prognoser av framtida förhållanden inte är 

säkra och därför ibland blir felaktiga. 

 

5.2 Belöningssystemets utformning 

Systemet består av tre bonusgrundande kriterier: ekonomi, effektivitet och 

försäljning. Gemensamt för samtliga kriterier är att måtten är uppdelade i steg. 
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Med steg menas den nivå som den anställde måste nå vad gäller prestation för att 

bli berättigad till bonus. Steg 1 är den första nivån som är bonusgrundande i 

systemet och om prestationen är än bättre kan ”högre” steg nås och därmed även 

högre bonus uppnås. Antalet steg varierar mellan de olika kriterierna vilket 

illustreras under respektive rubriker nedan. Ställtiden, det vill säga hur fort 

innehållet i de olika kriterierna kan förändras, är en månad. Den ansvarige för 

belöningssystemet menar att det är en mycket kort omställningstid, vilket han ser 

som positivt. 

De belöningar som utdelas vid uppfyllelse av bonuskriterium är alltid monetära, 

vilket enligt den ansvarige för belöningssystemet kommer av att det traditionellt 

varit så i Telia.  

5.2.1 Ekonomi 

Ekonomikriteriet baseras på hur bra Telia Kundtjänst som helhet har klarat att hålla 

kostnadsramarna enligt budget. Bonusen ökar för varje procentenhet lägre än 

budget som kostnaderna för hela organisationen är. Gränsen för maxbonus är 95 

%. Denna belöning beräknas på kvartalsbasis för samtliga som omfattas av 

systemet. 

 

 

Figur 6: Exempel Ekonomiskt kriterium 

Källa: Telia intranät, 2002-12-06 

Steg Resultat Bonus/ kvartal Kommentar
1 100% 1200 Målnivå
2 99% 1560
3 98% 1920
4 97% 2280
5 96% 2640

EKONOMISKT KRITERIE, kompetensgrupper, fast/mobilt
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Den ansvarige för belöningssystemet uttrycker att detta kriterium är det minst 

viktiga för medarbetarna, men att det är desto mer bonusgrundande för chefer. Han 

menar att säljarna har mycket liten möjlighet att påverka utfallet och därför inte 

blir särdeles motiverade av detta kriterium. Detta kriterium fyller dock en 

pedagogisk funktion, då det påminner de anställda om vikten av att hålla nere 

kostnaderna.  

5.2.2 Effektivitet 

Kriteriet effektivitet varierar mellan Privat och Företag. För Privat består kriteriet 

effektivitet av antalet besvarade samtal per grupp och månad. Med grupp menas 

den lägsta enhetsnivån inom Telia Kundtjänst, vilket motsvaras av exempelvis 

Privat i Norrköping. Ett räkneexempel som beskriver beräkningen är följande: 

Kravet är 66 samtal per person och dag. För att räkna ut vilken nivå som gruppen 

måste nå för att få ut bonus är 66*12 (säljare i gruppen)* 22 (antal arbetsdagar den 

månaden) = 17424. Om gruppen når denna nivå i slutet av månaden utdelas bonus 

i samband med löneutbetalningen. Även chefernas bonus grundas på detta tal, men 

deras bonus sammanställs kvartalsvis.  

Även ökat besvarade samtal från en månad till påföljande månad medför bonus om 

det överstiger tio procent. Detta mått kallas effektivitetsförbättring och är 

bonusgrundande på samma sätt som Privats föregående mått på effektivitet.  
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Företags effektivitetskriterium mäts även det gruppvis och baseras på besvarade 

samtal, men utifrån ett annat perspektiv. De mäter inte antalet samtal som besvaras 

utan mäter istället andelen besvarade samtal. Antalet besvarade samtal jämförs 

alltså med antalet registrerade inringda samtal. Om antalet registrerade inringande 

är 10 000 under en period och gruppen lyckas ta 9 200 av dessa har alltså 92 % av 

samtalen besvarats. Dessa 92 % motsvarar då steg 1 i exemplet nedan.  

 

 

Figur 7: Exempel på Effektivitetskriteriet Företag  

Källa: Telia Intranät, 2002-12-06  

Figur 8: Exempel Effektivitetskriteriet Privat  

(Telia Intranät, 2002-12-06) 

Steg Resultat Utfall Kommentar Steg Förbättring Bonus
1 67 125 1 10% 250
2 68 250 2 15% 500
3 69 375 3 20% 750
4 70 500
5 71 625
6 72 750
7 73 875
8 74 1067 Målnivå
9 75 1387

10 76 1707
11 77 2027
12 78 2347
13 79 2667

EFFEKTIVITETSKRITERIE, Privat FÖRBÄTTRINGSKRITERIE

Steg Resultat Utfall Kommentar
1 92,0% 1000 Målnivå
2 92,5% 1350
3 93,0% 1700
4 93,5% 2050
5 94,0% 2400
6 94,5% 2750

EFFEKTIVITETSKRITERIE, Företag
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5.2.3 Försäljning 

Försäljningskriteriet finns i två former; individuell respektive gruppbaserad. Telia 

Kundtjänst vill, enligt chefen, bedöma individuellt, men saknar mandat från 

personalorganisationerna (eg. fackföreningarna), vilket är en förutsättning. Därför 

har den enskilde anställde möjlighet att välja mellan individuell och gruppbaserad 

belöning. Den individuella innebär att medarbetaren bedöms enskilt medan 

gruppbaserad belöning betyder att ett genomsnitt på gruppen av medarbetare är 

grunden för bonus. För medarbetarna vid Privat i Norrköping består denna grupp 

av alla de säljare som valt gruppbaserad belöning i deras egen enhet. För säljare 

vid SME Norrköping består denna grupp av samtliga som valt gruppbaserat inom 

sitt kompetensområde, det vill säga samtliga tre SME kontor i Sverige. 

Figur 9: Exempel Försäljningskriteriet  

Källa: Telia Intranät, 2002-12-06 

FÖRSÄLJNING, kompetensgrupp, privat mobil
Steg Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

Sålt antal 1 6 15 7
2 7 17 8
3 8 19 9
4 9 21 10

Ersättning 1 160 220 220
2 320 440 420
3 480 660 620
4 640 880 820

Kick Ersättning
Uppnåt steg 1 för prod 1, 2 och 3 600
Krav
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Endast ett fåtal av de produkter som säljs är bonusgrundande och dessa produkter 

kan variera från en månad till en annan. Det antal produkter som måste säljas för 

att uppnå bonusgrundande steg varierar mellan de olika produkterna.  

Om medarbetaren lyckas uppnå första steget för samtliga produkter under 

månaden utdelas ytterligare en bonus som kallas Kick. Kick infördes för att säljare 

inte skulle specialisera sig för mycket på enskilda produkter utan istället försöka 

sälja av alla.  

5.2.4 Viktning 

De faktiska summor som fördelas ut på de bonusgrundande kriterierna bestäms av 

chefen för Telia Sverige. Inledningsvis bestäms maximal möjlig bonus för de 

anställda. Den kan för närvarande uppgå till 80 000 kronor per anställd och år. 

Denna summa fördelas sedan ut på de olika kriterierna ekonomi (15 %), 

effektivitet (40 %) och försäljning (45 %). Fördelningen bestäms utifrån vad den 

enskilde kan påverka mest och vad som för tillfället anses vara viktigast för 

verksamheten. För cheferna har ekonomikriteriet viktats upp och 

försäljningskriteriet viktats ned så att dessa kriterier hamnar på samma nivå.  

5.3 Olika datum för implementering 

Belöningssystemet började gälla 30/1 2002, men blev föremål för förhandling med 

personalorganisationerna. Det hävdades att belöningssystemet behövde omfattas av 

ett avtal med personalorganisationerna. Efter slutet avtal fick belöningssystemet 

omstartas 1/7 2002 för säljarna. Omstarten av systemet för cheferna startade 1/10 

2002. 
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5.4 Andra belöningssystem 

Tillfälliga säljkampanjer, som kan fortgå från en vecka upp till flera månader, 

arrangeras ofta. Dessa kan gälla för en enhet lokalt likaväl som för en hel 

kompetens eller eventuellt ett helt område av Privat eller Företag. Det beror på 

vilka som omfattas av produkterna som ingår i  säljkampanjen.  

Dessa säljkampanjer initieras av en av de organisatoriska enheter i Telia Sverige 

som kallas Affärsområdena. Kampanjerna, som ofta är kombinerade med 

marknadsföringskampanjer, genomförs för att temporärt lägga extra energi på en 

specifik produkt. Affärsområdena står i dessa fall för kostnaderna medan ansvaret 

för utformning av kampanjerna faller på cheferna för de enheter som inkluderas. 

Belöningarna vid dessa kampanjer kan bestå av exempelvis biobiljetter, resor och 

blommor men inte pengar. 
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6 Empiri Chefer 

I detta kapitel återfinns en sammanställning av de två intervjuerna med 

avdelningscheferna och intervjuerna med den ansvarige för systemet. Intervjuerna 

presenteras tillsammans under rubriker som motsvarar de områden som 

intervjusvaren täckte.   

6.1 Chefernas inställning till belöningssystemet som strategi 

Samtliga tre chefer anser att belöningssystem är ett bra styrmedel. Cheferna är 

även överens om belöningssystemets övergripande syfte: att motivera 

medarbetarna till att göra det lilla extra. Mer specifikt handlar det, enligt chefen 

som utformat belöningssystemet, om att medarbetarna skall bli mer offensiva inom 

försäljning och därigenom skapa ett bättre resultat för enheten. Chefen för den 

Privata kundtjänsten betonar att ett ytterligare syfte med belöningssystemet är att få 

varje medarbetare att känna sig värdefull och att skapa ett större förtroende mellan 

ledare och medarbetare. Chefen för Företag menar att belöningssystemet också är 

ett medel för att hjälpa medarbetarna att lyckas i sitt dagliga arbete.  

En förväntning på belöningssystemet som nämndes av samtliga chefer var att det 

skulle bidra till ökad försäljning på avdelningarna. Chefen för Företag hade 

förväntan på att de tre uppsatta målen skulle uppnås, det vill säga 

försäljningsmålet, effektivitetsmålet samt ekonomimålet. De båda 

avdelningscheferna nämnde även förväntningar om att systemet skulle vara enkelt 

och lätt att förstå för medarbetarna och att det inte skulle innehålla alltför många 

olika mål. Enligt dem, kan för många mål skapa förvirring hos de anställda. 
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De begränsningar och brister som cheferna ser i belöningssystemet är främst 

möjligheten till bra uppföljning samt bristen på förankring av de uppsatta målen. 

När målen inte är väl förankrade i organisationen blir belöningssystemet inte heller 

fullt accepterat av medarbetarna, menar chefen för den Privata kundtjänsten.  

”Det är mycket pengar det rör sig om. Det handlar om tre tusen kronor i 

månaden. Jag tror inte att man har svalt det betet än”  

(chef kundtjänst Privat) 

Cheferna är eniga om att belöningssystemet är ett positivt inslag i verksamheten 

men de är även överens om att belöningssystemet skulle kunna utvecklas vidare 

och få större genomslagskraft. För chefen på Företag handlar denna utveckling 

främst om att belöna på individnivå i större utsträckning. 

”Vi använder oss av åttio/tjugo modellen. Om åttio procent av säljarna 

är okej med systemet så är det bra. Tjugo procent ju alltid strul”  

     (ansvarig för belöningssystemet) 

6.1.1 Cheferna om (o)rättvisa 

Ingen av cheferna bedömer belöningssystemet som rättvist. Möjligheterna för de 

enskilda medarbetarna att kunna påverka vissa kriterier är enligt dem begränsade, 

vilket riskerar att ge konsekvenser på både medarbetarnas motivation och 

prestation. 

Ekonomikriteriet är det kriterium som cheferna anser att medarbetarna har minst 

möjlighet att påverka. Det beror på att denna belöning grundas på säljkanalens 

totala resultat och inkluderar ett stort antal människors gemensamma prestationer.  
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Effektivitetskriteriet anser båda avdelningscheferna är orättvist. Eftersom 

effektivitetsmålen skiljer sig mellan avdelningarna uppträder orättvisan på olika 

vis. Chefen för den Privata kundtjänsten menar att målet inte är rimligt i den 

bemärkelsen att det vissa dagar inte ringer så många kunder, vilket gör det omöjligt 

för medarbetaren att kunna besvara rätt antal samtal för att uppnå bonus. Orättvisan 

består därför i att medarbetarna inte har möjlighet att påverka hur många kunder 

som ringer och därmed hur många samtal som kan besvaras.  

Chefen som utformat systemet nämner motsvarande orättvisa som uppstår på 

kundtjänsten Företag i samband med deras effektivitetsmål. Effektivitetsmålet på 

att lyckas ta 92 % av alla ingående samtal blir inte rimligt om exempelvis en 

influensaepidemi sammanfaller med en stor kampanj. Det är då svårt för 

avdelningarna att nå effektivitetsmålet och orättvist eftersom det delvis beror på att 

Telia inte har bemannat avdelningen tillräckligt bra.  

Chefen på den Privata kundtjänsten nämner att orättvisan också uppstår på grund 

av att medarbetarna inte alltid bedöms efter den tid som de har haft möjlighet att 

arbeta. Exempelvis drabbas en medarbetare av denna orättvisa om denne är på 

utbildning ett par dagar, eftersom belöningssystemet inte tar hänsyn till detta. 

Under utbildningsdagarna har inte medarbetaren någon möjlighet att påverka vare 

sin försäljning eller sin bonus, vilket chefen anser är fel. Eftersom utformningen av 

belöningssystemet tar hänsyn till vissa frånvaroskäl som exempelvis sjukfrånvaro 

och semesterdagar menar chefen att även utbildning bör tas i beaktande. 

Chefen på Företag anser att belöningssystemet är orättvist eftersom svåra ärenden 

som tar lång tid inte belönas med fler poäng än vad ett enklare ärende gör. 

Medarbetarna väljer därför sina ärenden taktiskt. Denna orättvisa skulle enligt 

chefen kunna begränsas genom att regler sätts upp om att varje medarbetare 

ansvarar för att slutföra samtliga ärenden som denne tar emot. Samtidigt menar 
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chefen att de börjar närma sig ett mer rättvist belöningssystem. Detta är till stor del 

beroende av huruvida de individuella mätningarna kommer att öka eller inte. Enligt 

chefen, skulle medarbetarna uppleva systemet som mer rättvist om den individuella 

prestationen fick en större betydelse.  

6.1.2 Cheferna om kommunikationen av belöningssystemet 

De båda avdelningscheferna informerades via netmeeting och mail av chefen som 

utformat belöningssystmet.  

”I princip när det är klart så är det netmeeting och att gilla läget”  

(chef kundtjänst Privat) 

Den påverkan som avdelningscheferna har på belöningssystemet är att via 

representanter på företaget delge åsikter och önskemål rörande utformningen. 

Enligt chefen på Privat är det mycket att ta hänsyn till, många ska tycka till och 

systemet har rivits upp ett antal gånger. Det har även förekommit att de belopp 

som är gällande i belöningssystemet har korrigerats i efterhand, vilket enligt 

samma chef bidrar till att förtroendet för systemet minskar.  

Avdelningscheferna valde att informera sina medarbetare på olika sätt. Chefen på 

Företag, presenterade och förklarade belöningssystemet för säljarna genom möte i 

storgrupp samt möten i mindre grupper. Intrycket från dessa möten var att det 

uppstod många diskussioner och många frågor rörande sjukfrånvaro, semester och 

vård av sjukt barn. Chefen upplevde det som att många av medarbetarna uppfattade 

systemet som rörigt och otydligt. En lokal grupp kan dock ha olika åsikter och 

chefen upplever det som att medarbetarna ofta klagar på systemet inom gruppen, 

men att de vid individuella möten med chefen kan framföra att belöningssystemet 

är det bästa på länge.  
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”Därför lär man sig att man ska lyssna på individer också och inte bara 

på hela grupper”    

(chef kundtjänst Företag) 

Chefen på Privat valde också att kalla till möte för att informera medarbetarna om 

belöningssystemet. Detta kombinerades med ett bildspel som var skapat av chefen 

som har utformat belöningssystemet. Detta bildspel skickades ut per mail till 

medarbetarna. Responsen hos dessa varierade. Vissa var positiva till exempelvis 

mätning av individuella prestationer, medan andra visade misstroende. Chefen tror 

att detta bland annat kan ha att göra med den syn som medarbetarna har på sina 

egna prestationer. Enligt denne, har vissa av dem inte det självförtroende som 

krävs för att våga ge sig in på individuella belöningar.  

”Om medarbetaren börjar fråga ’varför belönas inte det här istället’ så 

har vi som chefer misslyckats med att förklara bonusmodellen, tycker 

jag”    

(chef kundtjänst Företag) 

Avdelningschefernas förmåga att kommunicera och informera medarbetarna är 

viktig enligt den chef som utformat belöningssystemet. För att de skall acceptera 

belöningssystemet är det nödvändigt att de förstår varför systemet finns till. 

Samma chef anser också att avdelningscheferna tänker på att diskutera 

belöningssystemet med medarbetarna så att de förstår att det är en prestationslön 

som systemet handlar om.  

”Vi har ju fått förslag på att man ska ta bort belöningssystemet och ge 

en högre lön istället och då har man ju inte hajat vad det här är”  

(chef kundtjänst Privat) 
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6.2 Belöningssystemets inverkan på arbetsprestation 

Cheferna anser att vissa medarbetare snarare har försämrat än förbättrat sina 

prestationer efter belöningssystemets införande. Denna effekt är, enligt en chef, 

inte heller helt oväntad. Detta förklarar chefen med att medarbetaren tappar 

självförtroende när målen inte uppnås. Vidare säger den intervjuade att 

belöningssystemet inte på något sätt har förebyggt den förtroendebrist som finns 

mellan ledningen och den personalorganisation som företräder de anställda, vilket 

också inverkar på belöningssystemets genomslagskraft. 

”Skulle vi få med oss personalorganisationerna i att jobba så här skulle 

belöningssystem ses som jätteviktigt. Det är där som det måste 

förankras”     

(chef kundtjänst Privat)  

Det finns arbetsuppgifter som cheferna anser blir lidande till följd av 

belöningssystemet. Chefen för Företag menar att belöningssystemet delvis har 

påverkat medarbetarnas arbetssätt negativt i den bemärkelsen att deras strävan mot 

belöning sker på bekostnad av övriga arbetsuppgifter som inte premieras. Detta har 

förekommit i relativt stor utsträckning, anser chefen och menar att lösningen på 

problemet är att fokusera på belöningar på individnivå. Individbaserad belöning 

skapar enligt denne en större ansvarskänsla och engagemang hos medarbetaren.  

Enligt chefen för den Privata kundtjänsten tar sig detta uttryck i att administrativa 

uppgifter, uppföljning av säljsamtal samt de utredningsfall som anländer till 

avdelningen via fax inte blir gjorda i tid. De utredningsfall som faxas till 

avdelningen läggs i en brevlåda varefter det är upp till arbetsgruppen att fördela 

uppgifterna mellan sig. Chefen menar att eftersom vissa utredningsfall kan ta 

timmar att lösa och inte är belöningsgrundande, resulterar detta i att andra 
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uppgifter som är belöningsgrundande prioriteras. Detta drabbar slutligen kunden 

eftersom vissa kunder inte får lika snabb betjäning som de kunder vars ärenden är 

belöningsgrundande. 

Chefen som utformade belöningssystemet menar att det är viktigt att försöka 

motverka den egoism som denne upplever finns på avdelningarna i form av att 

medarbetare väljer att behandla de arbetsuppgifter som är enkla. Genom att välja 

enklare uppgifter hinner säljaren med fler, vilket ger positivt utslag på belöningen. 

Chefen anser att bästa sättet att motverka denna egoism är att informera 

medarbetarna och att sedan komma överens. Det existerar inga bevakningssystem 

på avdelningarna. 

”Vi har stark tilltro till medarbetarnas egna integritet. Vi förklarar och 

jobbar hårt med att övertyga säljarna”  

     (ansvarig för belöningssystemet) 

Samma chef betonar också vikten av att, genom ett tydligt ledarskap, förklara för 

medarbetarna hur ledare och medarbetare tillsammans skall kunna utföra bättre 

prestationer. För att motivera medarbetarna är det därför av stor betydelse att de 

har trevligt på arbetsplatsen och blir väl bemötta av cheferna samtidigt som tydliga 

krav ställs på medarbetarna. 
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6.3 Cheferna om belöningssystemets prestationsmål 

Samtliga chefer är medvetna om de problem som de befintliga målen medför. 

Enligt dem, är det målens brist på flexibilitet och förankring som skapar orättvisa 

och missnöje bland medarbetarna.  

Enligt avdelningscheferna har flexibilitet en stor betydelse för ett belöningssystems 

framgång. Utan flexibiliteten blir målen varken rimliga eller en utmaning för 

medarbetarna. Chefen på företag sade att effektivitetsmålet bör justeras 

kontinuerligt efter antal samtal som inkommer till avdelningarna.  

”Man behöver flexibiliteten. Annars har man inte en sportsmössa att 

klara det här.”     

(chef kundtjänst Privat) 

Utan flexibiliteten blir det enligt chefen för Privat inte relevant att bedöma 

huruvida de uppsatta målen har uppnåtts eller inte. Ett uppnått mål kan lika gärna 

bero på att målen är felaktigt uppsatta som att avdelningen har presterat utöver det 

normala. Chefen ger exempel på mål där de olika kundtjänsterna i landet kan ligga 

mellan 500 % och 600 % över utsatt målnivå. Denne menar att målen i dessa fall 

inte är rimliga och att respekten för de utsatta målen därför minskar.  

Chefen för den Privata kundtjänsten, som får medhåll från chefen på Företag, 

menar att det faktum att målen inte är tillräckligt väl förankrade i organisationen 

visar sig i bristande motivation och prestation hos vissa medarbetare. Om säljarna 

inte accepterar målen, motiveras de heller inte till att öka sina prestationer. Den 

bristande förankringen beror enligt chefen på att målen är för många vilket leder 

till att det blir för många budskap. Lösningen till detta anser chefen vara att skapa 
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gemensamma mål som sedan bryts ner i individuella mål så att medarbetarna 

förstår vad målen innebär för dem och sina arbetsprestationer.  

Chefen som utformat belöningssystemet skulle vilja göra förändringar av 

ekonomimålet. Idag handlar ekonomimålet om samtliga enheters förmåga att hålla 

nere kostnader. Den intervjuade skulle föredra att Kundtjänst Norrköping 

förändrades från att vara en kostnadsenhet med kostnadsmål till att istället vara en 

resultatenhet med intäktsmål.  

6.3.1 Individuella mål kontra gruppbaserade mål 

Gemensamt för samtliga tre chefer är att de vill öka andelen individuella mål i 

belöningssystemet. I dagens belöningssystem finns det endast möjlighet för 

säljarna att välja individuella mål inom ett kriterium, försäljningsmålet. Detta ser 

cheferna som en brist i systemet och önskar i framtiden kunna erbjuda 

medarbetarna individuella mål även inom effektivitetsmålet. Detta anser de kunna 

motivera medarbetarna i högre grad eftersom möjligheten för varje medarbetare att 

påverka sin individuella bonus skulle bidra till bättre prestationer och därmed 

högre säljresultat. 

Enligt chefen på Privat föredrar många av medarbetarna individuella mål i 

försäljningskriteriet. Anledningen till detta, förutom att det är medarbetarens enda 

möjlighet till att mätas individuellt är, enligt chefen, att det stimulerar 

medarbetaren att själv kunna se hur denne presterar vilket i sin tur motiverar till att 

ständigt förbättra sina prestationer. Samma chef tror att skälen till att vissa 

medarbetare väljer gruppmål kan vara rädslan av att bli uppföljd individuellt och 

bristande självförtroende.  
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Chefen för Företag har uppfattningen att många av medarbetarna på avdelningen 

upplever det som positivt och stimulerande med gemensamma aktiviteter, det vill 

säga att gruppen gemensamt utför en prestation. Några medarbetare föredrar att 

prestera individuellt och väljer då att inte ingå i gruppen. 

”Jag tycker att säljtävlingar ska belönas i grupp och bonus ska belönas 

individuellt. Jag tror det är viktigt med båda två”  

(chef kundtjänst Företag) 

6.4 Cheferna om belöningssystemets prestationsmått 

Cheferna är överens om att prestationsmätningen bör ske så nära medarbetaren 

som möjligt. De anser också att dagens mått är för fokuserade på grupprestationer. 

De båda avdelningscheferna menar vidare att effektivitetsmåttet därför bör baseras 

på individens förmåga att ta samtal istället för gruppens. Chefen som utformat 

belöningssystemet menar i sin tur att effektivitetsmåttet visserligen mäter antal 

mottagna samtal men att måttet inte säger någonting om hur samtalet går. 

Samtliga chefer anser att parametrarna försäljning, ekonomi och effektivitet bör 

kompletteras med ett kvalitativt mått, kundnöjdhet. Chefen som utformat 

belöningssystemet menar att ett nöjd-kund-index skulle utgöra ett bra komplement 

genom att innehålla parametrar såsom kundens uppfattning om medarbetarens 

servicenivå och förmåga att presentera informationen tydligt och på ett trevligt sätt. 

Chefen för Privat anser att mätningen ibland blir felaktig till följd av dåliga 

uppföljningssystem och att målen inte är tillräckligt lätta att mäta. Dagens 

uppföljningssystem har bland annat lett till felmätningar och med följden att 

samtliga medarbetare tilldelats belöning, oberoende av om de uppnått de uppsatta 
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målen. Detta ger enligt chefen en felaktig bild till medarbetarna om att bonus 

tilldelas oavsett prestation.  

6.5 Cheferna om belöningsformer 

Chefen för den Privata Kundtjänsten anser att det saknas alternativ till de monetära 

belöningarna på avdelningen. Denne föreslår därför att systemet kompletteras med 

möjligheten för medarbetarna att belönas med resor, utbildning och ledighet. Enligt 

den intervjuade prioriterar inte medarbetarna pengar, främst av den anledningen att 

många av säljarna är i medelåldern, har arbetat i många år och redan har skapat sig 

en trygghet. Detta medför även att det blir svårt att motivera medarbetarna med ett 

belöningssystem som enbart grundas på pengar. 

Chefen för Företag anser att monetär belöning är en lämplig belöning. Denne 

påpekar även att det finns tävlingar och kampanjer som ger icke monetära 

belöningar i form av exempelvis biocheckar och blommor. Dessa belöningar kan 

även utdelas till medarbetare som presterat utöver vad som ingår i 

arbetsuppgifterna och som inte omfattas av det som medarbetaren får i lön. Ett 

exempel kan vara om en medarbetare tar ansvar för en utbildning eller liknande. 

Denna form av belöning är subjektivt bedömd av ledningen och syftar till att 

komplettera det formella belöningssystemet. 
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7 Empiri Medarbetare 

I detta kapitel finns en sammanställning av de sju intervjuerna med medarbetare, 

tillika säljare, på de två avdelningarna. Intervjuerna presenteras tillsammans 

under rubriker som motsvarar de områden som presenterades i Empiri Chefer.  

7.1 Medarbetarnas inställning till belöningssystemet som strategi 

Merparten av de intervjuade medarbetarna är överens om att belöningssystem som 

företeelse är positivt. Att få belöning för att ha utfört en bättre prestation anses i 

grunden som bra. Den främsta fördelen med belöningssystem är enligt de svarande 

att de kan få en extra peng i månaden om de gör en större ansträngning.  

”Bonus är ju något extra; kommer det så kommer det”  

(medarbetare 1) 

Den morot som belöningarna utgör medför en mer offensiv attityd och att fler 

tjänster säljs till kunderna som kanske inte hade blivit sålda utan moroten. Många 

av medarbetarna upplever även belöningssystem som stimulerande då det skapar 

en känsla av tävling.  

”Det är en positiv sak att man blir lite offensiv. Det negativa är kanske 

att man inte alltid ser till att det blir rätt lösning för kunden och att man 

tittar mer på vad jag vill att kunden skall ha för att jag skall tjäna 

pengar”    

(medarbetare 2) 
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Flera medarbetare nämner ett belöningssystems påverkan på kunderna. De menar 

att fokuseringen på belöningssystemet inte får bli för stort, då poängen med arbetet 

som säljare är att efter avslutat samtal ha en nöjd kund och även vara nöjd själv. En 

respondent säger att den som utformar belöningssystem förmodligen inte tänker på 

att det i slutändan är kunderna som drabbas av att de har ett belöningssystem. 

Kunderna kan enligt den svarande drabbas i form av sänkt kvalitet på samtalen och 

mindre kundvård.  

Även om de intervjuade i många hänseenden är positiva till belöningssystem som 

företeelse varierar åsikterna rörande det belöningssystem som de omfattas av. 

Nedan presenteras tre av dessa.  

”Jag tycker att det är generöst att ha ett sådant här bonussystem, för att 

bara sköta sina arbetsuppgifter egentligen”  

(medarbetare 3) 

”Egentligen tror jag nog att det är bättre med högre lön än 

belöningssystem som det ser ut idag. För vad jag har hört är det ett fåtal 

som får full utdelning på bonusen”   

(medarbetare 4) 

”Det känns som att enda anledningen till belöningssystemet är att vi 

skall sälja mer åt Telia. Det är precis som… de bara lockar med något 

för att tjäna pengar själva. Det har man ju märkt, att det handlar inte om 

att de vill uppmuntra medarbetarna egentligen, för det har ju funnits 

flera situationer när de har backat när de har utlovat bonus och då 

känner vi som medarbetare att det där bonussystemet har ju inte så 

mycket med oss att göra”    

(medarbetare 3) 
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Samtliga medarbetare anser att det finns brister i det belöningssystem som de 

omfattas av. En av de intervjuade säger att även om tanken med belöningssystemet 

i grunden är god, så skapar det en ohållbar situation i det långa loppet. Enligt 

denna medarbetare skapas stress på avdelningen och irritation mellan 

kundtjänsterna. Förekomsten av stress till följd av tävlingskänslan nämns av flera 

av medarbetarna. Den stress som föreligger gör det svårt för sjukskrivna 

medarbetare att komma tillbaka och arbeta utan att arbetsträna, menar den 

intervjuade. Irritationen mellan kundtjänsterna uppstår när kunder skall kopplas till 

andra kundtjänster, som genom att ta över kunden hindras från att ta egna samtal 

som kan ge bonus.  

”Belöningar är ju en morot, men som det är nu är det hysteri. I början 

av månaden är det ju okej, man har tid på sig att nå målen. Men sista 

veckan blir det väldigt stressigt.”   

(medarbetare 4) 

7.1.1 Medarbetarna om (o)rättvisa 

Alla intervjuade medarbetare, undantaget en, anser att belöningssystemet är 

orättvist. Flera respondenter gör liknelser mellan belöningssystemet och ett lotteri, 

då både kriteriet effektivitet och försäljning är beroende av hur många kunder som 

ringer till avdelningen. Vissa samtal ger flera order, medan flera samtal inte 

behöver innebära någon försäljning alls. Det är också slumpen som avgör vem som 

tar emot vilka samtal.  

”Vi kan inte påverka hur många och vilka samtal vi får. Sånt kallar jag 

för slumpsälj”    

(medarbetare 6) 
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En medarbetare uttrycker sitt missnöje över den orättvisa belöningssystemet bidrar 

till i form av att belöningarna, enligt respondenten, grundas på försäljning i relation 

till antal dagar som medarbetaren arbetat under månaden. Detta betyder att det 

räcker att arbeta ett fåtal dagar och sälja procentuellt rätt mängd produkter eller 

abonnemang för att erhålla belöning. 

”Jag blev rätt snopen när jag såg vad jag skulle få i bonus. Det var i 

juli. Den som bara hade jobbat en dag i juli, fick mer än jag. Den 

personen hade sålt två Telia Bas abonnemang”  

(medarbetare 6) 

En annan medarbetare menar, i motsats till ovanstående respondent, att 

belöningssystemet är orättvist på grund av att systemet inte tar hänsyn till 

deltidsarbete, sjukfrånvaro och semesterdagar. Medarbetaren anser att det är 

orättvist eftersom belöningssystemet kan bidra med upp till 3000 kronor extra i 

månaden. Detta ser den intervjuade som omöjligt att uppnå för exempelvis 

långtidssjuka och deltidsarbetare. 

”Det är den stora nackdelen, att det bygger på friska personer som kan 

ge hundratio procent”    

(medarbetare 1) 

En respondent menar att systemet även är orättvist i den bemärkelsen att 

medarbetarna har olika kompetenser och att en person med lägre kompetens därför 

inte kan sälja lika mycket som en person med hög kompetens lyckas göra.  

En annan av de intervjuade menar att en medarbetare lätt kan fuska sig till en 

belöning genom att ange ett högre antal tagna samtal. Samma medarbetare föreslår 

därför införandet av ett sälj-id, för att förebygga denna oärlighet.  
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Flera av medarbetarna förstår dock komplexiteten i utformningen av ett 

belöningssystem. Enligt dem är det svårt att skapa ett fullt rättvist belöningssystem 

som tar hänsyn till allt och alla. De har heller aldrig upplevt ett belöningssystem 

som inte brister rörande orättvisa. 

7.1.2 Medarbetarna om kommunikationen av belöningssystemet  

De intervjuade har på olika sätt blivit informerade om belöningssystemet. Tre av 

medarbetarna informerades på ett möte som organiserades av chefen, tre 

informerades via mail och möte, en informerades via enbart mail.  

Mailet skickades ut till medarbetarna den månad som belöningssystemet trädde i 

kraft. De medarbetare som mottog mail anser att det var bra och tydlig information. 

Mailet innehöll information om de kriterier som belöningssystemet grundas på, det 

vill säga ekonomi, effektivitet och försäljning. I mailet kunde de även utläsa vilka 

produkter som skulle ge bonus samt de olika bonusstegen och belöningssummorna. 

En av medarbetarna säger att många blev förvånade över belöningssystemets 

utformning. Främst berörde denna förvåning vilka produkter som utgör 

bonusunderlaget för försäljningskriteriet.   

”Varför får vi bonus för det ena men inte för det andra som egentligen 

ger större intäkter? Det förstår vi inte riktigt.”   

(medarbetare 7) 

De medarbetare som mottog informationen genom möte anser att denna 

information var tydlig och väl presenterad. En respondent påpekar också att det vid 

frågetecken även finns möjlighet att ställa frågor om belöningssystemet under de 

möten som hålls veckovis på avdelningarna. 
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”Chefernas dialog gentemot oss är superb”   

(medarbetare 3) 

Samtliga medarbetare är överens om att dialogen mellan medarbetare och chefer 

inte har påverkats nämnvärt av belöningssystemet. Enligt dem har det alltid funnits 

en mycket öppen dialog dem emellan och ser det som positivt att cheferna 

engagerar sig i deras dagliga arbete och uppmuntrar till bättre resultat. Flera av de 

intervjuade är också positiva till att det finns möjlighet att diskutera medarbetarens 

resultat och bonus vid individuella möten med chefen. 

En medarbetare menar dock att cheferna i ett hänseende förstärker den stress som 

faktiskt förekommer. Belöningssystemet medför en tävlingsanda vilket cheferna 

förstärker genom att ha plakat med veckans säljresultat utplacerade på 

arbetsplatsen. Detta upplevs, enligt respondenten, som stressande och frustrerande 

för många på kundtjänst Företag avdelningen.  

Dialogen mellan medarbetarna är i stort sett oförändrad enligt majoriteten av de 

svarande. Den förändring som ett flertal av de intervjuade nämner är att relationen 

med andra kundtjänster har försämrats till följd av den stress och hektiska 

stämning som effektivitetsmålet skapar.  

Vidare nämner de intervjuade att engagemanget för belöningssystemet varierar 

bland medarbetarna på avdelningen. Vissa vill inte diskutera belöningssystemet 

alls medan andra talar öppet om hur långt det är kvar till prestationsmålen. En 

respondent menar att belöningssystemet skapar en känsla av ”power…lite upp till 

kamp” (säljare 3). Hälften av de intervjuade diskuterar belöningar sällan eller 

mycket sällan medan den andra hälften talar relativt mycket och öppet om 

belöningar. En medarbetare berättar att denne gått från att tala öppet om belöningar 
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till att hålla det för sig själv. Anledningen till detta var att människor intill blev 

stressande och irriterade. 

”Vissa skiter i det, andra är tokiga i pengar…tjugofem procent är 

fanatiker, tjugofem procent bryr sig inte alls om belöningar och femtio 

procent bryr sig lite”    

(medarbetare 2) 

7.2 Belöningssystemets inverkan på arbetsprestation 

Arbetssättet har, enligt de intervjuade, inte förändrats markant till följd av 

belöningssystemet. Dock menar de att belöningssystemet ger en vink om vilka 

produkter som skall prioriteras och att de därför också satsar mer på de produkter 

som genererar belöning. Medarbetarna på kundtjänst Privat menar också att antalet 

tagna samtal har ökat sedan införandet av belöningssystemet.  

Den främsta förändringen som belöningssystemet har medfört är att andelen 

administrativ tid har ökat något. Denna administrativa tid ägnas åt att lösa ärenden 

som inte går att lösa med kunden över telefon utan kräver en vidare undersökning. 

En av de intervjuade tror också att den administrativa tiden delvis har ökat för att 

förmå medarbetarna att kunna sträcka på benen och komma ifrån datorn en stund. 

Denna ökning av administrativ tid ser de som något positivt, även om tiden som de 

arbetar mot kund minskar och därmed försvårar möjligheten att uppnå 

prestationsmålen.  

Flera av respondenterna påpekar dock risken för att arbetsuppgifter som inte leder 

till belöning blir lidande på grund av belöningssystemet, eftersom det motiverar 

medarbetare att lägga mer krut på de prestationer som belönas. Ärenden som rör 
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viktiga kunder kan därmed bli liggande till följd av detta. Flera medarbetare 

nämner att vissa tjänster ibland inte erbjuds kunden om de inte belönas eller om 

kunden inte specifikt frågar efter dem.   

För ett fåtal av de intervjuade inverkar belöningssystemet inte alls på 

arbetsprestationen. De anser inte att de motiveras av systemet och att de inte är 

intresserade av att anstränga sig mer och ”jaga samtal” (medarbetare 5) för att 

erhålla belöning.  

7.3 Medarbetarna om belöningssystemets prestationsmål 

Merparten av medarbetarna anser att målen är för högt satta och därmed för svåra 

att uppnå. En medarbetare föreslår en sänkning av både mål och storleken på 

belöningen, för att lättare kunna nå målet och dess belöning. Genom detta 

förfarande upprätthålls samtidigt relationen mellan prestation och belöning. 

Samma respondent säger även att det hade varit önskvärt att få vara med och 

påverka de mål och belöningar som fastställts. 

Ett mål som medarbetarna anger vara svårt och ibland omöjligt att uppnå är 

effektivitetsmålet, det vill säga antalet besvarade samtal. Detta beror på att det 

under vissa dagar inte ringer så många kunder som krävs för att kunna tillgodose 

det krav på antal samtal som finns på avdelningen, än mindre för att kunna uppnå 

bonusmål. De intervjuade menar att de själva inte har en möjlighet att påverka hur 

många kunder som ringer samt hos vilken medarbetare som kunden hamnar. En 

annan medarbetare menar att effektivitetsmålet inte är rimligt eftersom det är när 

kunden har problem som kunden ofta ringer. Detta betyder att medarbetaren 

tilldelas en mindre belöning när allt fungerar som det ska och en högre belöning 

när kunden har problem och behöver hjälp. Samma respondent påpekar också att 
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det är fullt möjligt att trycka bort kunden efter att ha svarat, vilket även detta ger 

positivt utslag på effektivitetskriteriet och därmed även belöningen. Vidare menar 

flera medarbetare att antal besvarade samtal inte säger något om kvaliteten på 

samtalet och att den personliga servicen därmed blir lidande. En medarbetare som 

är kundanpassad får, som en konsekvens av effektivitetskriteriet, en lägre bonus 

eftersom denne lägger ner mer tid på varje kundsamtal.  

Ekonomimålet anser de intervjuade vara svårt att påverka eftersom belöning inte 

grundas på individens prestation utan baseras på hur väl Telia Kundtjänst som 

helhet lyckas hålla kostnaderna nere. Ekonomimålet ser medarbetarna därför inte 

som motiverande och det är heller inget som de funderar på i sitt dagliga arbete. 

Det mål som medarbetarna dock anser att de till viss del kan påverka är 

försäljningsmålet. Respondenterna menar att detta mål, trots att det liksom 

effektivitetsmålet är beroende av antalet kunder som ringer, är det mål som de kan 

påverka mest eftersom det är ett mått på medarbetarens förmåga att sälja. En 

medarbetare framför dock de begränsningar som denne känner med anledning av 

försäljningsmålet; 

”Man har suttit i kundtjänst och svarat så länge och så plötsligt ska man 

fokusera på att sälja…man är ju inte, jag är ju inte anställd för att sälja 

när jag en gång anställdes på Telia. Så det blir ju en konstig situation 

för den som inte valt det från början”  

(medarbetare 5) 

Medarbetarna är även missnöjda med att det finns ett tak på belöningen. När en 

medarbetare har sålt exempelvis 23 mobila abonnemang har det maximala 

belöningsbeloppet uppnåtts, vilket inte motiverar till att försöka sälja ytterligare 
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abonnemang. Detta begränsar, enligt en medarbetare, både kreativitet och 

entusiasm. 

”Jag sålde trettioåtta stycken abonnemang förra månaden, men de 

mellan tjugotre och trettioåtta fick jag inte ett öre för. Och det känns 

frustrerande eftersom jag denna månad bara är uppe i arton. Det hade 

ju inte skadat att kunna lägga över några från förra månaden.”  

(medarbetare 1) 

7.3.1 Individuella mål kontra gruppbaserade mål 

”Jag ville från början köra grupp, men det var min chef som sa till mig 

att köra individuellt eftersom han tyckte att jag sålde så mycket att jag 

skulle förlora på det.”   

(medarbetare 1) 

Flertalet av de intervjuade har påtalat deras möjlighet att välja mellan individuella 

mål och gruppbaserade mål inom försäljningskriteriet. (Övriga kriterier är 

gruppbaserade och rikstäckande) Samtliga medarbetare är överens om att en 

kombination av individuella och gruppbaserade mål motiverar mer än att ha endast 

individuella eller gruppbaserade mål.  

Sex av de sju medarbetarna har valt individuella mål inom försäljningen. De sex 

som valt individuella mål motiverar valet med att det för dem ger mer stimulans än 

att arbeta mot ett gruppmål. De menar även att gruppmål redan finns i andra 

kriteria och att försäljning därmed är deras chans till en mer individuell ”tävlan”. 

De tre intervjuade på företag valde individuella mål för att undvika mål som 

baseras på den rikstäckande gruppens resultat.  En av medarbetarna på Privat valde 
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individuella mål för att inte ”ligga andra till last” (medarbetare 3). Denna känsla 

har uppkommit då vissa personer på avdelningen, enligt medarbetaren, tar 

belöningssystemet på väldigt stort allvar och ser det som ett stort misslyckande om 

målen inte uppnås.  

De tre medarbetarna på Företag skulle föredra gruppmål som baseras på en grupp 

vilken omfattar de personer som de arbetar med på avdelningen. En av 

medarbetarna föreslår att gruppbaserade mål tas bort helt och istället kompletterar 

individuella mål med grupptävlingar istället.  

Den medarbetare som valt gruppbaserad bonus ville undvika den stress som denne 

menar kan uppkomma vid individuella mål och istället få en gemensamhetskänsla 

och möjligheten till uppmuntran medarbetare emellan. Gruppbonus ger, enligt den 

intervjuade, en mer rättvis fördelning av belöningarna eftersom det då inte har 

någon betydelse om någon i gruppen har otur med sina samtal medan en annan har 

turen att sälja flera produkter till en och samma kund. Samma respondent menar 

därför att en gruppbonus förebygger delar av den orättvisa som medarbetarna anser 

föreligga. I efterhand har denne medarbetare dock ångrat sig eftersom individuella 

mål hade ökat möjligheten att påverka hur väl målen uppnås. Sammanfattningsvis 

förespråkar de intervjuade medarbetarna individuella mål i kombination med mål 

som baseras på den lokala enhetens prestationer. 

Effektivitetskriteriet och ekonomikriteriet ses som mycket svårt att påverka hos de 

intervjuade. Anledningen är att dessa två kriterier är gruppbaserade alternativt 

baserat på flera kundtjänster i landet. Enligt respondenterna, känner de att de, som 

enskilda säljare, inte kan påverka huruvida dessa belöningar kommer att infalla 

eller ej eftersom det beror på ett så stort antal människor. 
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7.4 Medarbetarna om belöningssystemets prestationsmått 

De intervjuades åsikter om de mått som används för att avgöra om medarbetarna 

har lyckats uppnå målen eller inte, har delvis presenterats i avsnittet ovan om 

prestationsmålen. I detta avsnitt avser vi därför sammanfatta föregående 

information samt komplettera med ytterligare information som medarbetarna gett 

rörande prestationsmåtten. Denna information har vi valt att sammanfatta i 

punktform. 

• Samtliga medarbetare anser att antal sålda enheter (försäljning) är ett bra 

mått. De menar att det trots allt är det som jobbet som säljare syftar till.  

• Vad beträffar mätning av antal samtal (effektivitet) går åsikterna isär. En 

respondent anser att antal samtal är ett bra mått medan andra menar att detta 

mått kan ha negativa effekter på samtalens kvalitet då medarbetaren kanske 

prioriterar många och korta samtal framför personliga och ”kundvänliga” 

samtal.  

• Majoriteten av de intervjuade anser att mätningen bör vara mer individuellt 

grundad och mindre gruppbaserad. 

• Det är även önskvärt om tillgänglighet, det vill säga Effektivitet för företag,  

mäts på arbetsgrupp istället för den rikstäckande gruppen. 

• Vid mätning av prestationsmål bör mått som omöjliggör fusk användas. En 

medarbetare föreslår användandet av sälj-id. 

• De kvantitativa måtten bör enligt de intervjuade kompletteras med ett 

kvalitativt mått. Flera medarbetare nämner kundnöjdhetsindex som lämpligt 

mått, eftersom de anser att det är viktigt att förmå befintliga kunder att 
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stanna inom företaget. De är dock medvetna om problematiken med att hitta 

användbara kvalitativa mått. 

”Om jag kunde komma på ett bra mått för kvalitet, ja då tror jag inte att 

jag skulle behöva arbeta mer”   

(medarbetare 1) 

• Hängivenhet och flexibilitet är andra egenskaper som några av de svarande 

anser bör premieras i någon form. Exempelvis menar de att en medarbetare 

som snabbt kan hoppa in när någon är sjuk, byta tider och arbeta kvällar är 

en flexibel resurs som företaget borde belöna. En av de intervjuade tillägger 

dock att detta bör ingå i löneavtalet och inte i ett belöningssystem.  

• Flera medarbetare nämner även att ett arbete kan utföras passivt eller aktivt 

och att ett aktivt förhållningssätt och initiativtagande därmed också bör 

premieras. Ytterligare ett förslag är införandet av ”bra medarbetarbonus”. 

7.5 Medarbetarna om belöningsformer 

Samtliga medarbetare är nöjda med den monetära belöningen och anser att det är 

den belöningsform som motiverar mest. En medarbetare framför till och med sitt 

missnöje över de icke monetära belöningar som tidigare förekommit, i form av 

bland annat biobiljetter och blomstercheckar. Även förekomsten av beröm som 

belöningsform är denne respondent negativ till.  

”Hur ska jag kunna betala mjölk med beröm? Det är fortfarande bara 

kronor jag kan betala med, så jag vill ha lön för det jag gör” 

 (medarbetare 1) 
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Flera av de intervjuade skulle dock uppskatta om de monetära belöningarna 

kompletterades med icke monetära belöningar genom olika veckotävlingar. De 

typer av belöningar som då nämns av flera medarbetare är biobiljetter, 

konsertbiljetter och restaurangbesök. En medarbetare upplever att antalet 

veckotävlingar har minskat och efterfrågar därför grupptävlingar vid sidan om 

belöningssystemet och som ger priser i form av exempelvis fester. Dessa tävlingar 

skulle, enligt denna medarbetare, skapa en känsla av att man säljer för att det är kul 

och inte bara för pengarnas skull.  

”Det känns ibland ganska fattigt faktiskt att sitt där och sälja och sälja 

för att bara få mer pengar för det”  

 (medarbetare 7) 

En medarbetare nämner att den monetära belöningen i dagsläget inte heller 

utesluter annan uppmuntran och att detta även förekommer: 

”Sköter vi vår försäljning bra får vi bonus plus att vi kanske blir bjudna 

på tårta”     

(medarbetare 3) 
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8 Analys 

I detta kapitel ämnar vi finna mönster i den empiri som tidigare presenterats med 

hjälp av de teorier som referensramen inkluderar. Detta kapitel inleds med ett 

avsnitt som behandlar avsikterna med belöningssystemet. Kapitlet fortsätter sedan 

med en analys av de reaktioner som uppstått till följd av belöningssystemet.  

8.1 Avsikter med ett belöningssystem  

Belöningssystemets syfte beskrevs muntligen av den som är ansvarig för 

belöningssystemet på ett flertal olika sätt. Han menade att syftet är att lägga fokus 

på det Telia önskar för tillfället, vilket förändras kontinuerligt, och att fungera som 

en ram inom vilken dessa förändringar kan göras. Han förklarade vidare att syftet 

var att få en mer offensiv försäljning, att prioritera försäljning av rätt produkter 

samt ökad effektivitet. Då svaren rörande syftet med belöningssystemet som den 

ansvarige gav var av så olika karaktär och omfattande, bad vi att få tillgång till 

syftet i tryckt form för att klarlägga syftet ytterligare. Den tryckta formen bestod i 

en PowerPoint bild, där syftet var uppställt med stödord och som vi bedömer minst 

lika omfattande och diffus i sitt innehåll som de syften som den ansvarige uttryckte 

muntligen. Denna bild tydliggjorde därmed inte belöningssystemets syfte 

ytterligare för oss. 

Belöningssystemets syfte innehåller tvärtom så många delar att vi svårligen kan se 

det som bara ett syfte utan får istället intrycket av att syftet kan betecknas som flera 

olika syften. Det faktum att vi upplever syftet, eller syftena, med 

belöningssystemet som diffus och ostrukturerad anser vi vara ett tecken på att 

avsikterna med belöningssystemet inte är fullständigt fastställda i organisationen. 
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Vi saknar både struktur och tydlighet i syftet eftersom det dels är omfattande och 

dels inte är beskrivet på samma sätt muntligt som skriftligt. Svensson (2001) 

menar att det är viktigt att mål och syfte för ett belöningssystem sätts upp utifrån 

verksamhetens övergripande mål. Mot bakgrund av att de syften som beskrivits av 

den ansvarige är många och svårtolkade, är det svårt att fastställa vilka av de 

uttalade målen och avsikterna som är viktigast och vilka som är av mindre vikt. 

Som en konsekvens av att vi anser det svårt att avgöra vad som utgör 

belöningssystemets övergripande syfte, upplever vi det också svårt att avgöra om 

belöningssystemet kan uppfylla sitt syfte.   

De båda avdelningarna Företag och Privat omfattas enligt den chef som utformat 

belöningssystemet av ett och samma belöningssystem. Vi har dock kunnat urskilja 

en skillnad rörande belöningssystemets uppbyggnad mellan avdelningarna. Inom 

effektivitetskriteriet är olika mål och mått uppställda för respektive avdelning. På 

Privat mäts prestationen nominellt genom antalet besvarade samtal medan Företag 

mäter prestationen i relation till antalet inkommande samtal. Vidare finns det inom 

försäljningskriteriet en valmöjlighet för medarbetarna mellan gruppbaserad och 

individbaserad belöning. För Privat omfattar gruppen endast medarbetare på det 

lokala kontoret. För Företag, å andra sidan, omfattar denna grupp medarbetare från 

samtliga tre lokalkontor inom kompetensområdet. Då förutsättningarna för 

belöning skiljer sig på avdelningarna i dessa hänseenden, anser vi att 

belöningssystemet mycket väl skulle kunna ses som två. Med tanke på att de 

uttryckta avsikterna med införandet av ett belöningssystem på de båda 

avdelningarna dock är lika kommer vi, liksom den chef som utformat 

belöningssystemet, att behandla det som ett belöningssystem i vår fortsatta analys.  

För att inspirera anställda att handla i enlighet med företagets verksamhet och nå 

målkongruens är belöningssystem ett bra medel enligt Hopwood (1974). Vidare 

menar Steers & Porter (1991) att möjligheten att attrahera rätt typ av människor till 
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organisationen och även att förändra företagsklimatet ökar markant. Fokus på 

effektivitet och mer försäljning, som den ansvarige vill uppnå, är därmed något 

som kan åstadkommas med hjälp av ett belöningssystem. Vi menar dock att det, 

till följd av det otydliga syftet, är svårt för organisationen att uppnå den 

målkongruens som Hopwood förespråkar. Vår uppfattning är att ett 

belöningssystem, vars avsikter inte är fastställda, försvårar möjligheten för de 

anställda att förstå belöningssystemets syfte. En vag formulering gör det vidare 

svårt för de anställda att prestera i samklang med belöningssystemets avsikter.  

8.2 Reaktioner till följd av ett belöningssystem 

De anställda, såväl chefer som medarbetare, har en positiv inställning till 

belöningssystem som företeelse. Cheferna ser belöningssystemet som ett lämpligt 

styrverktyg för att motivera medarbetarna till bättre prestationer och ökad 

försäljning medan medarbetarna å sin sida ser belöningssystemet som stimulerande 

och som en morot till att försöka bli mer offensiva i sin försäljning.  

Belöningssystemet bygger på förutsättningen att medarbetarna kan tilldelas olika 

mycket i belöning och även bli helt utan belöning. Detta är en konsekvens av att 

individerna till viss del mäts individuellt och därmed får belöning efter enskild 

prestation. Enligt Persson (1994) är det inte ovanligt att en spridning av belöningar 

mellan anställda kan uppfattas som orättvis. Vi har i vår undersökning dock inte 

erfarit att medarbetarna har uttryckt något missnöje till följd av att det finns 

skillnader mellan hur mycket medarbetarna får i belöning.  

Enligt förväntansteorin beror den anställdes insats på två faktorer: det värde som 

den anställde ser i belöningen samt individens uppfattning om hur sannolikt det är 

att prestationerna leder till belöning (Vroom, 1964). Den sistnämnda faktorn har i 
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vår undersökning visat sig ligga till grund för de brister som medarbetarna anser 

föreligga i belöningssystemet. De främsta brister som framförs handlar om att 

prestationsmålen upplevs som orimliga och att mätningen av prestationer upplevs 

som orättvis hos de anställda. En medarbetare skulle till och med föredra högre lön 

istället för belöningssystemet. Vår uppfattning är att den sannolikhet att tilldelas 

belöning som medarbetarna upplever påverkas av de brister som de finner i 

belöningssystemet. Detta, menar vi, får konsekvenser på deras arbetsprestation, 

vilken behandlas nedan. 

8.2.1 Belöningssystemets inverkan på arbetsprestation 

Flera medarbetare upplever att belöningssystemets utformning inte har bidragit till 

nämnvärda förändringar i arbetsprestationen. Cheferna å sin sida menar att 

belöningssystemet inte har lyckats framkalla alla de förändringar i arbetsprestation 

som är önskvärda och uttrycker att belöningssystemet delvis bidragit till 

försämrade arbetsprestationer. Våra intervjuer med de anställda indikerar dock på 

förändringar i prestationer som skett till följd av belöningssystemet och som de 

intervjuade nämner i olika sammanhang. De positiva förändringar som 

medarbetarna ser att belöningssystemet har medfört på arbetsprestationen är att 

andelen administrativ tid har ökat samt att antalet besvarade samtal har ökat något.  

Vår uppfattning är att belöningssystemet tenderar att medföra att många 

medarbetare väljer att fokusera på de prestationer som genererar belöning. Sett 

utifrån det faktum att belöningssystemet har påverkat medarbetarna att förändra 

sina prestationer och att utföra de insatser som belönas, menar vi att 

belöningssystemet skulle kunna bedömas som lyckat. Dock menar vi att 

belöningssystemet även har bidragit till negativa konsekvenser, vilket har visat sig 

genom att belöningsgrundande prestationer i för stor utsträckning prioriteras på 
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bekostnad av andra uppgifter som istället blir liggande. Förväntansteorin (Vroom, 

1964) berör detta samband mellan prestation och en individs förväntan om att en 

belöning utdelas efter utförd prestation. Denna teori behandlar även det faktum att 

individer väljer att prestera efter vad som belönas och därför undviker att utföra de 

prestationer som inte föranleder en belöning (Vroom, 1964). Det beskrivna 

förfarandet i förväntansteorin är som synes direkt applicerbart på våra undersökta 

avdelningar. Detta menar vi kan leda till konsekvenser som suboptimering, på 

såväl kort som lång sikt, genom att den minskade prioriteringen på kunder kan leda 

till mindre nöjda kunder.  

Flera medarbetare uppger vidare att de upplever stress till följd av 

belöningssystemet. Stressen tar sig uttryck i irritation mellan lokalkontor som, till 

följd av belöningssystemet, hjälper varandra mindre för att kunna besvara så 

många samtal som möjligt själva. Persson (1994) menar att samarbete mellan 

anställda kan försämras till följd av att de gemensamma prestationerna inte 

prioriteras. Med stöd från Persson (1994) menar vi att irritationen och det 

försämrade samarbetet mellan lokalkontoren även kan leda till ökad konkurrens. Vi 

anser också att dessa faktorer bidrar till den suboptimeringsrisk som Svensson 

(2001) anser föreligga då gemensamma prestationer inte prioriteras. Med 

litteraturen som stöd menar vi att den förändrade arbetsprestationen kan medföra 

konsekvenser i form av att de olika kontoren arbetar mot olika håll och att 

gemensamma mål därmed inte uppnås. Detta kan i sin tur betyda att målkongruens, 

som Anthony & Govindrajan (2001) och Hopwood (1974) anser är viktig för att 

önskvärda effekter med ett belöningssystem skall genereras, inte föreligger. 
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8.2.2 Reaktioner med avseende på prestationsmål  

De anställda, såväl chefer som medarbetare, har många åsikter rörande de mål som 

belöningssystemet innefattar. Vi har valt att analysera de tre målen separat i syfte 

att belysa de diskussioner som under våra intervjuer har uppstått om respektive 

mål. Efter de tre målen, analyserar vi även de anställdas reaktioner angående deras 

val mellan gruppbaserade belöningar och individuella belöningar inom ramen för 

vår diskussion om mål.  

Försäljningsmål 

I utformningen av systemet finns det en inbyggd maximinivå på belöningar för 

utförda prestationer vilket innebär att även om en medarbetare överträffar denna 

maximinivå tillkommer ingen ytterligare belöning för detta. Medarbetarna har 

uttryckt missnöje över denna maximinivå inom försäljningskriteriet och anser att 

den begränsar både deras kreativitet och entusiasm. Vidare menar medarbetarna att 

de vid de tillfällen maximinivån överträffas före månadens slut, inte känner sig 

motiverade att fortsätta sälja. Den ansvarige för belöningssystemet berör samma 

ämne och säger att det händer att de prognoser som ligger till grund för de 

belöningsgrundande målen är felaktiga. Detta kan i vissa fall medföra alldeles för 

låga målnivåer, vilket vid tidigare tillfällen har resulterat i att medarbetare 

överträffat målet med flera hundra procent. På motsvarande sätt kan även 

målnivåerna sättas för högt och därmed uppfattas som mycket svåra att nå för 

medarbetarna. Medarbetarna uttrycker dessutom att målen inom 

försäljningskriteriet generellt sett är för högt satta. För högt och för lågt satta mål 

gör att belöningssystemet inte motiverar de anställda enligt Anthony & 

Govindrajan (2001). Risken för att säljmotivationen ska sjunka ser vi därför som 

påtaglig när säljarna upplever målen som mycket svåra att uppnå, vilket även 
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överensstämmer med Porter & Lawler modellens (Steers & Porter, 1991) uttryck 

för att målen måste var kopplade till den anställdes förmåga. Vidare understryker 

Svensson (2001) precis som Anthony & Govindrajan (2001) att mål måste vara 

realistiska och innebära en utmaning för att individer skall bli motiverade av dem. 

Vi menar att variationen i svårighetsgrad på mål bidrar till att målen blir 

orealistiska, antingen i form av att de är för höga eller att de genom att vara för 

låga inte utgör en utmaning för medarbetarna. Oavsett vilket, leder de orealistiska 

målen till minskad motivation i enlighet med Svenssons och Anthony & 

Govindrajans teorier.  

Prestationsmålen finns tydligt uttryckta i kvantifierade termer, men 

uppfattningarna om målen varierar. En medarbetare menar exempelvis att 

försäljningsmålen och därmed även belöningen beräknas i relation till antal 

arbetade dagar under månaden medan en annan medarbetare hävdar motsatsen och 

menar att det är omöjligt för en medarbetare som arbetar en kortare del av 

månaden att nå upp till målen. En av cheferna utvecklar ytterligare resonemanget 

då han påtalar att vissa frånvaroskäl är godkända medan andra inte är det och att 

medarbetarna därför inte alltid bedöms utifrån hur mycket de faktiskt har arbetat. 

Vilka frånvaroskäl som är godkända och vilka som inte är godkända råder det 

uppenbarligen oklarhet över hos medarbetarna. Lawler (1990) menar att avsaknad 

av tydlig kommunikation riskerar att hindra de anställdas möjligheter att förstå 

systemet. På samma sätt som Lawler, menar vi att det saknas förståelse för de 

belöningsgrundande målens villkor och vi ser det som en konsekvens av att 

informationen antingen inte förts fram eller att den information som presenterats 

inte har varit tillräckligt tydlig. Oberoende av skälet till bristande förståelse, anser 

vi att brister finns i hur målet har kommunicerats ut. Svensson (2001) menar att en 

förutsättning för ett effektivt mål är att det är tydligt, vilket vi med resonemanget 

ovan anser förklarat att det inte är. Med otydligheten blir därför målet mindre 
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effektivt vilket kan innebära att medarbetarna blir mindre motiverade eller inte 

utför tilltänkta arbetsprestationer.  

Effektivitetsmål 

De mål som finns i effektivitetskriteriet skiljer sig mellan avdelningarna Privat och 

Företag. Målet på Privat uttrycks som ett krav på ett visst antal besvarade samtal 

medan målet på Företag är uttryckt som antalet besvarade samtal i relation till 

antalet som ringer, vilket exempelvis kan vara 92 %. Samtliga chefer förstår den 

orättvisa som de anser att medarbetarna upplever till följd av målen, men menar 

samtidigt att det inte är målen i sig som är orättvisa. De menar att det snarare 

handlar om att målen inte är tillräckligt flexibla och anpassbara för oväntade 

omständigheter. Samtliga chefer efterfrågar en högre grad av flexibilitet i de 

uppställda målen. 

Privat anser vi utgöra ett exempel där oväntade omständigheter resulterar i 

orealistiska mål. Privats mål på besvarade samtal kan i praktiken överstiga antalet 

inkommande samtal, vilket gör det omöjligt för medarbetarna att uppnå målet. 

Detta förklaras av att antalet inkommande samtal vissa dagar är mycket lågt, vilket 

är svårt att förutse. Både chefen på Privat och avdelningens medarbetare är överens 

om att effektivitetsmålet inte fyller någon funktion om det inte kan göras flexibelt 

för den beskrivna situationen. Enligt Svensson (2001) behöver målet innebära en 

utmaning och vara realistiskt för att vara effektivt och bidra till att motivera de 

anställda. Även Vroom (1964) påpekar vikten av att ett mål är realistiskt. Oväntade 

omständigheter som omöjliggör måluppfyllelse anser vi vara en faktor som därför 

begränsar medarbetarnas motivation. Wiberg et al (2002) menar vidare att ett 

belöningssystem ska innehålla möjlighet till flexibilitet inom strukturen för 

belöningssystemet. Telia Kundtjänsts belöningssystem innehåller den möjligheten 



 Anställdas reaktioner till följd av ett belöningssystem 

 
99 

till flexibilitet tack vare ställtiden på en månad för förändring av mål inom 

effektivitetskriteriet. Vi menar dock att den flexibiliteten som finns inte är 

tillräcklig.  

Den ansvarige för belöningssystemet nämner att en influensaepidemi i samband 

med en stor kampanj kan göra målet orimligt även på Företag, trots den flexibilitet 

som finns i och med det procentuella målet. Vi har inte uppfattat någon reaktion på 

effektivitetskriteriet bland medarbetarna på Företag som motsvarar reaktionen hos 

medarbetarna på Privat.  

Vi kan därmed konstatera att en reaktion har uppstått till följd av det oflexibla mål 

som utgör effektivitetsmålet inom Privat, medan en liknande reaktion har uteblivit 

inom Företag, vars mål innefattar en viss flexibilitet för omvärldsförändringar. 

Utifrån resonemanget tycker vi oss se att det snarare handlar om att ett mått som är 

flexibelt för omvärldsförändringar även gör målet flexibelt. Företags 

effektivitetsmål är mer flexibelt än Privat och leder därmed till ett mer realistiskt 

mål för de anställda. 

Enligt Svensson (2001) krävs dock ett på förhand uppställt mål, vilket den 

flexibilitet som cheferna förespråkar inte skulle medge. Ett mål som i efterhand 

anpassas efter frekvensen av exempelvis sjukfrånvaro skulle medföra att säljarna 

inte vet vilka mål de arbetar mot. Denna förändring av mål anser vi skulle sänka 

säljarnas motivation.  
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Ekonomimål 

Medarbetarna anser att de inte har någon nämnvärd möjlighet att påverka om 

målen i ekonomikriteriet uppnås då det baseras på hela Telia Kundtjänst 

ekonomiska resultat. Svensson (2001) anser, precis som nämnt i stycken ovan, att 

målet ska vara en utmaning. Då medarbetarna inte känner att de har någon 

nämnvärd möjlighet att påverka möjligheten att nå målet, menar vi att de troligen 

inte känner den utmaning som Svensson (2001) förordar. Detta menar vi också 

leder till att de inte motiveras av det.  

Individuella och gruppbaserade belöningar 

Både mål och mått kan baseras på grupp eller individ, vilket kan avläsas i den 

teoretiska referensramen. Systemets utformning innebär att om målet är 

gruppbaserat är också måttet gruppbaserat och om målet är individuellt är även 

måttet individuellt. Det är därför svårt att skilja medarbetarnas intervjusvar om 

mått och mål från varandra varför vi anser dem bättre lämpade att analyseras 

gemensamt. Gruppbaserade mått och mål genererar i gruppbaserad belöning 

medan individuella mål och mått resulterar i individuell belöning  

Inom försäljningskriteriet finns det möjlighet att välja individuellt baserad eller 

gruppbaserad belöning. Sex av de sju respondenterna har valt individuella 

belöningar och de uppger ett flertal skäl till detta. Ett av skälen är att de ser 

kombinationen av gruppbaserad och individuell belöning som en bättre blandning 

än bara grupp eller individuellt för sig. Denna blandning kan dock endast uppnås 

vid val av individuellt försäljningsmål då det för medarbetarna inte går att välja 

individuellt inom vare sig effektivitetskriteriet eller ekonomikriteriet. Författarna 

Johnsen & Storm (2000) likaväl som Latham & Locke (1991) menar att 
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möjligheten att påverka målen är av positiv betydelse för motivationen. Holmberg 

(1998) uttrycker dessutom att det är av stor betydelse för motivationen att den 

anställde får vara delaktig i val av mått. Vi anser att möjligheten till val mellan 

individuella belöningar och gruppbaserade belöningar uppskattas av medarbetarna, 

och något som påverkar deras motivation i positiv riktning.  

Samtliga sex respondenter som valt individuell belöning har gjort det då de ser en 

chans till att tävla individuellt och att de känner mer stimulans. Enligt både den 

ansvarige för belöningssystemet och chefen på Företag är det naturligt att ha en 

morot på individuell basis och de tycker dessutom att en större andel av 

belöningarna borde vara baserade på individuella prestationer. Johnsen & Storm 

(1998) och Holmberg (1988) menar att det är typiskt för medarbetare att uppskatta 

tävlingar. Mot bakgrund av att medarbetarna uppskattar möjligheten att välja 

tävlingsmomentet som finns i individuella belöningar, ser vi ett mönster hos 

medarbetarna mellan uppskattning och ökad motivation tack vare det individuella 

valet.  

De tre medarbetarna på Företag, vilka alla valt individuellt, anser att de inte vill ha 

gruppbaserad belöning inom försäljningskriteriet på grund av sammansättningen 

av gruppen. Till skillnad från Privat skulle de inte tillhöra en grupp bestående av 

anställda på samma kontor som de själva. Inom Företag består den 

belöningsgrundande gruppen istället av samtliga medarbetare som valt 

gruppbaserad belöning inom samma kompetensområde. De medarbetare som 

omfattas av denna grupp tillhör tre kontor som är lokaliserade till olika delar av 

landet och som inte har daglig kontakt med varandra. Johnsen & Storm (2000) och 

Latham & Locke (ur Steers & Porter, 1991) menar att möjligheten för den 

anställde att påverka minskar genom att den anställde blir en del av en grupp. De 

fördelar som Merchant (1997) belyser med gruppbaserade belöningar såsom 

uppmuntring till kollektiva prestationer, samarbete och motiverande effekter anser 
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vi inte kan infrias på grund av gruppens geografiskt spridda sammansättning. 

Möjligheten att välja gruppbaserad belöning uppfattar vi därför som ointressant för 

medarbetarna inom Företag.  

Vi anser att en kombination av gruppbaserade och individuella belöningar är det 

bästa alternativet. Genom de individuella belöningarna tillåts medarbetarna att 

påverka måluppfyllelsen och arbeta självständigt. Genom att komplettera med 

gruppbaserade belöningar förebyggs den suboptimering som Svensson (2001) 

belyser och som innebär att de enskilda prestationerna prioriteras framför gruppens 

prestationer. I enlighet med Svensson (2001) anser vi att gruppbaserade belöningar 

är viktiga eftersom de bidrar till att främja samarbetet mellan medarbetarna. Detta 

förutsätter dock att gruppen baseras på den lokala gruppen.  

8.2.3 Reaktioner med avseende på prestationsmått 

Samtliga medarbetare är positiva till försäljningsmåttet trots att de, som nämnts i 

avsnitt 8.2.2, anser att påverkbarheten att uppnå försäljningsmålen kan vara 

begränsad. Medarbetarna kritiserar dock lämpligheten i effektivitetsmåttet då de 

anser att mängden samtal inte ger någon indikation på vare sig kvalitet eller 

personlig kundservice. Beträffande mätinstrumentet för ekonomikriteriet riktar 

medarbetarna kritik rörande det faktum att mätningen sträcker sig över den 

rikstäckande gruppen. Denna kritik kan återkopplas till diskussionen angående 

mål, där vi konstaterade att måluppfyllelse som mäts på en större grupp minskar 

varje individs påverkan på resultatet. Omöjligheten att kunna påverka vem som tar 

de samtal som genererar belöning eller inte väljer några medarbetare att benämna 

lotteri. Cheferna är medvetna om denna problematik och efterfrågar fler 

individuella mått i syfte att öka medarbetarnas känsla av påverkbarhet och därmed 
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motivation till att prestera bättre. Denna uppfattning om fler individuella mått delar 

även majoriteten av medarbetarna.  

Påverkbarhet är en av de tre egenskaper som Johnsen & Storm (1998) bedömer 

som avgörande för ett belöningssystems framgång. Holmberg (1988) belyser i sin 

teori om säljare och arbetsmotivation vikten av att säljare tillåts påverka de mått 

som de bedöms efter. Enligt den sistnämnda författaren inverkar graden av 

påverkbarhet på säljarens motivation och således prestation. Holmbergs (1988) 

ståndpunkt kan återkopplas till diskussionen rörande arbetsprestation, där 

medarbetare, tillika säljare, menar att prestationen inte har förändrats markant och 

där cheferna kan skönja en försämring av arbetsinsatserna. Vi anser att det är 

möjligt att urskilja ett mönster rörande den låga graden av upplevd påverkbarhet 

hos medarbetarna och den delvis försämrade prestationen som cheferna pekar på. 

Vi menar dock inte att den låga påverkbarheten ensamt står för konsekvenserna 

men att den, tillsammans med andra faktorer såsom upplevd orättvisa och bristande 

kommunikation, kan svara för delar av de reaktioner av negativ karaktär som 

belöningssystemet bidragit till.  

Precision, objektivitet, tid och förståelse 

Den kritik som kan riktas mot mätinstrumenten har vi valt att sätta i relation till de 

fyra egenskaper som Merchant (1997) efterfrågar i ett mått. Den precision på 

mätinstrumentet som Merchant (1997) förespråkar anser vi inte förekomma fullt ut, 

då mätsystemet enligt cheferna har sviktat vid flera tillfällen och bidragit till att ge 

felaktiga signaler till medarbetarna. Felmätningar har medfört att ledningen 

tvingats utdela belöning till samtliga medarbetare, vilket ger en signal till 

medarbetarna om att belöning tilldelas oavsett prestation. Vi ser denna brist i 

mätprecision som en rimlig anledning för medarbetarna att inte förändra sitt 



 Kapitel 8 –  Analys 

 
104 

arbetssätt och sina prestationer i stor utsträckning då de erhåller belöning oavsett 

prestation i de fall när mätinstrumentet inte fungerar. Vi menar därför att en högre 

precision skulle kunna föranleda en mer omfattande förändring i arbetsprestation. 

Vår undersökning har visat att chefen som utformat belöningssystemet också 

omfattas av systemet personligen. Därmed föreligger inte den fullständiga 

objektivitet som Merchant (1997) anser vara viktig för ett prestationsmått. De 

risker som vi ser som en konsekvens av detta är att personliga intressen läggs in i 

framtagandet av mått, vilket bör undvikas. Vi menar dock att belöningssystemet är 

objektivt i det hänseendet att en subjektiv värdering av enskilda medarbetares 

arbetsinsatser inte förekommer.  

Den tredje egenskapen, tidsaspekten anser vi dock vara gällande då tiden mellan 

prestation och mätning är liten på avdelningarna. Den månatliga uppföljningen av 

belöningssystemet anser vi vara ett uttryck för detta. Cheferna ser den snabba 

återkopplingen som viktig och uttrycker även vikten av att prestationsmätningen 

sker så nära medarbetaren som möjligt. En snabb återkoppling mellan prestation 

och belöning torde även motivera medarbetarna ytterligare. Detta grundar vi på det 

faktum att prestationer som mäts och återkopplas ofta tydliggör för den enskilde 

medarbetaren vilka prestationer som genererat belöning. Snabb återkoppling kan 

därmed vara ett sätt för företagsledningen att konkretisera belöningssystemet och 

motivera medarbetarna ytterligare.  

Den fjärde och sista egenskapen i Merchants (1997) teori berör det faktum att 

mätinstrumentet skall vara förståeligt för de som omfattas av systemet. Holmberg 

(1988) utvecklar resonemanget vidare och menar att oförståelse skapar missnöje 

och inverkar negativt på arbetsmotivationen som minskar till följd av att 

medarbetarna inte är fullt medvetna om hur de bedöms. Vi är av åsikten att måtten 

i sig inte är komplicerade, men att det ändå råder en förvirring rörande varför vissa 



 Anställdas reaktioner till följd av ett belöningssystem 

 
105 

mått används och förvåning över vilka produkter som genererar belöning. Vi anser 

att en rimlig förklaring till denna förvirring och lägre grad av förståelse hos 

medarbetarna är den i vårt tycke bristande kommunikation som råder på 

avdelningarna rörande belöningssystemet. Det är även möjligt att medarbetarna 

själva inte visat belöningssystemet ett särdeles stort intresse vid 

informationstillfällena, vilket också kan ha bidragit till oförståelse och förvirring.  

Något som inte nämns i teorier, men som den ansvarige för belöningssystemet ser 

som mycket viktigt är även att samtliga i hela organisationen, det vill säga Telia 

Kundtjänst, mäts på samma sätt. Efter att ha studerat belöningssystemet närmare 

kan vi konstatera att så inte är fallet och att vi därmed uppfattar dubbla budskap i 

detta hänseende. För det första viktas inte måtten på samma sätt hos chefer och 

medarbetare och för det andra förekommer skillnader i mått mellan säljarna 

beträffande effektivitetskriteriet. Vi anser att chefens tanke om ett gemensamt 

belöningssystem är god, men att det befintliga belöningssystemet inte motsvarar 

denna önskan. Olikheterna i mätningen mellan avdelningarna menar vi också kan 

förklara delar av de oklarheter som har uppstått rörande belöningssystemet.  

Kompletterande mått 

Genom vårt empiriska material framkommer att samtliga chefer och många av 

medarbetarna påpekar vikten av ett kvalitativt mått som komplement till de 

kvantitativa mätinstrument som används för att bedöma måluppfyllelse inom 

kriterierna ekonomi, effektivitet och försäljning. Det kvalitativa mått som både 

chefer och medarbetare efterfrågar är ett instrument som skall tjäna som ett mått på 

god kundvård.  

Vi finner ett mönster mellan Hopwoods (1974) och Svenssons (2001) resonemang 

och de intervjuades åsikter om införandet av ett kompletterande mått. Goda 
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kundrelationer är en viktig ingrediens för de flesta företags framgång och torde 

därför enligt författare såväl som intervjuade premieras och ingå som kriterium i 

ett belöningssystem. De önskemål som framkommer rörande ett kvalitativt mått 

påvisar även att åsikterna skiljer sig mellan vad medarbetare och chefer anser skall 

premieras och därmed åstadkommas genom belöningssystemet. Det missnöje som 

existerar rörande måtten menar vi bidrar till en lägre grad av acceptans av det 

implementerade belöningssystemet. Vi anser dock att den låga acceptansen även är 

en konsekvens av att belöningssystemets syfte och mål är dåligt förankrade hos 

medarbetarna. Vidare menar vi också att många av medarbetarna skulle uppleva 

det kompletterande måttet som motiverande och därmed prestera bättre eftersom 

medarbetarna själva har framfört kundnöjdhet som ett önskvärt mål att arbeta mot.  

Genom de teorier som vi tidigare presenterat kan vi konstatera att flertalet 

författare anser att ett belöningssystems framgång i hög grad är beroende av 

mätbarheten på de uppställda målen. Hopwood (1974) illustrerar i sin modell att 

det, genom svårigheten att ta upp samtliga önskvärda prestationer, är omöjligt att ta 

fram perfekta och rättvisa mätinstrument. Enligt Svensson (2001) leder denna 

svårighet till att många företag väljer att endast mäta de prestationer som är 

mätbara, det vill säga prestationer som är av kvantifierbar karaktär. Svensson 

(2001) är kritisk till detta förfarande och menar att subjektiva mått bör användas, 

som exempelvis enkäter om kundnöjdhet.  

8.2.4 Reaktioner med avseende på belöningsformer 

Chefer och medarbetare är över lag överens i frågan om belöningsmedel. Samtliga 

medarbetare är tillfreds med den monetära belöningen som de anser motivera dem 

mest och medarbetarna förefaller därmed vara nöjda med denna form av belöning. 

Den chef som har utformat belöningssystemet har inte heller haft någon annan 



 Anställdas reaktioner till följd av ett belöningssystem 

 
107 

form av belöning än pengar i åtanke och motiverar detta med traditioner inom 

Telia. Detta utesluter dock inte icke-monetära belöningar som ett komplement till 

de monetära enligt medarbetarna. Flera av de intervjuade, såväl avdelningschefer 

som medarbetare, anser att belöningar i form av exempelvis biobiljetter och 

restaurangbesök är önskvärda. Dessa bör dock, enligt majoriteten, utdelas i 

anslutning till veckotävlingar och säljtävlingar och alltså ligga utanför det formella 

belöningssystemet. Enligt några medarbetare skulle denna belöningsform bidra till 

motivation genom känslan av att inte endast arbeta för pengars skull. Chefen för 

Privat har dock en avvikande åsikt genom att denne finner vad Steers & Porter 

(1991) benämner Cafeteriamodellen som önskvärt att införa på avdelningarna. 

Genom cafeteriamodellen erbjuds den anställde att välja belöningsform utifrån ett 

bestämt utbud, som exempelvis pengar, biobiljetter och ledighet.  

För att anställda skall motiveras av belöningssystem är det enligt Anthony & 

Govindrajan (2001) viktigt att individerna upplever att belöningen som utdelas har 

ett värde. Lawler (1990) utvecklar resonemanget och menar att det i vissa miljöer 

är mer passande med sociala belöningar än monetära belöningar. Vad beträffar 

säljare specifikt, anser Holmberg (1988) att det inte är den ekonomiska 

ersättningen som skapar motivation hos säljare utan känslan av att ha presterat väl. 

I motsats till Holmberg (1988), fastslår Johnsen & Storm (1998) att säljare 

premierar monetära belöningar. De sistnämnda författarnas påstående gör sig 

gällande i vår studie i det avseendet att de monetära belöningar anges som mest 

motiverande. Eftersom medarbetarnas önskemål om belöningsform infrias genom 

belöningssystemet, menar vi att rätt incitament används för att motivera till 

ytterligare prestationer.  

Chefens föreställning om att medarbetarna premierar andra belöningar framför den 

monetära överensstämmer inte med medarbetarnas önskemål och vi menar därmed 
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att chefen inte har fullständig kännedom om medarbetarnas preferenser med 

avseende på belöningsform. 

8.2.5 Kommunikation 

Kommunikationen rörande belöningssystemet har skett genom flera led, på olika 

sätt och vid olika tillfällen. Cheferna har erhållit information om det färdiga 

belöningssystemet från den ansvarige chefen och har därefter i sin tur informerat 

säljarna om belöningssystemet genom möten och e-post alternativt enbart möte. 

Huruvida valet från den ansvarige att inte blanda sig i hur informationen spridits 

till säljarna genom organisationen påverkar kommunikationen negativt eller 

positivt kan vi dock inte dra någon slutsats av då vi inte vet vilken metod denne 

hade rekommenderat. Dock menar vi att en väl utformad informationsmetod hade 

kunnat säkerställa att samtliga tilldelas samma information.  

Chefernas intryck skiftar något mellan de båda avdelningscheferna. Chefen på 

Privat anser att responsen hos medarbetarna varierade så till vida att vissa var 

positiva till den individuella mätningen som förekommer i ett av de tre kriterierna, 

medan andra visade ett misstroende för belöningssystemet. Denne chef menar att 

detta misstroende grundas på bristande självförtroende hos medarbetarna samt det 

faktum att belöningssystemet rivits upp och korrigerats flera gånger. Chefen på 

Företag fick efter informationstillfället uppfattningen att många medarbetare 

upplevde belöningssystemet som otydligt och rörigt. Frågor om sjukfrånvaro, 

semester och vård av sjukt barn var valigt förekommande diskussionsämnen.  

Wiberg et al (2002) menar att införandet av ett belöningssystem inkluderar en 

omfattande kommunikationsuppgift för att förebygga den förvirring som kan 

uppstå i samband med förändringar. Vi är av åsikten att det är viktigt att anställda 
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inte får motstridig information för att förebygga risken för oklarheter. Vi menar 

vidare att det faktum att vi inte kan skönja att någon generell metod påbjudits vid 

kommunikationen av belöningssystemet, talar för att medarbetarna inte fått 

identisk information.  

De bakomliggande motiven till uppställandet av mål och de regler som gäller vid 

mätningen av utförda prestationer upplevs på olika sätt hos medarbetarna. Vi 

finner det troligt att delar av de motstridigheter som återfinns hos medarbetarna 

rörande belöningssystemets utformning kan ha att göra med de brister i 

kommunikation som vi anser föreligga på avdelningarna. En bristande 

kommunikation kan enligt Lawler (1990) medföra att avdelningen går miste om 

flera av de fördelar som belöningssystemet kan bidra till eftersom oförståelse för 

ett belöningssystem inverkar negativt på de anställdas motivation. Medarbetarna 

uttrycker visserligen att de var nöjda med informationstillfällena och upplevde dem 

som tydliga och väl presenterade, men vi anser oss kunna se mönster som pekar på 

motsatsen. Det råder oenighet rörande hur mätningen fungerar, belöningssystemet 

uppfattas som orättvist hos många medarbetare och en medarbetare framför att 

många på avdelningen var förvånade över vilka produkter som är 

belöningsgrundande. Vi anser att detta är tydliga exempel på att oklarheter 

föreligger beträffande belöningssystemet, avseende såväl dess avsikter som dess 

uppbyggnad. Vidare kan den otydliga kopplingen mellan prestation och belöning, 

som bristen på kommunikation på längre sikt kan medföra, bidra till att önskvärda 

effekter inte genereras enligt Lawler (1990). Detta har vi tidigare påvisat i avsnittet 

om arbetsprestation, där vi fastställde att säljarnas prestationer i vissa fall till och 

med har försämrats till följd av belöningssystemet. Den suboptimering i form av 

att medarbetarna prioriterar de insatser som leder till belöning kan vara ytterligare 

en konsekvens av brister i kommunikationen.  



 Kapitel 8 –  Analys 

 
110 

 

 



 Anställdas reaktioner till följd av ett belöningssystem 

 
111 

9 Avslutande diskussion 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser och förklaringar rörande de 

reaktioner som kan uppstå till följd av ett belöningssystem. Kapitlet avslutas med 

våra förslag till vidare studier inom området. 

9.1 Anställdas reaktioner till följd av ett belöningssystem 

Vi kan mot bakgrund av vår studie konstatera att ett flertal reaktioner kan 

framkomma som konsekvens av införandet av ett belöningssystem. Utifrån vår 

studie har vi sett att ett belöningssystem leder till förändrade prestationer i form av 

både förbättrade och försämrade insatser. De förbättrade arbetsprestationerna 

förklaras av att anställda ser ett införande av belöningssystem som ett incitament 

att prestera bättre. De försämrade arbetsprestationerna som vi har kunnat 

konstatera är konsekvenser av att belöningssystem även framkallar stress och 

upplevd orättvisa. Vi kan även fastställa att det vid införandet av ett 

belöningssystem föreligger en risk att de anställda tenderar att enbart prestera efter 

vad som är belöningsgrundande och direkt undviker övriga arbetsuppgifter.  

En förutsättning för att ett belöningssystem skall kunna utgöra ett hjälpmedel för 

att skapa målkongruens mellan en företagsledning och anställda, anser vi vara att 

avsikterna med belöningssystemet är tydligt definierade och förankrade i hela 

organisationen. Vår studie har visat på att en organisation med otydliga syften 

riskerar att resultera i reaktioner i form av att de anställda inte förändrar sin 

prestation i önskvärd riktning. När anställda inte förstår eller inte accepterar syftet 

med ett belöningssystem minskar deras motivation till att prestera bättre. Vår 

slutsats är att det krävs avsikter som är tydligt formulerade för att de anställda skall 
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kunna veta vilka prestationer som är önskvärda och för att de skall kunna förändra 

sina prestationer efter vad som är önskvärt.  

Vi har förstått betydelsen av att anställda har en klar bild över vilka mål de skall 

sträva mot. Om de anställda missuppfattar målen finns risken att de omedvetet 

motarbetar det tilltänkta målet. Vår åsikt är att införandet av ett belöningssystem 

kräver en väl fungerande kommunikation för att förebygga de oklarheter som de 

anställda kan uppleva. Det har genom vår undersökning framkommit att individers 

möjlighet att påverka graden av måluppfyllelse inverkar på prestationen. Vi har 

också sett att denna brist på påverkbarhet bidrar till reaktioner i form av upplevd 

orättvisa hos medarbetarna. Vi kan dock fastställa att de anställdas möjlighet att 

påverka och prestation kan ökas genom att basera belöningar på individers enskilda 

prestationer. Vidare har vi även kunnat konstatera att individuella belöningar är de 

belöningar som efterfrågas mest av anställda men att det även är önskvärt att dessa 

kombineras med en mindre del gruppbaserade belöningar. Det har i vår studie 

framkommit att en grupp med gruppbaserade belöning inte bör vara för stor eller 

utan vardaglig kontakt med varandra, då det kan medföra att möjligheten för 

individerna att påverka blir i det närmaste obefintlig. En slutsats vi drar är att 

valmöjligheten för de anställda att välja mellan individuell och gruppbaserad 

belöning uppskattas. Vi är även av åsikten att gruppbaserade belöningar är viktiga i 

den bemärkelsen att de förebygger både konkurrens och suboptimering, i form av 

att gruppen arbetar mot ett gemensamt mål. Vi vill dock poängtera att vi anser att 

de anställdas möjlighet till val mellan individuella och gruppbaserade belöningar 

bör grundas på vilka avsikter som företagsledningen har med belöningssystemet, 

det vill säga vilka reaktioner som systemet avser generera.  

Denna studie påvisar vikten av att de uppsatta målen upplevs som utmanande och 

rimliga att nå för anställda. Vår uppfattning är att en viss flexibilitet för 

omvärldsförändringar bidrar till mer realistiska mål genom att anpassning av målen 
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sker. Dock menar vi även att en för hög flexibilitet, i form av att målen ständigt 

förändras, rimligen kan medföra konsekvenser såsom att anställda får känslan av 

att de arbetar mot okända mål. Detta menar vi skapar oklarhet hos de anställda och 

som kan leda till fel och/eller försämrade prestationer. Vår slutsats är att för höga 

mål upplevs som orealistiska samtidigt som för låga mål inte upplevs som en 

utmaning hos anställda. Vi fastslår också att en viss flexibilitet inverkar 

motiverande hos anställda. 

För att ett belöningssystem skall upplevas som motiverande hos anställda anser vi 

att det, förutom utmanande mål, krävs att det mått som används för att utvärdera 

anställda verkligen speglar prestationerna. Vi menar att ett mått som är tillförlitligt 

bidrar till att anställda förändrar sina prestationer i större utsträckning än vad en 

mätmetod som fungerar dåligt gör. Vi anser också att vi kan fastställa att anställdas 

motivation till att förbättra sina arbetsprestationer ökar om de får en snabb 

återkoppling på deras prestationer, eftersom sambandet mellan prestation och 

belöning då bättre tydliggörs. 

Det kan dock förekomma meningsskiljaktigheter hos de anställda rörande vilka 

mått som anses som motiverande. En rimlig förklaring till detta anser vi vara att 

företagsledningen inte fullt ut har lyckats kommunicera betydelsen av de valda 

måtten. I vår studie har detta bidragit till en lägre acceptans för belöningssystemet. 

Vår uppfattning är att användningen av mått, som av de anställda upplevs som 

viktiga och motiverande, har en positiv effekt på arbetsprestationen.  

Utifrån vår studie kan vi konstatera att anställda uppskattar både icke monetära och 

monetära belöningar, men att monetära belöningar uppskattas mest av de två 

formerna.  
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Sist men inte minst vill vi betona kommunikationens betydelse vid införandet av 

ett belöningssystem. Mot bakgrund av vår studie, är vi av åsikten att delar av de 

oklarheter som uppkommer hos anställda rörande belöningssystem, såsom dess 

syfte, bakomliggande motiv till de uppsatta målen samt de valda mätinstrumenten, 

har uppstått till följd av bristande kommunikation. Vi menar att ett budskap 

omöjligen kan förankras utan att kommunikation av budskapet sker. Vår slutsats är 

att införandet av ett belöningssystem kräver en omfattande 

kommunikationsuppgift.  

9.2 Förslag till vidare studier 

Under sammanställningen av denna uppsats har vi som författare fört långa 

diskussioner sinsemellan, inte bara rörande de resultat som vi kan styrka i denna 

studie utan även rörande alternativa uppslag och sidospår som uppstått under 

genomförandet. Flera av de uppslag anser vi är intressanta forskningsfrågor och ser 

det därför som vårt ansvar att delge potentiella forskare dessa idéer.  

En aspekt vi inte hade möjlighet att behandla i denna studie är tidsaspekten i ett 

belöningssystem. Vi anser att det vore intressant att studera huruvida anställda, 

som under en längre tid omfattas av ett belöningssystem, förändrar sin syn på det 

och om systemet då blir mer eller mindre verkfullt. Exempelvis kan vi redan i 

denna studie se att vissa arbetsuppgifter prioriteras bort till förmån för 

belöningsgrundande arbetsuppgifter. Vi misstänker att eventuella liknande effekter 

skulle kunna öka över tiden, men de skulle eventuellt även kunna minska. Vi 

undrar även hur anställdas vana av ett belöningssystem påverkar deras reaktioner 

av samma belöningssystem. En intressant forskningsfråga med avseende på detta 

skulle därmed vara: Vilka förändringar av reaktioner, till följd av ett 
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belöningssystem, sker över en längre tidsperiod hos de anställda från det att ett 

belöningssystem införs? 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE ANSVARIG 

Inför 

- Vi heter … och läser vid Linköpings universitet till civilekonomer och 
genomför just nu vår D-uppsats. Den handlar om utvärdering av 
belöningssystem och vi genomför vår studie här då ni omfattas av ett relativt 
nytt belöningssystem. Vi är mycket tacksamma för att ni hjälper oss med den. 

- Intervjun är uppdelad i två delar. En del som baseras på företagets info och en 
andra del som mer baseras på Dina åsikter. 

- Sekretess 
- Faktadelen fyller en central del och vi undrar om du önskar att 

någon sekretess tillämpas? Om det ska tillämpas, i vilket hänseende 
då? Säg gärna till om det under intervjun. 

- Vad gäller din egen inställning så kan vi inte anonymisera, men vi 
kan utesluta namn. Är detta okej? 

- Vi använder gärna bandspelare för att underlätta utskrift, vilken 
baseras i första hand på våra anteckningar. Efter slutförd uppsats 
förstör vi banden. 

Allmänt om honom 

1) Vilken formell funktion har du på Telia? 

2) Vad har du för koppling till belöningssystemet/belöningssystemen? 

(utformare, ansvarig för utförande och revidering, tillämpare etc.) 

3) Vilka avdelningar finns på Norrköpingskontoret och vilka är deras generella 

arbetsuppgifter? 

Allmänt om belöningssystem utifrån företagets synpunkt 

4) Vilka belöningssystem inkluderas säljarna av? 

5) Vilken relation finns mellan de olika belöningssystemen (integration, 

kombinationsfördelar...) 

6) Hur fungerar de? (Om vi kan få bild efteråt mycket bra) 

7) Har företaget ett uttryckt allmänt syfte med belöningssystemen? 



 

 

8) Har företaget uttryckt vissa specifika mål med belöningssystemen? 

9) Vilka specifika konsekvenser av belöningssystem ska undvikas enligt Telia?  

10) Görs det uppföljning på dessa mål eller syften?  

a) Vem gör uppföljningen? 

b) Hur görs uppföljningen? 

c) Vilka resultat har ni fått av uppföljningen? 

Specifika belöningssystemet 

11) Hur länge har belöningssystemet funnits? 

12) Vem beslutar om belöningssystemets utformning och utdelning av 

belöningar? (Även vem upphovsmannen är? Placering) 

13) Hur är belöningssystemet utformat? (Vad ger belöning? Vilken belöning 

utdelas?) 

14) Varför är det utformat på det sätt som det är? 

a) Hur gick "man" till väga för att utforma systemet?  

i) Vilka faktorer beaktades?  

ii) Vilka faktorer bedömdes som viktiga?  

15) Har belöningssystemet förändrats över tiden? (Varför?) 

Hans syn (Vad anser du att belöningssystem...) 

16) Vilka förväntningar hade du på systemet? (Inställning till systemet, vilka 

effekter trodde du det skulle ge?) 

17) Vilken "feed-back" har du fått på systemet från "säljare" och chefer? 

18) Vilka effekter och konsekvenser anser Du att belöningssystemet medför för 

organisationen? Beskriv varför dessa konsekvenser uppkommer. 

19) Hur skiljer sig dessa konsekvenser från de förväntade? 

20) Vilka reaktioner har du fått från de som berörs av systemet? 

21) Vilka förändringar vill du ha på belöningssystemet? 

22) Vilka skäl har du för att vilja förändra det? 



 

 

Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE CHEFER  

Inför 

- Vi är Martin och Maria.  
- Läser vid Linköpings universitet till civilekonomer och genomför just nu vår D-

uppsats. Den handlar om utvärdering av belöningssystem och vi genomför vår 
studie här då ni omfattas av ett relativt nytt belöningssystem. Vi är mycket 
tacksamma för att ni hjälper oss med den. 

- Intervjun är uppdelad i två delar. En del som baseras på hur belöningssystemet 
är uppbyggt och den andra handlar om dina egna åsikter. 

- Sekretess: 
- Faktadelen fyller en central del och vi undrar om du önskar att 

någon sekretess tillämpas? Om det ska tillämpas, i vilket hänseende 
då? Säg gärna till om det under intervjun. 

- Vad gäller din egen inställning så kan vi inte anonymisera, men vi 
kan utesluta namn. Är detta okej? 

- Vi använder gärna bandspelare för att underlätta utskrift. Är detta 
okej? 

Allmänt om honom/henne 

1) Vilken formell funktion har du på Telia? 

2) Vad har du för koppling till belöningssystemet/belöningssystemen?  

3) Vilken avdelning är du kopplad till och vilka är dess generella 

arbetsuppgifter? 

Beskrivning av respondentens arbete med belöningssystemet 

4) Vilka belöningssystem finns för de anställda ”du ansvarar” för? 

5) Vilka belöningssystem omfattas du själv av? (Följdfråga: …och hur är de 

sammankopplade med de anställdas?) 

6) Hur länge har belöningssystemen funnits? 

7) Vad ska belöningssystemet åstadkomma?  



 

 

8) Vad anser du belönas med hjälp av belöningssystemet? (Beteende, 

produktivitet m.m.)  

9) Vad saknar du i belöningssystemet?  

10) Hur har du blivit informerad om belöningssystemet 

11) Hur blev ”dina” anställda informerade av systemet? – Vilken var din roll? 

12) Hur använder du dig av/påverkar belöningssystemet (i) ditt ledarskap?  

13) Har du blivit informerad om några oönskade möjliga konsekvenser med 

belöningssystemet? (Vem har uttryckt dessa?) 

14) Gör du uppföljning på belöningssystemets mål? 

a) Hur gör du uppföljningen? 

b) Vilka resultat har du fått av uppföljningen? 

15) Mäter ni även mjuka värden som inte är kopplade till ekonomi? Hur mäter ni 

det? 

a) Hur belönar ni det?  

Personliga värderingar av systemet 

16) Vilken "feed-back" har du fått på systemet från "säljare" och andra chefer? 

17) Vilka förväntningar hade du på systemet? (Inställning till systemet, vilka 

effekter trodde du det skulle ge?) 

18) Vad tycker du om belöningssystemet? (bra eller dåligt, hur bra eller dåligt?) 

19) Vilka effekter tycker du att systemet har medfört? (Positivt / negativt; 

förväntade / ej förväntade) 

20) Hur tycker du att din dialog med underställda och överordnade har förändrats 

efter genomförandet av belöningssystemet?  

a) Hur tycker du att belöningssystemet påverkar din relation med underställda 

och överordnade? 

21) Hur ser du på rättvisa i systemet? (…och är det olika för olika anställda?) 

22) Finns det arbetsuppgifter som blir lidande för att de inte är 

belöningsgrundade? 



 

 

23) Kan du påverka innehållet i belöningssystemet? 

24) Åsikter om förändringar av belöningssystemet 

25) Vilka förändringar vill du ha på belöningssystemet? 

26) Vilka skäl har du för att vilja förändra det? 

27) Vad skulle förändringarna medföra? 

28) Vilka är framgångsfaktorerna för den del du styr av organisationen? 



 

 

Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE MEDARBETARE 

Inför 

- Vi är Martin Rybrink och Maria Tunblad från Linköpings universitet. 
- Läser vid Linköpings universitet till civilekonomer och genomför just nu vår D-

uppsats. Den handlar om utvärdering av belöningssystem och vi genomför vår 
studie här då ni omfattas av ett relativt nytt belöningssystem. Vi är mycket 
tacksamma för att ni hjälper oss med den. Telia har ingen koppling till oss och 
vi får inget betalt från dem. 

- Beskriv vilket belöningssystem vi ställer frågor om. 
- Intervjun är uppdelad i två delar. En del som baseras på belöningssystemets 

direkta koppling till dig. Den andra handlar om dina egna åsikter och 
värderingar. 
- Sekretess: 

- De svar ni ger oss kommer bara vi ha tillgång till. När vi skriver samman 
det så kommer vi anonymisera vem som sagt vad och eventuellt även 
omformulera för att ingen ska veta vad just du sade.  

- Vi använder gärna bandspelare för att vi ska kunna gå tillbaka och inte 
missa detaljer. Efter slutförd uppsats spelar vi över eller förstör banden. 
Är det okej? 

Allmänt om honom/henne 

1) Vilken formell funktion har du på Telia och vilken avdelning arbetar du på? 

2) Hur länge har du arbetat på Telia  

3) Hur är dina arbetsuppgifter fördelade? 

Beskrivning av respondentens kontakt med belöningssystemet 

4) Har din arbetstid eller din arbetsinsats förändrats sedan det infördes? (Hur?) 

5) Vad har du för koppling till belöningssystemet/belöningssystemen? (Även 

vilka kopplingar.) 

6) Hur länge har du varit kopplad till belöningssystemet? 

7) Hur fungerar rent praktiskt belöningssystemet för dig? 

8) Vilken funktion tror du belöningssystemet har för företaget?  



 

 

9) Hur har du blivit informerad om belöningssystemet 

Personliga värderingar av systemet 

10) Vilka förväntningar hade du på systemet? (Inställning till systemet, vilka 

effekter trodde du det skulle ge?) 

11) Vad tycker du om belöningssystemet – varför är det dåligt eller bra? (mål, 

mått m.m.) 

12) Vilka effekter tycker du att systemet har medfört? 

13) Hur tycker du att din dialog med medarbetare och dina chefer har förändrats 

efter genomförandet av belöningssystemet? 

14) Hur tycker du att belöningssystemet påverkar din relation med medarbetare 

och överordnade? 

15) Hur rättvist tycker du systemet är?  

16) Hur öppet diskuteras belöningar och löner på din arbetsplats? 

17) Vilka prestationer tycker du är värda belöning? 

18) Hur föredrar du att en belöning ser ut? (individuell / kollektiv; finansiell /icke 

finansiell) 

19) Vilken inställning har du erfarit från dina medarbetare om belöningssystemet?  

20) Kan du påverka innehållet i belöningssystemet?  

Åsikter om förändringar av belöningssystemet 

21) Vilka förändringar vill du ha på belöningssystemet? 

22) Vilka skäl har du för att vilja förändra det? 

23) Vad skulle förändringarna medföra? 



 

 

Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE ANSVARIG 2 

Inför 

- Intervjun är uppdelad i två delar. En del som baseras på företagets info och en 
andra del som mer baseras på Dina åsikter. 

- Sekretess 
- Faktadelen fyller en central del och vi undrar om du önskar att 

någon sekretess tillämpas? Om det ska tillämpas, i vilket 
hänseende då? Säg gärna till om det under intervjun. 

- Vad gäller din egen inställning så kan vi inte anonymisera, men vi 
kan utesluta namn. Är detta okej? 

- Vi använder gärna bandspelare för att underlätta utskrift. Efter 
slutförd uppsats förstör vi banden. Är det okej? 

Allmänt om belöningssystemet utifrån företagets synpunkt 

1) Vad syftar belöningssystemet till? Finns det nedtecknade? 

2) Vilka specifika mål med belöningssystemen har Telia? Finns de nedtecknade? 

3) Vilka specifika konsekvenser av belöningssystem ska undvikas enligt Telia?  

4) Är bonussystemet en del av en långsiktig strategi? Vilken roll spelar 

bonussystemet i denna strategi?  

5) Vilka innefattas i en gruppbonus vad gäller säljbonusen och 

effektivetsbonusen? 

6) Hur ser de mått ut som du vill komplettera systemet med? 

7) Varför utdelas enbart monetära belöningar? 

8) Vad är cheferna instruerade att göra om uppsatt ”belöningsmål” inte uppnås? 

Hans syn (Vad anser du att belöningssystem...) 

9) Vad driver de anställda på avdelningen i Norrköping i verksamheten?  

10) Pratar du med de anställda på Norrköpingskontoret? 

11) Pratar du med alla chefer på Norrköpingskontoret? 

12) Pratar säljare på Norrköpingskontoret med dig om belöningssystemet? 



 

 

13) Vad har säljare och chefer sagt till dig om belöningssystemet? (Låt honom 

utveckla en mångrikedom av kommentarer med detaljer) 

14) Vilka orättvisor finns i systemets 

a) - utformning (grundstenarna i belöningssystemet) 

b) - innehåll (hur många grejer som måste säljas m.m.) 

c) - viktning 

 


