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Sammanfattning 
Bakgrund: Olika former av belöningssystem har blivit allt mer förekommande i Sverige och används i syfte 
att motivera de anställda att prestera i enlighet med organisationens syfte och mål. Genom att skapa 
arbetsmotivation bland anställda kan en mer målkongruent situation uppstå mellan dem och ledningen, och 
företaget kan i sin tur prestera bättre resultat. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera ett bonussystem sett ur anställdas perspektiv, 
med avseende på ett bonussystems inverkan på arbetsmotivation. 
 
Avgränsning: Lön och belöning är två skilda incitament och vi kommer i uppsatsen enbart att fokusera på 
belöningar som erhålls utöver den avtalade lönen. Vidare avgränsas uppsatsen till att beröra belöningssystem 
i form av bonussystem. 
 
Genomförande: Intervjuer har genomförts med tre medarbetare, som representerar de tre avdelningarna på 
företaget samt en facklig representant. Intervjuer har även genomförts med personal- och ekonomichefen på 
vårt fallföretag, Östgöta Brandstodsbolag. 
 
Resultat: Vår undersökning visar att ett bonussystem ses som väldigt positivt bland anställda, då det är en 
extra ersättning som kan erhållas utöver den kontrakterade lönen. Ett bonussystem är motiverande då det ges 
möjlighet till påverkan gällande ett bonussystems mål och mått. Även god kommunikation inom ett företag 
är av vikt för att skapa arbetsmotivation bland anställda.  
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Abstract 
Background: Different forms of reward systems have been more common in Sweden and are used in 
purpose to motivate employees to work in accordance with a company’s goals. By creating work motivation 
among the employees, a more congruent situation can appear between them and the managers, and the 
company can perform better results.  
 
Purpose: The purpose with this thesis is to study and analyse a reward system from the employees 
perspective, regarding it’s affect on work motivation. 
 
Demarcation: Salary and reward are two different kinds of incitement and we will only focus on rewards 
that are received beyond the ordinary salary. We will also demarcate the thesis to focus on bonussystem 
as a form of reward system. 
 
Research method: We have carried out interviews with a person who represent the trade union and with 
three employees who represent the three different departments at the company. Interviews have also been 
made with the person who is responsible for the company’s reward system at Östgöta Brandstodsbolag. 
 
Result: The study shows that a reward system founds to be very positive among employees, due to that it is 
an extra compensation that can be received beyond the salary. A reward system is motivating when the 
employee gives the opportunity to influence the goals and measures. Communication is also of great 
importance to cause work motivation among employees.     
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1 INLEDNING 
 
Som inledande kapitel i vår uppsats vill vi introducera läsaren i ämnesvalet 
och därmed inleda kapitlet med en kort bakgrundbeskrivning om 
belöningssystem. Därefter följer en problemdiskussion som sedan mynnar 
ut i uppsatsens syfte och avgränsning. Kapitlet avslutas med vårt motiv till 
val av ämne följt av en disposition över uppsatsen. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Om det som skrivs är sant är det bara att konstatera att vi lever 
på olika planeter. Det som grävts fram i Skandia avviker på ett 
extremt sätt från vad som är normalt för branschen och 
näringslivet i stort. Gränsen för belöningar i 
försäkringsbranschen går vid som mest en till två extra 
månadslöner per person, givet att företaget visar vinst. På 
Östgöta Brandstodsbolag har alla utom vd möjlighet att erhålla 
bonus, som maximalt ett halvt basbelopp. Det som hänt är inte 
bara oerhört tungt och tråkigt för Skandia, utan det skadar även 
förtroendet för övriga i branschen och svenskt näringsliv i stort. 
Den kris vi nu ser är att jämföra med bankkrisen på 90-talet. 
Bankerna lyckades återvinna kundernas förtroende och det 
kommer försäkringsbranschen också att göra när det som skett i 
Skandia är utrett och klart. Svenskt näringsliv har all anledning 
att se över hur anställda belönas och är den lärdom som alla 
företag bör dra av det inträffade.”  

(Palmefors, 2003, s. 6) 
 

Styrningen inom organisationer är en kritisk funktion där eventuella 
styrningsproblem kan leda till stora förluster och misslyckanden. 
Styrningen inkluderar alla åtgärder eller system som överordnade använder 
för att försäkra att den anställdes handlingar överensstämmer med 
organisationens mål och strategier. Den primära funktionen för styrningen 
är således att influera de anställda att handla på ett önskvärt sätt för att öka 
möjligheten att nå organisationens mål. Eftersom anställda i vissa fall är 
oförmögna eller motvilliga att agera i organisationens intresse måste de 
överordnade vidta åtgärder för att skydda organisationen mot oönskade 
handlingar och istället uppmuntra till önskade handlingar (Merchant, 
2003). 
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Det finns ett flertal sätt för en organisation att styra sin anställda till att 
prestera i enlighet med vad organisationen önskar. Ett styrverktyg som vi 
finner vara intressant att studera är belöningssystem som organisationer kan 
använda för att påverka och styra de anställda till önskade beteenden. 
Armstrong (1994) definierar belöningssystem enligt följande; 

 
”Reward management is the process of developing and 
implementing strategies, policies and systems which help the 
organisation to achieve it’s objectives by obtaining and keeping 
the people it needs and by increasing their motivation and 
commitment.” 

(Armstrong, 1994, s. 177) 
 
Belöningssystem har inte direkt varit omdiskuterat i Sverige, då 
arbetsmarknaden länge präglats av fasta anställningar och centrala 
kollektivavtal om löner. Belöningsfrågorna har dock under de senaste åren 
blivit allt mer omtalat och det finns en internationell trend mot rörliga 
löneformer som resultatlöner, vinstandelssystem, resultatbonus och 
optionsprogram. Denna trend har sin utgångspunkt i USA där 
belöningssystem används i stor omfattning och inom varierande områden 
(Samuelsson 2001). En belöning definieras enligt Lexin som följande; 
 

”Gåva som tecken på uppskattning av en prestation; gottgörelse; 
utmärkelse.” 

(www.lexin.se, 2003-11-25) 
 
Belöningssystem förekommer i många organisationer men är individuella 
till sin karaktär då de är specifikt utformade för att tillgodose olika behov 
och syften. Likaså används belöningssystemen i olika omfattning vilket gör 
att de varierar mellan organisationer. Detta kan förklaras genom Svensson 
& Wilhelmsons (1988) resonemang om att olika organisationers 
belöningssystem kan ha olika syften såsom att skapa ”vi känsla”, belöna 
goda prestationer, behålla kompetent personal, öka konkurrenskraften vid 
nyrekrytering eller skapa skattemässigt fördelaktiga ersättningar. Dessutom 
skiljer sig organisationers belöningssystem åt, beroende på vilken form av 
belöning som de anställda erhåller. Här kan en gränsdragning göras mellan 
exempelvis monetära respektive icke monetära belöningar, individuell 
respektive kollektiva belöningar samt inre respektive yttre belöningar. Ett 
belöningssystem som är väl anpassat efter organisationens mål och syften 
och som motiverar de anställda till att prestera enligt fastställda mål, kan 
öka sannolikheten för att uppvisa goda resultat.    
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Det som sagts om belöningssystem enligt ovan förd bakgrundbeskrivning 
har som syfte att underlätta läsarens förståelse för belöningssystem och 
således ge en bättre grund inför den problemdiskussion som förs enligt 
nedan. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Belöningssystem inom försäkringsbranschen har uppmärksammats i media 
den senaste tiden, vilket bidragit till ett ökat intresse hos oss att studera 
belöningssystem mer ingående. Vi finner ett intresse i att studera det ur de 
anställdas perspektiv för att se huruvida det är motiverande eller inte. 
Många författare hävdar att belöningar motiverar de anställda till att 
prestera bättre och således öka effektiviteten. Svensson & Wilhelmson 
(1988) menar att det främsta skälet till belöningssystem är att öka 
produktivitet och effektivitet, engagera de anställda och öka deras 
motivation. Även Bonner & Sprinkle (2002) föreslår belöningssystem som 
tänkbar metod för att motivera och förbättra individers prestationer. De 
menar att den generella synen på monetära belöningssystem är att de 
påverkar individens prestationer på ett positivt sätt genom att de presterar 
ett bättre resultat. Däremot förklarar inte denna syn hur monetära 
belöningssystem leder till ökad ansträngning. Belöningar kan leda till högre 
måluppfyllelse, samhörighet samt ökad effektivitet i vissa situationer men 
empiriska studier visar på varierande resultat gällande effekten av 
belöningar. Vid flertalet tillfällen förbättras inte prestationerna alls (Bonner 
& Sprinkle, 2002). 
 
Trots att ett stort antal undersökningar har genomförts, finns det få och 
konkreta bevis på hur effektiva belöningssystem kan vara samt hur de bör 
vara utformade (Emmanuel, 1990). Syftet med införande av 
belöningssystem är ofta att motivera anställda, men vi ställer oss frågan om 
det verkligen är motiverande och hur det ses ur de anställdas perspektiv. 
För att studera problemområdet har vi valt Östgöta Brandstodsbolag som 
fallföretag, vilka använder ett bonussystem för att motivera och premiera 
sina anställda.  
 
Utmaningen ligger i att skapa motivation hos de anställda och således öka 
deras arbetsprestation, vilket ska leda till att organisationens övergripande 
mål för verksamhetens uppnås. En mer målkongruent situation mellan 
anställda och organisationen, kommer därmed att resultera i att de 
anställdas prestationer överensstämmer mer med vad organisationen vill att 
de ska prestera. Belöningssystemet syftar därför till att stimulera 
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individernas prestationer och därmed styra dem mot denna önskvärda 
situation.  
 
 

1.3 Problemformulering 
 
Utifrån förd problemdiskussion enligt ovan anser vi att följande frågor är 
av stort intresse för att svara på vårt syfte. 
 
• Hur påverkar bonussystem anställdas arbetsmotivation? 
• Vad anser de anställda om belöningsformen samt de mål och mått som   
   bonussystemet omfattas av? 
 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera och analysera ett bonussystem sett 
ur anställdas perspektiv, med avseende på ett bonussystems inverkan på 
arbetsmotivation. 
 
 

1.5 Avgränsning 
 
Persson (1994) hävdar att den lön som anställda erhåller inte kan ses som 
någon form av belöning eller incitament, utan en belöning är något som 
erhålls förutom den kontrakterade lönen. Vi menar liksom Persson (1994) 
att lön och belöning är två skilda incitament och vi kommer i uppsatsen 
enbart att fokusera på belöningar som erhålls utöver den avtalade lönen. 
Vidare avgränsas uppsatsen till att beröra belöningssystem i form av 
bonussystem. I vårt studerade fall baseras bonusen på företagets resultat 
och ger anställda lika stor del i bonusen. Då fallföretaget är ett självständigt 
bolag inom Länsförsäkringar och har ett specifikt utformat 
belöningssystem för sin verksamhet, innebär således att det vi kommer 
fram till i undersökningen inte nödvändigtvis kan likställas med övriga 
Länsförsäkringsbolag.  
 
 

1.6 Motiv till val av ämne 
 
Valet av ämne grundar sig i att vi i tidigare kurs, företagsstyrning, inom 
företagsekonomi kom att beröra belöningssystem vilket skapade ett intresse 
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hos oss. Eftersom vi vid detta tillfälle endast berörde belöningssystem i en 
mindre omfattning såg vi möjligheten att fördjupa oss inom området i och 
med magisteruppsatsen. Dessutom har vårt ämnesval att göra med att 
belöningssystem i dag är ett väldigt aktuellt ämnesområde inom media, i 
och med all publicering om försäkringsbranschens belöningssystem. Därför 
kom vårt val av uppsatsämne att falla naturligt till belöningssystem. 
 
 

1.7 Målgrupp 
 
Uppsatsens målgrupp är fallföretaget, ekonomistudenter och lärare vid 
universitet och högskolor. Intresse för uppsatsen kan även finnas hos andra 
företag som har eller planerar att införa belöningssystem i sin organisation. 
Uttryck och begrepp som inte definierats i uppsatsen anses vara kända för 
målgruppen.  
 
 

1.8 Disposition 
 
Nedan följer en disposition över uppsatsen som syftar till att öka läsarens 
förståelse för hur den är uppbyggd.    
 
Kapitel 1   
Inledning; I det inledande kapitlet presenteras en allmän beskrivning över 
belöningssystem som styrverktyg. Därefter behandlas uppsatsens 
problemområde genom diskussion som leder fram till den 
problemformulering och det syfte vi vill besvara. Därefter behandlas bland 
annat uppsatsens avgränsning och målgrupp.  
 
Kapitel 2   
Metod; I detta kapitel beskriver vi inledningsvis vårt vetenskapliga 
förhållningssätt och det metodsynsätt vi förhåller oss till. Därefter följer 
vårt praktiska tillvägagångssätt för undersökningen. Avslutningsvis berörs 
den kritik som kan förknippas med vårt val av metod. 
 
Kapitel 3  
Teori; I kapitlet redogör vi för de teoretiska referensramar vi använt, 
hämtat från författare som Hopwood (1974), Feldman (1983) och Simons 
(2000). Teorikapitlet är uppdelat i tre delar vilka utgörs av belöningssystem 
som styrinstrument, arbetsmotivation samt belöningssystems utformning.  
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Kapitel 4  
Företagspresentation; Här beskrivs fallföretaget som vi bygger vår 
undersökning på, Östgöta Brandstodsbolag. Informationen i kapitlet syftar 
till att öka läsarens förståelse för företagets verksamhet och miljö. Vidare 
redogör vi för fallföretagets belöningssystem som utgör grunden för 
empirin.  
 
Kapitel 5 
Resultatet av vår empiriska undersökning; I det här kapitlet presenteras 
resultatet av de intervjuer vi genomfört med utvalda intervjupersoner på 
fallföretaget. 
 
Kapitel 6  
Analys; I detta kapitel analyseras resultaten vi erhållit från undersökningen 
med hjälp av den teoretiska referensramen som vi presenterar i 
teorikapitlet. 
 
Kapitel 7  
Slutsatser; I kapitlet redogör vi för de slutsatser som kan dras utifrån 
insamlat material och genomförd analys. Som avslutning på kapitlet 
tillförsäkrar vi att frågorna i problemformuleringen och uppsatsens syfte i 
det inledande kapitlet besvaras. Som avslutning ger vi förslag på fortsatta 
studier inom ämnesområdet som vi finner intressanta. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis vilket metodsynsätt vi förhåller oss till 
i uppsatsen, följt av vilken metod vi valt att använda samt vårt 
tillvägagångssätt för att genomföra undersökningen. En av de viktigaste 
frågorna vid valet av metod är huruvida vald metod kan ge ett ärligt och 
trovärdigt svar på de frågor som studien avser att besvara. Som avslutning 
på kapitlet tar vi upp den källkritik som vi anser vara förenad med vårt val 
av källor. 
 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Patel & Davidson (1994) talar om positivism och hermeneutik som två 
vetenskapliga förhållningssätt, som kan sägas vara dess raka motsatser. 
Positivism handlar om att dra en gräns mellan vetenskap och icke 
vetenskap. Detta kallas för verifierbarhetsprincipen, vilket innebär att 
teoretiska utsagor ska kunna översättas till observationer. Positivister 
kännetecknas av att de står i yttre relation till forskningsobjektet, det vill 
säga att forskaren ska vara objektiv i sitt arbete. Utfallet ska bli det samma 
oavsett forskare. Hermeneutik till skillnad från positivism innebär att 
forskaren försöker skapa kvalitativ förståelse, genom att förstå och tolka 
andra människor. Forskarens roll är således öppen, subjektiv och 
engagerad. Hermeneutiken handlar om att forskaren, utifrån sin egen 
förförståelse, närmar sig objektet på ett subjektivt sätt. Forskarens 
förförståelse och kunskap är en tillgång för att tolka och förstå det som 
studeras. Det som även skiljer dessa förhållningssätt från varandra, är att 
positivisten studerar objektet bit för bit, medan hermeneutikern försöker se 
till helheten (Patel & Davidson, 1994). 
 
Utifrån ovanstående anser vi att vårt vetenskapliga förhållningssätt mest 
kan liknas vid hermeneutiken. Vår förförståelse till vårt valda 
problemområde har vi främst erhållit genom kunskaper under vår studietid. 
Vidare anser vi även att en viss förförståelse har skapats hos oss, då olika 
former av belöningar under den senaste tiden har diskuterats i media. Till 
förförståelsen kan också nämnas att vi haft en personlig kontakt på 
fallföretaget, som bidragit till att vi har skapat oss en förståelse för 
fallföretagets bonussystem. Ett hermeneutiskt förhållningssätt 
karakteriseras enligt Patel & Davidson (1994) av att det varken finns en 
bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för tolkningen. Detta kallas ofta för 
den hermeneutiska spiralen, se figur 2.1 nedan, som innebär att delar som 
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förförståelse, tolkning och text kontinuerligt utvecklas och är delar i en 
helhet som också förändras och utvecklas. Den förförståelse vi hade för 
vårt ämnesområde har kontinuerligt vuxit fram genom de intervjuer vi 
genomfört. Vidare har vår förförståelse bidragit till att sätta de olika 
delarna i ett större sammanhang för att förstå helheten.  
 

 
 
FIGUR 2.1 DEN HERMENEUTISKA SPIRALEN 
 
Källa: Egen bearbetning av Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s. 220  
 

 
2.2 Metodsynsätt 

 
Arbnor & Bjerke (1994) talar om olika synsätt inom företagsekonomin och 
skiljer på tre olika metodsynsätt; analytiskt synsätt, systemsynsätt och 
aktörssynsätt. Det analytiska synsättet innebär att när kännedom har 
skapats om en helhets olika delar summeras dessa för att erhålla helheten. 
Systemsynsättet, till skillnad från analytiskt synsättet, antar att verkligheten 
är arrangerad på ett sätt att helheten avviker från summan av delarna. Dessa 
två synsätt antar båda att verkligheten är objektiv till skillnad från 
aktörssynsättet som antar att verkligheten är en social konstruktion. En 
författares val av synsätt kan förklaras enligt nedan; 
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”Man kan aldrig empiriskt eller logiskt testa ut det bästa 
synsättet. Det kan endast ske reflektionsmässigt i relation till en 
undersökningssituation och relativt sin egen personliga 
livsuppfattning.” 

(Arbnor & Bjerke, 1994 s. 22) 
 
Aktörssynsättet innebär att helheten förstås utifrån delarnas egenskaper, 
vilket även det hermeneutiska förhållningssättet gör. Enligt den mening 
menar vi att de intervjuer vi genomfört med enskilda individer på 
fallföretaget utgör delarna av helheten, som sedan sätts i en större kontext 
för att skapa oss en förståelse för vårt problemområde. Aktörssynsättet har 
inget förklarandeintresse utan intresset ligger i att förstå sociala enheter 
utifrån de enskilda aktörerna. Det handlar om att fokusera på 
kartläggningen av den betydelse och innebörd som olika aktörer lägger i 
olika handlingar. Därav anses verkligheten vara en social konstruktion, 
bestående av individer och deras interaktioner. Detta kan förklaras med att 
ett gemensamt språk kan ge olika innebörder beroende på interaktionen 
med andra individer, vilket innebär att helheter och delar blir flertydiga och 
omtolkas fortlöpande (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Vi anser att vårt synsätt kan liknas vid aktörssynsättet då vi ser på 
verkligheten som sociala konstruktioner. Eftersom vi förhåller oss på ett 
subjektivt sätt till verkligheten, kommer detta att genomsyra vårt sätt att 
tolka. Vi menar att olika individer har olika erfarenheter och uppfattningar, 
vilket medför att information kan tolkas på olika sätt. Därav anser vi att det 
inte finns någon objektiv verklighet. Dock anser Arbnor & Bjerke (1994) 
att verkligheten är objektiverande då flera individer delar samma 
uppfattning, det vill säga en objektivering av den subjektiva verkligheten. 
Viktigt att poängtera är att detta inte kan likställas med en objektiv 
verklighet som i de två andra synsättens bemärkelse. 
 
 

2.3 Angreppssätt 
 

”Hur man ska skall relatera teori och verklighet är ett av de 
verkligt centrala problemen inom filosofin, metavetenskapen och 
inom allt vetenskapligt arbete.” 

(Patel & Davidson, 1994, s. 20) 
 
Med denna utgångspunkt anser Patel & Davidson (2003) att induktion och 
deduktion är två angreppssätt som kan användas för att dra slutsatser vid en 
undersökning. Patel & Davidson (1994) beskriver induktion som att 
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forskaren studerar det han/hon vill undersöka utan att först ha förankrat 
undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Utifrån det som forskaren 
har samlat in från empirin formuleras senare en teori (Patel & Davidson, 
1994). Wigblad (1997) förklarar även att detta angreppssätt karakteriseras 
av en ensidig rörelse från empiri till teori. Deduktion innebär att 
utgångspunkten tas ur redan befintliga teorier, som det sedan härleds 
hypoteser från. Vidare förknippas även det deduktiva angreppssättet med 
bevisföring (Wigblad, 1997). En annan skillnad mellan dessa två sätt är att 
induktion följer upptäckandets väg, medan deduktion följer bevisandets väg 
(Patel & Davidson, 2003). De två angreppssätten som vi redogjort för 
enligt ovan illustreras i nedanstående figur. 
 

 
 
FIGUR 2.2 INDUKTIV OCH DEDUKTIV ANSATS 
  
Källa: Egen bearbetning av Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s. 218  
 
Som nämnts i citatet ovan är det enligt Patel & Davidson (1994) ofta en 
svårighet hur man ska relatera teori och verklighet till varandra. Vi hävdar 
att vår utgångspunkt präglas av induktion, då vi genom vår förförståelse 
fann ett intressant problemområde att studera. Som vi tidigare sagt ovan, 
beskrivs induktion med att forskaren studerar det han/hon vill undersöka 
utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori. 
Utifrån det som forskaren har samlat in från empirin formuleras senare en 
teori. Det sistnämnda kan vi dock inte härleda till vår studie då vi utifrån 
teorier formulerade den intervjumanual vi använde vid genomförandet av 
intervjuerna. Detta liknas mer vid det som Patel & Davidson (1994) kallar 
deduktion. Sammanfattningsvis anser vi som sagt att vår utgångspunkt är 
av induktiv ansats, eftersom vi såg ett intressant område att fördjupa oss 
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inom. Ett annat argument för att vår undersökning präglas av induktion är 
att vi vill skapa oss en förståelse för vårt problemområde och inte testa 
teorier genom hypotesprövning, som det deduktiva angreppssättet 
förespråkar. Dessutom är vårt angreppssätt inte av deduktiv ansats, då vår 
empiriska undersökning inte syftar till någon bevisföring. Vi vill däremot 
öka vår kunskap och förståelse för bonussystems inverkan på anställdas 
arbetsmotivation genom att, som Wigblad (1997) förklarar induktion, 
erhålla emiriskt material från omvärlden och utifrån det dra slutsatser med 
hjälp av teorier. 
 
 

2.4 Fallstudie med kvalitativ ansats 
 
En fallstudie innebär enligt Patel & Davidson (1994) att en undersökning 
genomförs på en mindre avgränsad grupp, vilket kan utgöras av en enskild 
individ, en grupp av individer, en organisation eller en specifik situation. 
Enligt Merriam (1994) finns det inga definitiva regler för hur 
undersökningen ska gå till, varken vad det gäller planering, insamling eller 
analys av information. Detta gör det möjligt för forskaren att anpassa 
undersökningen och ändra inriktning under arbetets gång. Vidare förklarar 
författaren att vid en fallstudie kan alla metoder från intervjuer till tester 
användas. Då vi genom uppsatsen vill belysa anställdas syn på ett 
bonussystem och dess inverkan på personalens arbetsmotivation, har vi valt 
att genomföra en fallstudie. Vi menar vidare att vi genomför en form av 
fallstudie då vi har för avsikt att undersöka endast ett utvalt företag för att 
närma oss problemområdet. Ett problem som kan associeras till fallstudier 
enligt Gummesson (1991) är att denna form av studie är förenad med 
svårigheter vad det gäller studiens generalisering. Detta återkommer vi till 
under 2.6. Anledningen till att vi endast undersöker ett fallföretag har att 
göra med att vi är begränsade rent tidsmässigt. Dessutom tror vi oss kunna 
komma djupare inom problemområdet, än vad en mindre djupgående 
fallstudie med flera undersökningsobjekt skulle göra. 
 
Det finns olika vägar att tillgå vid sökandet av information. Valet sker ofta 
mellan två metoder, den kvalitativa och den kvantitativa. Kvalitativa 
metoder är kända som mjukare och ger mer utvecklande svar medan 
kvantitativa metoder är kända som hårdare och ger mer absoluta tal 
(Svenning, 2000). Kvalitativ metod innebär att information samlas in för att 
kunna få en djupare förståelse av det problem som studeras och beskriva 
dess helhet. Detta genom riklig information och endast ett fåtal 
undersökningsobjekt för att fokusera på det unika och säregna. Metoden 
kännetecknas av närhet till den källa där informationen hämtas. Den 
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kvantitativa metoden försöker ge en förklaring av ett problem utifrån 
anskaffandet av måttlig information om många objekt. I regel används 
strukturerade observationer som enkäter med givna svarsalternativ. Allt 
detta är nödvändigt för att genomföra formaliserade analyser och 
jämförelser (Holme & Solvang, 1991). Vi kommer i vår undersökning att 
använda en kvalitativ metod då vi anser den ge en mer ingående förståelse 
för hur de anställda ser på bonussystemet och hur de motiveras av det. 
Merriam (1994) hävdar att det som är utmärkande för kvalitativa fallstudier 
är upptäckten av nya begrepp och relationer samt en ny förståelse. Genom 
en kvalitativ fallstudie har vi en förhoppning om att kunna ta till vara och 
beskriva individers uppfattningar och åsikter om ett bonussystem. 
 

 
2.4.1 Val av fallföretag 

 
Valet av fallföretag för att studera vårt problemområde grundar sig i att vi 
som författare har ett intresse för försäkringsbranschen. Vid 
inledningsskedet av uppsatsskrivandet kontaktades flera av de större 
aktörerna inom försäkringsmarknaden. Det företag vi valde att studera är 
Östgöta Brandstodsbolag, då de visade ett stort intresse för vårt 
problemområde och då det inom företaget för närvarande är ett aktuellt 
ämne. Dessutom ansåg vi att deras lättillgänglighet, både gällande 
geografisk placering och deras samarbetsvilja, skulle bidra till en ökad 
tillgång av information och underlätta det fortsatta arbetet. Fallföretaget 
och dess belöningssystem, som är en form av bonussystem, behandlas 
vidare i kapitel 4.  
 
 

2.5 Tillvägagångssätt 
 
De källor som kan användas vid undersökning av ett problemområde kan 
delas upp i två områden, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata utgör 
källor som är publicerade medan primärdata är sådan information som 
uppkommer under undersökningens gång Bell (2000). Sekundära källor 
fick vi tillgång till då vi i initialskedet koncentrerade oss på att teoretiskt 
fördjupa oss inom det aktuella ämnesområdet genom litteratursökning på 
biblioteket vid Linköpings universitet. Vi upptäckte i och med 
litteratursökningen att belöningssystem är ett ämnesområde som 
karakteriseras av flertalet infallsvinklar och perspektivskildringar. 
Dessutom fann vi flertalet empiriska undersökningar med skilda resultat 
gällande belöningssystems påverkan på individers motivation.  
 



METOD 
 
 
 

 13

En av den första litteraturen vi påträffade, och som enligt vårt tycke var 
relevant och applicerbar på vår empiriska undersökning, var 
”Belöningssystem” av Svensson & Wilhelmson (1988), vilken fick utgöra 
grunden för vår fortsatta litteratursökning. Databaser vi använt för 
litteraturstudier är bland annat Academic Search Elite, Business Source 
Elite, Elsevier och Libris. De sökord vi använt är reward, reward system, 
motivation, pay, payment, measurment, goal, incentive, effort och 
performance. Denna förutsättningslösa och omfattande datainsamling samt 
tillhörande genomgång av insamlat material och litteraturstudier, utgör 
grunden och referensramen till uppsatsen tillsammans med den kunskapen i 
ämnet vi införskaffat sedan tidigare. Den sekundärdata vi erhöll genom 
litteratursökningen ligger till grund för den primärdata som införskaffats 
genom främst intervjuer och som vi redogör för enligt nedan. 
 

 
2.5.1 Intervjuer 

 
De huvudsakliga primärdata vi använt, är den vi har erhållit genom 
intervjuer. Intervjuerna kan delas upp i tre delar, där den första intervjun 
genomfördes med fallföretagets personal- och ekonomichef. Till 
intervjutillfället användes inga uppställda frågor utan vi lät respondenten 
styra intervjun genom att förklara och beskriva företagets verksamhet och 
dess bonussystem. Denna intervju gav oss en djupare förståelse för 
bonussystemets utformning och syften, och fick utgöra grunden för 
nästkommande intervjuer. Den andra delen av intervjuer genomfördes med 
en facklig representant eftersom personen har god insikt i bonussystemet 
och är väl medveten om de anställdas åsikter och synpunkter. Den fackliga 
representantens svar fick således utgöra en generell bild av de dominerade 
åsikterna bland de anställda. För att fastställa den fackliga representantens 
svar och säkerställa att respondentens personliga åsikter inte genomsyrat 
svaren, intervjuades ytterligare tre anställda från respektive avdelning. 
Intervjuerna med de tre anställda utgör således den sista delen i 
intervjuprocessen. Dessa intervjuer genomfördes även för att få tillgång till 
annan information som inte erhölls genom intervjun med den fackliga 
representanten. 
 
Urvalsprocessen skedde med hjälp av personallistor vi erhöll från 
fallföretaget. Utifrån listorna valdes slumpmässigt en anställd från 
respektive affärsområde sak, liv och bank. Samtliga chefer exkluderades, 
då vi vill att undersökningen ska skildras ur den anställdes syn och inte ur 
ledningsperspektiv. Det visade sig dock att samtliga av de utvalda inte hade 
möjlighet att delta i någon intervju på grund av tidsbrist. Istället kontaktade 
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de utvalda högre instans inom respektive avdelning som i sin tur valde ut 
tre personer som hade tid och möjlighet att medverka vid en intervju. Då 
urvalsprocessen inte blev slumpmässig, vet vi inte på vilka grunder 
intervjupersonerna blev utvalda. Med anledning av detta kan det finnas risk 
för att de intervjuade valdes ut beroende på deras kunskap om 
bonussystemet. Men med tanke på de svar som respondenterna gav, anser 
vi inte att de valdes ut efter deras respektive kunskaper om bonussystemet, 
varför vi inte heller anser att urvalet har påverkat det slutliga resultatet av 
studien. Intervjuerna inleddes med en förklaring till uppsatsens förekomst 
samt syftet med intervjun. Intervjumanualerna är utformade enligt fem 
områden som beskrivs vidare under rubrik 2.5.2.  
 
Till intervjutillfällena förbereddes två manualer till grund för intervjuerna. 
Manualerna var dock av liknade karaktär, där det enda som skiljde dem åt 
var att den fackliga respondentens frågor inte ställdes personligen, då 
personen representerade de anställdas åsikter. Holme & Solvang (1997) 
menar att denna form av intervju syftar till att fånga respondenternas 
synpunkter och egna uppfattningar. Därför användes intervjumanualer med 
öppna frågor för att i minsta mån styra respondenterna. Under intervjuernas 
gång tillkom dock frågor som låg utanför manualen, vilka vi tog hänsyn till 
under intervjuerna genom följdfrågor. Holme & Solvang (1997) poängterar 
även vikten av flexibilitet vid kvalitativa intervjuer. Detta innebär att 
möjlighet ges att både ändra frågor samt dess ordningsföljd. Detta blev 
påtagligt under våra intervjuer då vi ibland var tvungna att ställa följdfrågor 
och komplettera med ytterligare frågor, för att erhålla så mycket och 
kvalitativ information som möjligt.  Följdfrågor krävdes även för att 
förtydliga en del svar samt för att utveckla vissa kommentarer. Samtliga 
intervjuer genomfördes med anställda på huvudkontoret i Linköping. 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats och pågick under 
trettio till fyrtio minuter. Under intervjuernas gång var vi båda närvarande, 
dels för att öka möjligheten att ta till vara på information samt för att 
erhålla så utvecklade svar som möjligt. 
 
Efter genomförandet av intervjuer valde vi att transkribera svaren, vilket 
innebär att man ordagrant skriver ner vad respondenterna svarade vid 
intervjutillfällena. Vid samtliga intervjuer har vi använt bandspelare för att 
registrera informationen, vilket medför att vi kan försäkra oss att vi 
uppfattat informationen på ett så korrekt sätt som möjligt. Användningen 
av bandspelare möjliggjorde således att vi kunde transkribera svaren. Detta 
tillvägagångssätt gjorde det även möjligt att lyfta fram betydelsefulla citat, 
vilket skulle vara svårt att genomföra då det inte ges tillåtelse att banda 
respondenters svar vid intervjuer. Vidare menar vi att risken för 
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misstolkning och missförstånd av materialet reduceras. Dessutom minskar 
även risken för snedvridning av respondenternas svar.  
 
 

2.5.2 Motiv till val av intervjufrågor 
 
Vid framtagandet av intervjufrågor till respondenterna, utformades 
intervjumanualerna i fem delar. Den första delen behandlar allmänna 
frågor, där personliga frågor ställdes till respondenten angående personens 
funktion på företaget och deras koppling till bonussystemet. Den andra 
delen berör anställdas åsikter om bonussystemet, där frågor ställdes om vad 
de anställda allmänt uppfattar som positivt och negativt samt om de anser 
sig vara väl insatta i bonussystemet. Den tredje delen behandlar 
bonussystemets mål och mått, där vi vill urskilja om de anställda anser sig 
vara medvetna om vilka mål och mått som de berörs av, samt deras 
möjlighet till att påverka dem. Den fjärde delen handlar om anställdas 
motivation och belöningsform, där vi som intervjuare vill urskilja ett 
belöningssystems inverkan på arbetsmotivation. Dessutom behandlas 
anställdas syn på belöningsformen. Den avslutande delen syftar till att 
belysa de anställdas åsikter till eventuella förändringar.  
 
 

2.6 Metodkritik 
 
I detta avsnitt vill vi tydliggöra för hur vi gått tillväga för att möta klassiska 
problem som kan uppstå vid en undersökning. Vi vill för läsaren redogöra 
för hur vi försökt skapa trovärdighet och tillförlitlighet i uppsatsen. Genom 
att vidta åtgärder mot dessa problem anser vi oss ha kunnat reducera dessa 
faktorers påverkan på uppsatsens resultat och slutsatser. Två problem som 
kan associeras till valet av metod är validitet, det vill säga hur väl 
undersökningen avspeglar verkligheten, och reliabilitet som kan förklaras 
med mätningarnas tillförlitlighet (Svenning, 2000). Enligt Patel & 
Davidson (1994) står reliabilitet och validitet i relation till varandra, då det 
inte enbart kan fokuseras på det ena och utelämna det andra. Kvale (1997) 
nämner dessutom generaliserbarheten som en tredje faktor att ta hänsyn till 
vid valet av metod. 
 
Reliabilitet innebär att mätinstrumentet ska ge stabila och tillförlitliga 
resultat. För att uppnå hög grad av reliabilitet bör metoden eller 
angreppssättet vara oberoende av undersökare och undersökta enheter. Det 
innebär att två undersökningar med samma syfte och metoder ska ge 
samma resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Validitet, kan 
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definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avser att mätas 
och innebär hur giltig informationen är (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1999). Kvale (1997) definierar det även som hur giltig informationen är, 
hur hög sanningshalt det är i svaren. 
 
Vid utformningen av intervjumanualerna var vi noggranna med att 
översätta begrepp som kan innebära olika tolkningar för olika individer. En 
del anställda omfattades av andra belöningssystem, vilket medförde att det 
av vikt att särskilja på dessa, då vi endast behandlade frågor som berörde 
företagets bonussystem. Även ord såsom motivation var vi noggranna med 
att definiera då vi endast syftade på arbetsmotivationen. Dessa 
förtydliganden anser vi vara bidragande till att säkerställa att vi fick den 
information vi avsåg. För att öka validiteten ytterligare provades 
intervjumanualen på en oberoende person som berörs av fallföretagets 
bonussystem. Därmed gavs möjligheten att korrigera eventuella oklarheter 
och öka sannolikheten för att mäta det vi avser att mäta.  
 
Vid intervjutillfällena garanterade vi respondenterna anonymitet, då vi 
anser att de svar vi skulle erhålla, får en högre sanningshalt, eftersom det då 
ges en större möjlighet att uttrycka sina personliga åsikter och synpunkter. 
Samtliga respondenter hade trots allt ingen önskan att vara anonyma, men 
vi valde att behandla dem som anonyma och kommer i kapitel fem endast 
att benämna dem efter vilken avdelning de är verksamma inom. Genom att 
garantera respondenterna anonymitet tror vi oss kunnat öka den totala 
trovärdigheten i undersökningen.   
 
För att öka trovärdigheten i respondenternas svar valdes 
intervjumanualerna att inte skickas till respondenterna i förväg. 
Anledningen var att vi ville ha så ärliga och trovärdiga svar som möjligt. 
En intervjumanual som skickas till respondenterna i förväg tror vi kan 
medföra att personer som inte är medvetna om samtliga faktorer i 
bonussystemet har möjlighet att informera sig själv genom olika åtgärder. 
Denna situation kan medföra att de svar vi erhåller inte är trovärdiga, då de 
ger intryck av något som inte avspeglar verkligheten. Då respondenterna 
var medvetna om att vi skulle genomföra en intervju med dem kan det dock 
ha medfört att de trots allt informerade sig själva om eventuella oklarheter 
med bonussystemet. Det faktum att två av respondenterna tagit del av den 
information som ges på fallföretagets intranät, och hade det tillhands vid 
intervjutillfället, tror vi kan ha medfört att trovärdigheten till viss del kan 
ha reducerats. Men med tanke på de svar vi fick tror vi dock inte att detta 
påverkat resultatet i sin helhet, då dessa personer inte ansåg sig vara 
speciellt insatta i bonussystemet som helhet. 
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Vid genomförandet av intervjuer finns risk för att en viss intervjuareffekt 
kan uppstå, vilket innebär att intervjuaren påverkar respondenten. Arbnor 
& Bjerke (1994) menar att när denna effekt uppstår, svarar respondenten på 
ett sätt som personen tror att intervjuaren vill att personen ska svara. Om en 
sådan situation uppstår finns det en risk att svaren blir av felaktig karaktär. 
För att möta detta har vi ställt öppna frågor för att inte påverka 
respondentens svar och i minsta mån försökt leda dem till svar som inte 
helt speglar deras personliga åsikter. Under genomförandet av intervjuer 
har vi även försökt att ta en neutral ställning och inte uttryckt våra 
personliga åsikter, för att inte påverka respondenternas svar. Vi är dock 
medvetna om att vi i viss mån kan ha påverkat respondenterna i sina svar 
då vi ställt följdfrågor efter svar som varit outvecklade av personen. 
Därmed kan en viss grad av intervjuareffekt kunnat uppstå vid 
intervjutillfällena. 
 
Generaliserbarhet innebär huruvida en individs resultat är gällande för 
andra undersökningar (Patel & Davidson, 2003). Kvale (1997) talar om 
olika former av generalisering, däribland statistisk och analytisk 
generalisering. Vi anser dock att en statistisk generalisering inte är 
applicerbar på vår undersökning, då vi inte ser någon möjlighet att 
statistiskt fastställa att våra resultat kan likställas med andra företags 
belöningssystem. Denna form av generalisering kännetecknas dessutom av 
ett slumpmässigt urval av intervjupersonerna från en population, vilket vi 
inte genomfört. Däremot anser vi att vår generalisering kan liknas vid den 
analytiska generaliseringen som författaren talar om. Detta innebär att en 
bedömning görs för att se huruvida ett visst resultat från en situation kan ge 
vägledning för vilka utfall som kan uppstå vid andra situationer (Kvale, 
1997). Vi hävdar att det som vår undersökning leder fram till kan vara ett 
möjligt utfall för organisationer med belöningssystem av liknade karaktär. 
Vidare anser vi att resultaten av undersökningen kan utgöra vägledning och 
en stödjande funktion för företag som planerar att införa eller 
omstrukturera ett nuvarande belöningssystem. Det finns dock författare 
som hävdar att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån enstaka 
fallstudier, men Merriam (1994) menar att det vid fallstudier går att 
generalisera från enstaka fall. Vi ämnar inte med vår studie att generalisera 
till alla former av belöningssystem. Däremot anser vi att de slutsatser och 
resultat vi kommer fram till kan jämföras med andra företags 
belöningssystem som liknar det belöningssystem vårt fallföretag har. Med 
liknande belöningssystem syftar vi på någon form av bonussystem som 
innebär att anställda får en lika del av företagets vinst. Som vi diskuterat 
ovan anser vi även att våra resultat och slutsatser kan vara till stöd för 
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andra företag som redan har eller ska införa någon form av 
belöningssystem. 
 
 

2.7 Källkritik 
 
Vi anser att viss kritik kan riktas mot en del av den litteratur vi valt. Vår 
teori grundar sig delvis på äldre källor såsom Vroom (1964), Hopwood 
(1974) och Feldman (1983). Efter noggranna och övervägande 
litteraturstudier finner vi dock att dessa källor fortfarande kan appliceras på 
nuvarande företags belöningssystem, trots att dessa anses vara gamla. 
Genom litteraturstudier har vi även observerat att flertalet av den 
modernare litteraturen hänvisar till Hopwood och Vroom, varvid vi anser 
att det styrker användandet av dessa källor. Även Svensson & Wilhelmson 
(1988) kan anses vara en gammal källa, men den har trots allt visat sig vara 
en bra utgångspunkt och använts som komplement till Svenssons nyare 
version från 2001. Det faktum att flertalet av de källor vi använt är 
amerikanska, kan ha medfört en viss vinkling då belöningssystem och 
belöningar i alla former är mer utpräglat i USA än i Sverige. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensram vi applicerat på 
vår studie och inleder med hur belöningssystem kan användas som 
styrmedel. Därefter behandlas olika teorier om hur belöningssystem 
motiverar anställda till att öka sina ansträngningar och prestationer, som 
sedan följs av en beskrivning om hur belöningssystem kan vara utformade. 
Författarna vi refererar till talar om belöningssystem rent generellt, där 
bland annat bonussystem inkluderas, varför vi valt att använda termen 
belöningssystem i kapitlet. 
 
 

3.1 Styrning med belöningssystem 
 
Belöningssystem är en form av styrverktyg som organisationer kan 
använda för att motivera anställda till att anstränga sig mer och således 
prestera bättre resultat, vilket överrensstämmer med organisationens 
uppsatta mål. På så sätt uppstår en allt mer målkongruent situation mellan 
de anställda och organisationen, vilket i sin tur resulterar i att de berörda 
parterna i organisationen arbetar mer mot samma riktning. Efter 
genomgångna litteraturstudier kan vi konstatera att de författare vi refererar 
till använder, som vi nämnt ovan, belöningssystem som ett gemensamt 
begrepp för olika former av belöningar. Bonussystem, som vi avser att 
studera, är således en form av belöningssystem.     
 
Ett av de främsta sätten för de överordnade att försöka motivera sina 
anställda till att anstränga sig mer och i enlighet med vad organisationen 
vill att de ska prestera, kan ske genom att sammankoppla deras prestationer 
med ett organisatoriskt belöningssystem. Belöningssystemet mäter de 
anställdas verkliga prestationer, vilka belöning och straff sedan relateras till 
i förhållande till uppsatt standard för prestationerna. Eftersom 
intressekonflikter uppstår på alla nivåer inom organisationer, skapas ett 
belöningssystem som har till syfte att uppmuntra anställda på alla nivåer 
och agera enligt de beteenden som reflekteras i mätsystemet (Hopwood, 
1974). 
 
Hopwood (1974) har utvecklat en modell som visar att de anställdas 
beteenden och prestationer inte alltid sammanfaller med de prestationer och 
beteenden som anses vara önskvärda från organisationens sida, vilket 
illustreras i följande figur; 
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FIGUR 3.1 THE MEASUREMENT-REWARD PROCESS WITH  
                    IMPERFECT MEASUREMENT 
 
Källa: Egen bearbetning av Hopwood, 1974, s. 108 
 
Hopwood (1974) menar att den anställde har en förmåga att fokusera på 
individuella mål (B), vilka inte alltid överensstämmer med organisationens 
syften och mål (A). Konflikter ses därför som en allmän situation för 
organisationer och leder således till målinkongruens. En lösning på 
konflikten enligt Hopwood är att skapa ett belöningssystem som kan 
påverka de anställdas beteenden genom att relatera belöningar för 
uppnådda prestationer och fokusera på det som mäts (C). Genom att 
fokusering sker på det som mäts, vilket är det önskvärda, leder det till att 
anställda presterar i enlighet med organisationens mål och syften (B flyttas 
närmare A) och en mer målkongruent situation uppstår (C). Detta utfall 
innebär att de anställdas prestationer flyttas mot de beteenden som 
inkluderas i mätprocessen. Den situation som uppstår i C är ideal men 
uppstår sällan i verkligheten då D är en mer förekommande situation 
(Hopwood, 1974). 
 
I ett idealt system kommer de prestationer som mäts med hjälp av det 
formella styrsystemet att omfatta så stor del av de önskvärda prestationerna 
som möjligt. Det är dock svårt att i verkligheten konstruera mått för alla 
önskvärda prestationer och de mått som används motsvarar ofta inte vad 
som fordras. Beroende på i vilken utsträckning individer önskar 
tillgodogöra sig mer av organisationens belöningar, kommer prestationerna 
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att innefatta mer av de nya måtten som ligger till grund för belöningar. 
Dessa prestationsmått i kombination med lämpliga belöningar motiverar till 
ett beteende som ökar måluppfyllelsen i organisationen (Samuelsson, 
2001). 
 
Det är högst osannolikt att fullständig kongruens finns mellan anställdas 
mål och organisationens syfte. Hopwood anser att det oftast förekommer ett 
ömsesidigt beroende av varandra, även vid avsaknad av ett mät- och 
belöningssystem. I modellen utgörs det ömsesidiga beroendet av pilarna 
mellan individuella mål och organisationens mål. Då mätsystemet inte är 
perfekt och att vissa beteenden som mäts har större betydelse än andra, 
kommer sambandet mellan mätprocessen och belöningssystemet endast att 
uppmuntra till det beteende som är avsett att mätas. Detta resulterar i att 
andra lika viktiga aspekter ignoreras (Hopwood, 1974). 
 
 

3.2 Motivation 
 
Motivation är ett begrepp som präglas av flertalet betydelser och har olika 
innebörd för olika individer. Steers & Porter (1991) förklarar hur termen 
definieras av olika författare: 
 

...the contemporary (immediate) influence on the direction, vigor, 
and persistence of action. (Atkinson, 1964) 
...how behaviour gets started, is energized, is sustained, is 
directed, is stopped, and what kind of subjective reaction is 
present in the organism while all this is going on. (Jones, 1955) 
...a process governing choice made by persons or lower 
organism among alternative forms of voluntary activity. (Vroom 
1964) 
...motivation has to do with a set of independent/dependent 
variable relationships that explain the direction, amplitude, and 
persistence of an individual’s behaviour, holding constant the 
effects of aptitude, skill, and understanding of the task, and the 
constraints operating in the environment. (Campell & Pritchard, 
1976)   

 
Definitionerna visar på att fenomenet har ett antal gemensamma nämnare 
som karakteriserar begreppet. När motivation diskuteras talar man om vad 
som stimulerar mänskligt beteende, vad som styr sådant beteende samt hur 
detta beteende upprätthålls (Steers & Porter, 1991). Vad som är specifikt 
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för motivation enligt definitionerna är alltså att termen anspelar på 
processen för hur individers beteenden påverkas. 
 
De motivationsteorier som vi kommer att redogöra för i detta avsnitt syftar 
endast till att förklara hur individers olika grad av arbetsmotivation 
påverkas vid användningen av ett belöningssystem.  
 
Ett av de primära syftena med ett belöningssystem enligt Armstrong (1992) 
är att det ger upphov till ökad motivation hos de anställda. Detta leder till 
frågor såsom vilka faktorer som påverkar motivationen, den roll belöningar 
har som motivationsfaktor och vad som påverkar de anställdas 
tillfredsställelse med belöningssystemet. Samuelsson (2001) anser liksom 
Armstrong (1992) att syftet med belöningssystem är att skapa rätt 
motivation hos medarbetarna för att säkerställa verksamhetens effektivitet. 
För att detta ska uppnås förutsätts att det finns en god överrensstämmelse 
mellan vad individen vill med sitt arbete och de mål organisationen har. En 
välmotiverad individ är någon som har klara och definierade mål och som 
agerar för att uppnå de fastställda målen. Graden av individers motivation 
beror inte enbart på handlingens resultat, mål eller belöning, utan också på 
förväntningarna av att uppnå uppsatta mål. Ju mer en individ kan påverka 
målen, desto större sannolikhet att de är motiverade (Armstrong, 1994). 
 
Svensson & Wilhelmson (1988) menar att det finns dubbelriktade samband 
mellan arbetstillfredsställelse, motivation och effektivitet, där 
belöningssystemet avgör sambandets djup. En individ som upplever 
tillfredsställelse i sitt arbete blir motiverad att utföra ett bättre arbete vilket 
resulterar i ökad effektivitet. Den individ som känner att hon gör ett bra 
arbete, det vill säga är effektiv, blir mer motiverad och känner större 
arbetstillfredsställelse. Detta samband visar belöningarnas funktion som 
förstärkning av motivationen för ökad effektivitet. Ett bra belöningssystem 
leder till ett positivt samband medan ett sämre belöningssystem kan ge ett 
negativt samband. Vidare anser Bonner & Sprinkle (2002) att det dessutom 
finns ett samband mellan belöningar och effektivitet. Belöningar leder till 
ett ökat intresse för uppgiften vilket i sin tur leder till ökad ansträngning. 
En ökad ansträngning medför vidare bättre prestationer och kunskap om 
uppgiften samt ökad effektivitet. Däremot finns det författare som tror att 
belöningar ofta reducerar individers motivation, då det är relativt lätt att 
utforma dem fel på sätt (Emmanuel, 1990).  
 

”If you do anything for just the money you don’t succeed.” 
(Barry Hear i Samuelsson 2001, s.113) 
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Nedan följer ett antal författares teorier om hur beteenden uppkommer hos 
individer under olika förutsättningar och omständigheter. Motivation är ett 
brett ämnesområde som präglas av flertalet synsätt från olika författare. De 
teorier som vi redogör för, är enligt vår mening de teorier som lämpar sig 
bäst för uppsatsens syfte.   
 
 

3.2.1 Förväntansteorin 
 
Vroom (1964) är den allra främsta företrädaren för förväntansteorin. Teorin 
syftar till att individer ska agera för att maximera den förväntade 
tillfredsställelsen med det förväntade resultatet. Han betonar vikten av att 
relatera individens motivation och handling med organisationens och 
individens egna mål. Förståelsen för sambandet förklarar varför en individ 
handlar på ett specifikt sätt (Vroom, 1964). 
 

”[…] the choices made by a person among alternatives courses 
of action are lawfully related to psychological events occurring 
contemporaneously with the behaviour.”  

(Vroom, 1964, s. 14-15) 
 

Citatet ovan innebär enligt förväntansteorin att människors beteenden är ett 
resultat av valet av olika alternativ. Dessa val eller beteenden är 
psykologiskt relaterade till människors tycke och attityder (Steers & Porter, 
1991). 
  
Förväntansteorin omfattar samspelet mellan individen, situationen och 
omgivningen. Vroom (1964) menar att motivation är en funktion av 
förväntan, instrumentalitet och valens. Förväntan handlar om en individs 
uppfattning om sannolikheten för att en viss aktivitet ska leda till resultat 
för organisationen. En individ som upplever avsaknad av förbindelse 
mellan sin arbetsinsats och resultatet, saknar förväntan. Instrumentalitet 
handlar om individens uppfattning om sannolikheten för att insatsen 
resulterar i vissa bestämda utfall. Valens handlar om individens uppfattning 
av värdet i det förväntade resultatet, vilket kan likställas med hur mycket en 
individ gillar eller ogillar att sådana resultat uppstår. Exempelvis kan en 
individ med behov av självförverkligande uppfatta krävande 
arbetsuppgifter och större ansvar som motiverande, då dessa faktorer har 
större valens. Enligt teorin är individens subjektiva uppfattning av utfallet 
det viktiga och inte det faktiska resultatet. Tyngdpunkten ligger således i att 
förstå individens mål och sambandet mellan insats och resultat, mellan 
resultat och belöning samt belöningen och individens tillfredsställelse 
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(Vroom, 1964). Motivationen kommer således att öka ju mer individen tror 
på att en specifik aktivitet kommer att resultera i ett visst resultat. 
Dessutom ökar motivationen i den utsträckning som en individ anser att 
detta resultat tillfredställer sina egna behov (Samuelsson, 2001). Teorin kan 
förklaras med att en individ har en förväntan om att en viss ansträngning 
leder till prestation. Detta samband förklaras med E → P där E står för 
Effort och P för Performance. Därefter har individen en förväntan om att 
denna prestation kommer att leda till en belöning, P → O där P står för 
Performance och O är Outcome. Det är alltså dessa samband i kombination 
med hur en viss belöning värderas som avgör individens grad av motivation 
(Feldman, 1983). Sambanden illustreras i figuren nedan. 
 

 
 
FIGUR 3.2 FÖRVÄNTANSTEORIN 
 
Källa: Egen bearbetning av Feldman, 1983, s. 119 
 
Effekten av monetära incitament för en viss ansträngning i förväntansteorin 
är tvåfaldig. Det första är att det resultat som är av intresse är den 
finansiella belöningen. Vrooms 1964 (i Bonner & Sprinkle, 2002) 
huvudsakliga uppfattning om valensen för pengar, är att pengar är 
bidragande till att upptäcka individers önskan. Dessutom har pengar ett 
symboliskt värde i förhållande till prestige, status och andra faktorer. Det 
andra är att förväntningar ska vara och är större vid monetära incitament än 
vid icke utfallande belöning i förhållande till ansträngning, prestation och 
belöning. Enligt förväntansteorin är därför en individs motivation och 
ansträngning större då kompensationen är baserad på prestationen, 
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beroende på en ökad förväntan om relationen mellan ansträngning och 
resultat, samt en ökad eller oförändrad valens av resultatet (Bonner & 
Sprinkle, 2002). Kaplan & Atkinson (1998) anser att förväntansteorin ska 
tillämpas på organisationers belöningssystem. De hävdar att individuella 
prestationer och beteenden som leder till måluppfyllelse ska utgöra 
utgångspunkten för belöningar. Vidare bör resultatmåtten reflektera 
organisationens övergripande mål samt att beslutsfattarna förstår 
sambandet mellan resultatmått och belöningar. 
 
 

3.2.2 Målsättningsteorin 
 
Målsättningsteorin enligt Locke & Latham (1990) som Bonner & Sprinkle 
(2002) refererar till, syftar till att personliga mål är den primära faktorn till 
ansträngning, vilket innebär att personliga mål fungerar som incitament och 
stimulerar till ökade ansträngningar. Undersökningar visar att specifikt 
definierade och utmanande personliga mål framkallar större ansträngningar 
än mål som är vaga och lättuppnåeliga. Mer utmanande mål leder till större 
ansträngning än vad lättuppnåeliga mål gör, då individer måste anstränga 
sig mer för att nå uppsatta mål. Vidare undersökningar visar att uppsatta 
mål har en större inverkan på personliga mål än vad förväntningar har. 
Huruvida monetära incitament påverkar ansträngningen är inte tydligt, men 
Locke och Latham 1981 (i Bonner & Sprinkle, 2002) föreslår tre sätt som 
incitament kan påverka ansträngningen genom målsättningsteorin. Den 
första är att incitament kan påverka individer att sätta upp mål då de annars 
inte gör det. Det andra sättet är att monetära incitament kan få individer att 
fastställa mer utmanande mål än de annars skulle sätta, vilket i sin tur 
medför större ansträngning. Slutligen kan monetära incitament resultera i 
högre målkongruens och således större ansträngningar än vid situationer 
där belöningar inte utfaller (Bonner & Sprinkle, 2002). 
 
 

3.2.3 Jämviktsteorin 
 
Denna teori betonar den roll som jämvikt spelar för motivation. Individer 
värderar och försöker skapa sig en uppfattning om sina arbetsresultat och 
prestationer. Vid situationer då objektiva mål eller måttstockar saknas 
jämför ofta individer vilken utdelning de får för sina insatser, samt de 
insatser som andra gör och den belöning de erhåller. Jämviktsteorin antar 
att individer motiveras i förhållande till den uppfattande jämvikten i den 
belöning som ges för en viss arbetsinsats. Individer motiveras att minska 
eventuell obalans mellan insats och belöning, enligt teorin, vilket kan ske 
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genom att insatsen reduceras eller genom ökad belöning. En allt för liten 
belöning resulterar i att arbetsinsatsen hålls tillbaka, medan insatsen ökar 
om belöningen anses som stor. Jämviktteorin kompliceras dock av frågan 
om vem eller vilka individen jämför sig med, då forskning har visat att alla 
människor inte är lika känsliga för obalans. Teorin poängterar att 
motivation påverkas av relativa belöningar, vilket innebär en jämförelse 
med andra individer, likaväl som absoluta belöningar (Abrahamsson & 
Andersen, 1998). 
 
 

3.2.4 Sammanfattning av motivationsteorier 
 
Det viktigaste enligt motivationsteorierna vi redogjort för, är att en individs 
förväntningar om vad som kommer att hända påverkar individens beteende. 
Enligt förväntansteorin innebär det att en individ presterar mer då han/hon 
är medveten om att en viss belöning kan utfalla för prestationen. Vidare 
ökar motivationen enligt målsättningsteorin då individen har personliga 
mål att arbeta mot, vilket visar sig genom ökad ansträngning i individens 
prestationer. Belöningen jämförs sedan med jämvikten i förhållande till 
belöningen och arbetsinsatsen. Då en belöning upplevs vara i jämvikt, det 
vill säga rättvis, tenderar också motivationen att öka. Jämviktsteorin 
framhäver att motivationen avspeglas i den jämvikt som individen skapar 
genom att väga en viss insats mot en viss belöning. Individen justerar 
därmed sin egen prestation i förhållande till den belöning som erhålls. 
 
 

3.3 Belöningssystemets utformning 
 
Enligt Hopwood (1973) ska utgångspunkten vid utformningen av 
belöningssystem vara en individs eller grupps möjlighet att kunna 
medverka till ett visst utfall, det vill säga påverkbarhet. Detta 
grundläggande samband tenderar ofta att glömmas bort. Därför är det av 
stor vikt att individen själv eller gruppen i sig ges möjligheten att påverka 
mål och mått som sätts upp för organisationen. Likaså Svensson & 
Wilhelmson (1988) anser att vid utformningen av ett belöningssystem bör 
utgångspunkten vara de mål som ledningen vill uppnå med verksamheten. 
Det är således utifrån dessa mål som individernas beteende bestäms för att 
organisationens uppsatta mål ska nås. Genom att ledningen definierar 
önskvärda prestationer och beteenden samt tydliggör för de anställda hur 
mätningen ska ske, klargör de vad belöningssystemet syftar till och vad de 
vill uppnå med det (Lawler, 1990). Ett belöningssystem kan vara olika 
utformat vad det gäller dess sätt att belöna anställdas prestationer. 
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Exempelvis kan prestationer belönas genom individuell och/eller kollektiv 
belöningar samt inre och/eller yttre belöningar. Dessa belöningsformer ges 
en mer ingående beskrivning senare i kapitlet. 
 
 

3.3.1 Mål 
 
Simons (2000) förklarar att ett företags mål är vad ledningen önskar att 
uppnå och hur de ska uppnås. Det krävs god kommunikation inom 
organisationen för att de anställda ska veta vad ledningen förväntar sig av 
dem. Författaren definierar mål enligt följande; 

 
”Utfall eller resultat som ledningen önskar att uppnå genom 
implementering av företagets strategi.” 

(Simons, 2000, s. 32) 
 
För att ett belöningssystem enligt Svensson (2001) ska fungera, måste det 
finnas tydligt uppsatta mål för verksamheten. Inom organisationen måste 
det således finnas en vilja och förmåga att formulera tydliga mål, för att 
sedan följa upp resultaten och graden av måluppfyllelse. För att goda 
prestationer ska belönas måste det vara kristallklart vilka resultat som ska 
belönas. Vidare betonar författaren vikten av att målen går att följa upp och 
bör därför bland annat vara tydliga, entydiga, realistiska, utmanande samt 
tidsangivna. De mål, det vill säga de nivåer som måste överträffas för att 
belöning ska erhållas, ska vara noggrant avvägda. De ska dels vara 
acceptabla för de anställda för att få dem motiverade att anstränga sig. 
Dessutom bör de även fastställas så att de resultat som överstiger dem 
innebär verkliga förbättringar (Svensson, 2001). 
 
Simons (2000) anser att individen bör medverka vid formuleringen av 
organisationens mål för att öka sannolikheten för att individen ska uppnå 
målen. Om individen medverkar vid målformuleringen är det mer troligt att 
han/hon känner att målen är uppnåeliga och kommer därmed att prestera i 
enlighet med uppsatta mål. Samtidigt finns det en risk att individen sätter 
målen för lågt för att lättare kunna nå dem och därigenom erhålla belöning. 
Merchant (2003) förespråkar liksom Simons (2000) att individen bör vara 
delaktig vid utformningen av organisationens mål. Vidare menar han att det 
ger en möjlighet för individen att dela med sig av information som 
ledningen inte har tillgång till, då anställda har information från den 
operativa delen medan ledningen endast ser mer övergripande.  
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3.3.2 Prestationsmått 
 
Enligt Samuelsson (2001) är det belöningar som styr individens beteende, 
det vill säga vad som sker i organisationen beror på vilka handlingar som 
belönas. Grundregeln är att om en organisation önskar uppnå ett visst 
beteende bland medarbetarna, ska belöningar baseras på prestationerna av 
detta slags beteende, till exempel olika resultatmått eller mer övergripande 
prestationer. 
 
Simons (2000) definierar mått som ett kvantitativt värde som kan graderas 
och användas för jämförelser. Prestationsmått kan vara av finansiell- eller 
icke finansiell karaktär. Finansiella mått är uttryckta i monetära termer och 
erhålls från organisationens redovisningssystem och kan till exempel 
utgöras av företagets vinst och intäkter. Icke finansiella mått är kvantitativ 
data men som inte uttrycks i monetära termer. Ett exempel på ett sådant 
mått kan vara antal nöjda kunder, vilket uttrycks i kvantitativ form men inte 
i termer av kronor och ören. 
 

”What gets measured, gets done.” 
(Mason Haire, Managerial Thinking, Samuelsson, 2001, s. 109) 

 
“What you measure, is what you get.” 

(Merchant, 2003 s. 26) 
 
Prestationer kan mätas med hjälp av objektiva mått eller subjektiva mått. 
Objektiva mått kan vara intäkter eller kostnad sålda varor, det vill säga data 
som härstammar från matematiska beräkningar. Subjektiva mått innebär 
däremot att en subjektiv bedömning görs för att utvärdera den anställdes 
prestationer, vilket innebär att ledningen måste ha god information för att 
göra rätt bedömning. Den subjektiva mätmetoden kräver därmed god tillit 
för att den anställde ska känna att bedömningen är rättvis (Simons, 2000). 
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FIGUR 3.3 TYP AV MÅTT 
 
Källa: Egen bearbetning av Simons, 2000, s. 236 
 
Måtten varierar även beroende på graden av fullständighet och 
påverkbarhet. Ett fullständigt mått innefattar alla relevanta prestationer som 
individerna utför och som de sedan ska ha möjlighet att påverka (Simons, 
2000). Som figuren visar, leder ett ofullständigt mått som är opåverkbart 
till att det ignoreras av de anställda, medan ett fullständigt och påverkbart 
mått är den ideala situationen. Simons (2000) menar att ideala mått bör 
vara objektiva, fullständiga och påverkbara för att de ska vara effektiva, 
vilket framgår i ovanstående modell. Däremot anser Svensson (2001) att då 
det uppstår svårigheter att mäta resultatet med objektiva mått, är det bättre 
med en subjektiv bedömning av måluppfyllelsen än att ”mäta det som går 
att mäta”.  
 
Som komplement till Simons faktorer anger även Merchant (2003) ett antal 
viktiga faktorer som måste uppnås för att måtten ska anses vara effektiva 
och framkalla rätt beteenden, för att uppnå kongruens. Resultatmåtten 
måste vara precisa, objektiva, tidsenliga och förståeliga: 
 
Precisa; För att precisionen ska vara hög, bör måtten vara precisa och ge 
rätt information för att ha ett värde. 
 
Objektiva; Måtten bör sättas av någon som är oberoende av processen för 
att uppnå objektivitet. Låg grad av objektivitet medför högre risk för 
snedvridning och vice versa. 
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Tidsenliga; För att uppnå bästa resultat och bibehålla god motivation, bör 
tidsintervallet mellan den anställdes prestation och mätningen vara så liten 
som möjligt. 
 
Förståeliga; De anställda måste förstå vad de hålls ansvariga för samt vad 
de måste göra för att påverka måtten. 
 
Om någon av dessa faktorer inte uppnås, anses måtten vara ineffektiva och 
inte framkalla önskade beteenden (Merchant, 2003). 
 
 

3.3.3 Individuella och kollektiva belöningar 
 
Det finns ett stort antal olika former av belöningar som ett företag kan 
använda för att belöna anställda för goda prestationer. Dessa kan vara allt 
från tydliga belöningar som pengar och andra förmåner till mer otydliga 
belöningar som beröm och känsla av att individen känner sig kompetent. 
De olika typerna av belöningar kan klassificeras i två större kategorier, 
vilka är kollektiva respektive individuella belöningar samt inre respektive 
yttre belöningar (Steers & Porter, 1991). Nedan kommer vi att redogöra för 
dessa och belysa det som är mest karakteristiskt för de två kategorierna. 
 
Samuelsson (2001) anser att hur ett företag väljer att basera belöningen på 
individuella eller kollektiva belöningar handlar om en noga avvägning 
mellan dessa två belöningsformer. Avvägningen innebär ett 
ställningstagande mellan ett antagande om att ensidigt individuella 
belöningar påverkar grupporienterat beteende, och ett antagande om att 
gruppbelöningar bidrar till en negativ effekt på individens motivation. Det 
sistnämnda resulterar i att individen inte förstår hur den egna insatsen 
bidrar till helheten. Genom att basera gruppbelöningen på resultatmått som 
speglar gruppens prestationer men basera den individuella belöningen på 
den del som individen kan påverka genom sina prestationer, kan dessa två 
belöningsformer förenas (Samuelsson, 2001). Individuella belöningar är en 
form av belöning som ges till enskilda individer men inte till alla inom en 
och samma kategori. Denna form av kan yttra sig genom exempelvis bonus 
och provision till en specifik individ (Steers & Porter, 1991). Kollektiva 
belöningar utgör belöningar som företaget väljer att ge till alla anställda 
inom organisationen. Olika former av försäkringar är exempel på en 
kollektiv belöning som anställda erhåller genom sin anställning (Steers & 
Porter, 1991). 
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En generell bedömning av vilken form av belöning, individuell eller 
kollektiv, som lämpar sig bäst för ett belöningssystem är svårt att avgöra. 
Det som talar för kollektiva belöningar enligt Persson (1994) är att de ger 
upphov till minskad konkurrens och ökad social kontroll inom gruppen. 
Dessutom är denna form av belöning lättare att administrera till skillnad 
från individuella. Svensson (2001) tillägger att vid individuell belöning 
finns en risk för att individen agerar efter egen vinning, varför förmågan att 
kunna samarbeta och hjälpa sina medarbetare är ett viktigt kriterium. 
Svensson (2001) anser liksom Persson (1994) att en individuell belöning 
bör kompletteras med en kollektiv belöning för att stimulera samarbetet i 
gruppen.   
 
Samuelsson (2001) hävdar att en individs eller grupps möjlighet att bidra 
till måluppfyllelse bör vara utgångspunkten vid utformningen av ett 
belöningssystem. Genom att basera den totala gruppbelöningen på 
resultatmått som speglar grupprestationer och den individuella belöningen 
på den del som individen själv kan påverka, kan individuella belöningar 
och gruppbelöningar förenas. Ju större gruppen är, desto mindre 
sannolikhet att individen tror att den egna insatsen har en avgörande 
betydelse. Det finns dock problem som förknippas med kollektiva 
belöningar, den så kallade ”free-rider effekten”. Detta innebär att en individ 
i skydd av gruppen kan erhålla belöning om gruppen presterat bra, trots att 
personens prestation inte medfört till gruppens resultat (Samuelsson, 2001). 
 
 

3.3.4 Inre och yttre belöningar 
 
Attributionsteorin som är en kognitiv teori, det vill säga förklarar 
interaktionen mellan individens omgivning och tankemönster, anger att 
individen genom att observera sitt agerande kan lära sig huruvida personen 
styrs av yttre eller inre faktorer. En individ som upplever sig vara styrd av 
inre faktorer söker efter inre drivkrafter som exempelvis utvecklande 
arbetsuppgifter medan den som styrs av yttre faktorer söker efter yttre 
belöningar som lön och status (Samuelsson, 2001). 
 
Inre belöningar ingår i själva aktiviteten, vilken den anställde utför och är 
inte beroende av andra personers närvaro och handlingar. Inre belöning 
benämns även som självadministrerande då en individ administrerar den till 
sig själv som ett resultat av att prestera en viss uppgift. Den vanligaste 
formen av inre belöning är olika känslor som människor upplever till följd 
av vad de presterar i sitt arbete. Exempel på belöningar kan vara känslan av 
att vara kompetent, ett resultat av att personen utfört ett bra arbete eller 
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känslan av frihet och ansvar till följd av självständighet i arbetsuppgifternas 
utförande. Det kan även vara känslan av personlig utveckling till följd av 
nya och utmanande uppgifter (Feldman, 1983). Inre belöningar har 
potential att utöva ett stort inflytande på individernas beteende och 
motivation i en organisation samt vissa fördelar för att belöna och motivera 
goda prestationer. En fördel är att relationen mellan goda prestationer och 
belöning garanteras, då inre belöningar uppstår direkt från en persons 
uppfattning att han eller hon har presterat väl. En annan fördel är att denna 
form av belöning är självadministrerande, vilket innebär att deras 
effektivitet inte är beroende av chefers närvaro och belöningssystemets 
utformning. I jämförelse med monetära belöningar karakteriseras inre 
belöningar av en lägre kostnad för företaget, vilket kan ses som en 
ytterligare fördel. Det primära medlet för att öka sannolikheten att individer 
kommer att uppnå inre belöningar för deras arbeten, beror på 
organisationens utformning av arbetet. Det har visat sig att arbetet är det 
avgörande för i vilken utsträckning individen kommer att uppnå dessa 
belöningar (Feldman, 1983). 
 
Yttre belöningar används ofta av organisationer för att influera individers 
beteende och prestationer. Den vanligaste formen av yttre belöningar är 
någon form av monetär belöning såsom lön, bonus och vinstdelning. Andra 
former av yttre belöningar kan vara allt från lovord och erkännande till 
försäkringar, befordran och tjänstebil. Det är viktigt att poängtera att dessa 
belöningar genereras till individen från externa källor. Detta resulterar i att 
individen är beroende av organisationens belöningssystem samt av 
bedömningar gjorda av andra för att erhålla belöningen. Beroendet av 
externa faktorer kombinerat med de höga kostnaderna leder det till att det 
är viktigt att belöningen ger ett värde för individen samt är följden av en 
god prestation (Feldman, 1983). Beer 1984 (i Armstrong 1992) menar 
dessutom att inre och yttre belöningar är båda lika viktiga och att de inte är 
några direkta substitut till varandra. Individer som har en bra lön men ett 
tråkigt arbete blir missbelåtna vid en brist på inre belöningar. Detsamma 
gäller individer med sämre lön men med ett intressant och utmanande 
arbete som blir missbelåtna med yttre belöningar. 
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3.4 RESULTATBONUSSYSTEM 
 
Innan vi avslutar redogörelsen för den teoretiska referensram som vi avser 
att applicera på vår studie och övergår till nästkommande kapitel, där vi 
beskriver vårt fallföretag och dess belöningssystem, kommer vi att beskriva 
vad som karakteriserar ett resultatbonussystem enligt Svensson (2001). 
Detta för att öka läsarens förståelse för presentationen av fallföretagets 
bonussystem och vidare de diskussioner vi kommer att föra i analysen.  
 
Vad som är specifikt för ett resultatbonussystem är att anställda erhåller en 
särskild ersättning efter uppfyllelse av ekonomiska, kvalitetsrelaterade och 
andra mål som fastställts i förväg. Till den individuella lönesättningen 
utgör kollektiv resultatbonus ofta ett bra komplement. Utformningen av 
resultatbonusen tar sin utgångspunkt i identifieringen av företagets 
resultatfaktorer som anses vara av stor vikt. Sedan definieras de mål som 
företaget önskar uppnå för verksamheten. I målen inkluderas vilket resultat 
som ska uppnås, hur uppföljning av resultatet ska ske samt utbetalningens 
storlek vid olika grader av måluppfyllelse (Svensson, 2001). 
 
Resultatbonusen kännetecknas av; 
 
- Att den är rörlig och påverkas av resultatförändringar på ett i förväg 

bestämt och medvetet sätt. Det är av stor vikt att resultatbonusen inte 
innebär och/eller upplevs som en garanterad ersättning. 

- Att den grundas på resultatmått som är klart definierade vad det gäller 
framgångsfaktorer som är påverkbara genom arbetet. Faktorer som inte 
går att påverka bör undvikas, såsom externa faktorer. 

- Att den är en form av styr- och informationsinstrument. Det är således 
av vikt att planera en regelbunden redovisning av resultatet samt skapa 
dialog kring detta och möjligheten till förbättringar. 

- Att den är ett komplement till den kontrakterade lönen och andra 
förmåner. Resultatbonussystemet får inte resultera i att den individuella 
lönesättningen ersätts. 

- Att den är lönsam och ger påtagliga fördelar för ägare, 
företagsledningen, anställda och kunder (Svensson, 2001). 
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4 FÖRETAGSPRESENTATION 
 
I detta kapitel ges inledningsvis en kort bakgrundbeskrivning om 
fallföretaget som vi studerat. Därefter förklarar vi fallföretagets syfte och 
mål med belöningssystemet, vilket sedan följs av en genomgång om dess 
utformning. Informationen som ligger till grund för kapitlet är hämtat från 
företagets årsredovisning, hemsida, intranät samt personal- och 
ekonomichefen som varit vår kontaktperson på fallföretaget.  
 
 

4.1 Länsförsäkringar AB 
 
Länsförsäkringar är en frivillig samverkan mellan 24 lokala, kundägda och 
självständiga Länsförsäkringsbolag. För gemensam service och 
utvecklingsverksamhet äger bolagen gemensamt Länsförsäkringar AB 
(LFAB). I helägda dotterbolag bedrivs liv- och fondförsäkring, bank, 
fondförvaltning samt djurförsäkring. Länsförsäkringar AB: s uppgift är att 
skapa förutsättningar för Länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på 
sina respektive marknader. I Östergötlands län är det Östgöta 
Brandstodsbolag som har kundkontakterna och svarar för försäljning och 
kundservice av gruppens samtliga försäkrings- och banktjänster. 
Länsförsäkringar AB har tillsammans cirka 5700 medarbetare. 
 

 
 
FIGUR 4.1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 
 
Källa: www.lansforsakringar.se, 2003-12-08 
 
Länsförsäkringsbolagens verksamhet delas upp på affärsområdena Sak där 
Agria ingår, Bank där Fond ingår samt Liv. De lokala bolagen erbjuder 
kompletta sortiment av bank- och försäkringstjänster. Däribland bank- och 
fondsparande, lån, bankkort, liv- och pensionsförsäkringar samt hem-, 
villa-, olycksfalls-, industri-, trafik- och Agria djurförsäkringar.  
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Inom försäkringsområdet Sak är Länsförsäkringar marknadsledande och 
har landets mest nöjda kunder sedan flera år tillbaka. Det är huvudsakligen 
länsförsäkringsbolagen som ansvarar för kundrelationerna. 
Marknadsandelen totalt inom sakförsäkring uppgår till 29,8 procent. 
Affärsområdet Bank bedriver verksamhet med lokala kunder och har 82 
bankkontor runtom i landet och erbjuder ett komplett bankalternativ för 
privatpersoner och lantbrukare. Länsförsäkringar är även Sveriges femte 
största fondbolag och har flertalet gånger utsetts till årets fondförvaltare. 
Länsförsäkringar är inom Liv landets femte största livförsäkringsbolag. I 
princip all försäljning, rådgivning och service sker genom 
länsförsäkringsbolagen. Företaget erbjuder tjänstepension, pension-, 
kapital- och sjukförsäkring samt livskydd. För att ytterligare förtydliga 
fallföretagets verksamhet beskriver vi nedan deras vision och affärsidé. 
 
 

4.2 Östgöta Brandstodsbolag 
 
Östgöta Brandstodsbolag har varit östgötarnas försäkringsbolag sedan 
1841. Bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag, det vill säga ägs av 
kunderna, som inom Östergötlands län erbjuder sina kunder ett heltäckande 
försäkringsskydd och närliggande finansiella tjänster. Huvudkontoret är 
beläget i Linköping och har ytterligare fyra lokalkontor i Norrköping, 
Motala, Mjölby och Kisa, som tillsammans sysselsätter drygt 300 personer. 
 
 
Vision 
Östgöta Brandstodsbolags vision lyder enligt följande; 
 

”Vi ska vara Östgötarnas naturliga val när det gäller  
  sakförsäkring, livförsäkring och banktjänster.” 
 
”Vår finansiella ställning möjliggör uthållighet, utvecklingskraft  
  och prisvärdhet.” 
 
”Vi åtnjuter ett brett förtroende i samhället.” 
 
”Vi som arbetar i bolaget är stolta över företaget.” 
 
”Vi ska ha branschens kvalitetsmässigt bästa och mest effektiva   
  arbetsprocesser.” 
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Affärsidé 
Östgöta Brandstodsbolags affärsidé är; 
 

”Vi ska erbjuda Östgötarna tjänster inom sakförsäkring,  
  livförsäkring och bank till ett fördelaktigt pris och med god 
  service.” 
 
”Verksamheten kännetecknas av begreppen kundägt, lokalt,  
  tillgängligt och personligt bemötande.” 
 
”Försäkringsrörelsen får inte ge förlust. Finansförvaltningen ska  
  producera erforderligt konsolideringskapital. Kunderna /  
  delägarna ska ha del av överskotten när de inte behövs för  
  konsolidering.” 

 
 

4.3 Östgöta Brandstodsbolags bonussystem 
 
Utformningen av företagets bonussystem är framtaget efter diskussioner 
mellan personalklubben och bolagsledningen, där personalklubben 
företräds av en facklig representant. Det är sedan styrelsen som fastställer 
hur bonussystemet ska vara utformat. Östgöta Brandstodsbolags 
bonussystem är specifikt utformat för deras verksamhet, vilket innebär att 
andra Länsförsäkringsbolag inte nödvändigtvis har samma eller liknande 
belöningssystem. 
 
 

Avsikter med bonussystemet 
En avsikt med företagets bonussystem är att göra samtliga anställda 
medvetna om företagets mål som framgår i tabell 4.1. En annan avsikt är att 
påminna de anställda att målen kan nås genom lagarbete. Vidare är det 
viktigt att goda marknadsandelar inte endast erövras av 
marknadsavdelningen, utan alla bör genom sitt arbete möta nuvarande och 
potentiella kunder för att sälja företaget och dess produkter. Det är även 
viktigt att poängtera att företagets resultat inte endast beror på goda intäkter 
utan även att försöka hålla nere kostnaderna för företaget. Den slutliga 
avsikten är att skapa ett intresse bland de anställda att följa företagets 
utveckling gentemot uppsatta mål. 
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Systemets konstruktion ska uppfattas som rättvist 
Systemet ska inte väcka diskussioner om att olika instanser har fått olika 
möjligheter att uppnå målen. Därför bör målen vara av lagkaraktär och inte 
inriktade mot enskilda grupper eller enskilda individer. Dessutom ska den 
bonus som delas ut, vara lika för alla anställda och endast variera efter om 
den anställde arbetar heltid eller deltid.  

 
 

Systemet får inte leda till suboptimering 
Det är viktigt att kunskap förmedlas inom bolaget om hur dess verksamhet 
styrs genom budget och budgetuppföljning. Det är även av stor vikt att 
bolaget förmedlar kostnadsmedvetande och förståelse för att vissa 
kostnader är förutsättningar för att klara intäktsmålen. 
 

 
Kontrollmål 

Verksamhetsplanens marknadsmål ska uppnås för områdena villahem, 
personbil, fastighet och företag, personförsäkring samt bank. Dessa mål, 
steg ett till fem, omfattas av de tre avdelningarna där Sak berörs av de tre 
första målen, det vill säga villahem, personbil samt fastighet och företag. 
Liv och Bank berörs av ett mål vardera, vilka är personförsäkringar 
respektive summa inlåning och utlåning. De resterande fem målen, steg sex 
till tio, berör samtliga avdelningar och innebär reducering av 
driftskostnaderna från 30 % till 25 %. För varje procent som 
driftkostnaderna minskas uppnås ett mål där totalt driftkostnaderna kan ge 
fem tiondelar av bonusen. Driftskostnaderna utgör kostnaderna för 
försäljning och administration, vilket sätts i relation till ett långsiktigt mål 
på 25 % av premieintäkten. En grundläggande förutsättning för att bonus 
ska utbetalas utefter uppnådda mål, är att bolaget visar positivt resultat vid 
slutet av året. 
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TABELL 4.1 BONUSSYSTEMETS MÅL MED EXEMPLIFIERADE  
                       UTFALL  
 
Källa: Egen bearbetning från Östgöta Brandstodsbolags verksamhetsplan. 

 
Det ovan uppsatta målen innebär för villahem och personbil antalet 
nytecknade försäkringar.  Fastighet och företag ska teckna nya försäkringar 
motsvarande ett värde av 20 miljoner kronor. Målet för personförsäkringar 
innebär att det sammanlagda värdet av premieintäkterna ska uppgå till 915 
miljoner kronor. Det femte målet innebär summa inlåning och utlåning för 
bankavdelningen. 
 
I tabellen visas ett exempel på ett utfall i december månad över hur 
företaget förhåller sig till målen för verksamheten. Den slutgiltiga 
prognosen fastställs i och med årsskiftet och utgör beräkningen för den 
totala bonusen som kommer att utfalla. Maximalt belopp en anställd kan 
erhålla per år är ett halvt prisbasbelopp, vilket är 19 300 kronor. I exemplet 
har företaget i december månad uppnått sju av de tio målen, vilket innebär 
att de anställda får sju tiondelar av ett halvt prisbasbelopp. De anställda 
skulle därmed erhålla en bonus motsvarande 13 510 kr, förutsatt att 
företaget visar ett positivt resultat. 
 
 

Utbetalning 
Samtliga anställda på företaget, utom vd, får bonus när styrelsen beslutat att 
bonus ska utbetalas. Bonusen erhålls i proportion till tjänstgöringstiden 
under året, det vill säga den varierar endast beroende på hel- eller 
deltidsarbete. Det förekommer dock vissa undantag. Anställda som är 
föräldralediga eller långtidssjuka får bonus i proportion till arbetad tid. 
Likaså pensionärer som gått i pension under året får bonus i proportion till 
arbetad tid. Anställda som är tjänstlediga, korttidsvikarier som tjänstegjort 
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mindre än sex månader, samt de som sagt upp sig eller som slutat sin 
anställning får ingen bonus. Då bonus utfaller har den anställde möjlighet 
att välja hur utbetalningen ska ske, då den kan betalas ut som lön eller som 
tjänstepension när bokslutet är fastställt av styrelsen.  
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5 RESULTATET AV VÅR  
EMPIRISKA UNDERSÖKNING 

 
I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomfördes med 
en facklig representant och tre anställda på fallföretaget. Redogörelsen av 
svaren ligger till grund för den analys som genomförs i nästkommande 
kapitel. Då intervjumanualerna är utformade efter fem delar, presenteras 
således resultatet efter denna struktur. I presentationen av respondenternas 
svar kan läsaren av uppsatsen urskilja vad respektive anställd har 
preciserat. 
 
 

5.1 Intervjupersonerna 
 
Den fackliga representanten arbetar fackligt till 60 procent och resterande 
tiden som företagssäljare. Personen har varit anställd på företaget sedan 
1988.  Förutom kopplingen till bonussystemet som anställd, är personen 
fackligt involverad i bonussystemet genom personalklubben där den 
fackliga representanten företräder personalen. Framtagandet av systemet 
skedde genom diskussion mellan personalklubben och bolagsledningen. 
Eftersom den fackliga representanten sitter med i bolagsstyrelsen och 
representerar de anställda kan personen framföra deras synpunkter och 
åsikter rörande bonussystemet. 
 
De tre medarbetare som intervjuades representerar varsin avdelning, sak, 
liv och bank på företaget. På grund av respondenternas anonymitet väljer vi 
här att inte ingående beskriva de olika personerna, mer än vilken avdelning 
de representerar samt hur länge de arbetat på företaget. Medarbetare ett 
arbetar på sakavdelningen och har varit anställd på företaget sedan slutet på 
80-talet. Medarbetare två arbetar med fonder på bankavdelningen och har 
arbetat på företaget sedan några år tillbaka. Medarbetare tre är verksam 
inom livavdelningen och har varit anställd på företaget sedan i slutet av 80-
talet. Alla tre medarbetares koppling till bonussystemet utgörs av att de 
automatiskt berörs av det, i och med deras anställning på företaget. Vid 
presentationen av det empiriska materialet benämner vi respondenterna 
efter tillhörande avdelning.   
 
Personalen har inte alltid erhållit bonus sedan bonussystemets införande för 
cirka fem år sedan. Förgående år utföll exempelvis ingen bonus till 
anställda men till mesta del har personalen fått någon utbetalning från 
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bonussystemet, dock inte alltid full bonus. Syftet med ovanstående 
beskrivning av intervjupersonernas bakgrund och funktion på företaget, 
som vi behandlar anonyma, är att ge läsaren en bättre förståelse för vilka 
personer vi intervjuat. Dessutom kan det vara av betydelse att redogöra för 
detta innan analysen i nästkommande kapitel.  
 
 

5.2 Allmänna åsikter gällande bonussystemet 
 
Den allmänna åsikten rådande bonussystemet är av positiv karaktär. 
Åsikterna grundar sig i att all form av belöning som den anställde kan 
erhålla utöver den kontrakterade lönen ses som positivt. Likaså framhäver 
anställda att bonussystemet är en positiv personalförmån som är uppskattad 
inom företaget. En av respondenterna förklarar att det är viktigt att alla har 
en del i bonussystemet oavsett vilket avdelning man är verksam i. 
Dessutom betonar personen att det är ett bra system eftersom alla får del i 
företagets vinst. För många av de anställda är det mycket pengar det rör sig 
om, då det som mest kan utbetalas ett halvt prisbasbelopp per år. 

 
”Jag tycker det är positivt med ett bonussystem. Det motiverar 
oss medarbetare att lägga på ett kol, för man vet ju ändå att det 
finns en liten morot där framme.” 

 (Medarbetare Bank) 
 
”Med tanke på det löneläget som många av våra anställda har är 
det här en mycket positiv sak vi får i maj, innan semestern.” 

(Facklig representant) 
 
Trots att bonussystemet ses som väldigt positivt förklarar den fackliga 
respondenten att de anställda upplever att de inte kan påverka det i någon 
större omfattning. Representanten poängterar att det bidrar till att 
personalen inte känner ”känslan” för bonussystemet. En annan synpunkt 
som framgått till den fackliga representanten, som dessutom styrktes i och 
med intervjuerna, är att bonussystemet är förenat med svårighet, vad det 
gäller uträkning av eventuell bonus. Detta förklaras med att den anställde 
måste ha tillgång till företagets resultat och fullständig information för att 
kunna räkna ut om det kommer att utfalla någon bonus eller inte. Det är i 
princip endast halv- och helår som detta går att genomföra med all 
säkerhet.  
 
De anställda menar att de övergripande vet hur bonussystemet fungerar 
men att de inte har alla delar klart för sig. En respondent anser att systemet 
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är rörigt, men betonar att det är viktigast med en övergripande förståelse 
om hur det fungerar. Dessutom upplever någon att det kan vara svårt att 
hålla reda på vilka olika delar som ska uppnås. Den information som finns 
att tillgå om bonussystemet nås genom företagets intranät. Genom 
intervjuerna framgick att det råder skilda meningar om den information 
som ges. En respondent finner informationen på intranätet som relativt 
klargörande och lättillgänglig, medan en annan anser att informationen är 
svårförståelig, då det är svårt att räkna ut den utfallande bonusen. Denna 
synpunkt delas av ytterligare en annan medarbetare som även finner 
informationen som rörig. De åsikter som den fackliga representanten har 
tagit del av, är att informationen via intranätet uppfattas som tung och 
samtidigt är det mycket information att ta till sig. Den allmänna åsikten 
gällande informationen är att den är bristfällig då det inte kontinuerligt 
rapporteras hur företaget ligger till i förhållande till de uppsatta målen.  
 

”Som jag tycker har vi missat att fortlöpande informera 
anställda om hur det ligger till och det måste man göra för att få 
med folk på banan.” 

 (Facklig representant) 
 
”I och med att bolaget inte varit så bra på att pusha har 
bonussystemet fallit lite tillbaka och glömts bort.” 

(Facklig representant) 
 
Samtliga medarbetare menar att om mer frekvent information ges, skulle de 
bli mer påminda om företagets resultat och uppsatta mål. De intervjuade 
personerna understryker att om en anställd vill ha information om 
bonussystemet finns alltid information tillhands via intranätet. Det innebär 
att det är upp till var och en av de anställda att ta del av informationen om 
de vill ha kännedom om hur företaget och avdelningarna ligger till i 
förhållande till målen.  
 

”Man vet att informationen ligger på hemsidan där jag kan ta 
reda på om det blir några pengar till nästa år.”  

(Medarbetare Sak) 
 

”Vår förhoppning är att vi ska få mer fart på informationen. Vi 
är själva medvetna om att vi inte lyckats så bra.” 

 (Facklig representant) 
 
Då det inte ges någon frekvent information, menar en anställd att det finns 
en risk för att den information som finns tillgänglig genom intranätet, 
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förbises. Respondenten menar att intervjun medförde att personen i fråga, 
försåg sig med informationen om halvårsbokslutet. Dessa åsikter vidhålls 
av flera och en respondent uttrycker följande: 
 

”Det är viktigt att företaget hela tiden gör en enkel och bra 
uppföljning under hela året. Det får inte bli att man tänker, visst 
ja, hur blir det med bonusen i år?” 

(Medarbetare Bank) 
 
För närvarande diskuteras inte bonussystemet bland personalen i någon 
större omfattning. Därför betonar den fackliga representanten vikten av att 
ledningen måste nå ut till varje enskild individ, vilket skulle resultera i att 
bonussystemet blir mer omdiskuterat.  
 
De anställda uppfattar att företagets syfte med bonussystemet är att 
sammankoppla samtliga affärsområden till en helhet. Dessutom upplevs det 
att bonussystemet stimulerar till att alla inom företaget strävar mot 
gemensamma mål, vilket ökar känslan av samhörighet bland personalen. 
En medarbetare uttrycker vikten av att bonussystemet berör alla delar inom 
företaget och att det bidrar till att företaget uppfattas som en enhet. Det 
innebär att det är viktigt att personalen tillsammans hjälps åt för att 
samtliga affärsområden ska nå sina uppsatta mål. Medarbetarna finner att 
bonussystemet har för avsikt att det ska bidra till att varje individ presterar 
sitt yttersta för att nå målen.  
 

”Det är ju en morot för att få oss medvetna om vart vi ska 
någonstans.” 

 (Medarbetare Bank) 
 

”Det är ju en sporre för personalen.” 
(Medarbetare Sak) 

 
 

5.3 Uppfattningar gällande  
bonussystemets mål och mått 

 
Medarbetarna är medvetna om vilka mål som de berörs av inom respektive 
affärsområde. Vid utformningen av målen har de anställda haft möjlighet 
att vara med och påverka. På så sätt har varje enskild individ haft möjlighet 
att bidra med sina synpunkter och önskemål.  
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”Varje individ får göra sin röst hörd, som jag brukar säga.” 
 (Facklig representant) 

 
Utformningen av målen börjar på gruppnivå där varje individ har haft 
möjlighet att påverka och komma med synpunkter. Målen tas sedan upp 
avdelningsvis och vidare till ledningsgruppen, där de slutligen fastställs av 
bolagsstyrelsen. En form av ”bottom-up” kommunikation som den fackliga 
representanten uttrycker det.  
 

”Naturligtvis har de anställda synpunkter på var målen ska 
ligga, men all personal får vara delaktig. Men om de tycker att 
de får gehör, det kan man fråga 300 personer om och få 300 
olika svar.”  

 (Facklig representant) 
 
Gällande medarbetarnas möjlighet att påverka måluppfyllelsen är åsikterna 
relativt entydiga. Den fackliga representanten menar att de anställdas 
åsikter är att de inte kan påverka i någon större omfattning. Företaget har 
endast lyckats bryta ner målen på avdelningsnivå och de allmänna åsikterna 
som representanten tagit del av är att de anställda inte känner känslan för 
bonussystemet. Dessutom upplever anställda över lag att det är svårt att 
påverka då externa faktorer spelar in. Ytterligare en respondent anser att 
målen inte är påverkbara, då personen anser att målen för skadesidan 
fokuserar mer på försäljningen. Detta gör att dessa medarbetare endast kan 
påverka så till vida att en korrekt skadereglering kan bidra till nöjda 
kunder, vilket i sin tur kan medföra eventuell merförsäljning. Däremot 
hävdar en annan att målen är påverkbara och uttrycker att det är viktigt att 
varje individ tar sitt ansvar för att nå målen och på så sätt kunna påverka 
dem. De resterande målen, det vill säga driftkostnadsmålen, som berör 
samtliga inom företaget har alla möjlighet att påverka. Men det anses, att 
det som varje individ kan bidra med till denna måluppfyllelse endast har en 
marginell betydelse totalt sett.    
 
Samtliga respondenter anser att målen är realistiska, däremot anser inte alla 
att de är tydliga. En av respondenterna tycker att systemet är krångligt 
vilket även medför att målen uppfattas som mindre tydliga. I och med att 
målen många gånger nås, talar det för att målen uppfattas som realistiska 
som någon uttrycker det. Målen uppfattas som uppnåeliga och även 
utmanande av respondenterna.  
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”Utmanande och uppnåeliga är de ju, men de skruvas upp hela 
tiden, det märks ju.” 

(Medarbetare Liv) 
 
Det poängteras dock att företaget opererar på olika marknader, vilket 
resulterar i att målen upplevs på olika sätt beroende på hur respektive 
affärsområdes marknad ser ut. Den fackliga representanten menar att 
sakavdelningen upplever målen på ett sätt i och med deras nuvarande 
framgång, medan livavdelningen upplever målen som mer svåruppnåeliga 
då den marknaden präglats av motgång. Vidare uppfattas målen på olika 
sätt då de olika avdelningarna inte har samma antal mål att uppnå, 
exempelvis har sakavdelningen fler mål att uppnå än övriga avdelningar. 
 
De olika målen påverkar medarbetarna på olika sätt i sitt arbete, beroende 
på affärsområde. Medarbetaren inom företagets bankverksamhet uppger att 
målen påverkar det dagliga arbetet, då det veckovis tas fram ny statistik 
som gör personalen mer medvetna om målen. 
 
 

”Vi pumpas hela tiden med aktuella siffror och ser då vad vi ska 
uppnå, så för vår del är detta aktuellt hela tiden.”  

(Medarbetare Bank) 
 
Detta medger även medarbetaren från livavdelningen, som påverkas mer av 
sina personliga mål i sitt dagliga arbete, än av bonusmålen. Genom att 
uppnå de personliga målen menar respondenten att de i sin tur bidrar till att 
bonusmålen uppnås. Denna åsikt stämmer inte överens med vad 
medarbetaren från sakavdelningen anser om målens påverkan på det 
dagliga arbetet. Respondenten förklarar att bonussystemet inte är något 
som han dagligen reflekterar över i sitt arbete, och förklarar vidare vikten 
av att nöjda kunder i slutändan resulterar i merförsäljning eller att nya 
kunder förankras till företaget.  
 
Den fackliga representanten anger att medarbetarna i stort sätt är medvetna 
om hur mätningen av målen sker eftersom det bygger på företagets budget. 
Vidare framhäver respondenten att det är svårt att genomföra mätningar 
regelbundet, då det endast kan ske på ett tillförlitligt sätt i och med halv- 
och helårsboksluten. De anställdas åsikter gällande möjligheten att påverka 
det som mäts skiljer sig åt. Respondenten som är anställd inom bank anser 
sig kunna påverka måtten genom det dagliga arbetet. Det här vidhåller inte 
den respondent som representerar sakavdelningen, då målen baseras på 
försäljning. Respondenten menar att det som skadehandläggare är svårt att 
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påverka det som mäts, då arbetet inte omfattas av försäljning utan endast 
reglering av skador. Den intervjuade anser sig endast kunna påverka 
försäljningen genom att en bra och korrekt skadereglering kan bidra till 
ytterligare försäljning.   
 
 

5.4 Bonussystemets inverkan  
på arbetsmotivation 

 
Samtliga respondenter är överens om att bonussystemet är motiverande på 
ett eller annat sätt, i vilken grad det motiverar är dock varierande. Någon 
menar att det till viss del är motiverande då man vet att det kanske kan 
utfalla en extra ersättning, men poängterar att bonussystemet inte har någon 
inverkan på det dagliga arbetet. En annan medarbetare anser att det 
motiverar ytterst lite och ser endast bonusen som något extra. En annan 
åsikt är att det är motiverande, men endast så till vida att de vardagliga 
arbetsuppgifterna på längre sikt kan medföra att målen för bonussystemet 
uppnås. De olika åsikterna varierar beroende på vilken avdelning de arbetar 
på, då målen upplevs olika där emellan. Den allmänna åsikten som den 
fackliga representanten tagit del av är att det är motiverande i olika grad. 
Respondenten hävdar dock att de anställda skulle kunna bli mer 
motiverande om företaget regelbundet informerar och påminner de 
anställda om hur resultaten ser ut avdelningsvis. Ur företagets syn är det 
något de är väl medvetna om och betonar att de bör framhäva bonusen mer 
för att ytterligare motivera personalen att nå målen. 
 

”Det får inte bara var intressant med resultatbonusen att titta på 
i januari och februari om man kommer få pengar eller inte. Utan 
det här är något som måste vara levande under hela året.”  

(Facklig representant) 
 
Enligt den fackliga representanten är företagets förhoppning att 
bonussystemet ska bidra till att personalen presterar bättre, men påpekar att 
det är svårt att avgöra i vilken utsträckning det leder till bättre prestationer. 
Anledningen till det ser den facklige representanten beror på svårigheten att 
mäta huruvida bonusen leder till ökade prestationer eller inte. En av 
medarbetarna framhäver att bonussystemet syftar till att personalen ska 
prestera bättre, men tillägger att det säkerligen inte fungerar på samtliga 
avdelningar. Respondenten menar att det handlar om vilka personer som 
arbetar tillsammans och det är avgörande för i vilken utsträckning 
prestationerna ökar. Vissa medarbetare blir motiverade av ”morötter”, 
medan andra gör sitt jobb och gör det bra utan en extra ”morot”. Samtliga 
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respondenter menar att bonussystemet inte bidrar till ökade prestationer och 
det framhävs att en möjlig orsak kan vara att det dagliga arbetet inte 
påverkas av bonussystemet. En poängterar dock att det påverkar 
prestationerna på längre sikt, då det ständigt arbetas mot målen.  
 

”Jag tror inte att man endast tänker på bonussystemet, utan 
tänker i helhet att det här är målen och sedan blir det som en 
kaka efteråt.”  

(Medarbetare Bank) 
 

Genom intervjuerna uttryckte en medarbetare att graden av motivation har 
att göra med i vilken utsträckning den anställde kan påverka sin egen lön. 
Medarbetaren menar att då en anställd har möjlighet att i viss mån påverka 
lönen, desto mindre motiverad blir man av bonussystemet. Däremot tror 
medarbetaren att ju svårare det är att påverka lönen, desto större betydelse 
har bonussystemet. 
    
Som sagts ovan, bidrar bonussystemet att motivationen till viss grad ökar 
bland de anställda. Men en medarbetare hävdar att om systemet skulle vara 
mer lättförståeligt och att företaget dessutom informerar mer regelbundet, 
skulle det motivera medarbetarna ytterligare. Därmed kan det resultera i 
ökade prestationer och således högre måluppfyllelse. Vidare ser de 
anställda att bonussystemet främjar samarbetet mellan de olika 
avdelningarna. Det är viktigt att samtliga avdelningar kan stödja varandra i 
medgång och motgång för att tillsammans nå målen.  
 
 

5.5 Uppfattningar gällande belöningsformen 
 
Den belöningsform som företaget har, det vill säga kollektiv monetär 
belöning, upplevs som positivt av samtliga respondenter. De menar att den 
positiva inställningen grundar sig i att det är en kollektiv belöning där 
samtliga inom företaget får lika stor del av bonusen samt att det finns en 
valmöjlighet för varje enskild individ att välja om bonusen ska utbetalas 
som lön eller betalas som tjänstepension. Någon menar att belöningsformen 
är en nödvändighet för företagets verksamhet, som ska ses som en helhet 
och menar att de individuella lönesamtalen är fullt tillräckliga. I och med 
de samtalen ges den anställde möjlighet att komma med synpunkter och 
åsikter, samt visa vad den enskilda individen gör och utefter det fastställs 
lönen. En annan medarbetare understryker att den kollektiva belöningen är 
helt rimlig och menar vidare att samtliga anställda måste ses som ett 
kollektiv som arbetar för kunderna i olika former och att de anställda 
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tillsammans arbetar mot målen. Vikten av att känna gemenskap och 
samhörighet genom hela företaget ser respondenterna som grundläggande 
för att bonussystemet ska fungera och att alla strävar mot gemensamma 
mål. 

 
”Den här belöningen ska vara något som svetsar samman 
bolaget.” 

 (Facklig representant) 
 
Utbetalningen av den eventuella bonusen sker en gång per år, och erhålls i 
samband semestern, vilket ses av samtliga respondenter som positivt. Den 
fackliga representanten har aldrig fått synpunkter på att bonusen utfaller en 
gång på år, vilket kan förklaras med att det ses som positivt. En av 
medarbetarna menar att det är bra med endast en utbetalning, för att det 
genererar en högre motivation. Andra menar att en årlig utbetalning leder 
till att det blir en mer påtaglig summa än vid flera utbetalningar. Några av 
respondenterna hävdar dock att det finns risk för att bonusen i viss mån 
glöms bort och påpekar att det blir mer aktuellt vid slutet av året, då det blir 
intressant att se om någon bonus kommer att utfalla eller inte. För att 
minimera risken att det glöms bort anser en av respondenterna att företaget 
bör bli bättre på att informera och följa upp. Detta för att påminna de 
anställda hur företaget ligger till i förhållande till målen.   
 
Fallföretagets bonussystem upplevs som rättvist eftersom alla inom 
organisationen erhåller lika stor summa vid utfallande bonus, oavsett 
position som den anställde har inom företaget. Genom den gemensamma 
bonusen nås en helhet mellan de olika affärsområden som en av 
representanterna uttrycker det. Dessutom poängterar personen att helheten 
och lagandan inte skulle kunna uppnås om olika personer eller grupper 
skulle belönas på olika grunder. Utan det skulle resultera i att orättvisor 
lättare uppstår.   
 

”Det spelar ingen roll vad du tjänar utan alla drar sitt strå till 
stacken och får samma bonus. Det känns rättvist.” 

(Medarbetare Sak) 
 

”Jag tycker det är bra att samtliga får lika mycket, det är även 
viktigt utåt sett. Det finns andra sätt att premiera enskilda 
personer. Alla behövs ju i företaget.” 

(Medarbetare Liv)  
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Att företag väljer att belöna sina anställda utefter kollektiva grunder, kan 
medföra att den så kallade ”free-rider effekten” framträder. De intervjuade 
anser dock inte att detta är något som observerats eller getts sken av bland 
de anställda. En av respondenterna förklarar att denna effekt inte har känts 
av i och med bonussystemet, men är väl medveten om att situationen kan 
uppstå då gruppbaserat arbetssätt förekommer.  
 
Vidare anser respondenterna att bonussystemet inte påverkar deras relation 
till övriga medarbetare i någon större utsträckning. De framhäver att de 
arbetar i grupp och bonussystemet har ingen inverkan på deras arbetssätt. 
Däremot tror de att exempelvis förmedling av kunder mellan avdelningarna 
till viss del påverkar relationen till övriga medarbetare, så till vida att det 
blir bättre kommunikation mellan olika avdelningar och grupper. 
 
 

5.6 Förändringar 
 
De anställdas åsikter som den fackliga representanten tagit del av gällande 
eventuella förändringar av bonussystemet, är att det är alldeles för 
komplext och svårbegripligt. Systemet är därför i behov av att bli mer 
lättförståeligt och mer applicerbart. Företaget är väl medvetande om dessa 
synpunkter och är för närvarande i skedet att utveckla det befintliga 
systemet med flertalet justeringar. De anställda poängterar att 
bonussystemet bör vara mer kommunicerbart och att mätningar lättare ska 
kunna genomföras för att företaget snabbare ska kunna informera 
personalen.  
 

”Det nuvarande systemet har fungerat bra men det är viktigt med 
bra kommunikation i sådana här system.” 

(Facklig representant) 
 

Bland de medarbetare vi intervjuade var åsikterna av blandad karaktär. Två 
av dessa ansåg inte personligen att systemet är i behov av förändringar 
eftersom de inte har reflekterat över det, men är medvetna om att en del av 
den övriga personalen anser det. En av respondenterna ansåg dock att 
systemet är behov av förändringar, och poängterade att den huvudsakliga 
förändringen bör ligga i att göra systemet mer lättförståeligt. Genom den 
förändringen tror medarbetaren att målen kan bli tydligare, vilket kan 
resultera i att graden av måluppfyllelse ökar samt att målen kan nås i ett 
tidigare stadium. Tydligare och enklare mål kan även medföra en ökad 
förståelse för de övriga avdelningarnas mål.  
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”Målsättningen är att det ska vara ett diskussionsämne vid 
kaffebordet. Då har man nått rätt så långt i det hela.” 

(Facklig representant) 
 
”Som det har varit nu har vi fått mycket frågor i januari om det 
blir någon bonus eller ej, men vi har ju aldrig hört det under 
pågående år och det är ju det som vi vill höra.” 

(Facklig representant) 
 
Sammanfattningsvis anser merparten av de anställda att systemet är i behov 
av viss förändring, då det är en allmän åsikt som den fackliga 
representanten har erfarit från de anställda. 
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6 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska material vi erhållit från 
intervjuerna, med hjälp av den teoretiska referensram vi tidigare redogjort 
för. Vi analyserar insamlat material utefter den struktur som empirin följer 
i tidigare kapitel, för att öka läsarens förståelse och tydliggöra kopplingen 
mellan teori och empiri. 
 
 

6.1 Allmänna åsikter gällande bonussystemet 
 
Det fallföretag vi undersökt använder ett bonussystem baserat på företagets 
resultat, för att motivera och belöna sina anställda. Bonussystemet belönar 
inte varje individs prestationer utan måluppfyllelsen mäts på 
avdelningsnivå för att utvärdera avdelningens prestationer. Varje avdelning 
har specifikt framtagna mål för sina verksamheter där de sammanlagda 
prestationerna av de anställda mäts gemensamt och representerar 
avdelningens grad av måluppfyllelse. 
 
Av svaren att tyda framgår det tydligt att samtliga medarbetare vi intervjuat 
är positivt inställda till bonussystemet, vilket är framtaget för att premiera 
personalen. Bonusen är således inget som de anställda kan kräva av 
företaget, utan är något extra utöver den kontrakterade lönen. Därav ser vi 
en av anledningarna till att bonussystemet är uppskattat bland de anställda. 
Personalen anser dessutom att bonussystemet skapar en positiv atmosfär 
inom företaget. Vidare ger bonusen upphov till att varje anställd känner sig 
lika uppskattad oavsett vilken avdelning de är verksamma inom eller vilken 
funktion de har. En ytterligare bidragande faktor till den positiva 
inställningen anser vi vara resultatet av att alla får ta del av företagets vinst 
och får lika stor del i bonusen.  
 
Trots den goda inställningen till bonussystemet, uppfattar de intervjuade 
personerna att systemet har ett flertal negativa delar. De anställda har 
genom intervjuerna uttryckt att den information som finns om 
bonussystemet på fallföretagets intranät är bristfällig och svårbegriplig. Vid 
vår första anblick av informationen upplevde vi likaså att det var mycket 
information att ta till sig och att uträkningen av en eventuell bonus var 
förenat med svårigheter. För att sätta sig in i bonussystemets funktion och 
uppbyggnad krävs en uppoffring av tid från den anställde samt ett intresse 
för att kunna ta till sig informationen. Vi anser att detta intresse inte finns 
bland de anställda, då flertalet av respondenterna inte satt sig in i hur 
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systemet fungerar fullt ut. Avsaknaden av intresse för bonussystemet märks 
även tydligt eftersom de anställda inte kontinuerligt följer hur företaget 
förhåller sig till de uppsatta målen. Därmed tolkar vi att målen till stor del 
saknar betydelse för de anställda. Vi vidhåller detta då uppmärksamheten 
för bonussystemet endast blir påtaglig vid årsskiftet för att se om eventuell 
bonus kommer att utfalla. Ett bonussystem som är komplext och 
svårbegripligt anser vi reducerar en individs intresse för det, vilket därmed 
inte bidrar till en positiv inverkan på arbetsmotivationen.     
 
I dagsläget ges de anställda ingen frekvent information över hur företaget 
förhåller sig till målen, utan det är upp till varje enskild medarbetare att 
själv förse sig med information från företagets intranät. Vi anser att det 
borde ligga i ledningens intresse och ansvar att kontinuerligt förse de 
anställda med information om vilka mål som är uppfyllda och hur de olika 
avdelningarna ligger till. Vi hävdar att tydligare och mer frekvent 
information från ledningen kan medföra ett ökat intresse hos de anställda 
och bidra till en ökad förståelse för målen. Dessutom kan det bidra till en 
ökad medvetenhet om målen, vilket i sin tur kan leda till att en mer 
målkongruent situation uppstår mellan de anställda och ledningen. Med 
mer regelbunden information kan bonussystemet bli ett mer omdiskuterat 
ämne, som en av respondenterna uttryckte det. Ett bonussystem som det 
förs en dialog omkring, menar vi ökar sannolikheten för att intressera varje 
individ inom ett företag.    
 
Hopwood (1974) framhäver att belöningssystem kan användas för att 
motivera anställda att prestera i enlighet med vad organisationen vill att de 
ska prestera, för att nå fastställda mål. Vi anser att det i fallföretaget är 
svårt att nå en målkongruent situation då informationen anses av de 
anställda vara svårtolkad och att bonussystemet är förenat med otydlighet. 
Vi menar att den nuvarande bonusen inte bidrar till den målkongruens som 
Hopwood (1974) förordar. Detta ser vi som en förklaring till att de 
anställda inte känner ”känslan” för bonussystemet, som den fackliga 
representanten uttryckte. Avsaknaden av känslan för bonussystemet bidrar 
vidare till att de anställda inte uppfattar målen som något de gemensamt 
ska sträva mot. Istället tenderar det att bli något som bara finns men inte 
fångar de anställdas intresse. Därmed menar vi att det är viktigt att 
ledningen i ett företag framhäver en klar och tydlig riktlinje för anställda, 
som anger i vilken riktning de ska prestera. Då ett företag lyckas uppnå den 
målkongruens som Hopwood (1974) förespråkar, hävdar vi också att 
arbetsmotivationen bland anställda ökar.  
 
 



ANALYS 
 
 
 

 55

6.2 Uppfattningar gällande bonussystemets mål 
 
Vid framtagandet av ett belöningssystem hävdar Svensson & Wilhelmson 
(1988) att utgångspunkten bör var företagets mål med verksamheten. I 
fallföretaget sätts målen för varje budgetår och berör hela organisationens 
verksamhet. Det är bolagsstyrelsen som fastställer hur bonussystemet ska 
vara utformat efter att de anställda har givits möjligheten att påverka dess 
uppbyggnad. För att individen lättare ska uppnå målen anser Simons (2000) 
att individen bör ges möjlighet att vara delaktig vid utformningen av målen. 
Denna möjlighet har funnits på fallföretaget, då utformningen av målen har 
börjat underifrån i organisationen och vidare upp mot ledningen. På så sätt 
har de anställda haft tillfälle att bidra med sina synpunkter och förslag vid 
utformningen. Genom intervjuerna framgick det dock att inte alla anställda 
varit delaktiga med synpunkter om målens nivå. Ett av skälen till att inte 
alla varit lika delaktiga ser vi beror på en viss avsaknad av intresse för 
bonussystemet och att det inte fullt ut har förankrats hos varje enskild 
individ. De som känner att de kan påverka målen förmodar vi har varit mer 
delaktiga till skillnad från dem som känner att deras prestationer inte utgörs 
av det som mäts, varför de därmed varit mindre delaktiga vid 
utformningen. Merchant (2003) hävdar liksom Svensson & Wilhelmson 
(1988) att sannolikheten för att målen uppnås är större då anställda har 
möjlighet att vara med och påverka vid utformningen. Vi framhåller 
därmed vikten av att ett företag verkligen framhäver möjligheten till att 
påverka målens utformning och nivå. Därmed anser vi att sannolikheten 
ökar för att målen lättare uppnås.    
 
I och med att anställda ges möjlighet till att vara med och påverka målens 
nivå, finns det enligt Simons (2000) dock en risk för att anställda kan 
komma att sätta målen för lågt för att lättare kunna erhålla belöning. 
Genom att de anställda ges möjlighet till att lägga fram sina synpunkter och 
förslag i kombination med att det är bolagsstyrelsen som fastställer den 
slutgiltiga nivån för målen, anser vi risken vara minimal. På så sätt kommer 
fallföretagets mål med största sannolikhet inte bli för lättuppnåeliga, utan 
istället tillräckligt utmanande. Då anställda kan bidra med synpunkter och 
att det dessutom inte är de själva som beslutar hur utmanande de ska vara i 
sin karaktär, reduceras sannolikheten för att målen blir för svår- eller 
lättuppnåeliga. Dessutom görs målen mer påtagliga och skapar ett större 
medvetande bland anställda genom deras möjlighet till påverkan, vilket i 
sin tur ökar sannolikheten för att målen nås.  
 
Trots de anställdas möjlighet till påverkan vid målens utformning och 
vilken nivå de ska ha, anser vi att det inte bidrar till att anställda presterar i 
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enlighet med målen. Detta menar vi beror på att målen är mer övergripande 
för respektive avdelning och att de inte är nedbrutna på en lägre nivå inom 
företaget. Anställda känner därmed inte den personliga kopplingen till 
bonussystemet som krävs för att målen ska bidra till ökade prestationer. 
Det ser vi som orsaken till att anställda inte anser sig kunna påverka målen 
genom sina prestationer i det dagliga arbetet. Om anställda inte känner att 
deras prestationer kan bidra till att målen nås, leder det naturligt till att 
intresset för bonussystemet reduceras. Detta resulterar i att de inte 
engagerar sig för bonussystemet i sig och för att nå målen. Det kommer 
istället att bli en belöning som anställda tenderar att glömma och som de 
endast reflekterar över vid årsskiftet, då det blir aktuellt om utbetalning av 
bonus kommer att ske eller inte. Enligt vår mening visar detta på att 
bonussystemet saknar direkt verkan på de anställdas arbetsmotivation och 
således deras prestationer.  
 
Ett av företagets syften med bonussystemet är att göra samtliga anställda 
inom företaget medvetna om de mål som bonussystemet omfattas av. 
Samtliga intervjuade personer menar att de vet att de berörs av ett visst 
antal uppställda mål för företaget och sin avdelning, men ingen kan direkt 
precisera dem. Dessutom vet de endast ungefär på vilken nivå målen är 
satta. Vi anser det vara svårt att uppnå en målkongruent situation när 
anställda inte har fullständig kännedom om målen. Vi hävdar liksom 
Svensson (2001) att det klart och tydligt bör framgå vilka resultat som ska 
belönas.  
 
Det är av betydelse att målen är uppföljningsbara varför de därav bland 
annat bör vara tydliga, realistiska och utmanande. Dessa är några av de 
faktorer som Svensson (2001) anser ska vara förknippade med ett 
belöningssystem. Genom intervjuerna framgick det att dessa faktorer till 
stor del kan associeras till fallföretagets bonussystem. Dock ansåg inte 
samtliga respondenter att målen var tillräckligt tydliga, vilket vi anser beror 
på att företaget inte förmedlat och kommunicerat målen på ett tillförlitligt 
sätt. Då det råder en viss avsaknad av tydlighet hävdar vi att risken ökar för 
att individer kan tolka målen på skilda sätt och därmed kan fel fokusering 
ske. Detta kan resultera i att anställda tenderar att sträva i olika riktning och 
som inte överensstämmer med företagets önskade riktning. Då målen i 
detta fall uppfattas som realistiska och utmanande, sett från att de är mindre 
tydliga, talar det för att det finns goda möjligheter till uppföljning och att 
företaget skulle kunna ge mer frekvent information om måluppfyllelsen, 
vilket är något som de anställda också efterfrågar. Vidare vill vi hävda 
liksom Svensson (2001), att anställda som ges möjlighet att påverka målen 
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också anser de vara utmanande, vilket blir följden att de blir mer 
motiverade.  
 
 
6.3 Uppfattningar gällande bonussystemets mått 

 
De mått som fallföretaget använder för att mäta måluppfyllelsen är vad 
Simon (2000) anger som objektiva i sin karaktär, då de exempelvis mäter 
antal nytecknade försäkringar. Vidare talar Simons (2000) om att måtten 
förutom att vara objektiva även ska vara fullständiga och påverkbara för att 
uppvisa bästa tänkbara resultat. Att måtten ska vara fullständiga anser vi 
inte förekomma i fallföretaget då måtten många gånger inte mäter alla 
relevanta prestationer som den anställde genomför. Vi menar att inte 
samtliga anställda omfattas av mätsystemet då exempelvis medarbetaren på 
sakavdelningen inte arbetar med försäljning vilket är en av aktiviteterna 
som mäts på den avdelningen. Som sagts ovan anger Simons (2000) vikten 
av att måtten i ett belöningssystem ska vara påverkbara för att nå bästa 
möjliga effektivitet. Genom de intervjuer vi genomfört ansåg inte samtliga 
att måtten var påverkbara. Vi ser att en av orsakerna är att inte alla 
anställda berörs av målen i lika stor omfattning, då flertalet av målen är 
baserade på försäljning. Den respondent som representerade 
sakavdelningen ansåg sig inte kunna påverka måtten då personen inte 
arbetar med någon form av försäljning. I den meningen är måttet enligt 
Simons (2000) opåverkbart och ofullständigt, vilket kan resultera i att 
anställda kan komma att ignorera det som mäts. Denna situation kan 
urskiljas i och med svaren från intervjuerna.  
 
Företagets mål med bonussystemet är att det ska skapa ett helhetstänkande 
genom att alla i företaget strävar mot gemensamma mål. Vi anser dock att 
företaget inte fullt ut har lyckats med att skapa detta helhetstänkande med 
bonussystemet då inte samtliga har samma möjlighet att påverka det som 
mäts. Eftersom personen på sakavdelningen inte anser sig ha den 
möjligheten till påverkan, medför det svårigheter att prestera och anstränga 
sig ytterligare för att nå målen. En anställds prestationer som inte mäts har 
således ingen möjlighet att påverka måluppfyllelsen genom sitt dagliga 
arbete. Respondenten från bankavdelningen anser sig däremot kunna 
påverka det som mäts genom sina prestationer. Målet för bank anser vi 
beröra alla anställda inom avdelningen till skillnad från sakavdelningen där 
inte samtliga har samma möjlighet att påverka måtten. Även de 
driftkostnadsmål som berör samtliga anställda ser de en viss möjlighet till 
påverkan av, dock i en mindre betydelse då målen berör hela företaget och 
ses som ett mer övergripande mål. Vi hävdar att dessa mål tenderar att falla 
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i bakgrund i förhållande till avdelningsmålen då de är mer övergripande 
samt att anställda har en mindre personlig anknytning till dessa mål. Vi 
menar att ett bonussystem är begränsat i sin påverkbarhet när inte alla anser 
sig kunna påverka det i samma omfattning. Detta ser vi som en klar 
anledning till att bonussystemet är i behov av viss förändring, där samtliga 
anställda känner sin möjlighet till att påverka de prestationer som mäts och 
vidare måluppfyllelsen.  
 
Simons (2000) faktorer kan kompletteras med Merchants (2003) faktorer, 
som anger att resultatmåtten ska vara precisa, objektiva, tidsenliga och 
förståeliga. Med avseende på att måtten ska vara precisa anser vi att de 
lever upp till den standard som Merchant (2003) förespråkar. Vi menar att 
måtten ger rätt information för bedömning av prestationer och 
måluppfyllelse, vilket i den meningen innebär att de är precisa. Enligt vår 
mening speglar alltså måtten det som de är avsedda att mäta. Gällande 
författarens sätt att se på måttens objektivitet, kan vi konstatera att de är 
satta av ledningen och att dessa individer inte har möjlighet att påverka 
måtten genom deras arbetsuppgifter. Vi menar att dessa personer inte har 
samma möjlighet att påverka de prestationer som mäts i samma 
utsträckning som de anställda har, varför vi anser de vara mer oberoende. 
Därmed är de enligt oss objektiva i den bemärkelsen att de är framtagna av 
oberoende personer. Vad det gäller måttens tidsenlighet, anser vi inte att de 
besitter denna egenskap så till vida att mätningen av måluppfyllelsen 
endast kan ske med all säkerhet i samband med halv- och helårsboksluten. 
Vi menar att intervallet mellan mätningarnas genomförande och anställdas 
prestationer är för vid, för att de ska uppfatta relationen mellan prestation 
och belöning. Därmed stimuleras inte anställdas arbetsmotivation vid 
användningen av mått med denna egenskap enligt författaren. Sett till 
måttens förståelighet, anser vi inte att de kan uppfattas enligt detta, då det 
inte råder en entydighet bland anställda om att måtten är tydliga i sin 
karaktär. Däremot är de anställda medvetna om vad som krävs för att 
påverka måtten, trots att de begränsas i viss mån. Ett belöningssystem som 
använder mått med endast vissa av dessa egenskaper för att bedöma 
anställdas prestationer, kommer inte att frambringa önskade beteenden. Det 
är därför av stor vikt att de mått som används i mätsystemet är noga 
framtagna för att ge så effektiva och bra resultat som möjligt.   
 
För att anställda ska prestera i enlighet med företagets mål och syften kan 
ett belöningssystem enligt Hopwood (1974) vara lösningen. Den ideala 
situationen uppstår, då fokusering sker på det som mäts för att nå en mer 
målkongruent situation, dock är detta enligt författaren en situation som 
sällan visar sig i verkligheten. Efter våra intervjuer framgick det att denna 
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ideala situation i praktiken verkligen är svår att nå, då samtliga prestationer 
inte går att härleda till mätsystemet. Eftersom mätsystemet fokuserar på 
prestationer som många gånger inte berör den anställde i kombination med 
att mätningarna sker på avdelningsnivå, ser vi som en anledning till att 
individer tenderar att agera utefter individuella mål. Vi ser de individuella 
målen som specifikt framtagna för en anställds arbetsuppgifter eller rent av 
mål som individen själv skapat i sitt dagliga arbete, vilka inte har någon 
direkt koppling till bonussystemets mål. Det är denna intressekonflikt som 
enligt Hopwood (1974) medför att en mindre målkongruent situation 
uppstår mellan anställda och ledningen. Denna situation av målinkongruens 
finner vi som en bidragande orsak till att de anställda inte fullt ut förstår 
vad företaget vill att de ska prestera, vilket bidrar till en mer vag indikation 
på företagets riktning. Då anställda inte kan påverka det som mäts vidhåller 
vi att ett bonussystem inte fullständigt uppmuntrar till de önskvärda 
beteenden som ska bidra till måluppfyllelsen.  
 
 

6.4 Bonussystemets inverkan  
på arbetsmotivation 

 
Bonussystemets inverkan på de anställdas arbetsmotivation visades genom 
intervjuerna vara varierande. Den främsta anledningen till att det uppfattas 
som motiverande är att det ger de anställda möjlighet att erhålla en extra 
ersättning utöver lönen. Däremot anser de anställda inte att bonussystemet 
påverkar deras arbetsmotivation i den mening att det är 
prestationsförhöjande. Eftersom bonussystemet inte förmår att motivera de 
anställda till att agera och prestera fullt ut i enlighet med målen, bidrar det 
till att vi därmed anser att bonussystemet endast har en marginell betydelse 
och påverkan på arbetsmotivationen. 
 
Vi finner att orsaken till att bonussystemet är begränsat i sin påverkan på 
anställdas motivation, grundar sig i att det inte tar sin utgångspunkt i de 
enskildas prestationer. Istället sätts målen övergripande för hela företaget 
och bryts endast ner på avdelningsnivå. Mål som istället bryts ner på 
individ- eller gruppnivå anser vi öka anställdas medvetande om målen och 
vidare deras arbetsmotivation. Den motivation som anställda upplever, 
ansåg de vara målen som rör det dagliga arbetet och inte de som inkluderas 
i bonussystemet. Genom att uppnå dessa mål, framhäver vi vara bidragande 
till att målen för bonussystemet i slutändan kan uppnås. Vi menar att 
bonusen i detta fall inte har en direkt påverkan på arbetsmotivationen, utan 
snarare en indirekt påverkan. Motivationen vi konstaterade bland anställda 
som kan förknippas med bonussystemet, var vetskapen om att de eventuellt 
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kan erhålla en belöning. Denna motivation får enligt oss inte följden att den 
bidrar till ökade prestationer. Armstrong (1992) anger att ett 
belöningssystems primära syfte är att öka de anställdas motivation, vilket 
dock endast visade sig i en mindre omfattning.  
 
Förväntansteorin innebär att en individ har en viss uppfattning om att en 
viss aktivitet ska leda till ett resultat för organisationen. Förväntan uttrycks 
således genom att individen har kännedom om att belöning utfaller efter en 
viss ansträngning eller uppnått resultat (Vroom, 1964). Vi anser att 
förväntan om att en belöning kommer att utfalla kan likställas med att 
belöningen kan ses som en ”morot” eller ”sporre”. Då anställda till viss del 
ser bonusen som en ”morot” menar vi att en viss förväntan finns, så till 
vida att de är medvetna om möjligheten till en extra ersättning. Vi hävdar 
dock att det inte är en förväntan i den mening att de handlar på ett visst sätt 
för att nå målen för bonussystemet och därmed agerar för att erhålla 
belöning. Med förväntansteorin som stöd, menar vi att sambandet mellan 
de anställdas agerande och resultatet inte är tillräckligt tydligt. Vid en 
högre grad av förväntan anser vi att sannolikheten ökar att nå målen vilket 
kan bidra till högre målkongruens och ett bättre resultat. 
 
Vidare framhäver vi att graden av motivation beror på i vilken utsträckning 
anställda har möjlighet att påverka måluppfyllelsen. En individ som kan 
påverka det som mäts kan uppleva en större arbetsmotivation. En 
ytterligare faktor som är av betydelse för att skapa motivation är huruvida 
ledningen informerar och påminner anställda om målen. I dagsläget anses 
den information som ges vara alldeles för bristfällig, vilket vi ser som en 
bidragande orsak till att de anställda motiveras i relativt liten omfattning. 
Genom mer frekvent information, där underlag ges till de anställda om hur 
avdelningarna förhåller sig till målen, menar vi att det kan bidra till ökad 
motivation, då personalen ständigt påminns om målen. Detta kan även 
resultera i att de anställda mer regelbundet själva informerar sig om 
måluppfyllelsen, istället för att det som i nuläget endast intressera sig vid 
årsskiftet huruvida bonus kommer att utfalla eller inte. För att ett 
bonussystem ska framkalla den motivation som resulterar i att målen nås, 
menar vi tar sin utgångspunkt i en god kommunikation inom företaget.  
 
Enligt vår mening står motivation och prestation i relation till varandra, då 
vi anser att en ökad motivation hos en individ medför bättre utförda 
prestationer. Detta resonemang stämmer väl överens med de svar vi erhöll i 
intervjuerna då de anställda inte ansåg sig motiveras i en större omfattning. 
Den naturliga följden blir därmed att de inte heller presterar bättre. De mål 
som förknippas med bonussystemet blir därför inget som de anställda 
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reflekterar över i det dagliga arbetet, utan ses endast som övergripande mål, 
för avdelningarna och företaget. Vi hävdar därmed att så som 
bonussystemet är utformat, tenderar det till att åsidosättas av anställda, 
eftersom de fokuserar mer på de mål som berör det dagliga arbetet. Som vi 
tidigare uttryckt, kan de kortsiktiga målen dock på längre sikt resultera i att 
bonussystemets mål nås. 
 
Målsättningsteorin enligt Locke & Latham 1990 (i Bonner & Sprinkle, 
2002) förklarar att incitament kan påverka individers ansträngningar genom 
utmanande och personliga mål. Teorin talar för att individer som har 
personliga mål anstränger sig mer och presterar således bättre än de som 
inte omfattas av personliga och mer vaga mål. Denna teori stödjer de 
åsikter vi tagit del av genom intervjuerna. Då de anställda inte omfattas av 
några personliga mål utan av mer övergripande mål på avdelningsnivå, 
medför det att de anställda inte anstränger sig i lika hög grad som de enligt 
teorin skulle gjort om de omfattats av mer personliga mål och inte lika vaga 
som de nuvarande uppfattas. Enligt vår uppfattning är det av betydelse att 
individer känner en personlig relation till målen, för att de ska tendera att 
anstränga sig ytterligare och således prestera bättre. De anställda på 
fallföretaget uppfattar bonussystemet som rättvist, där vi ser att den främsta 
anledningen beror på att bonusen är av kollektiv karaktär. Enligt 
jämviktsteorin ökar individers motivation då belöningen ses som rättvis 
(Abrahamsson & Andersen, 1998). Av detta att tyda borde bonussystemet 
ses som motiverande då det upplevs som rättvist, men vi anser utifrån vår 
empiri att den rättvisa som upplevs inte i detta fall bidrar till någon märkbar 
ökning av arbetsmotivationen. 
 
 

6.5 Uppfattningar gällande belöningsformen 
 
Ett av företagets syften med bonussystemet är att det inte ska leda till 
suboptimering och då de anställda belönas enligt kollektiv grund reduceras 
risken för suboptimering inom företaget. De anställda ansåg inte att 
bonussystemet leder till suboptimering, trots att respektive avdelning berörs 
av olika mål. Detta är något som Persson (1994) anser vara fördelen med 
en kollektiv belöning då den ger mindre sannolikhet för konkurrens inom 
företaget. Vi ser att företaget har lyckats uppnå syftet genom att undvika 
denna situation. En av anledningarna är att personalen dagligen arbetar i 
grupp, vilket bidrar till att intern konkurrens mellan individer och 
avdelningar är minimal. Vidare förekommer ett utvecklat samarbete mellan 
avdelningarna då det sker en aktiv tipsverksamhet inom företaget, vilket i 
sin tur medför en ökad samhörighet och ger ett mer helhetstänkande. Vi ser 
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detta helhetstänkande som en förklaring till att suboptimering inte är 
påtagligt inom fallföretaget. En kollektiv belöning är en nödvändighet för 
att skapa ett helhetstänkande hos varje individ, vilket kan vara svårare att 
uppnå genom individuell belöning. En individuell belöningsform tror vi 
kan resultera i att individer har benägenhet att handla efter egen vinning. 
 
Ett problem vid kollektiva belöningar är enligt Samuelsson (2001) den så 
kallade ”free-rider effekten”. Denna situation anses löpa större risk att 
uppstå när bedömning av prestationer sker på grupp- eller avdelningsnivå, 
än vid individuell bedömning. Att någon enskild individ kan erhålla bonus 
på bekostnad av gruppens totala prestationer utan att ha bidragit med egna 
prestationer till resultatet, kan vara ett möjligt utfall. Dock framgår det 
tydligt från intervjuerna att samtliga respondenter inte anser detta vara en 
förekommande situation i sina arbetsförhållanden. Detta är en effekt som 
ett företag inte fullt ut kan gardera sig mot att den inte ska förekomma, i 
och med den kollektiva belöningsformen. Det gruppbaserade arbetssätt i 
kombination med den goda samhörigheten, är enligt vår mening bidragande 
till att de anställda inte anser att någon ”free-rider effekt” förekommer. Det 
är dessutom den kollektiva belöningen som medför att respondenterna är 
entydiga om att bonussystemet anses vara rättvist. 
 
Bonussystemet i fallföretaget är utformat på ett sätt som ska influera de 
anställdas beteenden och prestationer genom det som Feldman (1983) 
anger för yttre belöningar. Detta yttrar sig som en belöning där den 
anställde antingen kan välja att bonusen utbetalas som lön eller som 
avsättning till tjänstepension. Bonussystemet innefattas som sagt av yttre 
belöningar, men vi anser dock att en viss grad av inre belöningar även 
förekommer trots att dessa inte tillhör bonussystemet. Genom intervjuerna 
framgick att de anställda har goda relationer till varandra, vilket visar på att 
det finns en samhörighet inom företaget. Denna faktor anser vi kan bidra 
till en inre belöning, då den administreras av den enskilda individen och 
kan skapa en känsla av trivsel. På detta sätt bidrar inre belöningar till att 
motivera och influera individers beteenden, dock i detta fall endast i en 
mindre omfattning. En ökning av de inre belöningarna tror vi skulle kunna 
ske om företaget mer regelbundet informerar de anställda om graden av 
måluppfyllelse. Vi menar att en individ som får bekräftelse på att ett visst 
mål är uppfyllt, får känslan av att vara kompetent och blir således mer 
motiverad att ta sig an nästkommande mål. 
 
Enligt vår uppfattning används yttre belöningar i en större omfattning än 
inre belöningar för att påverka anställda. Vi hävdar att inre belöningar är 
svårare att använda i den mening att dessa belöningar ofta är en 
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tolkningsfråga hos individen. Vi menar att en person som upplever känslan 
av att vara kompetent och uppskattad, i slutändan själv avgör huruvida en 
inre belöning upplevs eller inte. Därmed vill vi framhäva att det ur ett 
företags synvinkel är mer säkert att använda yttre belöningar för att influera 
anställdas beteenden än inre belöningar. Vi vill dock poängtera att en 
kombination av dessa belöningar är att föredra. Detta för att öka 
möjligheten till att influera så många individers beteenden som möjligt, att 
prestera enligt målen. 
 
 

6.5 Förändringar 
 
Det som de intervjuade har uttryckt vara av störst behov av förändring är 
att bonussystemet måste göras mer lättförståeligt och mindre komplext. För 
att detta ska kunna ske anser vi att ledningen måste informera de anställda 
mer regelbundet och kommunicerar på ett bättre sätt för att involvera 
samtliga i målen. Detta menar Simons (2000) är förutsättningen för att de 
anställda ska ha kännedom om vad ledningen förväntar sig av dem. En 
ytterligare faktor som anses vara i behov av förändring är att enklare 
mätningar av måluppfyllelsen ska kunna genomföras. Detta ser vi likaså 
vara av vikt för att mer frekvent ge information till de anställda. Att 
genomföra lättare mätningar kan bidra till att informationen oftare kan ges 
till alla som berörs av ett bonussystem, vilket i sin tur resulterar i att de blir 
mer påminda om målen och vad som ska uppnås. På så sätt menar vi att det 
dessutom kan resultera i att bonussystemet diskuteras i en större omfattning 
bland anställda. Bonussystem som det förs diskussion kring anser vi vara 
en grundförutsättning för att framkalla rätt beteenden. 
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7 SLUTSATSER 
 
I vårt avslutande kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till 
genom undersökningen. Kapitlet avslutas med att vi som författare ger 
förslag på fortsatta studier inom ämnesområdet och intressanta idéer till 
frågeställningar som uppkommit i och med uppsatsens framväxt. 
 
 

7.1 Anställdas syn på bonussystem och  
dess inverkan på arbetsmotivation 

 
Mot bakgrund av vår undersökning kan vi konstatera att ett bonussystem 
överlag ses som positivt bland anställda på ett företag. Ett företag som 
utformar ett bonussystem för att premiera sina anställda skapar positiv 
atmosfär och ses som god personalpolitik. Genom undersökningen har vi 
kommit fram till att bonussystem som inte särskiljer på olika individer eller 
grupper, utan där alla belönas lika, uppfattas som positivt och rättvist.  
 
För att uppnå en målkongruent situation mellan ledning och anställda, 
vilket ofta är avsikten med ett belöningssystem, krävs god information och 
tydlighet från ledningens sida om vad som ska uppnås. Vi kan i och med 
undersökningen konstatera att då dessa faktorer inte förekommer ökar 
risken för att anställda inte presterar i enlighet med företagets mål. Vidare 
anser vi att denna situation även bidrar till att motivationen bland anställda 
inte ökar. Med anledning av detta blir vår slutsats att det är en förutsättning 
att ledningen tydligt definierar för de anställda vad som ska uppnås och hur 
det ska nås. Skapas denna situation vet de anställda vilka mål de berörs av 
och kan på så sätt lättare prestera i enlighet med dem för att nå den 
målkongruens som företag eftersträvar. Vidare kan vi dra slutsatsen att 
regelbunden information om måluppfyllelsen till dem som berörs av ett 
bonussystem, är en grundläggande faktor för ett välfungerande system och 
för att de involverade ska få känslan av samhörighet till systemet.  
 
Anställdas möjligheter till påverkan vad det gäller målformuleringen är av 
yttersta vikt. Om de som berörs av ett bonussystem bidrar med synpunkter 
och förslag ökar sannolikheten för att målen lättare uppnås, då individerna 
känner ett större ansvar i och med deras medverkan. Med bakgrund från vår 
studie anser vi att målen bör vara väl nedbrutna och inte för övergripande 
för att varje individ ska känna anknytning till målen. Vi kan även 
konstatera att anställda måste få en tydlig bild över målen och således vad 
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de förväntas prestera. Målen måste därav vara tydliga, för att inte risken för 
felfokusering ska uppstå. Genom undersökningen har vi bildat oss 
uppfattningen att anställda som inte anser sig kunna påverka målen genom 
sina prestationer, inte heller anser målen vara motiverande. Bonussystems 
mål som inte motiverar anställda tenderar enligt undersökningen att sakna 
direkt betydelse i det dagliga arbetet, och målen kan således komma att 
förbises.  
 
Det har framgått att då ett bonussystem berör samtliga anställda är det 
viktigt att alla har möjlighet att påverka de prestationer som mäts. Då 
möjligheten att påverka inte finns minskar även arbetsmotivationen eller 
förblir oförändrad. Vi kan konstatera att ett bonussystems inverkan på 
motivation har att göra med de mål och mått som ett system omfattas av. 
Det krävs alltså enligt vår mening att anställda har goda möjligheter att 
påverka det som mäts för att också motiveras av ett bonussystem. Därav är 
vi av åsikten att bonussystem som omfattas av mål som speglar en större 
grupps mål, bidrar till en mindre arbetsmotivation än vad mål som baseras 
på en enskild individs eller mindre grupps mål skulle göra. Detta på grund 
av att en individ känner större påverkbarhet vid mål som baseras på ett 
färre antal individer. 
 
För att ett bonussystem ska motivera anställda att prestera i enlighet med 
ett företags mål, krävs god kommunikation och regelbunden information, 
vilket vi erfarit i och med uppsatsen. Vi kan genom studien konstatera att 
bonussystem som brister i sin kommunikation med anställda, tenderar att 
inte motiveras ytterligare. För att ett bonussystem ska motivera anställda är 
vi av åsikten, förutom möjligheten till påverkan av mål och mått, att det 
krävs god och frekvent kommunikation, både vid dess 
introduktionsstadium men framförallt under dess livscykel. En god 
kommunikation bidrar till klarhet över systemets mål och syften, som i sin i 
tur resulterar i att anställda känner ökad motivation för sina arbetsuppgifter. 
Kommunikationen bör dessutom vara en tvåvägskommunikation mellan 
ledning och anställda för att bonussystemet ska fungera på ett så korrekt 
sätt som möjligt. Därmed ges anställda möjlighet till att uttrycka sina 
synpunkter och önskemål. 
 
Vår undersökning har påvisat att kollektiv belöning anses som väldigt 
positivt bland anställda, då det skapar en större sannolikhet för att rättvisa 
uppnås. Vi är även av den åsikt att kollektiva belöningar tenderar att 
minska risken för att suboptimering uppstår, då belöningen framkallar en 
starkare känsla av samhörighet och något gemensamt att sträva mot bland 
anställda. Undersökningen ger oss även anledningen att hävda att 



SLUTSATSER 
 
 
 

 67

individuella belöningsformer inte lika enkelt kan bidra till den helhetssyn 
som kollektiva belöningar ger upphov till.  
 
Som avslutande kommentar kan vi dra slutsatsen att huruvida anställda 
motiveras av bonussystem, beror på dess utformning. Vi kan konstatera att 
anställda motiveras i en större omfattning, då möjligheten till påverkbarhet 
av bonussystemets mål och mått ges. Även kommunikationen inom ett 
företag är en avgörande faktor för att motivera anställda. Bonussystem som 
brister i dess påverkbarhet och kommunikation kan vi konstatera inte har 
någon större inverkan på anställdas arbetsmotivation. Enligt vår 
undersökning är därför dessa faktorer av stor betydelse, för att ett 
bonussystem ska frambringa arbetsmotivation. 
 
 

7.2 Våra reflektioner 
 
Något som vi upptäckt i och med vår studie och som vi finner ytterst 
intressant att diskutera är anställdas gemensamma uppfattning om att 
bonussystemet är rättvist. Vi finner det intressant att bonussystemet 
upplevs som rättvist då samtliga får lika del av företagets vinst trots att 
någon av avdelningarna inte lyckats att uppnå sina mål. Sett ur den svenska 
rättvisans perspektiv skulle enligt vår mening ett sådant bonussystem av 
liknande karaktär upplevas som orättvist. Anledningen till att vi hävdar 
detta är att en avdelning som inte uppfyller målen ändå får del av vinsten, 
vilket vi menar borde framkalla orättvisor bland de övriga anställda. Att de 
anställda inte anser detta vara orättvist tror vi kan bero på flertalet faktorer. 
Den främsta orsaken som vi ser är att organisationen präglas av en stark 
företagskultur och att anställda har känslan av en stark samhörighet. De 
anställda på företaget är väl medvetna om att nästkommande år kanske det 
är en annan avdelning som visar sämre resultat och att det många gånger 
inte beror på arbetet, utan att marknaden ofta styr hur det går för de olika 
avdelningarna. De är alltså beroende av externa faktorer som påverkar det 
slutliga resultatet. Dessutom kan det finnas faktorer som vi inte 
uppmärksammat, eftersom vi inte hade för avsikta att undersöka huruvida 
det är rättvist eller ej i någon större omfattning, i och med undersökningen 
men som har starka förklarandevärden till den gemensamma uppfattningen.  
 
Något annat som är intressant, är att i vårt studerade fall bidrog inte 
bonussystemet till någon ökning av arbetsmotivationen bland anställda. 
Syftet med någon form av ett belöningssystem är ofta att motivera anställda 
att prestera bättre i sitt arbete. Om fallet är som enligt vår undersökning, 
kan man ställa sig frågan om det är värt att ha ett belöningssystem då det 
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inte motiverar anställda ytterligare. Detta visar på att nyttan av 
belöningssystem kanske inte alltid överstiger kostnaderna.   
 
 

7.3 Förslag till vidare studier 
 
Under uppsatsens framväxt har vi som författare fört diskussioner av olika 
omfattning och karaktär, rörande faktorer som berör både uppsatsens delar 
och sådant som ligger utanför ramen för uppsatsen. Det har därför 
uppkommit ytterligare idéer till problemformuleringar inom vårt 
ämnesområde som vi anser vara av stort intresse, varför vi gärna delar med 
oss av våra förslag till fortsatta studier.  
 
Enligt förd diskussion ovan ser vi det vara intressant att genomföra en 
djupare studie angående anställdas uppfattning vad det gäller 
belöningssystems rättvisa respektive orättvisa. I uppsatsen har vi endast 
studerat ett företags belöningssystem i form av ett så kallat bonussystem, 
varför vi finner ett intresse i att jämföra denna kollektiva belöning med 
någon form av individuell belöning. På så sätt kan man skildra 
belöningssystems olikheter och likheter med avseende på dess påverkan på 
anställdas arbetsmotivation, ansträngning, prestationer etcetera. Dessa två 
belöningsformer går även att jämföra då det ena systemet är kopplat till den 
enskildas lön, medan det andra är skilt från den kontrakterade lönen, för att 
studera graden av motivation i arbetet. Ett ytterligare förslag som skulle 
vara intressant att genomföra är en undersökning som kan liknas vid vår 
fast mer djupgående. Ett exempel kan vara att belysa anställdas motivation 
med avseende på individers ålder, kön, lön och liknande faktorer. Man 
skulle även kunna tänka sig hur detta yttrar sig mellan olika branscher. Med 
denna diskussion har vi en förhoppning om att den kan bidra till att dessa 
idéer kan komma att ligga till grund för vidare studier inom ämnesområdet 
hos andra forskare.  
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BILAGA 1 
 

 

Intervjuunderlag – Facklig representant 
 
Presentation av oss själva och syftet med intervjun. 
Presentation av intervjuinnehållet. 
Framhäv respondentens garanti till anonymitet samt användning av 
bandspelare. 
 
Allmänt 
 
Vilken funktion har du på företaget?  
Vilken koppling har du till bonussystemet? 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Har du varit med och utformat bonussystemet? 
Hade ni förhandlingar om hur det skulle se ut? 
Har de anställda alltid erhållit bonus sedan bonussystemet infördes? 
 
Anställdas åsikter om bonussystemet 
 
1. Vad är de anställdas allmänna åsikter om bonussystemet? (positivt resp.  
    negativt? bra idé?) 
2. Är de anställda insatta i hur det fungerar? (vad kan det bero på?) 
3. Anser de anställda att den information de fått om bonussystemet är  
    tillräcklig eller finns det fortfarande oklarheter? (intranät?) 
4. Ges det fortlöpande information om bonussystemet till de anställda? (vid  
    ändringar, företagets resultat etc.?)  
5. Vilken funktion upplever de anställda att bonussystemet har för  
    företaget? 
 
Bonussystemets mål och mått 
 
6. Känner de till vilka mål som ska uppnås och vilka som de berörs av?  
    (avdelningsvis) 
7. Anser de anställda att de kan påverka dessa? 
8. Kan de bidra med dina synpunkter vid utformningen av målen? (på   
    vilket sätt?) 
9. Hur tydliga och realistiska anser de att målen är? 
10. Hur utmanande och uppnåeliga anser de att målen är? 
11. Är de anställda medvetna om hur mätningen sker av målen? (info om  
      mätningarna?) 
12. Hur kan de påverka måtten? (prestationerna som mäts?) 
 
 



BILAGA 1 
 

 

Motivation och belöningsform 
 
13. Blir de motiverade av bonussystemet? (i så fall hur/varför?) 
14. Bidrar bonussystemet till att de presterar bättre?  
15. Hur rättvist upplevs bonussystemet? 
16. Vad anser de om belöningsformen? (monetär och kollektiv? inre och  
      yttre belöning? ”free-rider effekt”?) 
17. Hur ser de på att belöningen utfaller en gång per år? (motiverande?  
      glöms bort?) 
18. Anser de att bonussystemet bidrar till att de blir mer motiverade och  
      främjar framgången för företaget? 
19. Hur kan företaget annars motivera sina anställda?  
20. Vad anser de anställda att bonussystemet bidrar till?  
      (positiva/negativa?) 
21. På vilket sätt påverkar bonussystemet relationen till övriga  
      medarbetare? 
 
Förändringar 
 
22. Anser de att bonussystemet är i behov av förändring och i så fall vilka? 
23. Vad skulle eventuella förbättringar bidra till? 
24. Hur ser ett idealt belöningssystem ut?  
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Intervjuunderlag - Medarbetare 
 
Presentation av oss själva och syftet med intervjun. 
Presentation av intervjuinnehållet. 
Framhäv respondentens garanti till anonymitet samt användning av 
bandspelare. 
 
Allmänt 
 
Vilken funktion har du på företaget?  
Vilken avdelning arbetar du på? 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
 
Anställdes åsikter om bonussystemet 
 
1. Vad är din allmänna uppfattning om bonussystemet? (positivt resp.  
    negativt? bra idé?) 
2. Är du medveten om hur det fungerar? (vad kan det bero på?) 
3. Anser du att den information du fått om bonussystemet är tillräcklig eller  
    finns det fortfarande oklarheter? Hur och när blir du informerad?  
    (intranät?) 
4. Får du fortlöpande information om bonussystemet? (vid ändringar,  
    företagets resultat etc.?)  
5. Vilken funktion tror du bonussystemet har för företaget? 
 
Bonussystemets mål och mått 
 
6. Känner du till vilka mål som ska uppnås och vilka som du berörs av?  
    (ex. per avdelning) 
7. Anser du som enskild individ/grupp att du kan påverka dessa? 
8. Har du kunnat bidra med dina synpunkter vid utformningen av målen?  
    (på vilket sätt?) 
9. Hur tydliga och realistiska anser du att målen är? 
10. Hur utmanande och uppnåeliga anser du att målen är? 
11. Påverkar målen ditt arbete och på vilket sätt? 
12. Är du medveten om hur mätningen av målen? (info om mätningarna?) 
13. Hur kan du påverka måtten? (prestationerna som mäts?) 
 
Motivation och belöningsform 
 
14. Blir du motiverad av bonussystemet? (i så fall hur/varför?) 
15. Bidrar bonussystemet till att du presterar bättre?  
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16. Hur rättvist anser du att bonussystemet är? 
17. Vad anser du om belöningsformen? (monetär och kollektiv? inre och  
      yttre belöning? ”free-rider effekt”?) 
18. Hur ser du på att bonusen utfaller en gång per år? (motiverande? glöms  
      bort?) 
19. Anser du att bonussystemet bidrar till att medarbetarna blir mer  
      motiverade och främjar framgången för företaget? 
20. Hur kan företaget annars motivera sina anställda? 
21. Vad anser du att bonussystemet bidrar till? (positiva/negativa) 
22. På vilket sätt påverkar bonussystemet din relation till övriga  
      medarbetare? 
 
Förändringar 
 
23. Anser du att bonussystemet är i behov av förändring och i så fall vilka? 
24. Vad skulle eventuella förbättringar bidra till? 
25. Hur ser ett idealt belöningssystem ut för dig? 
 


