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Förord 

Vi vill tacka alla de personer som har gjort denna uppsats möjlig. Ett stort tack vill vi 
framförallt rikta till våra intervjurespondenter för deras medverkan och engagemang. Vi vill 
också tacka vår handledare Eva Berggren som har kommit med feedback och råd under 
uppsatsprocessen. Ett tack riktar vi även till våra opponenter som har kommit med konstruktiv 
kritik och uppmuntrande ord längs uppsatsens process. Slutligen vill vi även tacka våra 
familjer som stöttat oss och kommit med bra synpunkter under arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Belöningssystem är en del av verksamhetsstyrning och används idag i många företag. Det har 
tidigare skrivits om belöningssystem i vetenskapliga artiklar och tidigare examensarbeten. 
Däremot har vi funnit en kunskapslucka gällande djupgående ledningsperspektiv på 
belöningssystem i form av vilka bakomliggande intentioner som ledningen haft vid 
utformningen samt användningen av densamma. Syftet med denna uppsats är att beskriva och 
få en förståelse för ledningens intentioner bakom utformningen och användningen av 
belöningssystem. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med en abduktiv ansats för 
att få en djup förståelse. Till vår uppsats har medlemmar i ledningen för två olika företag 
intervjuats, vilket utgör vår primärdata. Resultatet i denna uppsats visar att ledningens 
intentioner bakom utformningen och användningen av belöningssystem skiljer sig åt och är ett 
komplext ämne. 
 
Nyckelord: Belöningssystem, belöning, ledningen, intentioner, användning, utformning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Abstract 

Reward systems are a part of business management and are today used in many companies. 
Previously it has been written about reward system in science articles and past theses. 
However, we have found a gap in knowledge regarding profound management perspective of 
the underlying intentions that management have in the design and use of reward systems. The 
purpose of this thesis is to describe and understand the management's intentions behind the 
design and use of reward systems. We have chosen to do a qualitative study with an abductive 
approach to gain a deep understanding. For our thesis we have interviewed members of the 
management in two different companies, which represent our primary data. The result in this 
thesis shows that management's intentions behind the design and use of reward systems differ 
and is a complex subject. 
 
Keywords: Reward systems, reward, management, intentions, use, design 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel introduceras läsaren för bakgrund och diskussion kring den 
problemformulering som senare presenteras. Slutligen presenteras uppsatsens syfte, följt av 
definitioner av uppsatsens centrala begrepp. 
 
1.1 Problembakgrund 
Företags förutsättningar i samhället har förändrats över tid på grund av bland annat 
globalisering och ökad konkurrens. På grund av denna konkurrens kan det krävas att företag 
är konkurrenskraftiga genom att ha hög produktivitet och därmed inse att personalens 
prestationer behövs för företagets framgång. Detta innebär att det kan vara av stor betydelse 
för företag att ha motiverade anställda för att kunna nå uppsatta mål. 
 
I många företag idag är brist på kapital, enligt Bartlett och Ghoshal (2002), inte den vanligaste 
orsaken till att företag saknar tillväxt, utan det är underskott på kompetent personal som 
begränsar tillväxten. De menar vidare att kompetent personal, med den kunskap som de 
besitter, är en begränsad resurs och därmed även en strategisk resurs som kräver planering. 
Att ha kompetent personal som besitter goda kunskaper gynnar företag genom att kunskap är 
något som ökar när det fördelas mellan medarbetarna, i motsats till kapital som inte ökar vid 
fördelning. Dagens kunskapssamhälle gör alltså att personalen är av stor betydelse för företag. 
 
Eftersom det ena företaget inte är det andra likt behövs olika typer av verksamhetsstyrning 
beroende på hur företagets verksamhet ser ut. För att företag ska lyckas nå uppsatta mål krävs 
det en väl genomtänkt verksamhetsstyrning där belöningssystem, enligt Nilsson, Olve och 
Parment (2010), är en komponent. Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell och Sjöstrand (2002) 
beskriver nyckeln till företags framgång som att utforma rätt belöningssystem där företags 
unika situation beaktas då individuella och kollektiva mål utarbetas. Dessa mål och medel ska 
uppskattas och på ett tydligt sätt förstås av de som omfattas av belöningssystemet (Smitt et al., 
2002).  
 
Belöningssystem används idag i många företag och enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
finns det flera olika syften med att tillämpa belöningssystem, det vanligaste syftet är att 
motivera personalen. Tangen (2013) menar att belöning är ett verktyg som kan användas för 
att tydligt kommunicera till de anställda vad som är viktigt. För att främja önskvärda 
beteenden hos de anställda måste företaget sätta upp mål och belöningssystem som ligger i 
linje med de önskvärda beteendena (ibid.). 
 
1.2 Problemdiskussion 
I artikeln “Så motiverar svenska chefer sina anställda” i Svenska Dagbladet 29 december 
2013 skriver Fleur (2013) att det idag är vanligt att svenska chefer lägger kraft på att motivera 
sin personal och att de anser att personalen är motiverad. Han menar vidare att experter dock 
verkar överens om att enbart yttre motivation, vilket beskrivs som bonus och gåvor för att 
belöna, inte är hållbart på lång sikt. Ändå väljer många företag enkla vägar för att motivera 
sina medarbetare, så som julgåvor och lönebonus, vilket kan ta död på en medarbetares inre 
motivation (ibid.). Smitt et al. (2002) menar att det i allmänhet är svårt att förutse alla effekter 
som belöningssystemet kan ge på de anställda och företaget. 
 
Baker, Jensen och Murphy (1988) menar att tidigare forskning har visat att yttre finansiella 
belöningar, i form av tillfälliga prestationsbaserade bonusar, sällan utgör en viktig del av 
anställdas ersättning. Detta styrks även av Kohn (1993) som menar att belöningssystem inte är 
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effektiva i längden då dessa inte ändrar de attityder som ligger bakom medarbetares 
beteenden. En annan negativ aspekt gällande belöningssystem är det som Parment (2010) talar 
om när han menar att belöningssystem som är kopplat till prestation kan få de anställda att 
fokusera på det kortsiktiga resultatet och manipulativt förstora upp det istället för att arbeta 
långsiktigt. Eftersom forskare har kommit fram till att det finns både positiva och negativa 
aspekter gällande belöningssystem väcktes vår nyfikenhet för att undersöka bakomliggande 
intentioner hos ledningen till hur de utformar och använder sig av belöningssystem.  
 
Flera vetenskapliga artiklar, så som Gohari, Ahmadloo, Boroujeni, och Hosseinipour (2013), 
har undersökt belöningssystem ur ett medarbetarperspektiv, men inte haft huvudfokus på 
ledningens perspektiv och intentioner bakom utformningen och användningen av 
belöningssystem. Vi saknar ett djupgående ledningsperspektiv gällande belöningssystem i 
vetenskapliga artiklar, så som Gohari et al. (2013), samt i tidigare examensarbeten skrivna av 
exempelvis Frisk och Thurén (2012) samt Dahg och Jolstedt (2008). Med djupgående 
ledningsperspektiv menar vi ledningens perspektiv och intentioner bakom utformningen och 
användningen av belöningssystem. Vi har funnit en kunskapslucka gällande djupgående 
ledningsperspektiv på belöningssystem i form av vilka bakomliggande intentioner som 
ledningen haft vid utformningen samt användningen av densamma och detta har vi valt att 
undersöka i denna uppsats. Vi har dessutom upptäckt att många tidigare examensarbeten har 
undersökt företag som ingår i stora koncerner där ledningen sitter geografiskt åtskilda från de 
anställda. Därmed har vi funnit det intressant att istället undersöka företag där ledningen 
fysiskt finns på samma arbetsplats som de anställda och att det därför finns en närhet och 
intimitet i företaget. Vi vill att denna uppsats ska bidra till en ökad förståelse kring 
belöningssystem samt att uppsatsen kan komma till nytta för företag då de använder, utformar 
och utvärderar sina belöningssystem. 
 
1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt från ovan problembakgrund och problemdiskussion kommer vi i denna 
uppsats att besvara nedanstående problemformulering. 
 
Vad är ledningens intentioner bakom utformningen och användningen av belöningssystem? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och få en förståelse för ledningens intentioner bakom 
utformningen och användningen av belöningssystem. 
 
1.5 Definitioner 
Belöningssystem: I vår uppsats definierar vi belöningssystem som ett system där 
arbetsgivaren ger den anställda belöning i form av ett ekonomiskt värde, utöver den ordinarie 
lönen. 
 
Ledning: Med begreppet ledning menar vi i denna uppsats VD och/eller ägare i företag.  
 
Utformning: Utformning omfattar hur ledningen utarbetar och formger belöningssystem.  
 
Användning: Med användning menas i denna uppsats hur ledningen tillämpar och nyttjar 
belöningssystem. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas relevanta teorier och teoretiska begrepp för att kunna besvara vår 
problemformulering. Slutligen presenteras en sammanställning av kapitlet i form av en 
teoretisk modell. 
 
På nästa sida, i figur 2.1, har vi under vår problemformulering sammanställt de tre centrala 
teman i teorikapitlet som kommer att utgöra en struktur för uppsatsen, i en egenskapad 
modell. Dessa teman verkar även som en struktur till vår intervjuguide (se bilaga 1), vilken 
ska användas för insamling av empiri. Även i empirin och analysen kommer dessa teman att 
återfinnas i form av rubriker. Överst i modellen återfinns vår problemformulering för 
uppsatsen som sedan delas upp i tre huvudteman, vilka har koppling till utformningen och 
användningen av belöningssystem. ”Olika belöningssystem” har vi valt som ett huvudtema då 
detta är en grund som förklarar vad det finns för olika belöningssystem och belöningar.  
 
”Ledningen och utformningen av belöningssystem” utgör ett centralt tema då vi i denna 
uppsats tillämpar ledningsperspektiv och en del av vår problemformulering handlar om just 
utformningen av belöningssystem. Anledningen till att begreppet “Ledningens intentioner” 
som finns i vår problemformulering inte återfinns i sin helhet i huvudtemat “Ledningen och 
utformningen av belöningssystem” beror på att intentioner inte går att besvara med den 
teoretiska referensramen utan kräver en empirisk undersökning för att kunna besvara. Vi har i 
den teoretiska referensramen under “Ledningen och utformningen av belöningssystem” 
beskrivit vad ledningen bör tänka på vid utformningen av belöningssystem enligt de teoretiska 
källor som vi använt oss av, vilket sedan ska fungera som en grund inför vår empiriska 
insamling där ledningens intentioner kommer samlas in och sedan jämföras mot. 
 
”Kommunikation av belöningssystem” har vi valt att ta med som en huvudrubrik då vi efter 
genomförda intervjuer upptäckte att kommunikation var något som intervjurespondenterna 
ofta återkom till. Vi hade dessutom redan under insamlingen av den teoretiska referensramen 
funnit att kommunikation var en stor del av vårt ämne. Dock var det först efter genomförda 
intervjuer som vi valde att kommunikation skulle utgöra ett eget huvudtema eftersom 
intervjurespondenterna, liksom teorin, lade fokus på detta. 
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Figur 2.1 
 
Utöver de tre centrala teman kommer inledningsvis verksamhetsstyrning att presenteras i den 
teoretiska referensramen. Detta eftersom belöningssystem är en del av verksamhetsstyrning 
och används som styrmedel (Ax et al., 2009). 
 
2.1 Verksamhetsstyrning 
Belöningssystem, exempelvis bonus, är en del av en verksamhets styrmedel (Ax et al., 2009). 
Att ett belöningssystem införs menar Smitt et al. (2002) är ett strategiskt beslut för företag. De 
menar vidare att den långsiktiga relationen mellan ledning och företags anställda påverkas, då 
rätt belöningssystem har stor betydelse för hur företag styr mot uppsatta mål. 
 
Eftersom personalen är en viktig resurs för företag måste personalfrågorna, enligt Bartlett och 
Ghoshal (2002), prioriteras av ledningen gällande företags strategiska planering. VD:n i 
företaget bör därför ha ett nära samarbete med personalansvarig. Belöningssystem måste även 
ses över och formas så att både ekonomiska och mänskliga resurser tas med vid den 
strategiska planeringen. Bartlett och Ghoshal (2002) menar vidare att personalansvarig skall 
vara med i utformningen och utvecklingen av företags strategi, samt kommunicera strategin 
till personalen. Även ledningen måste ompröva sin roll i processen att utforma strategisk 
planering. Tidigare har ledningen ofta utformat strategierna och dess innehåll, men idag har 
rollen förändrats till att de endast utformar ramarna och innehållet i strategin utformas istället 
underifrån i företaget. Genom att personalen är med och utformar strategin kan företagens 
värderingar och övergripande mål bli mer tydliga och förankrade hos de anställda. När målen 
och värderingarna förtydligas kan det, enligt Bartlett och Ghoshal (2002), skapas en 
gemenskap i företaget som individer vill tillhöra. 
 
2.1.1 Styrmedel mot mål 
Att på ett framgångsrikt sätt styra en verksamhet mot mål innebär enligt Svensson (1997) att 
målen för verksamheten måste anges av ledningen, att målen följs upp och att de anställda får 
en frihet i att själva bestämma hur de ska uppnå de mål som angivits. För att lyckas med detta 
krävs dessutom att ledningen har en vilja att formulera tydliga mål och att det sker en ständig 

Kommunikation av 
belöningssystem 

Olika 
belöningssystem 

Ledningen och 
utformningen av 
belöningssystem 

Vad är ledningens intentioner 
bakom utformningen 

 och användningen  av 
belöningssystem? 
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kommunikation mellan ledning och anställda (ibid.). Manzoor (2012) menar att anställda som 
är motiverade är lyhörda för de mål som de ska uppnå och arbetar för att komma dit, vilket 
tyder på att kommunikationen är viktigt. Parment (2010) menar, till skillnad från Svensson 
(1997), att målen för verksamheten kan vara formulerade av ledningen tillsammans med 
chefer och medarbetare på lägre nivåer i företaget.  
 
Att förstå sambandet mellan prestation och resultat samt belöning är något som Liukkonen 
(2000) tar upp då hon beskriver en av många motivationsteorier. Denna motivationsteori 
baseras på antagandet att anställdas ansträngningar leder till resultat och att resultaten i sin tur 
leder till antingen positiva eller negativa belöningar (Lindner, 1998). Enligt Merchant och 
Van der Stede (2012) är belöning en viktig del av ett företags styrning av de anställdas 
beteenden mot ett resultat.  
 
En viktig faktor för att få individerna att styra mot mål och öka arbetsmotivationen kan enligt 
Manzoor (2012) vara belöningar, vilket är direkt knutet till företagets prestation. Kohn (1993) 
menar istället att flera studier har visat på att produktiviteten inte kan förbättras genom 
belöningar. Han menar att studierna, som har gjorts över tre årtionden, visar att de som 
förväntar sig en belöning för att ha utfört en uppgift eller för att framgångsrikt ha utfört en 
uppgift inte presterar lika bra som de som inte förväntar sig några belöningar alls.  
 
2.1.2 Styrning i mindre företag 
Tidigare forskning har visat att små företag har informella system, och att dessa system blir 
allt mer formaliserade ju större företaget blir (Perren & Grant, 2000). Detta kan liknas vid det 
som Howorth och Westhead (2003) menar med att ägare till mindre företag är mindre 
benägna att tillämpa formella styrsystem. Även Brand och Bax (2002) menar att ett 
kännetecken för små företag ofta är flexibilitet och att detta bland annat innebär att de små 
företagen har ett personligt engagemang och mindre byråkrati. Perren och Grant (2002) menar 
också att studier visat att små företag får effektiv information och kontroll genom att använda 
sig av informella metoder. Små företag har också, enligt tidigare forskning, en liten 
informationshantering, dålig kontroll och beslutsfattande som anpassas efter tillfället (ibid.). 
Däremot menar Hosworth och Westhead (2003) att bristen på formalitet i små företag i sig 
inte innebär att företaget är dåligt kontrollerat. 
 
2.1.3 Belöningssystem som styrmedel 
Smitt et al. (2002) menar att det är av stor strategisk betydelse för företag att erbjuda ett väl 
fungerande belöningssystem. Karami, Dolatabadi och Rajaeepour (2013) menar att belöning 
kan användas i ett företag som ett motiverande verktyg för att förbättra framtida prestationer. 
Även Gohari et al. (2013) beskriver att belöning är ett viktigt incitament och motivator för att 
förbättra företags prestation. Dessutom menar Smitt et al. (2002) att företag kan stärkas och 
bli mer konkurrenskraftiga genom användning av belöningssystem, då de anställda blir 
motiverade till att prestera bättre.  
 
Det finns enligt Merchant och Van der Stede (2012) tre huvudsakliga fördelar med att 
använda belöningar som styrmedel. Första fördelen är att de anställda blir informerade om 
vad som är viktigt att fokusera på genom att belöningar ges efter prestationsmätningar inom 
ett visst arbetsområde. Nästa fördel är att vissa anställda motiveras av belöningar och behöver 
detta för att anstränga sig lite extra. Tredje fördelen med belöningar som styrmedel menar 
Merchant och Van der Stede (2012) är att företaget attraherar och behåller sin personal.  
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Dock menar Kohn (1993) att belöning endast fungerar så länge den är varaktig, då de 
anställda återgår till sina gamla beteenden och vanor så fort belöning försvinner. Dessutom 
menar Andersson och Bratteberg (2000) att de anställda endast bidrar till en positiv utveckling 
för företaget så länge de tror att de kommer tjäna pengar genom belöningssystemet.  
 
Parment (2010) menar att det finns en risk att belöning skapar negativa beteenden hos 
anställda. För att önskvärda beteenden ska kunna skapas krävs det att belöningssystemet är 
accepterat hos de anställda i företaget och att det uppfattas som motiverande. För att det ska 
kunna vara motiverande för de anställda är det viktigt att belöningssystemet är knutet till 
sådana faktorer som de anställda kan påverka, exempelvis prestationer (ibid.). 
Belöningssystemet ska dessutom enligt Smitt et al. (2002) vara ett hjälpmedel för att skapa ett 
gemensamt mål, företagets utveckling och framgång på marknaden samt för att få de anställda 
att arbeta mot detta. Gohari et al. (2013) poängterar vikten av att öka belöningar i ett företag 
under nedskärningar. De menar att detta är viktigt för att höja självkänslan och upprätta en 
god relation mellan ledning och anställda. 
 
2.2 Olika belöningssystem 
 
2.2.1 Belöningar 
Hsieh och Chen (2011) beskriver att belöning inkluderar allt av värde som arbetsgivaren kan 
ge den anställda. Detta inkluderar kompensation i form av betalning, förmåner så som pension 
och hälsovård samt sådant som berör karriären i form av exempelvis utbildning och 
utvecklingsmöjligheter (ibid.). Dock är det inte belöningen i sig som är motiverande menar 
Wiley (1997), utan det är den positiva återkopplingen som kan utläsas av belöningen som 
motiverar. Denna typ av belöning motiverar de anställda om den är kopplad till prestationer 
som den anställda har genomfört (ibid.). 

2.2.1.1 Individuella eller kollektivanpassade belöningar 
Belöningar kan vara både kollektiva och individanpassade (Tangen, 2013). Syftet är att 
motivera de anställda till att öka sin arbetsmotivation samt att bidra till att rätt kompetens 
behålls i företaget Vidare menar Tangen (2013) att det finns både fördelar och nackdelar med 
kollektiv respektive individuell belöning. Både Tangen (2013) samt Merchant och Van der 
Stede (2012) menar att risken med ett kollektivt belöningssystem är att vissa anställda 
tenderar till att inte prestera sitt bästa utan förlitar sig på gruppens prestation. Fördelen med 
kollektiv belöning kan vara att gruppens samarbete förstärks eftersom en gemensam känsla av 
motivation uppstår (Tangen, 2013). En nackdel med individuellt belöningssystem är att 
känslor av konkurrens kan skapas mellan de anställda samt att de inte vill delge varandra 
värdefull information. Fördelen med individuell belöning är att varje enskild anställd presterar 
sitt allra bästa vilket främjar hela företagets prestation (ibid.).  

2.2.1.2 Yttre belöningar 
Yttre belöningar tillämpas ofta i ett företag för att visa en tydlig uppskattning för de anställdas 
prestationer (Gohari et al., 2013). Exempel på yttre belöning är bonus, eget kontor och 
ledighet. Något som ledningen måste ha i åtanke vid utdelning av gruppbelöning, så som 
bonus, är att inte de anställdas inre motivation ska påverkas negativt, menar Gohari et al. 
(2013). Inre motivation innebär att individen motiveras av tillfredsställelsen vid utförandet av 
en aktivitet och finner den intressant (Gagné & Deci, 2005). Gohari et al. (2013) menar att vid 
tillämpning av yttre gruppbelöningar riskerar individers inre motivation att kraftigt minska 
och individerna blir för hungriga på pengar. En annan riskfaktor är det som Kohn (1993) 
menar med att belöningar kan påverka relationen mellan anställda negativt vid användning av 
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belöningssystem. Om de anställda måste tävla mot varandra för att nå belöningen kan de se 
varandra som hinder på vägen och kommer därför inte att samarbeta i samma utsträckning 
som om en belöning inte var satt (Kohn, 1993).  
 
Ett experiment gällande belöning som Bénabou och Tirole (2003) beskriver är då några 
studenter skulle lösa ett problem. Studenterna delades upp i två grupper där den ena gruppen 
fick betalt för att lösa problemet medan den andra gruppen inte fick betalt. Experimentet 
visade att den grupp som inte fick betalt försökte lösa problemet i större utsträckning än 
gruppen som fick betalt.  
 
Till skillnad från det resultat som Bénabou och Tiroles (2003) experiment visade, menar Frey 
och Jegen (2001) att individers instinkt säger dem att de är mer villiga att utföra en uppgift om 
de får belöning. Det finns dock situationer där effekten av yttre belöningar och incitament 
försvagas. Frey och Jegen (2001) tar som ett exempel när ett barn får pengar av sina föräldrar 
för att klippa gräsmattan. Nästa gång gräset ska klippas kommer barnet att förvänta sig 
betalning för att utföra arbetet. Ett annat exempel som beskrivs är att istället för pengar kan 
belöning ske i form av guldstjärnor för barn i en musikklass. De elever som är duktiga och får 
många guldstjärnor tenderar att inte vilja utvecklas utan känner sig nöjda med att befinna sig 
på en lättare nivå där de känner sig säkra och får många guldstjärnor (ibid.). Även Bénabou 
och Tirole (2003) menar att belöningar kan ha en negativ effekt. När en belöning en gång har 
givits för utförandet av en uppgift kommer det då även att förväntas nästa gång uppgiften ska 
utföras. Belöningen förväntas dessutom öka för varje tillfälle som uppgiften skall utföras 
(Bénabou & Tirole, 2003). 
 
Gagné och Deci (2005) menar att det tidigare har visats att yttre faktorer, så som materiella 
belöningar och övervakning, kan minska känslan av självständighet hos individer samt att den 
inre motivationen kan undermineras. Wiley (1997) betonar att det inte är det materiella värdet 
av belöningen i sig som motiverar de anställda mest, utan det är den ökade självkänslan som 
fås då ett offentligt erkännande i samband med ekonomisk ersättning ges. Vidare menar 
Gagné och Deci (2005) att tidigare experiment har visat att användning av yttre belöningar 
kan framkalla kontrollerad motivation. Kontrollerad motivation innebär att individerna agerar 
med en negativ känsla av tryck och tvång till att engagera sig i en aktivitet. Även Kohn (1993) 
menar att anställda kan känna tvång av belöningssystem. Han beskriver att om en anställd har 
utlovats en belöning för utförandet av en uppgift, är det att likställa med att bestraffning 
kommer att ges om uppgiften inte utförs eftersom ingen belöning då kommer ges (ibid.). 

2.2.1.3 Nivå på belöningar 
Vissa belöningar kan ge en ökad motivationseffekt medan andra kan komma att minska 
densamma, beroende på hur individens känsla av kompetens och självbestämmande påverkas 
(Bénabou & Tirole, 2003). Dessutom kan en stor belöning ge en minskad inre motivation då 
större belöningar ofta associeras med en mindre attraktiv uppgift. Bénabou och Tirole (2003) 
beskriver att den optimala bonusen alltså kan vara noll. Merchant och Van der Stede (2012) 
menar att nivån på en belöning måste ge en inverkan på de anställda och att om nivån på 
belöningen är obetydlig kan det ge en kontraproduktiv effekt. De anställda kan då bli 
förolämpade och reagera med ilska (ibid.). Även Smitt et al. (2002) menar att om den 
belöning som de anställda får inte står i rimlig proportion till deras prestation motverkar den 
sitt syfte, istället för att förbättra företagskulturen. 
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2.2.2 Olika typer av belöningssystem 
En belöning bör enligt Karami et al. (2013) vara lämplig, effektiv och utdelas i rätt tid för att 
öka medarbetares motivation, vilket kan anses ha uppnåtts när de anställdas prestation och 
produktivitet ökar. Även Merchant och Van der Stede (2012) poängterar vikten av att 
belöningar ges i rätt tid, då de menar att en för sent utdelad belöning kan minska motivationen 
hos de anställda. Däremot menar Cissell (1987) att pengar som belöning inte är en långsiktig 
lösning utan endast kan fungera kortsiktigt. Detta stöds av Kohn (1993), som även han menar 
att belöningar endast ger ett kortsiktigt samtycke på företaget och att det inte löser problem på 
längre sikt. Att pengar inte är en långsiktig lösning som belöning beror enligt Cissell (1987) 
på att pengar är något som snabbt kan förbrukas och som de anställda dessutom kan glömma 
bort att de har fått när pengarna är slut. Istället föreslår Cissell (1987) att fysiska ting är en 
bättre lösning då de varar längre och kan ge företaget en positiv image.  
 
Ett annat typ av belöningssystem är bonus, som Merchant och Van der Stede (2012) beskriver 
oftast delas ut på årlig basis. Smitt et al. (2002) beskriver att bonus och målbonussystem 
vanligen tillämpas då ett företag vill åstadkomma en tydlig koppling mellan de affärsmål 
och/eller resultat som företaget har och den anställdas lön. Målbonussystemet innebär att den 
anställda får bonus om vissa resultatbaserade mål uppfylls. Vidare menar Smitt et al. (2002) 
att denna typ av bonuslön antingen kan vara kollektiv eller individuell. Alltså baserad på 
gruppens prestation eller på den enskilda individens prestation (ibid.).  
 
Gratifikation är ytterligare en typ av belöningssystem som Smitt et al. (2002) beskriver. När 
denna typ av belöningssystem tillämpas får de anställda en tillfällig extra belöning, som ej är 
att förknippa med bonus, vid tillfällen då de anställda ska belönas för att företaget har gjort ett 
bra resultat. Det är alltså inte företagets mål som behöver ha uppfyllts för att gratifikation 
skall falla ut, utan detta är mer baserat på företagets framgång.  
 
Andersson och Bratteberg (2000) beskriver förmåner som ännu en typ av belöningssystem. 
Smitt et al. (2002) menar att tre av de mest populära förmånerna är tjänstepension, förstärkt 
sjukförsäkring samt möjlighet till friskvård.   
 
2.3 Ledningen och utformningen av belöningssystem  
Vid utformningen av ett belöningssystem är det viktigt att ledningen lägger tid på att 
analysera och planera det (Smitt et al., 2002). Det är dessutom av stor vikt, enligt Smitt et al. 
(2002), att ledningen innan införandet av belöningssystemet tänker igenom hur hållbart 
systemet är över tid, då de anställda trots en tillfällig börsnedgång eller försämrat resultat kan 
ha utfört mycket goda arbetsinsatser. Ytterligare en faktor att beakta vid utformningen av ett 
belöningssystem är, enligt Smitt et al. (2002), att det ska vara flexibelt då exempelvis 
omvärldsförändringar kan vara svåra att förutse. Karami et al. (2013) menar att 
belöningssystem i företag ska utformas så att det är effektivt och ändamålsenligt samt på ett 
sätt som skapar maximal avkastning för både företaget och för individen. Även Niki och Nili 
(2012) menar att belöningar ska resultera i nytta för både individen och företaget. Dels ska 
individens behov av motivation uppfyllas och dels ska företagets mål uppfyllas (ibid.).  Det är 
därför, enligt Tangen (2013), av stor vikt att belöning ska vara kopplat till företagets mål och 
grunda sig på arbetsprestation hos de anställda. 
 
2.3.1 Belöningssystem anpassat till företaget 
Smitt et al. (2002) menar att det är avgörande att ledningen på företag utformar ett 
belöningssystem som är effektivt och där prestationer kopplas till de mål som finns i 
företaget, samt att belöningssystemet skräddarsys för det aktuella företaget. Hsieh och Chen 
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(2011) betonar också vikten av att ett belöningssystem är anpassat efter företaget och dess 
strategi. De menar vidare att ett belöningssystem som utformas så att det är anpassat till 
företaget kommer att attrahera och behålla anställda samt motivera dem. Att anpassa 
belöningssystemet till företagets strategi, struktur och kultur menar Heneman, Fisher och 
Dixon (2001) är ett kritiskt moment vid utformningen av belöningssystem. Dock menar de att 
anpassning är nödvändig för att företag ska kunna vara framgångsrika. 
 
2.3.2 Belöningssystem anpassat till personalen 
Det är viktigt att de anställda förstår varför belöningar tillämpas samt värdet av dessa för att 
höja motivationen (Merchant & Van der Stede, 2012). Smitt et al. (2002) menar att det är 
ledningens uppgift att skapa ett förtroende för företagets belöningssystem bland de anställda. 
Vidare beskriver Smitt et al. (2002) att belöningssystemet är misslyckat om medarbetarnas 
engagemang och beteende inte har påverkas av det i positiv bemärkelse. Istället menar Cissell 
(1987) att en risk med belöningssystem är att ledningen glömmer bort delar av den personal 
som indirekt bidrar till prestationerna och istället endast belönar anställda som är direkt 
knutna till den produkt som produceras. Dessutom menar Cissell (1987) att det är av stor vikt 
att ledningen inser vikten av alla anställdas prestation för att företaget ska kunna bli 
framgångsrikt. Dessutom menar Wiley (1997) att företags rykte om att bry sig om anställdas 
utveckling kan förstärkas när belöningar kopplade till prestationer ges. 
 
Det är av stor vikt att hela belöningssystemet utformas så att det är väl integrerat i företaget 
samt omfattar alla anställda (Niki & Nili, 2012). Ytterligare något som ledningen bör ha i 
åtanke vid utformningen av ett belöningssystem är enligt Svensson (1997) att resultatet av 
belöningssystemet blir bäst om de anställda får vara med vid utformningen. Dessutom menar 
Smitt et al. (2002) att det är viktigt att ledningen noga har planerat och tänkt igenom 
belöningssystemet samt har svar på eventuella frågor. Cissell (1987) menar att en viktig faktor 
för ledningen att tänka på vid utformningen av belöningssystem är vikten av att 
belöningssystemet tydligt kommunicerar vad de anställda ska prestera för att få belöning och 
hur de når dit.  
 
2.4 Kommunikation av belöningssystem 
 
2.4.1 Kommunikation av mål och prestation 
Att kommunikation är viktigt för de anställda skall förstå företagets mål och hur dessa mäts 
poängteras av Gohari et al. (2013). De menar att det krävs att det belöningssystem som 
tillämpas i företaget kommuniceras tydligt. Detta förstärks av Smitt et al. (2002) som även de 
menar att det är viktigt att belöningssystem kommuniceras tydligt genom att argumenten och 
budskapen kring dessa lyfts fram och förmedlas till respektive målgrupp. Å andra sidan menar 
Heneman et al. (2001) att företag kan välja mellan att antingen kommunicera utformningen 
och tillämpningen av belöningssystem öppet till de anställda, eller som en sluten 
kommunikation. Sluten kommunikation innebär att bara vissa anställda, ofta de som innehar 
chefsposition, har tillgång till den information som finns kring belöningssystemet (ibid.).  
 
Smitt et al. (2002) menar att kommunikation är viktigt och att det för kommunikationen av ett 
belöningssystem i företag finns två grundläggande kriterier som bör uppfyllas. Den ena är att 
de anställda måste veta vad för prestation som förväntas av dem. Det andra grundläggande 
kriteriet är att de anställda måste veta vad det är för slags belöning de får för de prestationer 
som krävs. Smitt et al. (2002) beskriver ett belöningssystem som inte kommuniceras som att 
detta inte existerar. Dessutom förstärks vikten av kommunikation ytterligare av Gohari et al. 
(2013) som menar att motivationen hos anställda kan minska om förhållandet mellan 
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företagets mål, individens prestation och hur belöning sker är oklart. Även Svensson (1997) 
menar att syftet med ett belöningssystem måste vara helt klart för alla anställda och att det är 
av stor vikt att mål- och resultatuppföljning görs. Dessutom krävs det att de anställda förstår 
hur de genom sina egna insatser kan påverka den belöning eller bonus som faller ut (ibid.). 
Vikten av kommunikation och feedback är något som även Cissell (1987) betonar då han 
menar att det är viktigt att ledningen ger sina anställda feedback på deras prestationer.  
 
2.4.2 Engagemang genom kommunikation 
Smitt et al. (2002) menar att det ställs krav på att ett belöningssystem kommuniceras tydligt 
och att det är ett viktigt instrument för att skapa en vi-anda i företaget. De menar vidare att 
den centrala rollen för att förankra, förklara och följa upp belöningssystemet är företagets VD. 
Å andra sidan menar Cissell (1987) är det viktigt att mellanchefer också engageras i arbetet 
med att förbättra prestationerna genom belöningssystem då mellancheferna ofta glöms bort av 
ledningen. Genom att mellancheferna får belöning för att förbättra de anställdas prestation kan 
en sådan vi-anda som Smitt et al. (2002) talar om skapas. Smitt et al. (2002) menar vidare att 
om ett företag har lyckats förankra det aktuella belöningssystemet hos de anställda kommer 
alla bli mer engagerade i både företagets utveckling och lönsamhet. Dessutom kommer 
företaget då bli mer framgångsrikt, vilket gör att företaget både kan behålla och belöna sina 
anställda samt attrahera ny arbetskraft (ibid.). 
 
2.5 Teoretisk modell 
Problemformuleringen som besvaras i denna uppsats innefattar ledningens intentioner, både 
gällande utformningen och användningen av belöningssystem. Efter att ha sammanställt den 
teoretiska referensramen har vi utformat en modell, figur 2.2, se nästa sida. Denna modell 
illustrerar hur de tre centrala teman (se figur 2.1) som utgör strukturen sammankopplas med 
utformningen respektive användningen av belöningssystem.  
 
Då vi har ett ledningsperspektiv finns ledningens intentioner högst upp i modellen. 
Ledningens intentioner behandlar i denna uppsats både utformningen och användningen av 
belöningssystem, vilket återspeglas i modellen. Utformningen av belöningssystem 
representeras av den blå cirkeln och innefattar både ”Ledningen och utformningen av 
belöningssystem” samt ”Olika belöningssystem”. Detta då båda dessa teman behandlar 
utformningen av belöningssystem i den teoretiska referensramen. “Ledningen och 
utformningen av belöningssystem” tillhör den delen av problemformuleringen som behandlar 
utformningen av belöningssystem då detta tema behandlar hur ledningen utarbetar och 
formger belöningssystem, exempelvis så att det har en koppling till företagets strategi och 
mål. Ett exempel på en intervjufråga som är kopplad till temat “Ledningen och utformningen 
av belöningssystem” är “Vad är er intention/tanke bakom detta belöningssystem?”. Denna 
intervjufråga återfinns även i bilaga 1. 
 
Temat “Olika belöningssystem” återfinns dels under den del av problemformuleringen som 
tillhör utformningen av belöningssystem eftersom detta tema behandlar hur belöningssystem 
kan se ut och formges, så som att ledningen kan formge ett belöningssystem antingen i form 
av exempelvis bonus eller gratifikation. Detta är något som återfinns i underrubriken ”Olika 
typer av belöningssystem”. Ett exempel på en intervjufråga som är kopplad till temat “Olika 
belöningssystem” är “Hur ser ert belöningssystem ut idag och varför?”. Även denna 
intervjufråga återfinns i bilaga 1. Alltså tillhör både “Ledningen och utformningen av 
belöningssystem” och “Olika belöningssystem” cirkeln som representerar utformningen av 
belöningssystem då båda behandlar hur belöningssystem utarbetas och formges. 
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Den röda cirkeln, som behandlar användningen av belöningssystem, innefattar ”Olika 
belöningssystem” och ”Kommunikation av belöningssystem”. Dessa teman finns i den röda 
cirkeln då båda behandlar användningen av belöningssystem i den teoretiska referensramen. 
“Olika belöningssystem” är kopplad till användningen av belöningssystem då ”Belöningar” 
berör hur ledningen kan tillämpa belöningssystem, exempelvis genom kollektiv eller 
individuell belöning. “Kommunikation av belöningssystem” återfinns under den del av 
problemformuleringen som berör användningen av belöningssystem, eftersom 
kommunikation är en del av hur företag nyttjar och använder sitt belöningssystem. Detta då 
kommunikation utifrån viss del av den teoretiska referensramen, exempelvis Gohari (2013), är 
en viktig del av ett belöningssystem. Om kommunikationen inte fungerar kan det tänkas leda 
till att de anställda inte förstår belöningssystemet och att detta därmed inte nyttjas och 
används till fullo i företaget. Ett exempel på en intervjufråga som är kopplad till temat 
“Kommunikation av belöningssystem” är “Hur kommuniceras belöningssystemet till de 
anställda?”. Denna intervjufråga återfinns i bilaga 1. Både “Olika belöningssystem” och 
“Kommunikation av belöningssystem” tillhör alltså användningen av belöningssystem då 
båda berör tillämpning och nyttjande av belöningssystem. 
 
Anledningen till att ”Olika belöningssystem” återfinns i både den röda och blå cirkeln är att 
detta tema i den teoretiska referensramen alltså dels behandlar hur ett belöningssystem kan 
utarbetas genom exemplifiering av olika typer av belöningssystem, därav placeringen i den 
blå cirkeln. Dessutom återfinns ”Olika belöningssystem” i den röda cirkeln då det i den 
teoretiska referensramen beskrivs hur olika typer av belöningssystem tillämpas och används. 
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3. Metod 
I metodkapitlet förklaras det val av ämne och forskningsansats som har gjorts. Vidare 
redogörs för hur datainsamling har skett, följt av en presentation av de företag och 
intervjurespondenter som undersökts. Slutligen presenteras och diskuteras valen inför 
intervjuerna, uppsatsens reliabilitet och validitet samt källkritik. 
 
3.1 Val av ämnesområde 
Intresset för att i denna uppsats undersöka belöningssystem växte fram när vi läste 
vetenskapliga artiklar samt tidigare uppsatser som berörde motivation, vilket var vårt 
ursprungliga problemområde. Under tiden vi läste in oss på ämnet motivation uppfattade vi 
det som ett allt för brett ämne. Istället fann vi intresse för belöningssystem, vilket är en del av 
ämnet motivation. På så vis smalnade vi av vårt problemområde och upptäckte även en 
kunskapslucka gällande ledningens intentioner bakom utformningen och användningen av 
belöningssystem. Även om tidigare uppsatser har berört belöningssystem har det enligt vår 
uppfattning ofta varit i form av jämförelse mellan uppfattningar hos anställda respektive 
chefer och/eller ledning. Därmed har vi uppfattningen om att vår problemformulering är 
relevant att undersöka. 
 
3.2 Val av forskningsansats 
 
3.2.1 Abduktiv ansats 
I denna uppsats har vi valt att först skaffa oss förkunskaper om problemet innan det empiriska 
materialet insamlades. Detta har vi gjort genom att läsa vetenskapliga artiklar och andra 
litteraturkällor, som vi har sammanställt i teorikapitlet. Efter genomförda intervjuer valde vi 
att utöka och omarbeta den teoretiska referensramen ytterligare. När en undersökning går från 
teori till empiri kallas det för deduktiv ansats, medan motsatsen kallas för induktiv (Jacobsen, 
2002).  En blandning mellan induktiv och deduktiv ansats benämns som abduktion (Patel & 
Davidson, 2011). Eftersom vi har skrivit den teoretiska referensramen både före och efter 
intervjuerna har vi tillämpat en abduktiv ansats. Fördelen med en abduktiv ansats är att 
forskaren blir mer flexibel till att anpassa sin teoretiska referensram (Patel & Davidson, 2011) 
och det var den största anledningen till att vi valde denna ansats. Ett exempel på vår abduktiva 
ansats är att vi, efter att ha samlat in och skrivit vår empiri, har utökat vår teoretiska 
referensram i form av nya källor så som Merchant och Van der Stede (2012). Anledningen till 
att vi valde att utöka vår teoretiska referensram efter genomförda intervjuer var för att vi 
upptäckte att båda företagen arbetade relativt informellt med sina belöningssystem. Just 
informaliteten var något som vi inte tidigare hade tagit upp i vår teoretiska referensram och 
som vi alltså efter genomförda intervjuer valde att komplettera med. 
 
Att vi har valt en abduktiv ansats i denna uppsats kan föra med sig konsekvenser. Exempelvis 
har vi utgått från den teoretiska referensramen, så som den var utformad innan empirin 
insamlades, när vi har utformat intervjufrågorna. Detta kan ha medfört att vi missat att ta med 
någon fråga som hade kunnat vara aktuell om vi hade haft hela teoretiska referensramen klar 
vid intervjutillfällena. Däremot fick vi svar utöver våra frågor från intervjurespondenterna, 
vilket har medfört att vi efter genomförda intervjuer utökat den teoretiska referensramen. Att 
ha använt en abduktiv ansats har dessutom inneburit att vi har varit pålästa inför intervjuerna 
och har därmed kunnat ställa följdfrågor, genom att ha samlat in en del av den teoretiska 
referensramen innan genomförda intervjuer. Ytterligare en aspekt av att ha använt abduktiv 
ansats är att vi har kunnat anpassa den teoretiska referensramen till det insamlade empiriska 
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materialet. Detta har medfört att vi kunnat använda mycket av det empiriska materialet i 
analysen. 
 
3.2.2 Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Kvalitativ metod har vi valt att tillämpa 
genom att vi har intervjuat medlemmar i ledningen för att på så sätt få en djupare förståelse 
för vilka bakomliggande intentioner ledningen har gällande utformningen och användningen 
av belöningssystem. Vi tror att det hade varit svårt att fånga och förstå ledningens intentioner 
om en kvantitativ metod, så som enkätundersökning, hade använts.  Eftersom vi ville få en 
djup förståelse var intervju den metod som vi ansåg lämplig då exempelvis enkät inte hade 
gett oss samma djup och möjlighet att ställa följdfrågor. Exempelvis har vi genom kvalitativ 
metod kunnat ställa följdfrågor då vi har bett intervjurespondenterna att utveckla sina svar. 
Kvalitativ metod menar Jacobsen (2002) ofta sker genom intervjuer och med ett fåtal enheter. 
Denna metod används när undersökaren önskar få mer klarhet i ett begrepp eller fenomen, i 
detta fall ledningens intentioner bakom utformningen och användningen av belöningssystem. 
 
3.3 Datainsamling 
 
3.3.1 Primär- och sekundärdata 
Att samla in data direkt från personer eller grupper benämner Jacobsen (2002) primärdata. 
Alternativet till primärdata är sekundärdata, då informationen inte har samlats in direkt av den 
aktuella undersökaren utan av andra personer sedan tidigare. Vår primärdata är i form av det 
empiriska material som vi har samlat in direkt från våra intervjurespondenter. Detta val gjorde 
vi för att få svar som är lämpliga för vår problemformulering och för att dessutom öka 
tillförlitligheten genom att utesluta mellanhänder. Sekundärdata har använts då vi har samlat 
in vår teoretiska referensram.  
 
3.3.2 Insamling av teoretisk referensram 
Vi har inhämtat materialet till vår teoretiska referensram genom att söka i databaser så som 
ABI/Inform Global och Summon, samt tidsskriften Management Accounting Research. De 
sökord som vi har använt oss av är exempelvis; reward system och design reward system, 
samt financial management small firms. De litteraturkällor som vi har använt oss av har vi 
hämtat mestadels från stadsbiblioteken i Halmstad och Helsingborg. Vi har dessutom funnit 
en del artiklar genom att studera referenslistor i uppsatser samt vetenskapliga artiklar och 
därefter själva letat upp de artiklar som vi ansåg vara av intresse. Vi är medvetna om att de 
flesta av de artiklar som vi har använt oss av i den teoretiska referensramen har utfört olika 
typer av undersökningar och experiment och att deras resultat därför inte säkert kan 
generaliseras. Dock har vi valt att endast använda oss av vetenskapliga artiklar för att öka 
tillförlitligheten.  
 
3.4 Val av företag och intervjurespondenter 
Vi har valt att göra intervjuer med personer från ledningen i två olika företag. På grund av 
önskad anonymitet kommer företagen i fortsättningen att benämnas Alfa respektive Beta. Vi 
har valt att undersöka två företag för att kunna göra jämförelser mellan dessa. Eftersom vi har 
utfört djupintervju med delar av ledningen i båda företagen begränsade tiden oss till att 
undersöka fler företag. Under vår studietid har vi tidigare varit i kontakt med båda dessa 
företag och har därför en god etablerad kontakt, vilket också bidrog till att valet av företag föll 
på dessa. En fördel med att välja företag som vi tidigare haft kontakt med är att 
belöningssystem beskrevs av intervjurespondenterna som ett känsligt ämne, och därmed kan 
den goda etablerade kontakten bidragit till att intervjurespondenterna valde att ställa upp och 
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prata öppet om ämnet. En nackdel med att välja företag som vi tidigare varit i kontakt med 
kan vara att vi inte ställt vissa frågor som handlar om verksamheten. Vi har tidigare intervjuat 
dessa företag vilken kan medfört att vi tagit vissa saker för givet då intervjurespondenterna 
vid tidigare kontakt berättat om dem. Vi kan då ha utgått från att dessa saker även gäller idag, 
trots att det kan ha förändrats. 
 
Företag Alfa har en tillverkande verksamhet, medan företag Beta har en tjänsteproducerande 
verksamhet. Största anledningen till att vi valde att undersöka just dessa två företag som är 
verksamma i olika branscher är att båda har belöningssystem samt att storleken på företagen 
är snarlika gällande antalet anställda samt att ledningen befinner sig nära de anställda. 
Dessutom ville vi kombinera just dessa två företag då den ena VD:n är ägare och den andra 
VD:n inte är ägare för att se om det kan ha påverkat intentionerna bakom utformningen och 
användningen av belöningssystem.  
 
Vi är medvetna om att detta kan innebära att resultatet har påverkats av våra 
intervjurespondenters ägarskap respektive icke ägarskap på ett omedvetet sätt. Vi uteslöt 
företag som ingår i koncerner utspridda geografiskt då vi ville ha intervjurespondenter som 
fysiskt finns nära sina anställda och sitter på samma arbetsplats som dem. En fördel med detta 
var att vi fick en inblick i hur företagens verksamhet ser ut i samband med intervjuerna. Att ha 
fått en inblick i hur företagens verksamheter ser ut underlättar förståelsen för hur 
belöningssystemen används samt underlättar förståelsen för när intervjurespondenterna 
berättade om sin verksamhet. Geografiskt har vi valt att avgränsa oss till företag belägna i 
södra delen av Sverige, då vi själva är bosatta där. 
 
De intervjurespondenter som vi har valt är VD i respektive företag samt en delägare i Alfa. 
VD:n i företag Alfa är också delägare i företaget. Anledningen till att vi har valt att intervjua 
en delägare utöver VD i det ena företaget beror på att delägaren är med och utformar 
belöningssystemet, samt att han befinner på samma arbetsplats som de anställda. Vi har valt 
att inte intervjua en delägare i företag Beta eftersom ägarna inte finns på samma arbetsplats 
som de anställda samt inte är med vid utformningen och användningen av belöningssystemet. 
Eftersom vi har ett ledningsperspektiv på denna uppsats har vi valt att intervjua VD i 
respektive företag då denna position är en del av ledningen, samt för att VD i dessa företag är 
mest operativt aktiv gällande belöningssystem. Kombinationen att intervjua ledningen i just 
dessa företag valde vi då vi fann det extra intressant att intervjurespondenterna i Alfa är 
delägare i företaget, medan VD:n i Beta inte är delägare i företaget han arbetar på. Då VD:n i 
företag Beta inte är delägare i företaget är vi medvetna om att svaren från våra 
intervjurespondenter kan påverkas av deras roll i företaget och att vissa skillnader mellan 
företagens belöningssystem kan bero på skillnader i till exempel befogenheter.  
 
Vi är medvetna om att våra intervjurespondenter kan ha uteslutit vissa saker i intervjuerna. 
Detta har dock kunnat hanteras eftersom alla intervjurespondenter har uttryckt en önskan om 
att vara anonyma. På grund av anonymiteten kan intervjurespondenterna tänkas att i mindre 
mån ha förskönat sina svar eller uteslutit vissa svar, jämfört med om de inte varit anonyma. 
 
På nästa finns en egenskapad tabell som sammanfattar vilka vi har intervjuat och när samt 
vilken form av intervju som gjorts. Denna tabell har vi skapat för att förtydliga och förenkla 
för läsaren hur många och vilka som har intervjuats, samt när och i vilken form intervjuerna 
har skett. 
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Företag Befattning Datum för intervju Intervjuform 

Alfa VD och delägare 2014-03-11 Telefonintervju 

Alfa Delägare 2014-03-05 Besöksintervju 

Beta VD 2014-03-11 Besöksintervju 

Figur 3.1  

3.5 Intervjuer 

3.5.1  Utformning av intervjuguide 
Till våra intervjuer valde vi att utforma öppna intervjufrågor. Detta för att få så breda och 
givande svar som möjligt. Våra intervjufrågor, se bilaga 1, har inte en fast ordningsföljd, 
bortsett från de inledande och avslutande frågorna, utan fungerade som en ram för vad vi vill 
fråga. Jacobsen (2002) menar att intervjufrågor bör vara öppna men ändå ha en viss struktur 
gällande vad som ska tas upp under intervjun. Detta har vi tagit i beaktande när vi utformade 
vår intervjuguide. Våra intervjufrågor har i intervjuguiden (se bilaga 1) strukturerats efter de 
tre centrala teman som redovisas i figur 2.1, i början av den teoretiska referensramen. Det var 
först efter genomförda intervjuer som vi strukturerade upp intervjuguiden efter centrala 
teman. Vid utformningen av intervjufrågorna utgick vi från vår problemformulering och vårt 
syfte som berör ledningens intentioner bakom användningen samt utformningen av 
belöningssystem. Då vi inte visste vilken typ av belöningssystem som företagen tillämpar före 
intervjutillfällena har vi anpassat vissa av intervjufrågorna till varje företags specifika 
belöningssystem. Utöver våra intervjufrågor ställdes även följdfrågor baserade på våra 
intervjurespondenters svar, exempelvis då vi efter deras svar ställde följdfrågan ”Varför?”. 
 
Ett exempel på en intervjufråga som vi har med i vår intervjuguide är “Hur ser ert 
belöningssystem ut idag och varför?”. Denna fråga går under temat “Olika belöningssystem”. 
Vi har valt att utforma denna fråga till intervjuguiden eftersom den behandlar dels vilka 
intentioner ledningen har med belöningssystemet genom “...varför?”. Dessutom behandlar 
denna intervjufråga hur belöningssystemet ser ut idag, vilket krävs för att få en förståelse 
kring ledningens intentioner med belöningssystemet. 
 
3.5.2  Genomförande av intervjuer 
Vi har valt att genomföra besöksintervjuer dels för att våra intervjurespondenter skulle känna 
sig trygga i miljön vid intervjutillfället samt för att vi var intresserade av att se företagen och 
personerna som vi intervjuade. Även Jacobsen (2002) menar att det är positivt att genomföra 
intervju i intervjurespondentens naturliga miljö eftersom han eller hon då ofta uppträder 
naturligt. Dock visade det sig när vi anlände till företag Alfa att VD:n var sjuk. Vi valde ändå, 
på grund av lång resväg, att genomföra en personlig intervju med delägaren på företaget, 5 
mars 2014. Intervjun med VD:n på detta företag valde vi därför att planera om till en 
telefonintervju som genomfördes veckan därpå, 11 mars 2014. Besöksintervjun med VD:n på 
företag Beta genomfördes 11 mars 2014. 
 
Att genomföra intervju ansikte mot ansikte kan enligt Jacobsen (2002) innebära att 
intervjurespondenter har lättare för att prata om känsliga ämnen samt att den personliga 
kontakten förstärks jämfört med telefonintervju. Vid telefonintervju syns inte kroppsspråk 
eller ansiktsuttryck så som vid en personlig intervju, vilket gör att intervjuaren inte kan 
observera intervjurespondenten. Däremot menar Jacobsen (2002) att en positiv aspekt av 
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telefonintervju är att den så kallade intervjuareffekten minskar. Intervjuareffekten innebär att 
närvaron av intervjuaren kan påverka intervjurespondentens uppträdande och svar (ibid.). Vi 
är medvetna om att utfallet av våra intervjuer kan ha påverkats eftersom vi har samlat in 
materialet på två olika sätt. Trots denna aspekt anser vi att vårt val av metoder var mest 
lämpliga utifrån de rådande omständigheterna. 
 
Vi valde att börja varje intervju med en inledning där vi berättade syftet med vår uppsats samt 
att vårt arbete blir offentlig handling. Anledningen till att vi valde att berätta syftet med 
uppsatsen var för att intervjurespondenterna skulle få en förståelse för vad vi ville undersöka. 
Dessutom valde vi att göra detta för att intervjurespondenterna skulle kunna berätta ytterligare 
information, utöver den som framkom av våra intervjufrågor, som kunde vara relevant för vår 
uppsats. Även Patel och Davidson (2011) menar att en intervju bör inledas med att syftet 
delges samt att det förklaras hur intervjurespondentens svar kommer att användas. 
 
För att underlätta efterarbetet samt för att säkerställa att det empiriska materialet blev korrekt 
har vi valt att spela in alla våra intervjuer via ljudupptagning, vilket intervjurespondenterna 
gav sitt samtycke till. Att spela in intervjuer via ljudupptagning medför enligt Jacobsen (2002) 
flera positiva aspekter. Det är dels lättare att hålla ögonkontakt med intervjurespondenten och 
på så sätt bidra till ett naturligt samtal. Dessutom menar Jacobsen (2002) att inspelning 
underlättar då citat ska återges.  
 
3.5.3 Transkribering 
Efter genomförda intervjuer valde vi att transkribera det insamlade materialet. Detta för att 
dels få en överblick över materialet samt för att säkerställa att vi återgav 
intervjurespondenternas svar korrekt. Jacobsen (2002) menar att det är positivt att skriva rent 
ljudinspelningar då detta ger struktur och underlättar för intervjuaren att föra anteckningar och 
markeringar av det som är extra intressant under intervjutillfället. En negativ aspekt av 
transkribering är att processen är tidskrävande (ibid.). 
 
3.6 Reliabilitet och validitet  
Vi har genomfört två besöksintervjuer och en telefonintervju, vilka vi har spelat in och 
därefter transkriberat. På så vis har vi minimerat mätfelen då vi har skrivit ner ordagrant vad 
varje intervjurespondent har sagt, vilket ökar tillförlitligheten och trovärdigheten. Enligt 
Jacobsen (2002) bör empirin uppfylla två krav; validitet och reliabilitet. Jacobsen (2002) 
menar vidare att reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig och trovärdig, alltså att 
undersökningen går att lita på och inte innehar några mätfel. Vi uppfattar att vår empiri har 
uppfyllt kraven för reliabilitet eftersom vi, som ovan nämnts, har försökt att minimera 
mätfelen och därmed ökat tillförlitligheten och trovärdigheten.  
 
Då vi har tillämpat en kvalitativ undersökningsmetod menar vi att vår empiri inte säkert kan 
gälla för andra personer utöver våra intervjurespondenter. Detta för att empirin, som har 
insamlats genom en kvalitativ undersökningsmetod, påverkas av både omständigheter och de 
närvarande personerna vid intervjutillfället, och därmed är situationsanpassad. Däremot anser 
vi att vi har mätt det vi önskar att mäta när vår empiri har insamlats. Validitet innebär enligt 
Jacobsen (2002) att empirin är giltig och relevant, vilket vi uppfattar att vår empiri uppfyllt. 
Att empirin är giltig och relevant innebär enligt Jacobsen (2002) att undersökaren mäter det 
som han eller hon önskar mäta, att det som mätts anses vara relevant och att det empiriska 
resultatet gäller för flera personer.  
 



17	  
	  

3.7 Källkritik 
Eftersom synligheten av belöningssystem är liten, gör det belöningssystem till ett abstrakt 
ämne att undersöka. Detta medförde att vi inte kunde skapa oss en egen onyanserad bild av 
respektive företags belöningssystem. Istället har vi fått förlita oss på de utsagor som 
intervjurespondenterna har gett oss. Vi är medvetna om att detta kan ge en mångtydighet. 
Dessutom är vi medvetna om att intervjurespondenterna kan ha uteslutit vissa saker vid 
intervjutillfällena. Denna risk kan dock ha minskats genom intervjurespondenternas önskan 
om att vara anonyma.  
 
Vi har försökt att använda oss av så nya artiklar och litteraturkällor som möjligt, dock kan 
vissa uppfattas som äldre. Vi är medvetna om detta, men anser ändå att dessa är relevanta för 
vår uppsats, eftersom informationen som är hämtade från dessa källor inte beskriver hur det 
ser ut idag utan mer övergripande beskriver belöning och belöningssystem. 
 
En annan källkritik som vi vill belysa är att en intervjurespondent är närstående till en av oss. 
Dock är vi av uppfattningen att vi fick ärliga svar och att detta inte har påverkat varken 
datainsamlingen eller det kommande resultatet negativt. För att minimera risken för påverkan 
har den av oss som inte är närstående mestadels drivit intervjun, dock var den närstående 
närvarande. Då belöningssystem enligt våra intervjurespondenter kan vara ett känsligt ämne 
uppfattade vi det som positivt med att en närstående var intervjurespondent då vi är av 
uppfattningen att intervjurespondenten gav mycket utförliga svar samt att det underlättade vid 
återkoppling. Då belöningssystem, av våra intervjurespondenter, uppfattas som ett känsligt 
ämne kan svaren från dessa tänkas vara mindre utförliga än om ämnet inte hade varit känsligt. 
Däremot är vi av uppfattningen att eftersom alla våra intervjurespondenter har valt att vara 
anonyma minskades känsligheten med ämnet belöningssystem.  
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4. Empiri 

Detta kapitel är uppdelat efter respektive företag samt efter de tre centrala tema som 
presenterades i den teoretiska referensramen. Temat ”Olika belöningssystem” har i detta 
kapitel ersatts med ”Belöningssystem” då det behandlar det aktuella företagets 
belöningssystem. Företagen presenteras inledningsvis, följt av en redovisning av det empiriskt 
insamlade materialet. 
 
4.1. Företag Alfa 
Företag Alfa har en producerande verksamhet och är beläget i södra Sverige. Företaget har 
cirka 50 anställda. I denna uppsats har två stycken delägare, varav den ena även arbetar som 
VD i företaget, intervjuats. Intervjurespondenterna har valt att både de och företaget skall vara 
anonymt. Detta eftersom ledningen beskriver belöningssystem som ett känsligt ämne inom 
företaget. Därmed kommer VD:n i fortsättningen att kallas för VD och den andra delägaren 
kommer få benämningen delägare.  
 
4.1.1 Belöningssystem 
Både VD:n och delägaren beskriver dagens belöningssystem som godtyckligt, att deras 
intention bakom belöningssystemet är att de vill dela med sig av företagets vinster till de som 
har bidragit till resultatet. VD:n berättar att de har använt sig av belöningssystem sedan år 
1995 och delägaren berättar vidare att företaget har haft det nuvarande belöningssystemet 
sedan år 2000. Både VD:n och delägaren berättar de gillar dagens system. Dagens 
belöningssystem beskrivs som ett bonussystem där de medarbetare som är tillsvidareanställda 
får en viss procentsats av företagets årliga vinst. Vid den senast utbetalda bonusen fick de 
anställda dela på 6,75 procent av årets vinst. Denna bonus motsvarar för varje enskild anställd 
cirka en månadslön. Bonusen innebär en lika stor procentsats för alla tillsvidareanställda, 
bortsett från ledningen, och betalas ut både före sommarsemester och jul. VD:n berättar att 
dagens belöningssystem i form av bonus inte är kopplat till några parametrar i form av 
exempelvis lönsamhetssiffror eller producerad mängd. Istället menar ägarna att 
belöningssystemet är godtyckligt då de anser att om företaget går bra skall de anställda se det 
i sin egen plånbok. Delägaren beskriver också att de inte mäter några prestationer som är 
kopplade till dagens belöningssystem. Vidare berättar delägaren att de vid den senaste 
utbetalningen av bonus sänkte procentsatsen med 0,25 procent jämfört med året innan, bland 
annat på grund av det i oktober såg ut att bli en något sämre vinst än året innan.  
 
Både VD:n och delägaren beskriver vikten av att särskilja ett belöningssystem från de 
anställdas ordinarie löner. VD:n menar att de inte vill blanda in bonusen i löneförhandlingarna 
då han beskriver att det kan skapa en komplex situation. Delägaren beskriver att en intention 
bakom belöningssystemet är att det kan bidra till en dämpad lönerörelse, vilket han menar är 
positivt eftersom lönerna är den största kostnaden i företaget. Vidare beskriver VD:n att den 
förskottsbonus som betalas ut varje år till de anställda är något som i vissa fall utlovats i 
samband med löneförhandlingarna för att stilla en löneökning.  
 
VD:n beskriver att en fördel med det nuvarande belöningssystemet är att ägarna aldrig 
behöver stå till svars, då bonusen är godtycklig. Delägaren menar att en annan positiv aspekt 
av det nuvarande systemet är att de anställda får pengar till jul och att bonusen visar för de 
anställda att företaget går bra och är stabilt. Vidare beskriver delägaren att en nackdel med 
dagens belöningssystem är att de anställda inte har full insyn i vad bonusen grundar sig på. 
Samtidigt menar han att de anställda själva kan räkna fram bonusen genom att titta i 
årsredovisningen hur stor vinsten blev.  
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VD:n beskriver också det som en nackdel att de anställda saknar insyn:  
 

“Nackdelen är att folk kan liksom inte följa nån kurva eller nånting 
 /.../ som att sitta och vänta på tomten om det är något i paketet eller inte va.” 

(VD i företag Alfa, personlig kommunikation, 11 mars 2014) 
 

Förutom den belöning i form av bonus som de anställda får varje år har de anställda andra 
typer av belöningar i form av förmåner så som friskvård, sjukvård, arbetskläder samt att de får 
låna hem verktyg från företaget vid behov.  
 
4.1.2 Ledningen och utformningen av belöningssystem 
Anledningen till att ägarna har valt att utforma denna typ av belöningssystem beskriver 
delägaren som att det är en morot för de anställda. Vidare beskriver både VD:n och delägaren 
att en annan anledning till att bonus delas ut är för att de genom denna gest vill dela med sig 
av vinsterna. Vid utformningen av belöningssystemet är det enligt VD:n endast ledningen som 
är delaktiga i processen, de anställda involveras inte alls. Likväl är det enligt delägaren endast 
ägarna som utvärderar belöningssystemet och de anställda tillfrågas inte vad de tycker om det.  
VD:n poängterar vikten av att alla anställda ska få ta del av bonusen då alla har bidragit till 
resultatet. Därav har ledningen valt att dela ut lika stor procentsats i bonus till alla 
tillsvidareanställda.  
 
Delägaren beskriver vidare att en intention bakom att de har valt att dela ut bonusen vid två 
olika tillfällen under året beror på att de tror att det är då de anställda uppskattar pengarna som 
mest. Bonusen som delas ut inför sommarsemestern är oftast av samma storlek varje år är dels 
då delägarna menar att de vet att företaget alltid kommer att göra så pass stor vinst att den 
summan går att dela ut redan då. Dessutom gör de i maj ett delårsbokslut vilket ger dem en 
prognos inför året. Resterande del av bonusen betalas ut till de anställda innan jul, eftersom 
ägarna då kan uppskatta den årliga vinsten utifrån det delårsbokslut som görs i oktober. 
Delägaren menar dessutom att de valt just dessa två tillfällen till att betala ut bonusen då de 
utifrån erfarenhet vet att de anställda ofta uppskattar extra pengar inför just sommarsemester 
och jul. 
 
Åsikterna om vilken procentsats som bonusen ska vara berättar delägaren skiljer sig åt mellan 
ägarna. VD:n beskriver sig själv som mer generös medan han menar att delägaren är mer 
restriktiv med att höja procentsatsen på bonusen, vilket även delägaren bekräftar. Delägaren 
berättar att anledningen till att han är mer restriktiv beror på att han tror att de anställda 
kommer vilja ha mer insyn om procentsatsen sätts allt för högt ett år och sedan sänks rejält 
kommande år, vilket han är rädd för. VD:n beskriver att delägaren är av uppfattningen att de 
anställda kan komma att vänja sig vid en hög bonus och då ställa krav. Istället menar VD:n att 
de anställda inte kan ställa krav när det gäller belöningssystemet eftersom det är godtyckligt 
och inte är något som är förhandlat eller utlovat. Han berättar också att anledningen till att han 
inte känner sig obekväm med riskerna att höja procentsatsen på bonusen alltför mycket 
grundar sig i de anställdas reaktion på bonusen vid finanskrisen år 2008. På grund av de 
försämrade tiderna hade inte de anställda förväntat sig någon bonus alls, men när en halverad 
bonus gentemot året innan ändå utbetalades blev reaktionerna positiva. 
 
Bonusen bör enligt VD:n vara så pass hög att den nästan är i paritet med en månadslön. Detta 
eftersom han menar att bonusen då sticker ut, blir omtalad och på så sätt skapar en positiv 
image för företaget. Allt detta menar han skapar en goodwill för företaget. Han menar vidare 
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att endast ge ett par hundralappar till de anställda i belöning är kontraproduktivt och kommer 
att reta upp folk. Vidare anser VD:n att det inte finns någon direkt övre gräns hur stor bonusen 
får vara, men att han kan tänka sig att den ändå bör bromsas i nivå strax över en månadslön. 
Denna gräns är dock inte definierad utan mer känslomässig. 
 

“/.../ jag har den uppfattningen att en bonus den, den ska vara värd namnet 
 /.../ aldrig under 10 000 för då tycker jag att den är ganska ointressant då va.” 

(VD i företag Alfa, personlig kommunikation, 11 mars 2014) 
 

Delägaren berättar dock att ägarna inte har något direkt golv eller tak gällande nivån på 
bonusen, men att han tycker att den ska vara jämn över tiden snarare än för stora avvikelser 
från år till år. Dessutom berättar delägaren att bonusen i företaget har bidragit till att skapa en 
låg personalomsättning och har resulterat i att många står i kö till att få börja arbeta på 
företaget. 
 
VD:n uttrycker att det hade varit önskvärt att ha en tydligare koppling mellan 
belöningssystemet och prestationerna, men samtidigt menar han att det inte är hållbart i 
längden då det öppnar upp för olika tolkningar. Däremot berättar delägaren att ägarna för 
tillfället håller på att utveckla ett mätinstrument för att i framtiden kunna mäta prestationerna 
som är kopplade till belöningssystemet då de idag endast mäter vinsterna. VD:n menar dock 
att om ett belöningssystem blir för prestationsinriktat blir det otympligt att hantera och kostar 
lika mycket att administrera som det är värt i pengar. 
 
Delägaren berättar att ägarna aldrig tidigare har utvärderat belöningssystemet då han beskriver 
att belöningssystemet har fungerat bra. Däremot görs det nu en utvärdering av 
belöningssystemet efter den reaktion som kom vid den senaste sänkningen av procentsatsen 
som bonusen grundas på. Ägarna diskuterar för tillfället i vilken form belöningssystemet ska 
redovisas i fortsättningen, däremot är både VD och delägare nöjda med utformningen av 
belöningssystemet. Delägaren menar att belöningssystemet har blivit en vanesak för de 
anställda och skulle de ta bort bonusen tror han att de anställda hade reagerat starkt negativt. 
Vidare beskriver han att problematiken som ägarna nu står inför är att de vill ha kvar dagens 
form av belöningssystem, men att de även vill hitta ett sätt att få de anställda att prestera ännu 
bättre löpande under året. Dessutom diskuterar ägarna hur de kan motivera de anställda 
ytterligare, utöver det belöningssystem de har idag. Delägaren menar dock att detta är en svår 
fråga. När ägarna nu börjat utvärdera sitt belöningssystem studerar de hur andra företag har 
utformat sina belöningssystem och hur mycket information de företagen delar med sig av till 
sina anställda. 
 
4.1.3 Kommunikation av belöningssystem 
Delägaren beskriver att ägarna i nuläget diskuterar hur deras belöningssystem ska redovisas 
och kommuniceras till de anställda. Det som diskuteras, enligt delägaren, är hur ofta 
information om belöningssystemet ska ges och detta beskriver han som en svår fråga. VD:n 
berättar att det i dagsläget sker informationsmöten tre till fyra gånger om året där nuläget 
beskrivs, dock ej i siffror och inte knutet till bonusen. Hur stort belopp bonusen blir 
presenteras endast enligt delägaren innan jul. Ofta får de anställda reda på bonusbeloppet i 
samband med att de får decembers lönekuvert, men de får ingen förklaring till hur beloppet 
har räknats fram. Däremot menar delägaren att de anställda känner till att bonusen grundar sig 
på vinsten och att de själva kan titta på årsredovisningen och därmed räkna fram vilken 
procentsats av vinsten som bonusen motsvarar. VD:n beskriver att den senaste sänkningen av 
den procentsats som bonusen grundas på inte kommunicerades ut till de anställda, vilket både 
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VD:n och delägaren menar att de kunde gjort bättre. Vissa av de anställda reagerade starkt på 
den sänkta bonusen och VD:n beskriver sänkningen som en kalldusch för en del av de 
anställda. 
 
Att ägarna inte kommunicerar och informerar om belöningssystemet löpande under året 
menar VD:n inte är ett aktivt val, utan det har varit slumpen som har avgjort. Vidare berättar 
VD:n att då ägarna anser att belöningssystemet är godtyckligt har de inte funnit någon 
anledning till att det ska kommuniceras löpande. Delägaren menar dock att ägarna är för 
dåliga på att löpande under året kommunicera hur det går för företaget i siffror, utan de 
meddelar bara de anställda att det går bra eller mindre bra för företaget. Han berättar att 
anledningen till att siffror inte presenteras beror på att de är rädda för anställdas krav på 
ytterligare höjda löner, om det redovisas för de anställda hur bra det går för företaget i siffror. 
Vidare berättar delägaren att han har en idé om att i framtiden presentera information som rör 
företaget i en mall som återkommer varannan eller var tredje månad, och som alltid innehåller 
samma slags information för att de anställda ska känna igen sig i den. Delägaren beskriver 
dock att han upplever att vissa anställda i viss mån saknar engagemang för hur företaget går. 
 
4.2. Företag Beta 
Företag Beta har en tjänsteproducerande verksamhet och är beläget i södra Sverige. Idag är 
det drygt 30 heltidsanställda som arbetar på företaget, utöver dessa finns en pool av 
extraanställda som kallas in vid behov. Det är VD:n i företaget som har intervjuats och då han 
och företaget har valt att vara anonyma kommer endast benämningen VD att användas i 
fortsättningen.  
 
4.2.1 Belöningssystem 
VD:n beskriver att dagens belöningssystem, som har använts i cirka sex till sju år, delas ut i 
form av pengar som en julgåva. Denna julgåva, som är lika stor för alla anställda, är inte 
kopplad till mål utan är något som de anställda får ta del av varje år som ett tack för ett gott 
arbete. Tidigare har VD:n provat olika typer av belöningssystem så som målrelaterad bonus. 
Ett år beslutade VD:n, på initiativ från de anställda, att istället för bonus skänka de anställdas 
julgåva till välgörenhet. Han uppfattade dock det som att de anställda gärna ville ha pengarna 
själva och valde därför att inte göra om detta nästkommande år. 
 
En intention bakom att använda sig av belöningssystem där alla får lika stor belöning är enligt 
VD:n budskapet att alla anställda har en viktig funktion i företaget och är med och bidrar till 
det gemensamma resultatet. Han anser därför att belöningssystemet ska vara solidariskt och 
att det är rimligt att det kommer alla till del. Vidare menar VD:n att belöning och löner båda 
tillhör lönekostnader och skall rymmas inom personalkostnadsbudgeten. 
 
En fördel med den belöning som företaget har idag är enligt VD:n att de anställda kan ta det 
som den klapp på axeln som belöningen är tänkt att vara. En annan fördel är att belöningen 
inte är funktionsindelad utan att den är lika för alla. Nackdelen med dagens belöningssystem 
beskrivs av VD:n dels som att de anställda inte vet vad som krävs eftersom belöningen inte är 
målrelaterad. En annan nackdel för de anställda beskriver han som: 
 

“/.../ man vet inte hur mycket det blir /.../ det finns ingen transparens /.../  
då får man väl skoja till det och säga att det är juletider,  

man vet inte alltid vad man får i julklapp.” 
(VD i företag Beta, personlig kommunikation, 11 mars 2014) 
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Utöver det belöningssystem som företaget har idag berättar VD:n att företaget även har andra 
belöningar i form av förmåner så som företagshälsovård, rörlig del av lön som är kopplad till 
antal tjänstgöringsår på företaget och utbildningar.  
 
4.2.2 Ledningen och utformningen av belöningssystem 
När VD:n för flera år sedan började som VD i företaget trodde han mer på belöningssystem 
som var målrelaterat och kopplat till nyckeltal. Dock gav inte detta den önskade effekt som 
han ville eftersom de anställda hade svårt att ta till sig de uppsatta målen. Han påpekar 
däremot att han är öppen för att implementera denna typ av belöningssystem igen i framtiden, 
men menar att det då är viktigt att han får de anställda att förstå de uppsatta målen och 
nyckeltalen bättre. Dessutom berättar VD:n att han tidigare även testat belöningssystem 
kopplat till produktivitetsmål men att detta inte heller gav önskad effekt. Han menar att 
omvärldsfaktorer så som kinesiskt nyår kan innebära att företaget får mindre att göra då de har 
kunder i Kina. Detta kan vidare innebära att produktionen minskar vilket gör att målet inte 
uppnås och att belöningen därmed inte faller ut. Sådana omvärldsfaktorer kan inte de 
anställda påverka och därmed menar VD:n att belöning kopplat till produktivitetsmål inte med 
säkerhet kommer att verka som en morot för de anställda. Det är dessutom, enligt VD:n, svårt 
att ha målrelaterat belöningssystem på grund av om de anställda exempelvis gör ett väldigt 
bra jobb ett år är det svårt att överträffa detta nästkommande år trots hårt arbete, vilket 
påverkar belöningen. Han menar också att om belöningen består av exempelvis tio procent av 
årslönen förväntas den anställda att prestera tio procent mer för att belöningen ska löna sig. 
Detta menar VD:n är en risk då det kan resultera i att de anställda sliter ut sig och då har 
belöningen inte gett en positiv effekt. Han poängterar dock att han endast utgår ifrån sitt eget 
företag och bransch i sina resonemang.  
 
Han beskriver vidare att han inte delar ut belöning till de anställda i form av en viss procent 
av vinsten då han är anställd av ägarna och inte är en delägare själv. Därmed arbetar han 
utifrån den fastlagda budgeten. Dock menar han att om han hade varit delägare hade han 
kanske resonerat annorlunda.  
 
VD:n berättar att han medvetet har valt att inte variera nivån på julgåvan från år till år utan 
den hålls ganska konstant, oberoende av resultatet. Däremot berättar han att han, för sig själv, 
har satt en lägsta och högsta nivå på belöningen. Skulle det ett år gå sämre för företaget ska de 
anställda ändå få en belöning som är minst den uppsatta lägsta nivån. En belöning betalades 
exempelvis ut det året då företaget på grund av sämre tider tvingades säga upp ett antal 
anställda. Att en belöning i en sådan situation blir lägre än tidigare år menar VD:n beror på att 
det dels måste finnas ekonomiskt utrymme för en julgåva och dels att det inte får bli ett hån 
mot de som tvingats sägas upp. Vidare menar VD:n att har belöningen en gång uppnått en viss 
nivå går det inte att exempelvis halvera beloppet till året efter då beloppet inte får uppfattas 
som ett hån. Han menar också att belöningen måste vara proportionerlig och rimlig och att det 
är anledningen till att det måste finnas en övre gräns. Denna övre gräns beskriver han som 
viktig då det annars kan bli inflation i belöningarna vilket kan vara svårt att sänka om det 
exempelvis blir ett sämre år. Är inte belöningen proportionerlig och rimlig menar VD:n att 
risken ökar för att de anställda ser belöningen som en del av lönen, vilket han menar är 
riskfyllt.  
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“/.../ så tycker jag att det ska vara rimligt för det får alltså inte vara för  
stort så att folk börjar liksom köpa hus och bilar för det /.../  

och minimumet ligger givetvis på att det blir ett hån /.../  
generellt då ska det vara just som en gåva, och inte som en inkomst.” 

(VD i företag Beta, personlig kommunikation, 11 mars 2014) 
 

Han menar vidare att om företaget har en belöning, i synnerhet om det är en uttalad belöning, 
är det svårt att ta bort den. Den kostnad som sparas vid indragen belöning menar han inte 
kommer löna sig då stämningen och därmed produktionen kan gå ner på grund av detta, vilket 
kommer resultera i sämre produktivitet och resultat. 
 
Utvärdering av belöningssystemet sker ofta löpande under året, men minst en gång per år i 
samband med att nivån på belöningen ska fastställas. Nivån på belöningen ska rymmas inom 
samma budget som lönekostnaden. Vidare beskriver VD:n att när summan för julgåvan ska 
fastställas beaktar han hur stämningen är bland de anställda och vad de förväntar sig. Just de 
anställdas förväntan på en belöning beskriver VD:n som en av anledningarna till att han väljer 
att betala ut en julgåva. Han menar dock att belöningar inte ger så stor effekt på anställdas 
arbetsprestation när de redan har en bra grundlön. Vidare menar han att det är av stor vikt att 
hela tiden ställa sig frågan vad som önskas uppnås med belöningen, varför den finns och hur 
mycket bättre produktionen kommer bli om belöningen införs. Om inte belöningen ger önskad 
effekt så menar VD:n att pengarna istället bör läggas på exempelvis investeringar av 
maskiner, förbättrad utbildning och kompetens. Dessutom grundar han besluten om 
belöningssystem på sina egna erfarenheter av belöningar, både som anställd på andra företag 
och som VD. Han menar att han själv har uppskattat belöningar, men att de inte har gjort att 
han har blivit mer motiverad eller har presterat bättre på sitt arbete.   
 
Utformningen och utvärderingen av belöningssystemet är ytterst VD:ns ansvar och det är han 
som tar besluten. Dessa beslut grundar han på åsikter och tankar hos dels lokala fackförbund 
och personalrepresentanter, samt de anställdas åsikter. Eftersom företaget enligt VD:n är 
relativt litet beskriver han att han på ett informellt sätt kan få en direkt koppling från de 
anställda om vad de tycker om belöningssystemet.  
 
4.2.3 Kommunikation av belöningssystem 
Trots att belöningssystemet idag inte är målrelaterat väljer VD:n ändå att varje månad 
rapportera nyckeltal och månadsresultat till de anställda. Detta sker genom att denna 
information ofta presenteras på en tavla eller i samband med avdelningsmöten, för att 
informationen ska nå ut i strukturerad form. Informationen sammanställs ofta av en 
produktionsansvarig och VD:n ser det som eget ansvar att de anställda uppdaterar sig med den 
senaste informationen. Dessa löpande rapporter har ingen direkt koppling till just julgåvan, 
men VD:n anser ändå att det är en viktig återkoppling till de anställda för att de ska hållas 
informerade om hur det går för företaget. 
 
Eftersom belöningssystemet idag inte är målrelaterad utan sker i form av julgåva så sker ingen 
löpande kommunikation kring denna under året då den dessutom är godtycklig, vilket VD:n 
ser som en fördel. När företaget tidigare tillämpade målrelaterad belöning var 
kommunikationen mer utförlig då det både presenterades hur resultatet såg ut och hur detta 
påverkade belöningen. Idag presenteras endast hur resultatet blivit, men då belöningen sker i 
form av julgåva kopplas inte resultatet till denna. 
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Belöningen i form av julgåva presenteras till de anställda genom det brev som VD:n skriver 
vid jul. Detta brev överlämnas personligen av VD:n till varje anställd då han även tackar för 
ett bra arbete under året och önskar god jul. Den personliga relationen mellan anställd och VD 
anser han är viktig. De anställda får reda på vilken summa julgåvan är när de öppnar det brev 
som VD:n delat ut personligen till dem. Vidare berättar VD:n att anledningen till att han har 
valt att inte informera om årets belöning förrän den ges beror på att julgåvan inte är relaterad 
till uppställda mål. Däremot menar han att de anställda kan följa hur det går i företaget genom 
månadsrapporterna, vilket kan hjälpa dem att dra egna slutsatser kring storleken på årets 
belöning. 
 
VD:n berättar att han anser att kommunikation är viktigt och tar som exempel då företaget för 
första gången för några år sedan på grund av sämre tider var tvungna att säga upp några 
anställda. Då företaget löpande hade redovisat och kommunicerat hur det gick för företaget 
var de anställda beredda på och medvetna om en eventuell uppsägning. Därmed menar VD:n 
att kommunikation alltid är viktigt, även då ett företag har målrelaterat belöningssystem. 
Detta för att de anställda vid en god kommunikation löpande uppdateras om hur det går för 
företaget och därmed vet om målen uppfyllts eller inte. På så vis kommer nivån på belöningen 
inte som en överraskning för de anställda ifall målen inte uppfyllts. Vidare berättar VD:n att 
han egentligen föredrar uppsatta tydliga mål när det gäller belöningssystem, men att det gäller 
att kunna kommunicera målen så att de anställda förstår dem, vilket ibland kan vara svårt.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriskt insamlade materialet tillsammans med den teoretiska 
referensramen. Analyskapitlet är huvudsakligen strukturerat efter de tre centrala tema som 
återfinns i den teoretiska referensramen samt i vår figur 2.1. Under respektive tema ställs 
båda företagen mot varandra samt mot den teoretiska referensramen för att analysera vilka 
likheter och skillnader som finns. Analyskapitlet är alltså strukturerat aspekt för aspekt under 
respektive huvudtema. 

5.1 Olika belöningssystem 

5.1.1 Kollektiv belöning 
Niki och Nili (2012) betonar vikten av att alla anställda ska omfattas av det belöningssystem 
som tillämpas i ett företag. Även Cissell (1987) menar att det är viktigt att förstå vikten av alla 
anställdas prestation och hur detta bidrar till företags framgång. I både företag Alfa och 
företag Beta är ledningens intentioner bakom vilka som ska få ta del av belöningen 
densamma, nämligen att alla som har bidragit till resultatet ska få ta del av belöningen och att 
denna ska vara lika stor för alla. Båda företagen tillämpar alltså kollektiv belöning. Den 
grundsyn som ledningen i båda företagen har gällande att belöningen ska komma alla till del 
kan liknas vid det som både Cissell (1987) och Niki och Nili (2012) betonar. Trots likheten 
mellan företagen gällande intentionerna om att alla anställda som bidragit till företagets 
resultat ska få ta del av belöningen, berättar delägaren i företag Alfa att endast deras 
tillsvidareanställda får ta del av den bonus som betalas ut. Därmed överensstämmer inte 
grundsynen i företag Alfa helt med hur de fördelar belöningen i praktiken då endast 
tillsvidareanställda får ta del av belöningen. Vi tänker att om det bara är tillsvidareanställda 
som omfattas av belöningssystemet kan det leda till att de övriga anställda känner sig 
bortglömda och inte lika uppskattade, då de också bidrar till företagets gemensamma resultat 
och framgång. Detta tänker vi skulle kunna leda till att de anställda som inte omfattas av 
belöningssystemet får ett minskat engagemang för företaget, vilket kan föra med sig negativa 
konsekvenser för företaget. 
 
5.1.2 Belöningssystems koppling till prestationer  
Kohn (1993) menar att produktiviteten inte förbättras genom belöningar. Detta stöds även av 
det experiment som Bénabou och Tirole (2003) utfört, vilket visade att studenter som inte fick 
betalt för att lösa ett problem i större utsträckning försökte lösa problemet än de studenter som 
fick betalt. Även VD:n i företag Beta menar att han utifrån egna erfarenheter anser att han inte 
arbetar bättre om han får en belöning. Däremot menar VD:n i företag Beta att belöning är 
viktigt för att visa uppskattning för de anställda och därmed väljer han ändå att tillämpa det. 
Vi tänker att belöning kan vara av olika betydelse för olika företag och branscher och att 
belöningssystem tillämpas på grund av olika anledningar. I Betas fall tänker vi att den julgåva 
som tillämpas i företaget just är till för att visa uppskattning och inte direkt kopplat till någon 
önskad prestationsökning. Vi tänker vidare att belöningssystem i andra företag kan vara mer 
kopplade till prestationer och kan öka produktiviteten hos de anställda. Ledningen i företag 
Alfa berättar att intentionerna bakom utformningen av bonussystemet är att motivera de 
anställda samt för att ägarna vill dela med sig av vinsterna. Detta ser vi som att företag Alfa 
delvis har mer prestationsinriktat belöningssystem än företag Beta. Eftersom ledningen i 
respektive företag delvis har olika intentioner bakom utformningen och användningen av 
belöningssystem tänker vi att belöningssystem kan utformas både för att öka prestationer och 
motivation samt för att öka trivseln på företaget. Trivselfaktorn ser vi som en ganska stor del i 
företag Beta då julgåvan tillämpas för att tacka de anställda för arbetsinsatserna. Detta tänker 
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vi kan ge positiva effekter i företaget då en ökad trivsel kan medföra att produktiviteten ökar. 
Även i företag Alfa ser vi att trivselfaktorn kan påverkas positivt av belöningssystemet, 
eftersom ägarna beskriver företaget som en attraktiv arbetsplats. 
 
Enligt Smitt et al. (2002) är omvärldsfaktorer svåra att förutse, och detta ska beaktas vid 
utformningen av ett belöningssystem. Denna tanke kan sättas i samband med det som VD:n i 
företag Beta menar med att intentionen bakom varför belöningssystem kopplat till 
produktivitetsmål inte fungerar är då omvärldsfaktorer kan vara svåra att påverka för de 
anställda och att ett sådant belöningssystem därmed inte kommer att vara en morot för dem.  
 
5.1.3 Typ av belöningar 
Cissell (1987) beskriver att pengar som belöning inte är en långsiktig lösning då de kan 
glömmas bort när de tar slut. Fysiska ting beskrivs som bättre då detta ger en positiv image 
för företaget (ibid.). Wiley (1997) poängterar att belöningar i sig kopplade till anställdas 
prestationer ger företag ett bra rykte. Dessutom menar Merchant och Van der Stede (2012) att 
en fördel med belöning som styrmedel är att företaget attraherar och behåller de anställda. 
Detta kan jämföras med det som VD:n i företag Alfa beskriver när han berättar att goodwill 
skapas för företaget genom att de tillämpar en hög bonus. Däremot är bonusen i företag Alfa 
och julgåvan i företag Beta i form av pengar och inte i form av sådana fysiska ting som 
Cissell (1987) talar för. Vi tänker att det kan ses som att goodwill och positiv image för 
företag kan skapas oavsett vilken form av bonus som tillämpas, vilket kan vara en intention 
bakom varför ledningen väljer att använda belöningssystem. 

5.2 Ledningen och utformningen av belöningssystem 

5.2.1 Involvering av anställda vid utformningen 
Enligt Svensson (1997) blir resultatet av belöningssystem bäst om de anställda får vara med 
vid utformningen. Däremot beskriver VD:n och delägaren i Alfa att de anställda inte är med 
vid utformningen eller utvärderingen av belöningssystemet. Även företag Beta skiljer sig från 
vad Svensson (1997) betonar då VD:n beskriver att han utformar belöningssystemet själv, 
men att han däremot samlar in åsikter och signaler från de anställda vid utvärderingen av 
belöningssystemet. Att det dessutom skiljer sig mellan företag Alfa och Beta tänker vi dels 
kan bero på att Alfa har något fler anställda än Beta och att det därmed är svårare samla in 
signaler från de anställda. Ännu en anledning till att det skiljer sig mellan företagen tror vi kan 
vara att ledningen i företag Alfa och Beta har olika positioner, då VD:n i Beta är anställd VD 
medan båda i ledningen i Alfa är delägare. I företag Betas fall har VD:n ett uppdrag och äger 
inte själv företaget.  Alltså kan ledningen i Alfa ha större frihet att själva välja hur mycket 
personalen involveras då det fullt ut är ledningens företag.  
 
En annan skillnad mellan företagen är att företag Beta årligen har utvärderat sitt 
belöningssystem, medan företag Alfa nu utvärderar sitt belöningssystem för första gången. 
Detta tror vi kan tänkas medföra att ledningen i Alfa inte har kommunicerat ut att 
belöningssystemet ska utvärderas och därmed har de anställdas åsikter inte hörts. Vidare tror 
vi att om båda företagen fullt ut låtit de anställda vara med vid utformningen av 
belöningssystemen kan det tänkas att resultatet av belöningssystemen hade kunnat bli ännu 
bättre, precis som Svensson (1997) menar. Dock kan full involvering av de anställda vid 
utformningen av ett belöningssystem vara mycket tidskrävande och därmed inte realistiskt. 
Istället tror vi att det kan vara mer realistiskt att ta in de anställdas åsikter och tankar vid 
utvärderingen av ett belöningssystem som ledningen sedan kan beakta vid utformningen, i 
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likhet med det som företag Beta gör.  
 
5.2.2 Informell styrning 
Ägare till mindre företag är enligt Howorth och Westhead (2003) mindre benägna att tillämpa 
formella styrsystem. Vi ser både företag Alfa och Beta som relativt små företag då båda har 
ganska få antal anställda samt att ledningen i båda företagen finns på samma arbetsplats som 
de anställda och därmed har en viss närhet. Denna närhet tänker vi kan bidra till att de enklare 
kan kommunicera till sina anställda gällande användningen och utformningen av 
belöningssystemet. Eftersom ledningen i företag Alfa båda är delägare kan de själva 
bestämma hur stor formalitet som måste finnas i styrningen och vad som ska presenteras för 
de anställda gällande belöningssystem. Därför ser vi det som att en relativt stor informalitet 
finns i företag Alfa, i likhet med det som Howorth och Westhead (2003) beskriver. Företag 
Beta har färre anställda än företag Alfa och har därmed lättare att samla in signaler från de 
anställda. Vi tänker därmed att företag Beta också kan ha en hög grad av informalitet i sin 
styrning gällande belöningssystem.  
 
5.2.3 Belöningssystem anpassat efter företaget 
Att ett belöningssystem anpassas och skräddarsys till varje företag är något som både Smitt et 
al. (2002) och Hsieh och Chen (2011) betonar vikten av. VD:n i företag Beta berättar att 
intentionen bakom att han valde att byta bort det belöningssystem som tidigare var 
målrelaterat berodde på att de anställda inte förstod målen. Vi ser detta som att han 
utvärderade sitt belöningssystem och utformade ett nytt som var anpassat efter företagets 
situation. Företag Alfa har i nuläget börjat utvärdera sitt belöningssystem bland annat på 
grund av den negativa reaktion som uppkom vid sänkningen av bonusen, vilket vi också ser 
som en vilja att anpassa belöningssystemet till rådande situation. Alltså ser vi det som att 
ledningen i båda företagen har intentionen att anpassa och skräddarsy sitt belöningssystem, i 
likhet med det som Smitt et al. (2002) samt Hsieh och Chen (2011) menar är viktigt. Eftersom 
vi ser det som att ledningen i båda företagen anpassar och skräddarsyr sina belöningssystem 
efter respektive företag tänker vi att belöningssystem ofta skiljer sig åt mellan olika företag, 
och att det därmed är ett komplext ämne.  
 
5.2.4 Belöningssystems påverkan på anställda 
Om inte de anställdas engagemang och beteende har påverkats av ett belöningssystem är det 
enligt Smitt et al. (2002) misslyckat. Detta kan jämföras med företag Alfa där delägaren 
beskriver att några anställda i viss mån saknar engagemang för hur företaget går. Företag Beta 
har utformat sin belöning som en julgåva för att visa uppskattning och tillämpar inte den för 
att direkt höja prestationerna, men använder den för att få en positiv prestationseffekt, även 
om den inte är mätbar. Båda företagens belöningssystem skulle då kunna ses som 
misslyckade, enligt de åsikter som Smitt et al. (2002) framför. Dock kan vi se det som att 
båda företagen ändå är nöjda med sina belöningssystem då dessa har tillämpats i många år. 
Trots att inget av företagen har ett belöningssystem kopplat till prestationer och där den 
huvudsakliga intentionen inte är att påverka anställdas engagemang eller beteende, så kan 
belöningssystemen ändå fungera väl. Istället vill företagen få en ökad trivsel bland de 
anställda genom belöningssystemen. Dock kan exempelvis ett ökat engagemang vara en 
effekt av ett belöningssystem som har gett en ökad trivsel. 
 
5.2.5 Belöningens nivå 
En belöning måste stå i rimlig proportion till prestationen, annars motverkar den sitt syfte 
(Smitt et al., 2002). I både företag Alfa och Beta finns en minimi- och maximinivå på hur stor 
belöningen får vara. Dock skiljer sig nivåerna mellan de båda företagen då VD:n i Alfa menar 
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att belöningen aldrig får understiga 10 000 kronor, medan VD:n i Beta uttryckte att 
miniminivån ligger där belöningen övergår till att uppfattas som ett hån. Detta kan liknas vid 
det som Merchant och Van der Stede (2012) menar med att om nivån på belöningen är 
obetydlig kan det resultera i en kontraproduktiv effekt. En kontraproduktiv effekt är något 
som även VD:n i företag Alfa påpekar kan inträffa om nivån sätts för lågt. Dessutom skiljer 
sig intentionerna gällande maximinivån i båda företagen då VD:n i Beta menar att en belöning 
ska ses som en gåva och inte som en inkomst, medan VD:n i Alfa påpekar att belöningen ska 
vara i paritet med en månadslön. Ledningens intentioner i båda företagen gällande nivån på 
belöning skiljer sig mot vad Bénabou och Tirole (2003) menar då de påstår att den optimala 
bonusen kan vara noll.  
 
Ledningens intentioner gällande nivån på bonusen går isär något inom Alfa då delägaren är 
mer restriktiv kring att höja bonusen medan VD:n beskrivs som mer generös och villig att 
höja nivån. Att företag Alfa har en högre minimi- och maximinivå på belöningen än företag 
Beta tänker vi kan bero på att VD:n och delägaren i företag Alfa, som beslutar hur stort 
beloppet på belöningen ska vara, båda är delägare i företaget. VD:n i företag Beta, som även 
han beslutar om beloppet på belöningen, är däremot inte delägare i företaget som han arbetar 
på. Därmed tror vi att skillnaderna mellan nivåerna på belöningen i Alfa och Beta kan bero på 
att VD:n och delägaren i Alfa har en stor frihet gällande att bestämma nivån på belöningen då 
vinsten i företaget kan ses som deras egna pengar. Däremot har kanske VD:n i företag Beta 
inte samma mandat att fritt dela ut företagets vinst eftersom han inte är delägare och vinsten 
därmed inte är hans egna pengar. Att intentionerna hos ledningen i båda företagen 
överensstämmer gällande att miniminivån är satt över noll tänker vi kan bero på att de under 
många år tillbaka har använt sig av belöningssystem. I likhet med Merchant och Van der 
Stedes (2012) tankar tänker vi att om nivån skulle sänkas till noll, så som Bénabou och Tirole 
(2003) påstår kan vara optimalt, hade detta troligtvis resulterat i negativa reaktioner hos de 
anställda då det kan ha blivit en vana att varje år få en bonus, i någon form. Om företagen inte 
hade haft bonussystem sedan tidigare hade en bonus som är noll kunnat fungera, då de 
anställda i sådant fall inte är vana att få en bonus över noll. Detta kan kopplas till det som 
Bénabou och Tirole (2003) menar med att om en belöning en gång givits kommer det att 
finnas en förväntan om att en belöning ska ges även i framtiden. Dessutom menar de att 
belöningen även förväntas öka för varje gång. Intentionerna hos ledningen i både företag Alfa 
och Beta gällande belöning är att det är och ska vara godtyckligt. Vi tänker därmed att om 
belöningen är godtycklig är det av stor vikt att detta kommuniceras för att belöningen inte ska 
förväntas höjas varje gång samt för att slippa eventuella negativa reaktioner då den inte höjs. 
 
Gohari et al. (2013) betonar vikten av att höja belöningen i företag under nedskärningar. 
Dessutom menar Smitt et al. (2002) att medarbetarna kan ha utfört goda arbetsinsatser trots ett 
försämrat resultat i företaget. VD:n i företag Beta valde att betala ut en belöning det året då 
företaget tvingades säga upp ett antal anställda på grund av sämre tider, dock var denna 
belöning inte högre än vanligt då han menar att ekonomiskt utrymme måste finnas för att höja 
en belöning samt att det inte får bli ett hån mot de som sagts upp. Å ena sidan kan en sådan 
höjning som Gohari et al. (2013) talar för kunnat vara positiv och hade kunnat öka 
självkänslan hos de anställda som var kvar i företag Beta efter nedskärningen, om VD:n hade 
valt att höja belöningen. Å andra sidan hade VD:ns val att inte ge ut någon högre belöning till 
de anställda efter nedskärningen kunnat ha påverkat relationerna mellan de anställda och 
VD:n positivt. Om de anställda hade fått en högre bonus hade de kunnat tycka att företaget 
prioriterat tvivelaktigt och ifrågasatt nedskärningarna. Wiley (1997) menar däremot att 
självkänslan hos anställda kan öka i och med erkännandet som fås i samband med en 
belöning, och att det inte är det materiella värdet som är av betydelse. Därmed kanske 
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självkänslan hos de anställda i företag Beta ökade eftersom de, trots nedskärningar, fick en 
belöning även om denna inte var högre än året innan. 
 
5.3 Kommunikation av belöningssystem 
 
5.3.1 Mängden kommunikation av belöningssystem 
Både Svensson (1997), Gohari et al. (2013) och Cissell (1987) betonar vikten av att ett 
belöningssystem tydligt kommuniceras till de anställda. Smitt et al. (2002) menar till och med 
att ett belöningssystem som inte kommuniceras inte existerar. Detta skiljer sig från företag 
Alfa där ledningen endast i liten mån kommunicerat ut information om belöningssystemets 
uppbyggnad eller löpande information kopplat till belöningssystemet under året. Däremot 
visade det sig i företag Beta, att trots löpande kommunikation av det tidigare målrelaterade 
belöningssystemet, fungerade inte detta system eftersom de anställda inte förstod målen. 
Dessutom har VD:n i företag Beta idag julgåva som belöning, vilket han beskriver fungerar 
bra trots att ingen löpande kommunikation kring denna görs. Därmed ser vi detta som att 
beroende på vilken typ av belöningssystem som tillämpas i ett företag så krävs det olika 
omfattningar av kommunikation. Att det i företag Beta inte fungerade med det målrelaterade 
belöningssystemet, trots omfattande kommunikation, tänker vi antingen kan tyda på att 
kommunikation inte alltid är av stor vikt för om ett belöningssystem får önskad effekt eller 
inte. Vidare kan det tyda på att fel sorts innehåll i kommunikationen eller fel 
kommunikationskanaler har använts, vilket kan ha lett till att det målrelaterade 
belöningssystemet inte fungerade som VD:n önskade. Vi ser det därmed som att både 
ledningen i företag Alfa och Beta i nuläget har intentioner gällande att inte i särskilt stor 
utsträckning kommunicera användningen och utformningen av deras respektive 
belöningssystem. 
 
En positiv sida av att kommunicera belöningssystem är enligt Smitt et al. (2002) att de 
anställda ökar sitt engagemang för företagets utveckling och lönsamhet, vilket leder till ett 
mer framgångsrikt företag som både behåller och attraherar ny arbetskraft. Även om inte 
ledningen i företag Alfa kommunicerar sitt belöningssystem på det sätt som Smitt et al. (2002) 
menar är önskvärt så beskriver ändå delägaren att företaget har låg personalomsättning och 
attraherar ny personal. Dock beskrivs vissa av de anställda i företag Alfa av delägaren som att 
de i viss mån saknar engagemang för hur företaget går, vilket vi ser kan vara en effekt av brist 
på kommunikation av belöningssystemet. Vi tänker att om kommunikation av 
belöningssystemet i företag Alfa hade utökats hade det kunnat få den positiva effekt som 
Smitt et al. (2002) beskriver då de anställda i företag Alfa hade kunnat bli mer engagerade och 
intresserade för hur företaget går.  
 
5.3.2 Bristfällig kommunikation av belöningssystem 
Risken för ett negativt beteende hos de anställda menar Parment (2010) kan uppstå om 
belöningssystemet inte är accepterat och inte anses vara motiverande för de anställda, då det 
exempelvis inte är knutet till sådant som de anställda själva kan påverka. I företag Alfa 
uppstod en negativ reaktion efter den senaste sänkningen av procentsatsen av bonusen. Då 
delägaren i företag Alfa har beskrivit att de har haft för dålig kommunikation av 
belöningssystemet kan detta ha inneburit att de anställda inte tydligt visste hur deras 
prestationer påverkade bonusen. Dessutom kan det för de anställda i företag Alfas fall vara 
oklart hur de själva kunde påverka belöningen på grund av bristen av kommunikation och att 
detta kan ha bidragit till den negativa reaktionen. Vidare kan ledningen i företag Alfa, på 
grund av den bristfälliga kommunikationen, därmed inte helt lyckats uppnå den önskan de har 
om att belöningssystemet ska verka som en morot för de anställda. Dessutom kan den 
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negativa reaktionen från vissa anställda på sänkningen av bonusen visa på att 
belöningssystemet inte är en morot för dessa personer utan mer ses som en självklarhet. En 
annan anledning till att vissa anställda i företag Alfa kanske inte uppfattar belöningssystemet 
som motiverande kan vara då de inte kan påverka de faktorer som är knutna till 
belöningssystemet, så som Parment (2010) menar. De anställda kan exempelvis inte påverka 
hur stora kundordrar som kommer in till företaget eller rådande konjunkturer.  
 
Enligt tidigare forskning har små företag en liten informationshantering och 
situationsanpassat beslutsfattande (Perren & Grant, 2002). Då vi ser både företag Alfa och 
Beta som mindre företag kan mängden kommunikation gällande belöningssystemen tänkas 
bero på storleken på företagen. Eftersom både företag Alfa och Beta kan ses som små företag 
med informell styrning kan denna informalitet bidra till att kommunikationen inte behöver 
struktureras och vara formell. Istället blir informationshanteringen och beslutsfattandet 
situationsanpassat, i likhet med det som Perren och Grant (2002) beskriver. Denna 
informalitet gällande kommunikation ser vi inte som något negativt då, precis som Hosworth 
och Westhead (2003) menar, informalitet inte behöver betyda att företaget är dåligt 
kontrollerat. Denna informalitet hos företag Alfa och Beta kan bidra till att företagen har en 
stor flexibilitet gällande styrning och informationshantering av belöningssystem. Detta då de 
snabbt och enkelt kan delge information till de anställda eftersom ledningen befinner sig på 
samma ställe som de anställda samt för att båda företagen har relativt få anställda.  
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6. Slutsats 
Detta kapitel inleds med att syfte och problemformulering återges. Därefter presenteras vår 
slutsats som en sammanfattad mening, följt av en förklaring kring denna. Slutligen 
presenteras studiens bidrag samt förslag till framtida forskning. 
 
Syftet med denna uppsats var att beskriva och få en förståelse för ledningens intentioner 
bakom utformningen och användningen av belöningssystem. Nedanstående 
problemformulering har undersökts i denna uppsats. 
 
Vad är ledningens intentioner bakom utformningen och användningen av belöningssystem? 
 
6.1 Slutsats 
Vår slutsats kan sammanfattas i nedanstående mening.  
 
Ledningens intentioner bakom utformningen och användningen av belöningssystem är olika 
mellan företag. 
 
Ledningen i de företag som vi har undersökt har visat sig ha olika intentioner bakom 
utformningen och användningen av belöningssystem. Intentionerna skiljer sig gällande vilket 
belöningssystem som de utformar och använder. Det ena företaget har utformat och använder 
sig av bonussystem för att motivera de anställda och dela med sig av vinsterna. Det andra 
företaget har istället utformat och använder sig av julgåva för att visa tacksamhet och 
uppskattning mot de anställda.  
 
Denna studie har även visat att ledningens positioner, delägare respektive anställd VD, kan 
påverka intentionerna gällande utformning och användning av belöningssystem. Ledning som 
är delägare kan ha en intention att vilja dela med sig av vinsterna, medan en anställd VD 
troligtvis inte har denna intention då företagets vinst inte är dennes egna pengar. Dessutom 
har studien visat att ledningen som är delägare i mindre mån har som intention att involvera 
de anställda vid utformningen av belöningssystem, medan VD:n som är anställd involverar de 
anställda mer. 
 
Vi har även kommit fram till att ledningens intentioner gällande hur mycket de kommunicerar 
vid användningen av belöningssystem skiljer sig åt. Intentionen hos ledningen i det ena 
företaget gällande mängden kommunikation är att de inte vill att de anställda ska ha insyn i 
belöningssystemet och därav endast använder sig av en liten mängd kommunikation. 
Anledningen till att det andra företaget har en liten mängd kommunikation är att ledningens 
intentioner är att belöningssystemet inte är målrelaterat och dessutom är godtyckligt. 
 
Vi har kommit fram till att effekten i verksamheten av ett belöningssystem kan bli densamma 
även om ledningens intentioner skiljer sig åt. Exempelvis har båda företagen som har 
undersökts fått ökad trivsel som en positiv effekt av belöningssystemen, även om detta inte 
varit ledningens huvudsakliga intention. Slutligen har vi kommit fram till att ledningens 
intentioner bakom utformningen och användningen av belöningssystem är ett komplext ämne 
då det har visats skilja sig åt beroende på faktorer så som ledningens positioner och typ av 
belöningssystem. Vi menar därmed att vårt resultat inte går att generalisera till andra företag.  
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6.2 Studiens bidrag 
Denna studie beskriver och ger förståelse för hur ledningens intentioner bakom utformningen 
och användningen av belöningssystem kan se ut. En lärdom som vi tar med oss och som 
studien påvisar är hur situationsanpassad utformningen och användningen av belöningssystem 
är, vilket också utgör en del i komplexiteten. Belöningssystem är situationsanpassat eftersom 
vår studie påvisat att närheten i företaget mellan ledning och anställda har betydelse.  Denna 
närhet har vi lärt oss dels kan vara närheten mellan ledningen och de anställda på företaget, 
där de exempelvis kan ha en informell kommunikation och ledningen kan ha en daglig inblick 
i verksamheten. Dessutom kan närheten påverka ledningens beslut gällande belöningssystem 
och kan få konsekvenser även utanför arbetsplatsen, framförallt om företaget är litet och finns 
på en liten ort, då ledningen ska kunna se sina anställda i ögonen även utanför arbetstid.  
 
Studien kan, som tidigare nämnts, inte generaliseras till andra företag men kan ändå ge en 
ökad förståelse kring ämnet samt komma till nytta för andra företag vid utformning, 
användning och utvärdering av belöningssystem.  
 
6.3 Förslag till framtida forskning 
Under denna uppsatsprocess har vi funnit andra intressanta aspekter gällande 
belöningssystem. Det hade varit intressant att djupare undersöka vilken påverkan formell 
respektive informell styrning kan ha på belöningssystemets utformning och användning, då vi 
endast till viss del har behandlat detta. Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att 
undersöka om ledningens intentioner gällande utformningen och användningen av 
belöningssystem överensstämmer med de anställdas uppfattningar, för att se om ledningens 
intentioner införlivas. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Nedan finns de intervjufrågor som har utgjort en grund vid våra intervjuer. Kryssen 
representerar vilket av våra tre huvudteman som frågorna är kopplade till. 
 
Intervjufrågor Olika 

belönings-
system 

Ledningen och 
utformningen av 
belöningssystem 

Kommunikation 
av belönings- 
system 

Berätta lite om verksamheten.    
Berätta lite om dig/er själv/-a och 
din/er roll/-er i företaget. 

   

Hur ser ert belöningssystem ut idag 
och varför? 

X	   	    

Varför har ni belöningssystem? X	   	   	  

Vilken maximi- och miniminivå har ni 
för belöningarna i ert nuvarande 
belöningssystem? Varför?  

	   X	   	  

Hur ofta meddelar ni hur det går för 
företaget (jämfört med föregående år) 
löpande under året? 

 	   X	  

Hur mäter ni prestationerna som är 
kopplade till belöningssystemet? 

X	     

Hur ofta ges belöningar som är 
kopplade till belöningssystemet/-en?  

 X	   	  

Hur länge har ni haft det aktuella 
belöningssystemet/en? 

X	   	    

Vad är er intention/tanke bakom detta 
belöningssystem? 

 X	   	  

Hur kommuniceras belöningssystemet 
till de anställda? 

 	   X	  

Hur kommuniceras prestationskraven?   X	  
Hur ofta kommuniceras hur de 
anställda ligger till gentemot 
prestationskraven? 

  X	  

Vet de anställda hur 
belöningssystemet är uppbyggt? 
Varför/varför inte? 

 	   X	  

Hur ofta utvärderar ni ert 
belöningssystem? 

 X	   	  

Hur tycker ni att belöningssystemet 
fungerar idag? Varför? För- och 
nackdelar? 

X	   	    

Hur ser processen ut vid utformandet  	   	  



	  
	  

av ett belöningssystem hos er? Vem 
utformar det?  

X	   	  

Hur mycket involveras personalen i 
utformandet? Varför? 

 X	   	  

Har ni någon annan typ av belöning i 
företaget? Vad? Varför? 

X	   	    

Är det något mer du/ni vill tillägga?    
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