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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Kollektiv belöning som motivationsfaktor. 

 
Författare: Maria Limberg, Helena Olofsson och Madeleine Persson. 

 
Handledare: Klaus Solberg Söilen. 

 
Institution: Institutionen för Ekonomi, Management och 

Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola. 
 

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng. 
 

Hypotes: Ett kollektivbaserat belöningssystem fungerar ej som 
motivationsfaktor på ett stort tillverkande företag inom 
verkstadsindustrin. 
 

Syfte: Med detta kandidatarbete vill vi bidra till ökad förståelse 
och kunskap om den inverkan ett kollektivbaserat 
belöningssystem kan ha på de anställdas motivation.  
 

Metod: I studien har den kvalitativa metoden använts och 
problemet har studerats utifrån de anställdas perspektiv. Vi 
har genomfört en fallstudie och vårt fallföretag är ett stort 
tillverkande företag inom verkstadsindustrin. För att samla 
in vår empiri har vi valt att använda semistandardiserade 
djupintervjuer. 
 

Slutsats: Vår studie bekräftar hypotesen. 
 
Denna studie, anser vi, har medfört en ökad förståelse för 
de svårigheter som finns att med ett kollektivt 
belöningssystem motivera samtliga anställda. Följaktligen 
anser vi också att det ökar kunskapen om de svårigheter 
som finns att utforma ett belöningssystem som ger 
önskvärd effekt.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Ekonomistyrning handlar om de åtgärder en chef eller ledning vidtar för att företagets 

uppsatta mål skall nås.1 Vi anser att en viktig del av ekonomistyrningen är att 

motivera och få personalen att arbeta i önskvärd riktning, på ett sätt som leder till de 

resultat som företaget vill uppnå. Hur företag gör för att åstadkomma detta skiljer sig 

åt, men många använder sig av ett belöningssystem. 

 

Hur ett företag skall få sin personal att arbeta i önskvärd riktning är ett ämne som det 

har forskats länge kring. I slutet av 1920-talet och i början av 1930-talet utfördes de så 

kallade Hawthornestudierna. Dessa experiment utfördes av Harvardprofessorn Elton 

Mayo och syftade till att visa hur arbetarnas produktivitet påverkades av förändringar 

i den fysiska miljön. Experimentet visade att produktiviteten ökade då ljusstyrkan 

ökade i den lokal personalen arbetade. När de sedan minskade ljusstyrkan sjönk inte 

produktiviteten som forskarna hade trott, utan produktiviteten fortsatte att öka. 

Slutsatsen forskarna drog av denna studie var att det var sociala faktorer som var 

avgörande för produktivitetsökningen. Arbetarna hade upplevt större uppmärksamhet 

och ett större engagemang från ledningen, dessutom hade de fått en högre status från 

övrig personal genom att delta i studien.2 

 

Denna studie tycker vi visar på svårigheterna att veta vad det är som styr människans 

arbetsvilja. Synsättet som präglade samhället i början av 1900-talet var att människan 

var enkel att styra. Med hjälp av specialisering skulle maximal effektivitet uppnås. 

Ledningen var de som bestämde vad som skulle göras, hur det skulle utföras och när. 

För att ytterligare påverka personalen infördes ett belöningssystem som baserades på 

ackord.3 Principen var enkel, den som arbetar flitigast skall få mest betalt. Vi tycker 

att detta visar på ett synsätt som är mycket mekaniskt. Med ett mekaniskt synsätt 

menar vi att ledningen trodde att en viss åtgärd med säkerhet skulle leda till ett visst 

resultat. Vi anser det därför vara förståeligt att man i Hawthornestudien hade 

1 Ewing och Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 1998 s 29-30. 
2 Hatch, Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, 2002 s 272-273. 
3 Hatch, a.a. s 49-50. 
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uppfattningen att det var ljusstyrkan som skulle påverka personalens arbetsinsats, 

dock visar resultatet på motsatsen. 

 

Idag har vi mer kunskap om hur människan fungerar. Forskare försöker ta reda på 

exakt hur biologiska-, kognitiva- och inlärningsfaktorer interagerar för att få kunskap 

om människans beteende.4 Trots detta finns det svårigheter med att styra företaget och 

dess personal mot ett gemensamt mål. Ett verktyg för detta är att använda ett 

belöningssystem. Med hjälp av ett belöningssystem försöker företaget skapa en vi-

anda och tanken är att personalen skall kunna identifiera sig med vad som är bra för 

företaget.5  

 

1.2 Problemdiskussion 

Med belöningssystem menar vi de incitament ett företag använder sig av för att 

motivera sina anställda att nå de mål företaget har. Utöver detta används ofta 

belöningssystem i syfte att attrahera ny arbetskraft samt att behålla nyckelpersoner 

inom företaget.6 Motivation är ett brett begrepp, men i denna uppsats menar vi något 

som får den anställde att känna arbetsglädje och därmed presterar sitt bästa för 

företaget. 

 

Ett belöningssystem anser vi kan delas upp i tre övergripande områden: 

 

 Lön – förutom traditionell månadslön erbjuder många företag sina anställda ett 

flexibelt lönesystem med t.ex. provision7. 

 Resultatbonus – en belöning som utfaller då uppsatta mål har nåtts. Dessa faktorer 

skall de anställda ha möjlighet att påverka i arbetet. Resultatbonus kan utfalla som 

t.ex. kontanter, aktier, optioner, vinstdelning, gratifikation och delägarskap.8  

 Förmåner – så som pension, sjukförsäkring och tjänstebil9. 

 

4 Franken, Human Motivation, 1994 s 14. 
5 Smitt m.fl., Belöningssystem – nyckeln till framgång, 2001 s 77. 
6 Renk och Childers, Reward with award, Occupational Health & Safety, 2002. 
7 Smitt m.fl., a.a. s 12-13. 
8 Smitt m.fl., a.a. s 14-28. 
9 Smitt m.fl., a.a. 
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Hur ett företag väljer att utforma sitt belöningssystem är av stor betydelse då 

belöningssystemets uppgift är att sända ut signaler till de anställda och övriga 

intressenter om vad som är viktigt för företaget. Processen att utforma och införa ett 

belöningssystem är individuell för varje företag och inget som skall göras i en 

handvändning.10 Per Arvidsson vid Handelshögskolan menar: 

 

”Ofta väljer man belöningssystem som alla andra har istället för att analysera 

företagets egen unika situation och varför man vill ha såna system.” 11 

 

För att lyckas med ett belöningssystem måste företaget vara medvetet om vad det vill 

uppnå med ett sådant, samt hur företaget skall belöna sin personal för att nå de mål 

företaget satt upp. Ett belöningssystem som saknar incitament till att nå företagets 

uppsatta mål kommer att bli ineffektivt och meningslöst.12 

 

Det debatteras en del om huruvida belöningssystem uppnår den önskvärda effekten. 

Det är svårt att veta hur mycket en förbättring av resultatet beror på belöningar och 

vad som beror på andra faktorer.13 Johan Österlund och Ricard Stiller vid Stockholms 

universitet har i sin uppsats på D-nivå kommit fram till att: 

 

”Ingen kan peka på några direkta effekter.  ... Det fanns några företag som 

tyckte sig kunna se effekter. De ansåg att de anställda motiverades, men kunde 

inte underbygga eller ge några exempel. Det var den kontroll över de anställda 

som programmet gav, som var den positiva effekten.” 

 

Vidare konstaterar författarna att anställda i större företag i princip glömt bort 

belöningsprogrammen, som då saknade effekt. De ger också exempel på motsatt 

effekt då man i mindre företag kan uppleva belöningssystemet som en stressfaktor.14 

 

En annan orsak till varför belöningssystemet kan bli verkningslöst är att människor 

motiveras av olika saker. Enligt Hans Zetterberg, före detta chef för Sifo, finns det tre 

10 Svensson och Wilhelmson, Belöningssystem, 1988 s 89. 
11 Isaksson, Management: Motivation utan option, Affärsvärlden, 2003. 
12 Smitt m.fl., a.a. s 76. 
13 Björling, Belöningssystem ett lockbete, Dagens Nyheter Ekonomi, 2000. 
14 Thulin, Bonus – mer piska än morot, Dagens Industri, 2002. 
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huvudsakliga grupper som värderar olika saker i sitt arbete. Den första gruppen ser 

arbetet som något de måste ha för att kunna leva. Den andra gruppen vill göra karriär 

och höja sin levnadsstandard. För den tredje gruppen gäller att de vill utveckla sig 

själva genom arbetet.15 Detta är bara ett sätt att dela in människor i olika kategorier, 

det finns många fler. Dock vill vi med detta exempel visa på svårigheten att utforma 

ett belöningssystem som motiverar samtliga anställda. Uppfattningen delas av Claire 

Ginther som menar att om företaget inte belönar på det sätt som den anställde 

uppskattar har belöningssystemet ingen effekt16. 

 

Något som företaget måste tänka på vid utformandet av ett belöningssystem är om 

belöningarna skall vara kollektiva eller individuella17. Med ett kollektivt belönings-

system menar vi en likvärdig belöning som omfattar samtliga anställda i företaget. 

Resultatbonus är en form av belöning som ofta omfattar samtliga anställda och 

fördelas ut schablonmässigt. Den kan vara svår att ha individbaserad, vilket beror på 

att det kan vara svårt att konkret bryta ner den enskilde individens resultatmål. Det är 

lättare för t.ex. en försäljare att ha ett konkret mål som går att mäta än för den som 

arbetar som t.ex. ekonomiassistent. Anledningen till att gruppbaserad bonus därför 

används kan vara för att stärka samarbetet i gruppen och som tidigare nämnts, 

svårigheterna med att fördela resultatbonus individuellt.18 

 

Ekonomidoktorn Pierre Schou på Handelshögskolan i Stockholm säger: 

 

”Många företag har alldeles för klumpiga och standardiserade belöningssystem. 

De har inte insett att arbetsmotivation bara kan skapas om man tillämpar ett 

helhetsperspektiv på individen. Till syvende och sidst är det varje person som 

bestämmer vad som är en belöning. Och alla är vi olika.”19 

 

Flera former av belöningssystem är fokuserade på chefernas belöningar. Dock speglas 

kulturen i Sverige av att företag överlag belönar samtliga anställda i högre grad än i 

15 Alsrup, Special: Rekrytering – med rätt morot får du folk att stanna, Personal och ledarskap, 2000. 
16 Ginther, Incentive programs that really work, HR Magazine, 2000. 
17 Svensson, Belöningssystem, 2001 s 19. 
18 Svensson, a.a. s 69-70. 
19 Ginsburg, Belöningar: en klapp på axeln räcker inte, Veckans affärer, 1990. 
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andra länder.20 Från vår egen erfarenhet har vi noterat att belöningssystem som 

omfattar samtliga anställda ofta är kollektivbaserade. 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån vår problemdiskussion har vi formulerat följande frågeställning: 

 

Hur påverkar ett kollektivbaserat belöningssystem motivationen? 

 

1.4 Hypotes 

H(0): Ett kollektivbaserat belöningssystem fungerar ej som motivationsfaktor på ett 

stort tillverkande företag inom verkstadsindustrin.  

 

Vårt fallföretag har uttryckt önskemål om att behandlas konfidentiellt. 

 

1.5 Syfte 

Med detta kandidatarbete vill vi bidra till ökad förståelse och kunskap om den 

inverkan ett kollektivbaserat belöningssystem kan ha på de anställdas motivation.  

 

1.6 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vårt perspektiv till att undersöka anställda som omfattas av ett 

kollektivbaserat belöningssystem. Med anställda menar vi medarbetare på företaget 

som ej innehar en chefsbefattning. Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka ett 

stort tillverkande företag inom verkstadsindustrin.  

 

 

20  Isaksson, a.a. 

5(45) 

                                                



Kollektiv belöning som motivationsfaktor 
 
 

2. METOD 

I detta avsnitt vill vi belysa hur vi har gått tillväga med denna studie. Meningen är att 

det skall skapa förståelse för de förutsättningar och val som präglat studien. 

 

2.1 Teoretiskt angreppssätt 

Positivism och hermeneutik är två vetenskapsteoretiska angreppssätt som Lundahl 

och Skärvad beskriver som två motpoler. Inom den vetenskapliga forskningen 

används dessa två angreppssätt för att bestämma metod samt för att motivera varför 

den specifika metoden bör tillämpas. Positivismen står för ett ideal där endast det som 

går att iakttaga skall vara ett objekt för vetenskapen. Målet är att kunna förklara och 

generalisera kausalitetssamband. Enligt Lundahl och Skärvad ligger positivismen till 

grund för den kvantitativa ansatsen och hermeneutiken ligger till grund för den 

kvalitativa ansatsen.21 Vi anser att detta är ett något snävt synsätt, då vår uppfattning 

är att det finns studier som omfattar både kvantitativ och kvalitativ metod. Således 

kan till exempel en positivistisk studie innehålla både kvantitativa och kvalitativa 

drag. 

 

När det rör kvalitativa studier finns det förutom hermeneutik även tre andra 

perspektiv: postmodernt tankesätt, fenomenologi och dialektik22. Vi har dock valt att 

utgå från det hermeneutiska perspektivet då det är ett synsätt som bland annat baseras 

på ”... att uttolka och förstå hur andra människor upplever sin situation och vad detta 

betyder för beslut och handlingar”.23 Vidare anser det hermeneutiska forsknings-

idealet att den personliga förförståelsen är en nödvändig förutsättning för att fullt ut 

kunna förstå det objekt som studeras och det går därför inte att utöva helt opartisk 

forskning24.  

 

En hermeneutiker försöker förstå sitt forskningsproblem genom att studera helheten. 

För att nå en fullständig förståelse pendlar hermeneutikern mellan delarna och 

21 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 s 38-39. 
22 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 s 42-43. 
23 Lundahl och Skärvad, a.a. s 43. 
24 Lundahl och Skärvad, a.a. s 42-43. 
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helheten och växlar mellan dessa olika perspektiv.25 Vi anser att den hermeneutiska 

ansatsen passar vårt forskningsområde bättre än en positivistisk ansats. 

 

2.1.1 Val av metod – kvalitativ och kvantitativ metod 

Enligt Starrin och Svensson finns det fyra viktiga skillnader mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod. Först och främst är det skillnad på datas mätprecision. Vid 

kvantitativ metod mäts data mer exakt, medan kvalitativ metod använder sig av en 

grövre skattning. Vidare menar Starrin och Svensson att skillnaden 

kvalitativt/kvantitativt behandlar objektivitet och subjektivitet, där kvalitativa data 

handlar om subjektiva uppfattningar. Dessutom innebär uppdelningen att det även 

görs en distinktion mellan icke-positivism och positivism, där kvantitativa metoder 

antas vara positivistiska. Slutligen går det att särskilja egenskaper som har en 

fenomenologisk kvalitativ karaktär, t.ex. skönhet, respektive fenomenologisk 

kvantitativ karaktär, t.ex. temperatur. Således är vissa egenskaper enkla att kvantifiera 

medan andra är svårare, dock kan det ibland vara svårt att veta var denna gräns skall 

dras.26 

 

Vi anser att det är viktigt att frågans natur får avgöra vilken metod som används. 

Frågor som försöker tolka människors upplevelser och därför behöver en mer 

djupgående förståelse kräver vanligtvis en kvalitativ ansats.27 Om syftet är det 

motsatta och berör frågor som fokuserar på att mäta och testa hypoteser används en 

kvantitativ ansats.28 Vår frågeställning berör motivation, vilket är ett värde som är 

svårt att mäta och vi anser att det då är lämpligt att använda den kvalitativa metoden.  

 

Motivation är ett mycket brett begrepp och olika människor värderar motivation på 

olika sätt. En kvalitativ undersökning försöker fånga värderingar, motiv och 

innebörd29. Detta är ytterligare en anledning till varför vi anser att kvalitativ metod 

passar vår studie. 

 

25 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 1994 s 26-27. 
26 Starrin och Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994 s 19-20. 
27 Patel och Davidson, a.a. s 12-13. 
28 Lundahl och Skärvad, a.a. s 94. 
29 Lundahl och Skärvad, a.a. s 102-103. 
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Fallstudien är en av de vanligast förekommande metoderna i kvalitativa 

undersökningar. Den koncentrerar sig på ett eller ett fåtal fall, vilket t.ex. kan vara en 

individ, en grupp, eller en händelse. En fallstudie är lämplig när forskningsfrågan 

innehåller hur och varför och när man vill skapa förståelse på djupet för ett visst 

fenomen.30 Detta stämmer bra överens med vårt syfte med studien och vi har därför 

valt att göra en fallstudie. 

 

Vi är medvetna om att våra resultat från denna fallstudie är svåra att statistiskt 

generalisera, vilket även Lundahl och Skärvad anser. Lundahl och Skärvad är av 

åsikten att resultaten från fallstudier kan ”... generaliseras till att skapa teorier, se 

mönster samt att utnyttja tidigare teorier som en referenspunkt mot vilken de 

empiriska resultaten kan jämföras”. 31 Detta kallas enligt Yin för analytisk 

generalisering32.  

 

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.2.1 Val av forskningsobjekt 

Via kontakter fick vi veta att vårt valda företag, som är ett stort tillverkande företag 

inom verkstadsindustrin, hade ett kollektivbaserat belöningssystem. Därefter tog vi 

kontakt med företaget via telefon. Genom företagets växel blev vi kopplade till en 

medarbetare på personal-avdelningen. Vi informerade henne om syftet med vår 

uppsats och undrade om det var möjligt för företaget att medverka. Hon lovade att 

undersöka saken med den person som var mer insatt i deras belöningssystem och vi 

blev tillsagda att återkomma efter två dagar. Nästa gång vi kontaktade företaget blev 

vi av vår tidigare kontakt kopplad till ekonomichefen på företaget. Han var positiv till 

vår uppsats och tidpunkt för möte bestämdes där vi skulle få information om 

företagets belöningssystem, hur det var uppbyggt och tankarna bakom systemet. 

 

30 Lundahl och Skärvad, a.a. s 187-189. 
31 Lundahl och Skärvad, a.a. s 195. 
32 Lundahl och Skärvad, a.a. s 195. 
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2.2.2 Metod för datainsamling 

Vi började med att samla in sekundärdata. Denna form av data är information som 

redan finns tillgänglig men som inte är införskaffad för vår egen undersökning.33 Vår 

sekundärdata består av böcker som berör vårt problemområde samt artiklar från olika 

databaser. Vi har försökt att hitta så mycket information om vårt problemområde som 

möjligt, för att därefter välja ut det som passar vår studie bäst. 

 

Primärdata är det material som vi själva samlat in34. Vår primärdata består av insamlat 

intervjumaterial.  

 

Vid val av teknik vid datainsamling bör hänsyn tas till forskningsfrågans karaktär 

samt till den tid och de resurser som finns tillgängliga35. Vår forskningsfråga kräver 

att vi ställer frågor. Enligt Patel och Davidson är det då lämpligt att använda sig av 

enkäter och intervjuer vid genomförandet av undersökningen36. Eftersom vi har valt 

en kvalitativ ansats anser vi att intervjun är en lämplig metod för datainsamling. 

 

Vi anser att djupintervjuer är en passande form för att samla in data, då vår fråge-

ställning behandlar mjuka värden. Med mjuka värden menar vi värden som kan tolkas 

på flera olika sätt och är svåra att mäta kvantitativt. När djupintervjuer används 

medverkar endast ett fåtal respondenter och intervjun koncentreras till ett specifikt 

tema37. Djupintervjun är en form av fri intervju som ämnar att få fram respondentens 

värderingar, attityder etc. Detta görs genom att inriktningen på intervjun är bredare 

och mindre fokuserad.38 

 

Vi har valt att genomföra semistandardiserade intervjuer. En semistandardiserad 

intervju innebär att det i förväg bestäms ett antal frågor som skall ställas till samtliga 

respondenter. Denna intervjutyp ger också utrymme till följdfrågor som kan anpassas 

till en viss respondent. Vi grundar även beslutet på det faktum att semistandardiserade 

33 Lundahl och Skärvad, a.a. s 131. 
34 Lundahl och Skärvad, a.a. s 52. 
35 Patel och Davidson, a.a. s 54. 
36 Patel och Davidson, a.a. s 60. 
37 Svenning, Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, 1999 s 81-82. 
38 Lundahl och Skärvad, a.a. s 116-117. 
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intervjuer ger mer detaljerade svar och en större nyansrikedom, vilket är lämpligt för 

vår frågeställning.39 

 

Kvale menar att en intervju bör ske med så många personer som är nödvändigt för att 

kunna besvara forskningsfrågan. Det finns följaktligen inget rätt antal intervju-

personer utan det beror på undersökningens syfte.40 

 

2.2.3 Intervjufrågor 

Vid intervjutillfället är det viktigt att ha en fast struktur att använda sig av. Detta 

innebär inte att alla frågor måste vara färdiga i förväg utan att intervjun skall vara 

seriös och ha ett klart och specifikt syfte.41 

 

Vi har använt oss av både indirekta och direkta intervjufrågor. Indirekta frågor är 

frågor som ej direkt berör det ämne det forskas kring, utan man försöker på andra sätt 

få respondenten att avslöja de känslor och värderingar denna hyser om ämnet. Direkta 

frågor har en rakare frågeställning och syftar till att få ett konkret svar.42 

 

Huvudsakligen har vi valt att koncentrera oss på indirekta frågor då vi vill ha 

uttömmande svar. Dessutom anser vi det vara svårt att behandla vår forskningsfråga 

genom att använda oss av direkta frågor. Detta innebär inte att direkta frågor utesluts 

från intervjun, endast att de används mindre frekvent än indirekta frågor (se bilaga 2). 

 

2.2.4 Intervjugenomförande 

Vid intervjuer är det viktigt att respondenten är informerad om undersökningens syfte 

och upplägg samt att denna ger ett informerat samtycke till att deltaga i intervjun43. 

Vidare är det viktigt att erbjuda undersökningspersonerna en möjlighet att vara 

anonyma44. 

 

39 Lundahl och Skärvad, a.a. s 115-116. 
40 Kvale, a.a. s 97-99. 
41 Kvale, a.a. s 123-126. 
42 Ekholm och Fransson, Praktisk intervjuteknik, 1994 s 71-72. 
43 Kvale, a.a. s 107-108. 
44 Kvale, a.a. s 113. 
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Vid mötet med företagets ekonomichef fick vi information om företagets belönings-

system, hur det var uppbyggt och tankarna bakom systemet (se bilaga 1). Ekonomi-

chefen framförde åsikter om att företaget vill behandlas konfidentiellt, vilket vi 

accepterar. 

 

Vi har valt att intervjua fyra personer från vårt fallföretag. Eftersom belönings-

systemet är kollektivt utformat, anser vi att det är viktigt att få en bra spridning av 

våra respondenter. Vårt urval består av tre manliga respondenter samt en kvinnlig 

respondent, vilka inte innehar någon chefsposition. Vi anser att våra respondenter är 

representativa för företagets population, då endast cirka 10 % av företagets anställda 

är kvinnor. Dessutom arbetar respondenterna på olika avdelningar inom företaget, 

vilket medför att vi får ett bra urval.  

 

Samtliga intervjuer utfördes under en dag. Varje intervjutillfälle inleddes med att 

respektive respondent informerades om att intervjun behandlas konfidentiellt. 

Därefter fortsatte vi med en kort presentation av oss själva samt syftet med studien, 

detta anser vi vara ett bra sätt att skapa en personlig kontakt och ett förtroende mellan 

respondenten och intervjuarna. Vi bad även respondenterna berätta lite om sig själva, 

hur länge de arbetat på företaget och vilken position de har. Intervjuerna tog cirka 45 

minuter vardera. Efter tillstånd från respektive respondent använde vi oss av en 

bandspelare för att på så sätt kunna gå tillbaka till det insamlade materialet efter 

avslutad intervju. 

 

Vid varje intervjutillfälle medverkade två intervjuare samt respondenten. Före varje 

intervju bestämdes vem av oss som skulle leda intervjun och vem som hade i uppgift 

att föra anteckningar under intervjun. Vidare hjälptes båda åt att ställa följdfrågor då 

detta ansågs nödvändigt under intervjuns gång. Vi valde att låta två intervjuare 

medverka då vi anser det vara ett lagom antal för att respondenten skall känna sig 

avslappnad under intervjun. Samtidigt är det en fördel vid tolkning och analys av 

intervjumaterialet att två personer medverkat vid varje intervjutillfälle. Under 

intervjuerna framstod våra respondenter som mycket trovärdiga, vilket vi grundar på 

vårt helhetsintryck samt att de gav spontana svar och inte heller undvek att ge kritik.  

11(45) 



Kollektiv belöning som motivationsfaktor 
 
 

2.2.5 Bearbetning av empiri 

Varje intervju dokumenterades med hjälp av bandspelare. Den av oss som ej 

medverkade vid intervjutillfällena hade därefter i uppgift att lyssna igenom samtliga 

intervjuer och föra anteckningar. Vi samlades därefter för att tillsammans lyssna 

igenom banden och ta kompletterande anteckningar. Vi ville även lyssna igenom 

banden igen för att få en större helhet på samtliga intervjuer.  

 

För att få ordning på materialet av rådata sorterades och sammanställdes materialet 

därefter enligt det frågeformulär som använts vid intervjuerna (se bilaga 3). Det 

empiriska materialet från intervjuerna har bearbetats för att återge det mest 

betydelsefulla i intervjuerna och för att materialet ska bli mer lätthanterligt. Vidare 

har viss information som respondenterna uttryckte under intervjuerna utelämnats, 

detta för att inte avslöja respektive respondents identitet. 
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3. TEORI 

I teoriavsnittet beskriver vi de begrepp och teorier vi har funnit relevanta för vår 

uppsats: belöningssystemets uppbyggnad, belöningssystemets uppgift, motivation, 

behovsteorier, kognitiva teorier samt belöningssystem och motivation.  

 

3.1 Belöningssystemets uppbyggnad 

I den litteratur vi har använt finns det olika sätt att dela upp ett belöningssystem. Vi 

har valt att göra uppdelningen av belöningssystem i tre övergripande områden: lön, 

resultatbonus och förmåner.  

 

Vidare omfattar ett belöningssystem såväl ekonomiska som sociala belöningar. De 

sociala belöningarna kan i sin tur vara materiella, t.ex. en personalfest eller utbildning, 

eller immateriella, t.ex. frihet och ansvar för sin egen arbetssituation eller visat 

förtroende och uppmuntran.45 

 

3.1.1 Lön 

Den viktigaste delen i ett företags belöningssystem är den specifika lönesättning som 

görs för respektive anställd. Brister i ett företags lönesättning kan aldrig kompenseras 

med resultatbonus, oavsett hur bra utformad företagets resultatbonus är.46 

 

3.1.2 Resultatbonus 

En förutsättning för att resultatbonus skall fungera är att företaget skall ha möjlighet 

att mäta och bedöma de resultat som uppnåtts. Resultatbonus bör enligt Svensson 

baseras på tre komponenter: ekonomiskt resultat, produktivitetsförbättringar och 

kvalitetsförbättringar. Resultatbonus sätts, till skillnad från den individuella 

lönesättningen, med utgångspunkt från företagets eller arbetsgruppens resultat.47 

 

45 Svensson och Wilhelmson, a.a. s 144-148. 
46 Svensson, a.a. s 54-55. 
47 Svensson, a.a. s 54-55. 
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3.1.3 Förmåner 

Förmåner kan delas upp i skatte- och avgiftspliktiga förmåner, t.ex. kost, bil och 

försäkringspremier, samt sådana förmåner som inte är skatte- och avgiftspliktiga, t.ex. 

gruppliv- och gruppsjukförsäkring, hälso- och sjukvård och personalvårdsförmåner48. 

 

3.1.4 Kollektivt eller individbaserat belöningssystem 

Vad som är viktigt att tänka på vid utformningen av företagets belöningssystem är om 

belöningarna skall vara kollektiva eller individuella49. 

 

Resultatbonus är en del av belöningssystemet som kan vara kollektivt eller 

individuellt beräknad. Om resultatbonusen är kollektivt beräknad är den baserad på 

den prestation som utförs av antingen en grupp av anställda eller samtliga anställda på 

företaget. Vid individuellt beräknad resultatbonus baseras den istället på den enskilde 

individens prestation. Det kan också förekomma en kombination av individuell och 

kollektiv resultatbonus.50 

 

Vid premiering av individuella prestationer hos de anställda föreligger det en risk att 

den enskilde individen prioriterar det som först och främst ger personlig fördel. 

Samarbetsförmåga hos de anställda är ett viktigt kriterium och ibland är det önskvärt 

att premiera det resultat som uppkommer på grund av gott samarbete. En kollektiv-

baserad resultatbonus, under förutsättning att gruppen kan påverka resultatet 

tillsammans, stimulerar således samarbetet i arbetsgruppen. Det är viktigt att bonusen 

baseras på en sammanvägning av hela företagets och gruppens resultat, detta för att 

undvika att enskilda grupper agerar enbart utifrån sin egen grupps vinning.51 

 

Rätt utformad har kollektiv resultatbonus visat sig vara ett bra komplement till den 

vanliga individuella lönesättningen52. 

 

48 Svensson, a.a. s 38-49. 
49 Svensson, a.a. s 19. 
50 Smitt m.fl., a.a. s 14-16. 
51 Svensson, a.a. s 69-70. 
52 Svensson, a.a. s 34. 
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3.2 Belöningssystemets uppgift 

Enligt Svensson och Wilhelmson består ett belöningssystem av ”... olika åtgärder som 

syftar till att bättre ta tillvara de anställdas kompetens och resurser.”53 Det finns 

många åsikter om vad ett belöningssystem är till för och vilka mål som företaget vill 

uppnå med det.  

 

3.2.1 Belöningssystemets mål 

Det övergripande målet med ett belöningssystem är att det skall uttrycka vad företaget 

värdesätter och vad företaget är villigt att ge belöningar för. Företaget måste belöna 

rätt saker för att förmedla ett korrekt budskap till de anställda om vad som är viktigt i 

företaget. Enligt Armstrong är den grundläggande filosofin inom belöningssystem att 

de anställda måste belönas för det värde de skapar.54 

 

Målet med ett belöningssystem skiljer sig åt för företaget och de anställda. Företaget 

vill att belöningssystemet skall hjälpa till att rekrytera, behålla och motivera 

högpresterande personal. Det skall kommunicera vad företaget tror på och vilka 

förväntningar som finns inom företaget. Genom att använda sig av ett belönings-

system skall det uppmuntra det beteende som medverkar till uppfyllelse av de mål 

företag har. Belöningssystemet skall också bekräfta och stödja olika program som har 

som syfte att förändra företagets kultur, processer och strukturer. Vidare skall det 

även ha som mål att stödja uppfyllandet av nyckelvärderingar inom olika områden så 

som kvalitet, kundservice, teamwork etc. Företaget har också som mål att belönings-

systemet skall skapa mervärde för företaget. Gamla belöningar som inte skapar något 

extra värde skall inte längre användas, likaså skall företaget inte belöna något som de 

är osäkra på eller vet att det inte ger något extra värde för dem.55 

 

Armstrong menar att de anställda inte har fullt lika många mål med ett belönings-

system, dock vill de bli behandlade som intressenter som har rätt att vara involverade 

i utvecklandet av de belöningsprinciper som påverkar dem. De har som mål att bli 

53 Svensson och Wilhelmson, a.a. s 67. 
54 Armstrong, Employee Reward, 1999 s 9. 
55 Armstrong, a.a. s 11. 
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behandlade rättvist, opartiskt och konsekvent. Företaget måste också vara tydligt om 

vilka belöningar som finns och hur dessa påverkar de anställda.56 

 

3.2.2 Krav på belöningssystemet 

Förutom att det finns olika mål och uppgifter finns det även olika krav på belönings-

systemet. Dessa måste uppfyllas för att det skall bli accepterat och upplevas som 

rättvist av de parter som omfattas av det, samtidigt som det ökar produktiviteten och 

kvaliteten. Belöningssystemet skall endast uppmärksamma de faktorer och arbetssätt 

som leder till att företaget och dess verksamhet fungerar bättre. Det skall bygga på 

faktorer som går att påverka och bidra till personlig utveckling, t.ex. utbildning. Ett 

annat krav är att den anställde skall märka att det ger något när hon anstränger sig 

samt att belöningssystemet skall förbättra och vidhålla samarbetet inom företaget. 

Systemet skall helst vara rationaliseringsvänligt, vilket betyder att små förändringar 

skall kunna göras utan att systemet behöver ändras. Det är bra om belöningssystemet 

är enkelt att förstå och administrera. Kostnaden per producerad enhet skall även bli 

lägre trots att den anställde får en löneökning. Belöningssystemet skall inte heller ge 

en större inkomstvariation än att den anställde får en acceptabel inkomsttrygghet.57 

 

3.2.3 Belöningssystemets hållbarhet och återkoppling över tiden 

Viktiga faktorer företaget måste fundera över är belöningssystemets hållbarhet över 

tiden och de motiv som ligger bakom varför de vill införa ett sådant system. 

Belöningssystemet skall inte bli kontraproduktivt, med det menas att belöningar inte 

skall utebli trots goda arbetsinsatser på grund av belöningssystemet har utformats fel. 

En annan viktig faktor som företaget måste tänka på är hur belöningssystemet 

kommer att uppfattas av omvärlden. Opinionen spelar en stor roll, om belönings-

systemet uppfattas som orättvist och orimligt kan det leda till en förtroendekris för 

företaget, speciellt de som är börsnoterade.58 

 

För att engagemanget och motivationen inte skall avta måste belöningssystemet 

återkopplas över tiden. Vad företaget vill ha för motprestation för att ge ut belöningen 

56 Armstrong, a.a. s 11. 
57 Lindblom, Lön och belöning, 1996 s 108-109. 
58 Smitt m.fl., a.a. s 78. 
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måste återupprepas hela tiden för att en förankring skall kunna ske. Smitt m.fl. anser 

att ett belöningssystem är som mest effektivt när det har en koppling till den enskildes 

prestation och dennes sätt att arbeta och inte enbart till ett kollektiv. Smitt m.fl. menar 

även att det är svårt att förutse alla effekter som belöningssystemet kommer att ha. 

Effekter kan dyka upp som företaget inte har förutsett men även omvärlden kan 

påverka belöningssystemet. Det är därför viktigt att ha ett flexibelt belöningssystem.59 

 

3.3 Motivation 

3.3.1 Definition av motivation 

Motivation är ett ord som kan vara svårt att definiera eftersom det har så olika 

betydelse för olika människor och det finns ingen gemensam åsikt om vad motivation 

innebär. Studier som rör motivation har oftast behandlat vad som driver människan i 

en viss riktning.60 Robert E. Franken definierar motivation på följande vis: 

 

”Motivation is concerned with understanding how dispositions can lead to 

actions through the interaction of biological, learned and cognitive 

processes.”61 

 

3.3.2 Den biologiska processen 

Den biologiska vinklingen ser människans beteende som en följd av vår genetiska 

struktur, följaktligen bestämmer våra gener hur vi beter oss. Forskare såsom Konrad 

Lorenz påstår dock att lärandet kan spela en stor roll i hur människan utvecklas. Dock 

menar forskarna vidare att vad människan kan lära sig beror på hennes gener.62 

 

3.3.3 Den lärande processen 

Lärande är en annan viktig del för att förstår hur motivationsprocessen fungerar. Vid 

födseln har vi vissa behov så som törst, hunger och sömn. Med tiden tillkommer andra 

behov, både biologiska och icke-biologiska. Drivkrafter som ej är biologiska kan 

59 Smitt m.fl., a.a. s 85. 
60 Franken, a.a. s 2. 
61 Franken, a.a. s 25. 
62 Franken, a.a. s 20. 
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människan lära sig på olika sätt. Ett sätt är genom klassisk betingning. Pavlovs hundar 

är ett exempel på detta. Ivan Pavlov visade att hundarnas salivutsöndring kunde sättas 

igång genom att ringa i en klocka när mat fanns i rummet. Hundarna lärde sig att 

klockan hade ett samband med maten genom att upprepade gånger utsättas för detta 

test.63 

 

3.3.4 Den kognitiva processen 

Den tredje delen av Frankens definition handlar om de kognitiva delarna som rör 

motivationsaspekten. Ordet kognitiv handlar om vetande och om hur människan 

uppfattar sig själv och sin omgivning. Människan kategoriserar gärna sin omvärld för 

att göra den lättare att hantera, det gäller både saker och människor.64 

 

3.4 Behovsteorier 

Behovsteori bygger på antaganden om att mänskligt beteende har sin grund i 

mänskliga behov. Behovsteoretikerna tror vidare att det är dessa behov som driver oss 

till olika handlingar och därmed är det också behoven som avgör hur vi blir 

motiverade. Det är viktigt enligt dessa teorier att företag underlättar för de anställda 

att få sina behov tillfredsställda för att öka motivationen hos dessa. Dock poängteras 

vikten av att olika människor sätter olika värde på olika belöningar och att då kunna 

motivera olika individer med samma sorts belöning anses ej vara möjligt.65  

 

3.4.1 Maslows behovshierarki 

Abraham Maslow och Carl Rogers är grundare av den humanistiska ansatsen. Denna 

ansats inom motivationspsykologin tror att människan är god och har en förmåga att 

växa och utvecklas. Grundläggande för dessa teorier är att människan är unik och har 

ett behov av självförverkligande. För att visa på hur människan fungerar motivations-

mässigt har Maslow tagit fram den välkända behovstrappan, även kallad Maslows 

behovshierarki.66 Enligt Samuelsson m.fl. är det endast uppskattnings- och 

63 Franken, a.a. s 27. 
64 Franken, a.a. s 32-38. 
65 Jacobsen och Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 1998 s 224-232. 
66 Franken, a.a. s 12-14. 
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statusbehovet, samt behovet av självförverkligande som har någon relevans när det 

diskuteras kring belöningssystem. De övriga, lägre behoven är redan tillgodosedda i 

dagens samhälle.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Maslows behovshierarki 

 

 

Maslow har på detta vis grupperat olika behov där de mest grundläggande finns längst 

ned i pyramiden. Maslow menar att endast då de grundläggande behoven är uppfyllda 

finns det någon vilja att få andra behov uppfyllda. Med andra ord behöver människan 

först ha tillfredställt fysiska behov så som hunger, törst och sömn innan hon har behov 

av att känna sig säker och har vidare inget behov av kärlek och närhet innan hon 

känner sig säker och trygg.68 Motivation till olika beteenden har, enligt Maslows 

modell, sin grund i otillfredsställda behov69. Modellen visar att det inte enbart är 

pengar och belöningar som är viktiga på arbetsplatsen utan respekt och samhörighet är 

i de flesta fall än viktigare70. 

 

67 Samuelson m.fl., Controllerhandboken, 1999 s 123-124. 
68 Franken, a.a. s 12-14. 
69 Armstrong, a.a. s 49. 
70 Heller, Motivating people, 1998 s 9. 
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Alderfer har utvecklat en modell liknande Maslows. Skillnaden ligger i att Alderfer ej 

anser att ett behov som befinner sig långt ner i hierarkin behöver vara tillfredsställt för 

att människan skall känna ett behov av de behov som befinner sig högre upp i 

hierarkin. Alderfer anser vidare att människors skilda bakgrunder och kulturella 

skillnader kan påverka vad den enskilde individen har för behov.71  

 

3.5 Kognitiva teorier 

Kognitiv teori behandlar de psykologiska processer som påverkar motivationen. 

Behovsteorierna menar att mänskligt beteende kan härledas till olika mänskliga behov 

medan den kognitiva teorin mer är fokuserad kring samspelet mellan en individ och 

dess omgivning. Teorin försöker förklara hur individens olika funderingar och 

förväntningar kan påverka hennes motivation. Den kognitiva teorin anser vidare att 

människan är en individ som kan tänka självständigt och har förmåga att bedöma sin 

egen situation, men att också yttre förhållanden kan påverka motivationen.72  

 

3.5.1 Förväntansteori 

Förväntansteorin menar att en persons beteende beror på vilket mål hon har och de 

handlingar hon gör utförs för att hon tror att de skall kunna hjälpa henne att nå målet. 

Motivation uppkommer då individen har ett mål som hon anser vara möjligt att uppnå 

genom ett visst beteende. Dock krävs det att målet värdesätts av individen för att 

motivation skall uppstå. Likaså krävs det att målet skall vara möjligt att uppnå annars 

kan effekten bli den motsatta och personen kan bli omotiverad till att utföra uppgiften. 

Förutom värdesatt mål och förmåga att nå målet använder sig förväntansteorin av 

begreppet instrumentalitet. Ett exempel på instrumentalitet är studenter som arbetar 

hårt för att få högre betyg. Det hårda arbetet är i detta fall instrumentell för att få 

högre betyg. Instrumentalitet visar således till vilken grad ett visst resultat leder till en 

önskad belöning. I det fall studenten ej tror att mycket läsande kommer att leda till 

högre betyg kommer hon heller inte att se någon anledning till att läsa mer och 

motivationen sjunker. När det gäller belöningssystem är det viktigt att individen 

känner att den prestation hon genomför leder till målet. Sammanfattningsvis bör ett 

71 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 227-228. 
72 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 232-239. 
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belöningssystem ha ett mål som värdesätts av den anställde, hon bör anse det vara 

rimligt att kunna uppnå målet samt kunna se att den prestation hon genomför kommer 

att leda till en viss belöning. När dessa tre faktorer finns kommer också motivationen 

att öka.73 

 

3.5.2 Jämviktsteori 

Jämviktsteori behandlar hur individen uppfattar sin egen prestation och vad hon får 

för denna jämfört med vad andra presterar och får för sina prestationer. Jämvikten 

uppstår då en person anser att hennes insats och vad hon får för denna stämmer 

överens med vad andra får för sin. Teorin handlar således om att människor vill bli 

behandlade lika och rättvist.74 Följaktligen blir en person mer motiverad om hon blir 

behandlad rättvist och mindre motiverad om hon behandlas orättvist75.  

 

3.5.3 Attributionsteori 

Attributionsteorin studerar hur människan försöker finna anledningar till sitt beteende 

och det som händer i omvärlden. Enligt denna teori är det viktigt för motivationen hur 

vi väljer att uppfatta oss själva och vår omvärld. Det finns, enligt attributionsteorin, 

tre sätt att tolka händelser på. Om exempelvis en person misslyckas med sina arbets-

uppgifter kan hon anklaga sig själv, organisationen (omgivningen) eller en 

kombination av dessa. Det sätt människan väljer att tolka en händelse på är ofta 

samma från situation till situation. Hur individer väljer att tolka sig själva och sin 

omgivning, om de anser att de har kontroll över sina liv eller inte, har stor betydelse 

för motivationen.76 En person blir således mer motiverad om hon tar ansvar för sina 

handlingar, både lyckade och misslyckade, istället för att anklaga omgivningen77. 

 

3.6 Belöningssystem och motivation 

Det gensvar en människa naturligt har till en viss företeelse kan öka om människan 

belönas för det samma, det vill säga att om en människa belönas kontinuerligt för en 

73 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 233-236. 
74 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 236-238. 
75 Armstrong, a.a. s 52-53. 
76 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 238-239. 
77 Armstrong, a.a. s 53. 
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viss prestation kan detta leda till en ökad motivation för att uppnå belöningen. Om en 

sådan belöning skall fungera har det visat sig viktigt att belöningen sätts in relativt 

snart efter att en viss önskad handling har skett.78 

 

3.6.1 Yttre och inre belöningar 

Forskare skiljer mellan två former av belöningar. Det första fallet är då aktiviteten i 

sig upplevs som en belöning, det handlar då om en inre belöning. Positiva känslor för 

en arbetsuppgift eller vissa uppnådda resultat med arbetet är exempel på inre 

belöningar.79 I det andra fallet genomförs en aktivitet av den anledningen att den leder 

fram till en viss belöning, en yttre belöning80. En vanlig yttre belöning är pengar. 

Flera studier har visar att en plötslig monetär belöning inte kommer att leda till 

förbättrad prestation, däremot kan löftet om en framtida sådan belöning verka 

prestationshöjande.81 Anledningen till att människor vill lyckas eller göra bra ifrån sig 

behöver enligt en del forskare, däribland David McClelland, inte bero på att de vill 

uppnå yttre belöningar utan att de motiveras av den inre belöning de uppnår då de gör 

ett bra jobb. Condry säger också att det finns bevis för att i de fall människor får 

monetära belöningar frekvent leder detta till svårigheter att finna en inre motivation.82 

Med inre motivation menas faktorer som gör att människan känner sig tillfreds med 

det hon gör. Det kan bland annat innebära ett intressant och stimulerande arbete, med 

frihet att tillvarata sina färdigheter och möjligheter.83 

 

Maehr och Stallings påstår att människor som satsar på framgång kommer mer troligt 

att sikta högre om de har inre motivation än i det fall belöningen är monetär. Med 

andra ord siktar de människor som drivs av monetära belöningar inte högre än den 

nivå som är uppsatt. Människor som istället drivs av inre motivation kommer oftare 

att sikta högre då de ej endast ser pengarna som målet med ett visst beteende eller 

arbete.84 Faktorer som kan öka den inre motivationen på arbetet är t.ex. ansvar, 

intressanta arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas. Dessa faktorer bidrar till 

78 Franken, a.a. s 27. 
79 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 244. 
80 Franken, a.a. s 29-30. 
81 Franken, a.a. s 390. 
82 Armstrong, a.a. s 48. 
83 Armstrong, a.a. s 47-48. 
84 Franken, a.a. s 389-390. 
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motivation under en längre period medan yttre belöningar kan ha en snabb inverkan 

men den motiverande effekten avtar efter en tid.85 

 

3.6.2 Pengar som motivationsfaktor 

Pengar kan ses som en motiverande faktor. Wallace och Szilagyi tar upp några 

funktioner som monetära belöningar kan ha. De menar att de kan tjäna som mål vilket 

ger de anställda något att sträva efter. Vidare menar de att en monetär belöning skall 

verka som ett instrument för att ge företaget någon form av ersättning i gengäld från 

den anställde. Det är också viktigt enligt Wallace och Szilagyi att pengarna 

symboliserar att företaget värdesätter den prestation den anställde utfört.86 

 

Många tvivlar dock på att pengar verkar motiverande, däribland Herzberg som hävdar 

att pengar endast fungerar motiverande i ett kortsiktigt perspektiv. Armstrong 

framhäver dock det faktum att olika människor har olika behov och därmed kan det 

vara så att pengar fungerar motiverande för vissa medan andra inte alls motiveras av 

det. Även Kohn hävdar dock att pengar ej är motiverande.87 

 

Kohn säger: 

”…no controlled scientific study has ever found a long-term enhancement of the 

quality of work as a result of any reward system.”88 

 

Kohn menar vidare att:  

”…various devices can be used to get people to do something, but is a far cry 

from making people want to do something.”89  

 

Pengar kan enligt Kohn få människor att prestera på ett visst sätt, men det behöver 

inte betyda att det har ökat deras motivation90. Kohn är vidare av åsikten att 

belöningar över huvud taget inte fungerar i syfte att motivera och få de anställda att 

prestera bättre. Kohn anser att en av anledningarna till att belöningar inte fungerar 

85 Armstrong, a.a. s 48. 
86 Armstrong, a.a. s 53. 
87 Armstrong, a.a. s 54. 
88 Armstrong, a.a. s 54. 
89 Armstrong, a.a. s 54. 
90 Armstrong, a.a. s 54. 
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inom arbetslivet är att de används där de inte behövs. Presterar de anställda 

tillfredställande behövs inga belöningar.91 

 

Heller menar att pengar kan verka motiverande då de används som belöning vid 

sådana tillfällen då en speciell prestation har utförts. Vid andra tillfällen menar Heller 

att andra belöningar kan fungera bättre.92 Gupta och Shaw tycker dock det är viktigt 

att se till pengarnas symboliska betydelse och vad de kan bidra med. Pengar kan verka 

motiverande på det viset att det ger människor möjlighet att visa upp en viss status 

och tillfredställa den girighet alla människor delar till en viss grad. På detta vis kan 

pengar symbolisera många olika saker som är viktiga för människan.93 

 

3.6.3 Herzbergs teori 

Herzbergs teori bygger enligt Samuelson m.fl. på Maslows behovshierarki men är 

omgjord för att passa arbetslivet94. Teorin grundar sig på en studie som berörde 

arbetstillfredsställelsen bland revisorer och ingenjörer. Herzberg och hans kollegor 

kom fram till att det fanns två olika faktorer som påverkade motivationen, inre och 

yttre motivationsfaktorer. De yttre motivationsfaktorerna såsom de anställdas lön, 

företagets administration och säkerhet ledde ej till ytterligare motivation, fast då dessa 

funktioner inte fungerande tillfredställande blev snabbt arbetarna missnöjda och 

omotiverade. Herzberg kallade dessa faktorer för hygienfaktorer. Det var nödvändigt 

att dessa faktorer fungerade som de skulle. Likaså visade det sig att löneökningar 

endast ledde till ökad motivation under en kort period medan arbetstillfredsställelse 

verkade motiverande under lång tid. En av slutsatserna av denna studie är att 

monetära belöningar ej är motivationshöjande under lång tid, däremot kan de sänka 

motivationen då de ej fungerar.95  

 

91 Kohn, Punished by Rewards. The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A’s Praise, and Other 
Bribes, 1999 s 126-129. 
92 Heller, a.a. s 48. 
93 Armstrong, a.a. s 54-55. 
94 Samuelson m.fl., a.a. s 123-124. 
95 Armstrong, a.a. s 50. 
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3.6.4 Uppmärksamhet som motivationsfaktor 

Till stor del handlar belöningar om en människas önskan om att synas, få 

uppmärksamhet och en känsla av att vara betydelsefull för företaget. Därför är det 

viktigt för ett företag att vara medveten om att själva gesten med ett belöningssystem 

är väl lika viktig som det materiella innehållet.96  

 

”Handlingar som belönas blir utförda.”97 Följaktligen är det viktigt för en chef att 

förstå att han/hon får det agerande och det resultat som belönas, vilket i sin tur medför 

att arbetet blir bättre gjort än om belöning saknades98.  

 

Om det saknas samband mellan vad de anställda uträttar och hur de belönas är det ofta 

så att den anställde helt enkelt inte bryr sig och känner därmed inte heller något 

ansvar att prestera sitt bästa på arbetet99. 

 

”Motivation är drivkraften som får igång arbetslusten. För att motivera en 

människa måste man veta något om dennes motiv till handling. Man måste 

tillfredsställa behoven – men vilka?”100 

 

Enligt en undersökning utförd av Gisela Hagemann är lönens betydelse som 

motivationsfaktor överskattad. En löneökning bidrar endast i liten skala till att öka 

den anställdes arbetsinsats. Det är givetvis ingen som tackar nej till en belöning men 

det blir lätt så att den anställde vänjer sig vid den och istället ser det som en 

självklarhet. Det som istället gör att den anställde presterar sitt bästa har mycket att 

göra med trivsel på arbetsplatsen och den personliga utveckling som den enskilde 

individen kan uppnå genom sitt arbete. Hagemann anser att hög motivation oftast hör 

ihop med annat än den anställdes lön.101 De som befordras och gör karriär på sin 

arbetsplats likväl som de som enbart får utmanande arbetsuppgifter och 

96 Svensson, a.a. s 17-18. 
97 LeBoeuf, Rätt belöning. Den främsta ledarprincipen, 1986 s 19. 
98 LeBoeuf, a.a. s 18-20. 
99 LeBoeuf, a.a. s 21-22. 
100 Hagemann, Konsten att motivera, 1990 s 23. 
101 Hagemann, a.a. s 29-30. 
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uppmärksamhet har samma positiva inställning till sitt arbete. Således bekräftar detta 

enligt Hagemann att nyckeln till motivation är uppmärksamhet.102 

 

3.6.5 Motivation som drivkraft 

Enligt Svensson finns det ”... ett dubbelriktat samband mellan arbetstillfredsställelse, 

motivation och effektivitet.” 103 Det är belöningssystemets utformning och innehåll 

som avgör sambandet och ett bra belöningssystem leder till ett positivt samband. 

Belöningar fungerar således som en förstärkning av motivationen, vilket i sin tur 

medför ökad effektivitet.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:  Dubbelriktat samband mellan arbetstillfredsställelse, motivation och 

effektivitet. Svensson (2001) 

 

 

Svensson ifrågasätter om det finns möjlighet att den anställde kan vara effektiv utan 

att vara motiverad. En anställd som är motiverad är troligtvis mer engagerad och 

102 Hagemann, a.a. s 31-32. 
103 Svensson, a.a. s 16. 
104 Svensson, a.a. s 14-17. 
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hängiven i sitt arbete. Ett belöningssystem blir på så sätt ett verktyg för företaget för 

att öka de anställdas motivation och därmed också företagets effektivitet.105 Således är 

det viktigt för de anställdas motivation att ledningen uppmärksammar de prestationer 

som utförts efter förutbestämda mål och samtidigt också visar att dessa uppskattas av 

företaget106. 

 

Boethius och Ehdin anser dock att ledningen inte skall behöva motivera sin personal. 

De anställda skall hitta en inre motivation, en inre övertygelse vilket kommer att ge 

arbetsglädje och få de anställda att prestera sitt bästa för företaget. Boethius och Ehdin 

menar vidare att de belöningar som syftar till att öka den yttre motivationen inte 

fungerar. Yttre motivation ökar följaktligen förväntningen på större och större 

belöningar tills förväntningarna inte går att tillfredsställa, således menar Boethius och 

Ehdin att besvikelsen är oundviklig.107  

105 Svensson, a.a. s 13-14. 
106 Svensson, a.a. s 25-27. 
107 Boethius och Ehdin, Myten om moroten. En syn på ledarskap och motivation, 1993 s 37-41. 
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4. ANALYS 

I detta avsnitt redogörs för de tolkningar av vårt empiriska material som vi har gjort 

med hjälp av teorierna.  

 

4.1 Fallföretagets belöningssystem 

Vårt fallföretag införde sitt belöningssystem för åtta år sedan. Företaget var redan från  

början måna om att alla anställda i företaget skulle omfattas av belöningssystemet, 

men varje arbetsgrupp hade sina egna system. Dock upptäckte de relativt snart att 

denna form av belöningssystem inte fungerade, då flera grupper var beroende av 

varandra och det blev motsättningar mellan de olika grupperna. Systemet uppfattades 

inte som rättvist och successivt gick företaget över till att vilja skapa motivation för de 

anställda genom att skapa en vi-känsla för företaget. De ville att de anställda skulle 

känna för deras produkter och hela företaget, inte bara den del de verkar i, samt att 

målet med belöningssystemet skulle vara en total företagsidentifikation.  

 

Fallföretaget har ett kollektivt belöningssystem, det vill säga ett belöningssystem som 

omfattar samtliga anställda inom företaget. Då fallföretagets belöningssystem består 

av ett resultatbonussystem kommer detta fortsättningsvis att benämnas bonussystem. 

Bonusen räknas i procent av årslönen och maxgränsen är fem procent av den totala 

årslönen. 80 % av bonusen betalas ut i december och när företaget vet exakt hur stor 

den slutgiltiga bonusen blir betalas resten ut i februari. De anställda får en bonus 

grundad på tre variabler och fram tills idag har inte bonusen uteblivit. Variablerna 

som bonussystemet grundas på är: 

 

 Företagets resultat 

 Kvalitetskostnader 

 Lageromsättningshastighet 
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Dessa variabler överensstämmer med Svenssons resonemang om att en resultatbonus 

bör baseras på ekonomiskt resultat, produktivitetsförbättringar och kvalitets-

förbättringar108.  

 

Enligt Armstrong skall ett belöningssystem uttrycka faktorer och värderingar som är 

viktiga för företaget109. Ekonomichefen instämmer i samma resonemang då de tre 

variabler företagets bonussystem grundas på är sådana som är kritiska för att skapa en 

större konkurrensfördel. Låga kvalitetskostnader är extra viktiga då de visar på en hög 

kvalitet, vilket medför ett bättre kvalitetsrykte. Ekonomichefen säger att de är ett av 

de största företagen inom sin bransch, men måste satsa på kvalitet för att få ett 

försprång gentemot de andra stora konkurrenterna.  

 

De tre variablerna har gränser, t.ex. kan inte mer än fem procent av den totala vinsten 

och inte mer än 50 % av sänkningen i kvalitetskostnader gå till de anställda.  

 

De krav vårt fallföretag har på bonussystemet är följande: 

 

 All personal skall vara med 

 Det skall vara påverkbara variabler 

 Bonussystemet skall vara lätt att mäta och all personal måste kunna förstå det 

 

Detta stämmer till viss del överens med Lindbloms krav på belöningssystemet. För att 

belöningssystemet skall bli accepterat och upplevas som rättvist måste vissa krav 

uppfyllas. Lindblom säger att belöningssystemet skall bygga på faktorer som går att 

påverka, vilket är ett kriterium som fallföretaget uppfyller. Lindblom menar även att 

belöningssystemet skall vara enkelt att förstå, vilket även är ett kriterium från 

ledningens sida på vårt fallföretag.110 

 

Vi tolkar det som att bonussystemet är accepterat på företaget, trots att samtliga 

respondenter uttrycker att de inte kan påverka alla variabler som bonussystemet 

108 Svensson, a.a. s 54-55. 
109 Armstrong, a.a. s 9. 
110 Lindblom, a.a. s 108-109. 
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bygger på. Anledningen till att det är accepterat anser vi vara att de anställda känner 

att de kan påverka åtminstone en eller två av variablerna.  

 

Enligt Smitt m.fl. är det viktigt att belöningssystemet återkopplas över tiden för att 

motivation och engagemang ej skall avta.111 Enligt ekonomichefen erhåller de 

anställda en månadsrapport där de får information om hur företaget ligger till i 

förhållande till de tre variablerna samt prognoser om vad bonusen kan bli. Detta anser 

vi vara ett utmärkt sätt att återkoppla bonussystemet, men svaren från intervjuerna 

visar att informationen inte fungerar tillfredsställande. Samtliga respondenter säger att 

de inte får informationen mer än varannan eller var tredje månad. Informationen om 

vad bonusen kan komma att bli påverkar dem heller inte i deras arbete, då den 

informationen upplevs som mycket osäker av samtliga. 

 

Smitt m.fl. anser även att en förankring av belöningssystemet måste ske och det görs 

bäst genom att upprepa vad företaget vill ha för motprestation för att de anställda skall 

få bonusen112. Informationen som de anställda skall få varje månad skulle kunna 

fungera i det syftet. Dock är endast två av respondenterna fullt medvetna om vad som 

krävs för att de skall få en bonus. Två av respondenterna kopplar inte heller sin egen 

prestation till belöningen och respondent 3 menar att de får den för att ledningen är 

snäll. Detta tolkar vi som att en förankring inte har skett fullt ut. 

 

4.2 Motivation 

4.2.1 Sociala faktorer 

Samtliga respondenter har vid intervjutillfället sagt att de trivs på sitt arbete och att 

arbetsklimatet är bra. Respondent 2 är mycket nöjd med sina arbetskamrater och 

tycker att samarbetet fungerar bra. Dock uttrycks det tydligt av respondent 4 att det på 

företaget finns en ”vi och dom” känsla och att samhörigheten och kommunikationen 

mellan olika delar inte är bra. Respondenter 1 och 3 uttrycker att det på deras 

respektive avdelning har blivit en bättre stämning och att känslan av att det är ”vi och 

dom” har minskat de senaste åren. Respondent 1 menar även att på grund av 

111 Smitt m.fl., a.a. s 85. 
112 Smitt m.fl., a.a. s 85. 
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företagets krav på de olika parametrarna tolererar inte ledningen att kommunikationen 

inte fungerar och kräver därför en tätare dialog mellan avdelningarna. 

 

Vid intervjuerna framkom det att samtliga respondenter ansåg att beröm saknades på 

respektive avdelning. Respondent 3 och 4 anser dessutom att den kritik som de får 

kommer vid de tillfällen då de presterat sämre än vanligt. Negativ kritik var enligt 

dessa respondenter vanligare än positiv kritik. Respondent 1 framförde en önskan om 

personligt beröm för det arbete han/hon utfört och för den övertid man arbetat istället 

för att vid något tillfälle få en fika som tack. 

 

”Feedback är det dåligt med, och det har det alltid varit tyvärr. Visst, det 

händer att de köper en bakelse ibland, men den skulle jag lika gärna kunna vara 

utan egentligen. Jag hade hellre sett att de kom och sa att du är hygglig som 

ställer upp.” 

 

Svensson menar att det är viktigt att ledningen uppmärksammar de prestationer som 

utförs enligt de uppsatta målen och visar uppskattning för dessa.113 I detta avseende 

lyckas inte ledningen med att uppmärksamma de anställdas prestationer. 

 

Genom vår empiri tolkar vi det som att varje respondent har en inre motivation vad 

gäller sitt arbete. Ett exempel på detta är att samtliga respondenter tycker att det 

arbete de utför är viktigt för företaget. Respondent 2 och 4 känner att de arbets-

uppgifter de utför är betydelsefulla och är viktiga för flera funktioner i företaget. 

Respondent 4 säger sig inte behöva någon bonus som morot utan beskriver att arbetet 

är tillräcklig morot för honom/henne och att engagemanget på avdelningen är stort 

hos samtliga anställda.  

 

Vi finner det positivt att samtliga respondenter anser att de är betydelsefulla för 

företaget, då respondenterna arbetar på skilda avdelningar och utför skilda arbets-

uppgifter. De kan även på ett detaljerat sätt beskriva varför de anser sig vara 

betydelsefulla för företaget. 

 

113 Svensson, a.a. s 25-27. 
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Enligt Maslows behovsteori behöver ett behov som befinner sig lägre ner i hierarkin 

vara tillfredsställt för att en individ skall ha motivation för att nå ett behov som 

befinner sig högre upp i hierarkin114. Vi analyserar vår empiri enligt de tre översta 

nivåerna, d.v.s. behov av samhörighet, behov av uppskattning samt behov av själv-

förverkligande och inre motivation, då Samuelson m.fl. anser att dessa nivåer lättast 

kan relateras till bonussystemet115. (Se figur 1.) 

 

Vi tolkar det som att samtliga respondenter har fått behovet av gemenskap uppfyllt. 

Även då flera uttrycker att det har funnits eller fortfarande finns en känsla av att 

stämningen mellan olika grupper inte är bra, så säger samtliga respondenter att 

stämningen och arbetsklimatet på deras respektive avdelning är bra. Två utav 

respondenterna uttrycker att ”vi och dom” känslan har minskat, dock anser vi att det 

är svårt att uttolka hur stor del bonussystemet har i detta.  

 

Behovet av uppskattning befinner sig lägre ner på skalan än behovet av själv-

förverkligande och inre motivation. Intervjuerna har visat att två av respondenterna 

upplever bonussystemet som ett tack och uppskattning. Vi tolkar det dock som att 

bonussystemet inte har lyckats fylla hela behovet av uppskattning, då respondenterna 

uttrycker att uppskattning från företaget saknas. Våra respondenter upplever ändå vad 

vi tolkar som en inre motivation då samtliga visar ett stort engagemang och känner att 

det de utför är viktigt. Detta överensstämmer ej med Maslows teori om att ett lägre 

behov måste vara uppfyllt för att en individ skall vilja nå ett annat116. Respondenterna 

har funnit en inre motivation, trots att de beskriver att de inte får någon direkt 

uppskattning för det de presterar. Alderfers modell, som innebär att ett lägre behov ej 

behöver vara tillfredställt för att en individ skall känna något behov av ett annat, 

stämmer mer in på vad vi funnit i vår empiri117. 

 

4.2.2 Bonussystemet som mål 

Tre utav respondenterna uttrycker en oro över att förlora sina arbeten i det fall det går 

dåligt för företaget. Deras främsta anledning till att prestera bra på arbetet är att det 

114 Franken, a.a. s 12-14. 
115 Samuelson m.fl. a.a. s 123-124. 
116 Franken, a.a. s 12-14. 
117 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 227-228. 
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skall gå bra för företaget så de får behålla sitt arbete. Företagets försäljning och 

produktion är mycket koncentrerad till våren. På grund av detta ser respondenterna 

det som ett viktigt delmål att få ut så många produkter som möjligt under våren och 

därför arbetar de också extra mycket under denna period. 

 

Förväntansteorin menar att en persons handlingar utförs för att hon skall nå det mål 

hon satt upp118. Det stämmer bra överens med det som nämnts ovan. Flera av 

respondenterna har som mål att kunna behålla sina arbeten och därmed arbetar de 

extra hårt för att nå detta mål. Det är det som motiverar dem till de prestationer de 

utför. Vidare måste målet enligt förväntansteorin vara något som individen 

värdesätter119. Eftersom samtliga respondenter trivs med sina arbeten verkar dessa 

vara något de värdesätter att få behålla. Respondenterna upplever det som att ju bättre 

de presterar desto större är chansen att de når målet att få behålla sina arbeten. Det 

uppfyller således kriterierna för instrumentalitet, d.v.s. ett visst beteende leder till 

önskad belöning120. 

 

Samtliga respondenter vet ungefär hur bonussystemet är uppbyggt, men de säger sig 

inte se något samband mellan vad de presterar och den belöning de får. Flera uttrycker 

att det är svårt att se något samband då belöningen är kollektiv och det finns även 

faktorer som de ej kan påverka som påverkar de variabler bonusen baseras på, ett 

exempel på detta är värdet på dollarn. Ingen av respondenterna anser att variablerna 

som leder till bonusen är något de tänker på då de arbetar, de ser inte dessa som ett 

mål med sitt arbete.  

 

Samtliga anser vidare att de variabler bonussystemet är uppbyggt kring är rimliga. Till 

vilken grad de kan påverka dessa variabler varierar, till exempel anser sig respondent 

1 kunna påverka kvalitet och produktivitet.  

 

Genom att applicera förväntansteorin på våra respondenters syn på bonussystemet, ser 

vi att respondenterna ej ser de variabler som bonusen baseras på som ett mål med sitt 

118 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 233-236. 
119 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 233-236. 
120 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 233-236. 
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arbete. Därför värdesätts inte heller detta och beteendet styrs inte av de variabler som 

företaget satt upp. Därmed uppstår inte motivation, enligt förväntansteorin.  

 

4.2.3 Rättvisa i samband med prestation 

Alla respondenter värderar sin egen prestation högt och anser sig vara viktiga för 

företaget. Jämviktsteorin säger att en individ jämför sin egen prestation och vad hon 

får för denna jämfört med vad andra får för sina prestationer. Enligt teorin uppstår 

jämvikt då en individ anser att hennes insats och vad hon får för den stämmer överens 

med vad andra får för sin insats.121 Vid våra intervjuer har inte någon respondent visat 

något tecken på att de tycker bonusen fördelas på ett orättvist sätt. Även om det finns 

medarbetare som presterar olika mycket på arbetet, tycker respondenterna inte att det 

känns orättvist att de får en lika stor procentsats som de själva. Respondent 2 

uttrycker dock önskemål om att alla skall få en lika stor bonus istället för att den skall 

vara baserad på årsinkomsten. Genom att tillämpa jämviktsteorin på våra 

respondenters uppfattning om bonussystemet, ser vi att dessa anser sig behandlas 

rättvist och lika. Således skall enligt jämviktsteorin motivation uppstå.  

 

4.2.4 Reaktioner vid utebliven bonus 

Hur mycket de anställda får i bonus beror på hur väl de anställda och företaget 

lyckats. Respondenterna ser dock inget samband mellan sin egen prestation och den 

bonus de får. Respondent 1 och 3 menar att en utebliven bonus skulle bero på att 

företagets ledning är för snål och borde sänka kraven för bonusen. 

 

”Delvis tror jag att man skulle fundera på om parametrarna inte är för snålt 

tilltagna ... jag kan tänka mig att resonemanget hade gått så att det hade varit 

snålt.” 

 

Det finns ej någon av respondenterna som skulle se en utebliven bonus som ett tecken 

på att de presterat sämre på arbetet. Enligt attributionsteorin finns det tre sätt att tolka 

ett misslyckande på. Individen kan antingen anklaga sig själv, omgivningen eller en 

121 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 236-238. 
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kombination av dessa.122 När vi applicerar attributionsteorin på våra respondenters 

syn på bonusen ser vi tydligt att omgivningen, i detta fall företagets ledning, görs 

ansvarig för en eventuell utebliven bonus. 

 

4.2.5 Pengar som motivationsfaktor 

Wallace och Szilagyi anger olika funktioner som monetära belöningar kan ha. Pengar 

kan tjäna som ett mål, vilket ger de anställda något att sträva efter.123 Samtliga 

respondenter berättar att de ej tänker på belöningen när de utför sitt arbete utan menar 

att det tillfälle då de tänker på bonusen är när de får den. Något gemensamt mål tycker 

respondenterna inte att bonusen symboliserar. Respondent 1 uttrycker det så här: 

 

”Ett sådant fokus som ett gemensamt mål har vi inte här ... jag tror inte att folk 

ser den moroten.” 

 

Vi tolkar det som att fallföretagets bonussystem ej tjänar som ett mål för de anställda. 

 

En annan funktion är enligt Wallace och Szilagyi att belöningen kan verka som ett 

instrument som skall ge företaget värdefull ersättning.124 Som nämnts ovan tänker 

ingen utav respondenterna på bonusen vid andra tillfällen än då de får den eller får 

veta vad den kan komma att bli. De ser ej bonusen som en anledning till att prestera 

bättre. Respondent 4 uttrycker att han/hon är en för liten kugge för att kunna påverka 

bonusen som individ. Vidare menar respondenten att hans/hennes sätt att arbeta ej 

påverkas av en bonus. De tre övriga respondenterna menar att det de behöver göra för 

att få bonusen är att sköta sitt arbete. 

 

”Man känner inte att en enskild kan påverka, det tror jag de flesta känner. Man 

är en lite för liten kugge i det hela. Jag kan inte påstå att jag ändrar mitt sätt att 

jobba, med eller utan bonus.” 

 

122 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 238-239. 
123 Armstrong, a.a. s 53. 
124 Armstrong, a.a. s 53. 
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Vår tolkning av intervjumaterialet är att bonusen ej förändrar den arbetsinsats de 

anställda utför och därmed leder ej bonusen till något extra värde för företaget. 

 

Wallace och Szilagyi menar även att pengar kan ses som en symbol för att företaget 

värdesätter den prestation som utförts.125 Respondent 1 och 4 menar att pengarna 

känns som ett tack för året som gått. Respondent 1 menar vidare att bonusen är ett 

tecken på uppskattning och att det går bra för företaget. Respondent 3 uttrycker det 

som att företaget vill vara snälla mot personalen och därför ger dem bonus. Det tolkar 

vi som om han/hon känner en uppskattning från företaget. 

 

Vi tolkar vår empiri som ett tecken på att respondenterna ser bonusen som ett bevis på 

uppskattning för det arbete de utfört under året. 

 

Gupta och Shaw framhåller dessutom att det är viktigt att se till pengarnas symboliska 

betydelse och vad de kan bidra med126. Samtliga respondenter tycker det är ett 

välkommet tillskott att få pengarna till jul. Flera har redan planer innan de fått sin 

bonus på vad de skall använda pengarna till. 

 

Kohn menar att belöningar över huvud taget inte fungerar för att få de anställda att 

prestera bättre. Ett av Kohns argument är att belöningar används då de inte behövs. 

Om de anställda presterar tillfredsställande behövs inga belöningar menar Kohn.127 

 

Respondent 1 uppger att han/hon tror att den främsta orsaken till att de anställda på 

företaget presterar bra på arbetet är att de är oroliga för att bli arbetslösa. 

Respondenten säger vidare att det inte krävs mycket för att de anställda skall bli 

berörda, det gäller att ständigt ligga på topp. Vi tolkar det som att respondenten menar 

att personalen snabbt blir orolig vid en eventuell försämring av företagets resultat och 

därmed tar sitt ansvar för att motverka detta. Fler respondenter uttrycker liknande 

känslor av att de arbetar hårt för att företaget skall gå bra så de får behålla sina 

arbeten. Två av respondenterna uppger dessutom att de vet vad de skall göra på 

125 Armstrong, a.a. s 53. 
126 Armstrong, a.a. s 54-55. 
127 Kohn, a.a. s 126-129. 

36(45) 

                                                



Kollektiv belöning som motivationsfaktor 
 
 

arbetet och gör också detta. En av dessa ser heller inget som skulle få honom/henne 

att prestera bättre på något vis.  

 

Dessa svar tolkar vi som att respondenterna framför allt är motiverade till att prestera 

bra för att minska risken för att förlora sina arbeten. Ingen nämner bonusen i dessa 

sammanhang, och den kan därför inte anses vara ett nödvändigt verktyg för att 

personalen skall prestera sitt bästa. Således överensstämmer detta med Kohns 

argument att belöningar inte behövs när de anställda presterar tillfredsställande128. 

 

4.2.6 Bonus som motivationsfaktor  

Herzbergs teori bygger på inre och yttre motivationsfaktorer. Herzberg menar att de 

yttre motivationsfaktorerna såsom de anställdas lön, företagets administration etc. inte 

leder till någon ytterligare motivation. Dessa faktorer kallas för hygienfaktorer och 

måste fungera tillfredsställande för att inte skapa missnöje.129 Även Hagemann anser 

att lönen som motivationsfaktor är överskattad.130  

 

Från empirin framkommer att bonusen är något som alla respondenter endast tänker 

på när de får den. Ingen av respondenterna har heller de variabler bonussystemet 

bygger på i åtanke när de arbetar. Respondent 1 uttrycker att det är en lättnad att få 

bonusen eftersom det är något som han/hon räknar med. Respondent 3 är av en annan 

åsikt och säger att man skall vara tacksam för det man får, hur mycket eller lite det än 

är. Eftersom tre av respondenterna även tror att de anställda skulle bli besvikna om 

bonusen uteblev, tolkar vi det som att fallföretagets bonussystem kan ses som en 

hygienfaktor. 

 

Enligt Svensson skall belöningen fungera som en förstärkning av motivationen och 

därmed öka effektiviteten.131. Denna modell visar sig inte stämma överens med de 

intervjusvar vi har erhållit. Vi tolkar empirin som att belöningen medför ingen ökad 

effektivitet, utan det är de anställdas egen arbetstillfredsställelse som leder till att de 

gör sitt bästa, inte belöningen. 

128 Kohn, a.a. s 126-129. 
129 Armstrong, a.a. s 50. 
130 Hagemann, a.a. s 29-30. 
131 Svensson, a.a. s 14-17. 
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Herzberg menar vidare att arbetstillfredsställelse verkar motiverande under lång tid132. 

Även här instämmer Hagemann att det är faktorer som utmanande arbetsuppgifter och 

uppmärksamhet som leder till hög motivation133. Samtliga respondenter anser att de 

presterar bra i sitt arbete och för respondent 4 behövs ingen morot för att prestera 

bättre. Respondent 1 menar vidare att han/hon tycker det är bra att chefen ger 

personalen möjlighet att engagera sig, vilket han/hon anser vara viktigt. Cheferna är 

också vana vid att de anställda presterar det som behövs för att företaget skall göra ett 

bra resultat. Respondent 1 säger att chefen blir överraskad om det är någon som säger 

att han/hon inte kan arbeta övertid eftersom samtliga anställda ställer upp när det 

behövs.  

 

Det finns dock saker som skulle kunna få de anställda på företaget att prestera bättre 

anser två av våra respondenter. Respondent 1 menar att om risken att bli arbetslös 

uppstår skulle de anställda prestera bättre. Respondent 4 anser att det är uppskattning 

och andra former av belöningar som skulle få dem att prestera bättre.  

 

Vi tolkar det som att det finns saker som skulle få respondenterna att prestera bättre, 

dock har avsaknaden av dessa ingen effekt på respondenternas arbetstillfredsställelse 

eftersom de ser en mening i sitt arbete och dessutom anser att det de presterar är 

värdefullt för företaget. Grundat på ovanstående resonemang anser vi att Herzbergs 

teori och Hagemanns åsikter stämmer överens med tolkningen av empirin. 

 

4.2.7 Uppmärksamhet som motivationsfaktor 

Enligt Svensson handlar belöningar om att de anställda skall känna sig betydelsefulla 

och få uppmärksamhet.134 Våra empiri visar att samtliga av respondenterna anser att 

de får för lite uppskattning från företaget. Respondent 1 menar att det är dåligt med 

feedback på det arbete de utför. Respondent 2 anser att han/hon inte får någon 

uppskattning från företaget, däremot får respondenten det av sin avdelning. Den tredje 

respondenten anser att han/hon får uppskattning från företaget, dock för sällan. 

132 Armstrong, a.a. s 50. 
133 Hagemann, a.a. s 29-30. 
134 Svensson, a.a. s 17-18. 
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Respondent 4 anser att han/hon får för lite uppskattning från företaget och säger att 

uppskattning är något som saknas.  

 

Två av respondenterna ser dock bonusen som ett tack och ett bevis på uppskattning 

från företaget. Vi tolkar empirin som att bonussystemet inte uppfyller målet att de 

anställda skall känna sig uppmärksammade, trots det anser vi att de känner sig 

betydelsefulla för företaget. 

 

LeBoeuf menar att om det saknas samband mellan vad de anställda uträttar och hur de 

belönas är det ofta så att den anställde helt enkelt inte bryr sig och känner därmed inte 

heller något ansvar att prestera sitt bästa på arbetet135. Samtliga respondenter menar 

att det är svårt att se sambandet mellan den egna prestationen och den bonus de får. 

Däremot anser de att de kan se det mer på avdelningsnivå.  

 

Vi tolkar det som att det saknas ett samband mellan vad de anställda presterar och hur 

de belönas, men vi anser inte att det leder till att de inte bryr sig, och inte heller till att 

de inte känner något ansvar.  

 

4.2.8 Yttre och inre belöningar 

Samtliga respondenter menar att de känner att det arbete de presterar är värdefullt för 

företaget. Alla drivs av en inre motivation i sitt arbete och de är stolta över sitt yrke 

och de arbetsuppgifter de utför. Trots att uppfattningen överlag är att företaget är 

dåligt på att visa uppskattning, förutom den bonus som delas ut, drivs de av den inre 

belöning de uppnår, vilket stämmer med Jacobsen och Thorsvik som talar om en inre 

belöning som positiva känslor för en arbetsuppgift eller vissa uppnådda resultat136. 

 

Vidare kan en vanlig yttre belöning vara pengar och flera studier visar, enligt 

Franken, att löftet om en framtida belöning kan verka prestationshöjande137. Vår 

uppfattning hos samtliga respondenter är dock att bonussystemet inte påverkar deras 

prestation i arbetet. Samtliga drivs av den inre belöning de uppnår och är överens om 

135 LeBoeuf, a.a. s 21-22. 
136 Jacobsen och Thorsvik, a.a. s 244.  
137 Franken, a.a. s 390. 
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att löftet om en framtida bonus inte påverkar deras sätt att arbeta. Det enda som kan 

ha en viss påverkan om bonusen ser ut att utebli eller bli mindre än vanligt, är att de 

känner oro för företagets resultat och inte sin egen bonus. Således motiveras våra 

respondenter av den inre belöning de uppnår då de utför ett bra jobb, vilket överens-

stämmer helt med David McClelland138. Dock menar Condry att då människor får 

monetära belöningar frekvent leder detta till svårigheter att finna en inre 

motivation139. Samtliga respondenter drivs av en inre motivation och vår uppfattning 

är, i motsats till Condry, att våra respondenter inte påverkas negativt av de monetära 

belöningar som de erhåller. Detta till trots att de frekvent erhållit bonus samtliga år 

sedan bonussystemet infördes. 

 

Ekonomichefen delar inte Boethius och Ehdins åsikter om att de anställda inte 

behöver motiveras140. Anledningen till att bonussystemet infördes var för att de ville 

motivera sina anställda. Dock anser vi att de anställda drivs av en inre motivation då 

samtliga respondenter trivs med sitt arbete och anser att de presterar något värdefullt 

för företaget. 

 

Enligt Armstrong kan faktorer som påverkar den inre motivationen bidra till 

motivation under längre tid141. Vår uppfattning är att ytterligare en drivkraft som finns 

hos respondenterna är att de anser att det är viktigt att arbeta för att det skall gå bra för 

företaget och därmed minska risken att förlora sitt arbete. Detta är något som vi tolkar 

som att det bidrar till en inre motivation under en längre period. 

 

Armstrong hävdar vidare att yttre belöningar kan ha en snabb inverkan men att den 

motiverande effekten avtar efter en tid142. Vår tolkning överensstämmer med 

Armstrong då samtliga respondenter känner glädje och uppskattning när de erhåller 

sin bonus, men effekten avtar snabbt då samtliga menar att de enbart tänker på den när 

de erhåller den samt, enligt några, vid de tillfällen när information ges. Bonusen 

påverkar inte heller respondenternas sätt att arbeta. 

138 Franken, a.a. s 389-390. 
139 Franken, a.a. s 389-390. 
140 Boethius och Ehdin, a.a. s 37-41. 
141 Armstrong, a.a. s 48. 
142 Armstrong, a.a. s 48. 
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5. SLUTSATS 

Här presenterar vi den slutsats vi dragit utifrån vår tolkning av empiri och teori. Vårt 

syfte med detta kandidatarbete är att öka förståelsen och kunskapen om den inverkan 

ett kollektivbaserat belöningssystem kan ha på de anställdas motivation. 

 

Anledningen till att vårt fallföretag införde sitt bonussystem för åtta år sedan var för 

att skapa motivation hos de anställda och en vi-känsla för företaget. Företags-

ledningen ville att de anställda skulle känna för hela företaget och dess produkter och 

målet med bonussystemet skulle vara en total företagsidentifikation. 

 

Vi frågar oss om dessa mål har uppnåtts fullt ut, då empirin tyder på att det finns 

murar mellan vissa avdelningar. Det är dessutom ingen av våra respondenter som 

säger att bonussystemet har medfört större gemenskap och samhörighet. Dock har 

kommunikationen mellan avdelningarna förbättrats sedan bonussystemet infördes. Vi 

tolkar våra respondenter som att de har en vi-känsla för företaget, men vi uppfattar det 

som att det inte är bonussystemet i sig som har lett till detta utan det beror på andra 

faktorer. 

 

Våra respondenter har ett mål med sitt arbete och detta är att få behålla sitt jobb. 

Enligt förväntansteorin uppstår motivation när individen har ett mål med sitt arbete, 

dock är det inte bonussystemet och dess parametrar som styr våra respondenters 

målsättning, vilket vi anser beror på att bonussystemet är kollektivt utformat. Således 

anser vi att det är andra faktorer som påverkar deras målsättning. Vi kan därför inte, 

enligt förväntansteorin, säga att bonussystemet leder till ökad motivation.  

 

Respondenterna anser sig vara rättvist behandlade av bonussystemet och enligt 

jämviktsteorin borde motivation uppstå, vi har dock inte funnit något som tyder på att 

så är fallet. Vi tolkar det som att bonussystemet är en för liten del av hela deras 

arbetssituation för att det ska påverka respondenternas motivation. Bonusen är 

baserad på tre variabler och kan maximalt bli 5 % av den anställdes årsinkomst. Vår 

uppfattning är att lönen är baserad på det arbete som presteras och de som har lägre 
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lön får därmed också en något mindre summa i bonus. Slutligen är summan av 

bonusen relativt liten, vilket minskar risken att känslor av rättvisa eller orättvisa ska få 

någon effekt på respondenternas motivation. 

 

Under de år som vårt fallföretag har haft bonussystemet har bonusen aldrig uteblivit. I 

det fall den skulle utebli menar flera av respondenterna att det skulle bero på 

företagets ledning och ingen skulle koppla det till sin egen prestation. Detta leder ej 

till motivation, enligt attributionsteorin. Det är när personen själv kan se att den 

prestation han/hon utför leder till utebliven bonus som motivation uppstår. Vår 

uppfattning är att en orsak till att motivation inte uppstår är att respondenterna inte ser 

något samband mellan sin egen prestation och den bonus de erhåller. 

 

Vi tolkar det som att våra respondenter är stolta över sitt arbete och villiga att prestera 

sitt bästa för företaget. Vi upplever det som att samtliga våra respondenter har en inre 

motivation som driver dem framåt. Monetära belöningar sägs mer leda till yttre 

motivation, dock har våra respondenter en inre motivation trots att de kontinuerligt får 

en monetär belöning. Vi anser att det är även den inre motivationen som gör att 

respondenterna känner att de har en vi-känsla på företaget.  

 

Vidare är vår uppfattning att fallföretagets bonussystem verkar som en hygienfaktor 

för våra respondenter. Respondenterna ser bonusen som en självklarhet, vilket medför 

att utebliven bonus skulle skapa missnöje bland de anställda. Fallföretagets bonus-

system är således något som inte skapar ytterligare motivation, utan något som måste 

fungera för att de anställdas motivation inte skall sänkas. 

 

Vi anser således att företagets bonussystem inte har en motiverande effekt på våra 

respondenter, dock ser vi att bonussystemet fyller andra funktioner än att enbart 

motivera personalen. Våra respondenter ser bonusen som uppskattning för det arbete 

de har presterat och som ett tack från företaget. Utöver ett bonussystem finns det 

andra sätt att motivera företagets personal och vi finner det möjligt att de anställda 

skulle bli mer motiverade om de fick ytterligare uppmärksamhet. 
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Hypotes H(0): Ett kollektivbaserat belöningssystem fungerar ej som motivationsfaktor 

på ett stort tillverkande företag inom verkstadsindustrin. Vår studie bekräftar 

hypotesen. 

 

Denna studie, anser vi, har medfört en ökad förståelse för de problem som finns att 

med ett kollektivt belöningssystem motivera samtliga anställda. Följaktligen anser vi 

också att det ökar kunskapen om de svårigheter som finns att utforma ett belönings-

system som ger önskvärd effekt.  

 

5.1 Förslag till fortsatta studier 

Vi anser att det kan vara intressant att undersöka flera företag inom tillverknings-

industrin, för att få en större omfattning på studien och därigenom kunna dra mer 

generella slutsatser. Det kan även vara intressant att undersöka och jämföra med andra 

branscher. 

 

Vi anser också att det kan vara intressant att studera vilken påverkan ett individbaserat 

belöningssystem kan ha på motivationen.  
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Empiriskt material – samtal med ekonomichef 

 

Företagets ekonomichef inledde samtalet med att berätta om företaget och dess 

produkter, samt lite historik. 

 

Företaget införde sitt belöningssystem för åtta år sedan. Tanken var att man med ett 

belöningssystem skulle arbeta för att motivera personalen. Företaget ville att de 

anställda skulle känna för företaget och dess produkter. 

För att detta skulle uppfyllas ansåg företaget att det var viktigt att: 

 All personal skall inkluderas 

 Det skall vara påverkbara målvärden och variabler 

 Det skall vara lätt mätbara mål, var och en ska förstå hur man mäter och det 

skall vara lätt att definiera 

 

Ekonomichefen menar att företaget har en konventionell organisation och från början 

skulle varje arbetsgrupp ha sitt eget belöningssystem, då företaget ansåg att det var 

viktigt att komma ner på arbetsgruppnivå. Relativt snart upptäcktes dock 

motsättningar mellan olika grupper och successivt gick man över till att diskutera att 

man ville skapa motivation för hela företaget, en vi-anda som resulterar i att alla 

arbetar mot samma mål. Efter en prövotid är bonussystemet nu infört till 100 %. Ett 

bonussystem för hela företaget medför att man nu kan hjälpa andra grupper om det 

behövs, då de anställda arbetar mot samma mål. 

 

Ekonomichefen säger att alltid när ett belöningssystem införs försöker man fördela 

det på arbetsgrupper, men menar vidare att de andra principerna väger tyngre. 

 

Det är funktionschefernas ansvar att förmedla till respektive personal hur de kan bidra 

till att företaget gör ett bra resultat. Genom att skapa en vi-anda bidrar man till att 

minska de motsättningar som fanns tidigare. 
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Företaget har definierat tre variabler som bonusen baseras på: 

 Resultatet – max 5 % av det totala resultatet läggs till en pott. 

 Kvalitetskostnader – det är viktigt att dessa är låga då bra kvalitet är ett 

konkurrensmedel, max 50 % av sänkningen av kostnaderna läggs till en pott. 

 Lager – företaget vill inte ha onödig kapitalbindning och därför mäter de 

lageromsättningshastigheten, företaget har en budget samt ett målvärde som 

skall nås. 

 

Ekonomichefen berättar vidare att man löpande varje månad ger information till 

respektive avdelningschef, som i sin tur är ansvarig för att sprida informationen vidare 

till sin personal. Informationen innehåller fortlöpande upplysningar om vad som 

händer samt prognos för vad de tror att bonusen kommer att bli. Den innehåller även 

kommentarer om produktion och försäljning. Ekonomichefen medger att det är svårt 

för alla att få samma information och att det fungerar bättre på vissa avdelningar än på 

andra. Ekonomichefen menar vidare att mycket beror på arbetsledaren, hur han/hon 

kan motivera sin personal. Det är svårt att få ut informationen på alla enheter men 

ambitionen finns att det ska bli bättre. 

 

Ekonomichefen menar även att alla kan påverka de olika variablerna på ett eller annat 

sätt, och att det är varje arbetsledares ansvar att komma på idéer hur just deras 

avdelning kan påverka variablerna. Ekonomichefen menar vidare att många kanske 

inte ser det som ett belöningssystem utan som en självklarhet. 

 

Ägarna kräver att bonusen ej får bli högre än 5 %. Företaget har även fått sätta 

minimum gränser för när bonus skall utgå. 

 

I december görs en prognos innan löneutbetalningen sker och därefter betalas 80 % av 

bonusen ut på decemberlönen. När den slutliga bonusen fastställts betalas resterande 

summa ut i februari. 
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Intervjufrågor 

 

1. Vad har företaget för bonussystem? 

2. Varför tror du att företaget har ett bonussystem? 

3. Vad får du för belöning? 

4. Varför får du den? 

5. Vad behöver du prestera för att få belöningen? 

6. Vad tycker du om de mål som är uppsatta för att få belöningen? 

7. Hur skulle du beskriva känslan av att få belöningen? 

8. Ser du något samband mellan det arbete du presterar och den belöning du får? 

På vilket sätt? 

 

9. Hur uppfattar du att arbetsklimatet är på företaget?  

10. Hur skulle du beskriva samarbetet på din avdelning? 

11. Hur skulle du beskriva samarbetet mellan de olika avdelningarna? 

12. Hur tror du det upplevs på företaget att alla får samma resultatbonus? Vad 

tycker du? 

13. Anser du att den bonus ni får leder till större gemenskap och samhörighet? 

Varför, varför inte? 

14. Känner du att du får uppskattning från företaget för det arbete du presterar? 

15. Anser du att det du presterar är värdefullt för företaget? På vilket sätt? 

 

16. Vid vilka tillfällen tänker du på resultatbonusen? 

17. Betyder månadsinformationen något och påverkar den ert sätt att arbeta? Hur 

påverkar den dig? 

18. Anpassar ni ert arbete efter den information ni får? 

 

19. Vad tror du påverkar personalen på företaget att prestera bättre i sitt arbete? 

20. Vad får dig att prestera bättre på arbetet? 

21. Finns det något du presterar som du känner inte belönas? 
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22. Om bonusen uteblir, vad kan det bero på? 

23. Hur tror du reaktionen bland personalen skulle bli om bonusen helt uteblev? 

Hur skulle du reagera? 

24. Om företaget inte skulle haft ett bonussystem, hur tror du att det hade påverkat 

ert sätt att arbeta? 
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Empiriskt material – intervjuer med anställda 

 

1. Vad har företaget för bonussystem? 

Respondent 1 tycker att det är svårt att sätta sig in i räknesättet. Det finns 3-4 olika 

parametrar på företagets vinst och en viss del utfaller till de anställda. 

Respondent 2 är osäker på bonussystemets utformning men vet att det är baserat på 3 

olika parametrar, kvalitet och kanske försäljning. Bonus kan vara max 5 %. 

Respondent 3 menar att han/hon inte är så insatt i bonussystemet, men att man får en 

viss procentsats upp till 5 % av vad företaget skeppar ut. Kapitalbindning i lager 

(företaget önskar så lite lager som möjligt) och minskad kvalitet leder till mindre 

bonus. 

Respondent 4 menar att systemet är uppdelat på tre olika parametrar: kvalitet, resultat 

och bundet kapital. Man får procent av sin totala årslön och det omfattar alla, både 

kollektiva och tjänstemän.  

 

2. Varför tror du att företaget har ett bonussystem? 

Respondent 1 tror att det är för att motivera och få en ansvarstagande personal. Man 

jobbar åt sig själv och får uppskattning från företaget för det man presterat under året. 

Respondent 2 menar att det är för att företaget säljer bra och att de har bra kvalitet på 

sina produkter. Företaget har haft bonussystemet i högst åtta år, men respondenten 

kommer inte ihåg varför företaget införde det. 

Respondent 3 medger att han/hon aldrig tänkt på det och menar vidare att företaget 

tjänar ju egentligen inget på att ha ett bonussystem. Respondenten uppfattar det som 

att det är helt enkelt pengar som företaget tjänar och som man skänker till de anställda 

när det har gått bra. 

Respondent 4 anser att företaget vill försöka få personalen att känna att de kan 

påverka sin lön, om det går bra för företaget får man lite extra. 

 

3. Vad får du för belöning? 

Respondent 1 säger att det är bara bonus, som utfaller i pengar. 

Respondent 2 nämner att företaget har vanlig löneräkning samt årlig översyn och att 

bonusen är extra därutöver. 
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Respondent 3 menar att det finns inget annat än bonusen. Respondenten menar dock 

att han/hon nog ser bonusen som en belöning, man ser det som en liten julklapp. 

Respondent 4 menar att han/hon inte får någon annan belöning än bonus, förutom 

vanlig lön. Bonus ligger utanför kontrakten och är inget man kan förvänta sig, man 

kan se bonusen som en belöning. 

 

4. Varför får du den? 

Respondent 1 har ej svarat på frågan. 

Respondent 2 menar att alla får bonus och alla har egentligen bidragit till företagets 

resultat. Samtliga anställda får samma procentsats. 

Respondent 3 medger att han/hon faktiskt inte vet, det har följt med företaget. 

Respondenten menar vidare att ledningen kanske vill vara snäll mot personalen, 

ledningen får ju bonus de också. 

Respondent 4 tror att det kan vara som en belöning för att personalen skall känna 

motivation. 

 

5. Vad behöver du prestera för att få belöningen? 

Respondent 1 pekar på att det är ett kollektivt bonussystem. Rent personligt menar 

respondenten att man inte vet vad man skall göra eftersom alla tar sitt ansvar, men det 

finns givetvis de som hjälps upp av de övriga. 

Respondent 2 menar att man bara behöver göra sitt arbete och att det gäller alla. 

Respondent 3 anser att han/hon sköter sitt jobb bra och det är egentligen inte något 

särskilt som man behöver prestera för att få bonusen. 

Respondent 4 menar att man som enskild person inte känner att man kan påverka och 

tror att de flesta har samma uppfattning, man är helt enkelt en lite för liten kugge. 

Respondenten menar vidare att han/hon inte ändrar sitt sätt att jobba med eller utan 

belöning. 

 

6. Vad tycker du om de mål som är uppsatta för att få belöningen? 

Respondent 1 menar att målen är relevanta för företaget, dock kan deras avdelning 

inte påverka alla parametrar. Målen är helt klart relevanta för företaget, det finns 

parametrar som varje avdelning kan påverka. Som exempel nämner respondenten att 

 



 Bilaga 3 Sida 3(11) 
 

Kollektiv belöning som motivationsfaktor 
 
 

hans/hennes avdelning kan påverka kvalitet och produktivitet, men ej 

kapitalkostnaden. 

Respondent 2 anser att målen är både bra och rimliga. Han/hon nämner att företaget 

brukar ändra parametrarna lite ibland, men är själv inte så insatt i det. 

Respondent 3 anser att de uppsatta målen är rimliga. Han/hon menar att man inte skall 

få bonus för ingenting men om företaget går bra skall man ha bonus. Målen känns 

relevanta för företaget, även om man inte kan påverka alla parametrar. 

Respondent 4 anser att målen är bra. Felet är dock att det finns ett tak på respektive 

parameter och om företaget skulle göra ett ännu bättre resultat så påverkar inte det 

bonusen, och det kan kännas lite snålt anser respondenten. 

 

7. Hur skulle du beskriva känslan av att få belöningen? 

Respondent 1 menar att det inte är någon speciell känsla när han/hon får bonusen. 

Respondenten anser att personalen har blivit bortskämda med att få någonting varje 

år, även om den är olika stor varje år. Det blir en lättnad vid årsskiftet, då man räknar 

med att få bonus. 

Respondent 2 menar att det känns bra att få bonusen i december, det är lagom till jul. 

Han/hon menar vidare att man vet ungefär hur stor den blir då det baseras på vinsten, 

ibland får man mer och ibland mindre. 

Respondent 3 menar att det är en liten sporre. Vidare anser han/hon att man skall vara 

tacksam för bonusen hur lite det än är, det är inget man har rätt till egentligen. 

Respondent 4 menar att det är positivt att få bonusen vid juletid. 

 

8. Ser du något samband mellan det arbete du presterar och den belöning du får? 

På vilket sätt? 

Respondent 1 menar att man inte ser något samband som enskild person. Däremot 

framhålls avdelningens arbete med att få ut vårproduktionen i tid, annars blir det 

förmodligen ingen bonus. Respondenten säger vidare att avdelningen kan få sina egna 

siffror och se hur dessa påverkat resultatet. 

Respondent 2 säger att det har han/hon aldrig tänkt på och menar vidare att man inte 

tänker så. Han/hon anser att man gör helt enkelt det man skall göra och när det börjar 

närma sig jul blir man glad om bonusen är hög. 
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Respondent 3 menar att det är utslaget på samtliga anställda och alla får samma 

procentsats. Vissa kan arbeta mycket och andra släpar fötterna efter sig, det spelar inte 

så stor roll för bonusen men det blir däremot en orättvis arbetsbelastning och påverkar 

arbetssituationen på avdelningen. 

Respondent 4 kan se ett litet samband mellan det arbete han/hon presterar och den 

belöning man får. Han/hon menar att till stor del känner man att det man gör på 

avdelningen påverkar företagets resultat, men inte att det påverkar bonusen. 

Respondenten känner mer att det är positivt för resultatet är för bonusen och kan inte 

känna kopplingen att han/hon har jobbat bra när man får kuvertet med bonusen. 

 

9. Hur uppfattar du att arbetsklimatet är på företaget? 

Respondent 1 menar att på hans/hennes avdelning är arbetsklimatet bra överlag. 

Stämningen mellan personalen och avdelningscheferna är bra, dock påpekar 

respondenten att man inte har mycket kontakt med ledningen. 

Respondent 2 anser att arbetsklimatet är bra på företaget. Han/hon menar att företaget 

har förändrats mycket, men att det alltid har varit bra arbetskamrater. 

Respondent 3 menar att arbetsklimatet på företaget är bra och det har inte förändrats 

något nämnvärt. 

Respondent 4 menar att arbetsklimatet bland de anställda är positivt och att det är bra 

även upp till produktionschef. Däremot anser respondenten att företaget är lite 

gammalmodigt och att nivån upp till ledningen inte känns lika positiv. 

 

10. Hur skulle du beskriva samarbetet på din avdelning? 

Respondent 1 menar att samarbetet på hans/hennes avdelning är bra. Arbetet bygger 

på egna initiativ och ansvarstagande och man har en bra dialog med arbetsledarna. 

Arbetsledarna ger dessutom personalen möjlighet att engagera sig. 

Respondent 2 anser att det är väldigt bra samarbete på hans/hennes avdelning, 

speciellt då respondenten sitter som spindeln i nätet. 

Respondent 3 tycker att samarbetet på hans/hennes avdelning är bra. 

Respondent 4 anser att man på hans/hennes avdelning har ett bra samarbete. 
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11. Hur skulle du beskriva samarbetet mellan de olika avdelningarna? 

Respondent 1 menar att samarbetet mellan avdelningarna har blivit bättre, förut var 

det väldigt mycket ”vi och dom”. Respondenten menar att på grund av företagets krav 

på de olika parametrarna tolererar inte ledningen att kommunikationen inte fungerar 

och kräver därför en tätare dialog mellan avdelningarna. 

Respondent 2 anser att samarbetet mellan avdelningarna fungerar bra och man har bra 

kontakt med övriga avdelningar. 

Respondent 3 menar att samarbetet mellan avdelningarna har blivit mycket bättre. 

Förut var det mycket ”vi och dom”, men nu har kontakten blivit mycket bättre. Det är 

viktigt att kontakterna mellan avdelningarna fungerar. Förut fanns det vissa brister i 

kommunikationen, det har dock blivit mycket bättre nu då det finns folk som sköter 

detta. Respondenten tycker att ibland när det är stora företag är det många som skall 

styra och det tar tid att fatta beslut eftersom ingen vågar fatta dessa. 

Respondent 4 anser att det är mycket höga murar mellan tjänstemän och kollektiva, 

speciellt sett från de kollektiva snarare än att tjänstemän har murar neråt. Han/hon 

tycker att det är jobbigt då det blir mycket ”vi och dom” och menar att vi är 

människor allihopa. 

 

12. Hur tror du det upplevs på företaget att alla får samma resultatbonus? Vad 

tycker du? 

Respondent 1 tycker att det är bra att alla får samma resultatbonus. Olika avdelningar 

kan påverka olika parametrar. Respondenten säger också att förhoppningsvis har alla 

människor den lön de bör ha och utifrån det ställer företaget krav att du skall göra ditt 

bästa. 

Respondent 2 anser personligen att alla borde ha lika mycket i bonus istället för att 

bonusen baseras på en procentsats av årslönen, vilket gör att bonusen blir olika stor 

beroende på hur mycket man tjänar. Alla har varit med och hjälpt till och borde därför 

få lika mycket, menar respondenten. 

Respondent 3 menar att han/hon aldrig har hört att någon skulle ha gnällt över att alla 

får samma bonus. Han/hon anser att det är bra att alla får lika, om någon skulle fått 

mer hade någon förmodligen gnällt över det. 
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Respondent 4 anser att det förmodligen undviker att det blir en hel del avundsjuka. 

Han/hon anser att det är bra och det är nog viktigt att det är rätt så jämt fördelat. 

Respondenten tycker att det möjligen skulle funnits en del som var mer knuten till 

varje grupp, fast han/hon inser att det förmodligen blir svårt att få det att fungera på 

ett bra sätt. 

 

13. Anser du att den bonus ni får leder till större gemenskap och samhörighet? 

Varför, varför inte? 

Respondent 1 vill inte direkt påstå att bonusen leder till större gemenskap och 

samhörighet. Respondenten menar att man är van att få bonusen och han/hon vet inte 

vad som skulle kunna leda till större gemenskap och samhörighet. Ett sådant fokus 

som ett gemensamt mål har man inte och han/hon påpekar att folk ser inte den 

moroten. Det är svårt att se i april vilka konsekvenser det blir av det arbete man utför 

och vad de kan göra. 

Respondent 2 medger att han/hon aldrig tänkt på det eller märkt det. 

Respondent 3 tycker inte att bonusen leder till större gemenskap och samhörighet. 

Han/hon påpekar vidare att man kan inte styra så mycket. 

Respondent 4 menar att han/hon inte känner att det leder till större gemenskap och 

kan inte se att det skulle ge större samhörighet heller. Han/hon reflekterar över att det 

kanske skulle ha gjort det, men påpekar samtidigt att det gör det inte. 

 

14. Känner du att du får uppskattning från företaget för det arbete du presterar? 

Respondent 1 menar att det kan vara lite si och så med uppskattning från företaget. 

Det är bonusen som är uppskattning och det är givetvis en belöning det också. 

Respondenten framhåller att företaget är lite dåliga på feedback och det brukar även 

han/hon påpeka ibland. Respondenten hade hellre sett att cheferna sa att man gjorde 

ett bra jobb, istället för att till exempel få en bakelse till fikat. Han/hon säger också att 

chefen skulle bli överraskad om det är någon som säger att man inte kan arbeta 

övertid, eftersom man är van vid att alla ställer upp när det behövs. 

Respondent 2 tycker inte att han/hon får uppskattning från företaget direkt, men 

däremot från sin egen avdelning. Respondenten hör att de är nöjda med det han/hon 

gör och tycker att det känns bra. Det känns bra att gå till jobbet. 
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Respondent 3 anser att han/hon får uppskattning från företaget, dock lite för sällan. 

Respondenten menar att man känner att de är nöjda med det man gör, dock är det så 

att om någon gör något bra så säger inte cheferna det utan det är en självklarhet. 

Respondenten framhåller dock att om någon däremot skulle göra fel, då får man höra 

det. Om man sköter sig och gör ett bra jobb märks det på lönen, dock menar 

respondenten att det är uppskattat att få beröm.  

Respondent 4 anser att han/hon inte får så mycket uppskattning, det saknas lite. 

Han/hon menar att man skall följa kontraktet med företaget, men anser att det är 

väldigt enkelriktat. 

 

15. Anser du att det du presterar är värdefullt för företaget? På vilket sätt? 

Respondent 1 anser att det han/hon presterar är värdefullt för företaget. Respondenten 

menar att alla förhoppningsvis gör något som genererar pengar till företaget och 

han/hon hoppas att alla känner likadant. 

Respondent 2 tror att det han/hon presterar är värdefullt för företaget. 

Respondent 3 anser absolut att det han/hon presterar är värdefullt för företaget. 

Respondent 4 anser definitivt att det han/hon presterar är värdefullt för företaget. 

Respondentens avdelning är central och han/hon menar att det känns som att 

avdelningens arbete är viktigt, inte nödvändigtvis det arbete man utför som enskild 

person men det avdelningen presterar. 

 

16. Vid vilka tillfällen tänker du på resultatbonusen? 

Respondent 1 tänker aldrig på bonusen. Eftersom man inte vet vad det blir menar 

han/hon att man bara tänker på den i december. 

Respondent 2 menar att han/hon aldrig heller tänker på bonusen, utom möjligen då 

man får information om företagets resultat, kvalitet och hur stor bonusen beräknas bli. 

Respondenten säger att avdelningen har information ungefär var tredje månad. 

Respondent 3 menar att han/hon tänker bara på bonusen när man får den. 

Respondenten menar att man vet om att man skall få bonusen och då kan man unna 

sig något, dock vet man inte hur mycket det blir. 

Respondent 4 menar att han/hon nästan aldrig tänker på resultatbonusen, bara när den 

presenteras och därefter när man får den. För respondenten är det inte mycket morot, 
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men menar att han/hon inte behöver den sortens morot heller. Bonusen känns mer 

som ett tack i efterhand, inte som en morot att jobba bättre. 

 

17. Betyder månadsinformationen något och påverkar den ert sätt att arbeta? Hur 

påverkar den dig? 

Respondent 1 säger att de får en lägesrapport ungefär varannan eller var tredje månad. 

Han/hon menar att i viss mån skulle den kunna påverka avdelningens sätt att arbeta, 

om det inträffar något extraordinärt. Lägesrapporten hinner ändra sig under året och 

respondenten menar att de flesta ser det bara som en information. 

Respondent 2 anser att månadsinformation inte betyder någonting. Han/hon menar att 

man gör det man måste och att informationen förmodligen inte påverkar någon.  

Respondent 3 menar att den preliminära informationen kommer på hösten, på våren 

hör man inte så mycket om det. Respondenten menar att det är inte så mycket man 

kan göra åt det, även om han/hon sliter som ett djur så påverkar inte det bonusen. 

Respondent 4 menar att generellt inom hans/hennes avdelning känns det som att alla 

är engagerade och att det finns en rätt hög ambition inom avdelningen ändå. Om 

informationen visar ett dåligt resultat anser respondenten att man snarare skulle bli 

orolig än att känna motivation. 

 

18. Anpassar ni ert arbete efter den information ni får? 

Respondent 1 menar att man skulle anpassa sitt arbete bara om det är något viktigt 

och extraordinärt. Informationen har således inte så stor betydelse för jobbet. 

Respondenten framhåller att om produktionen under våren ser dålig ut kan saker som 

gör att man får behålla jobbet få en att prestera bättre. 

Respondent 2 menar att man vet helt enkelt vad man har att göra och anpassar sig inte 

på något särskilt sätt efter den information man får. 

Respondent 3 tycker att man på hans/hennes avdelning inte anpassar arbetet efter den 

information man får. 

Respondent 4 har ej svarat på frågan. 
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19. Vad tror du påverkar personalen på företaget att prestera bättre i sitt arbete? 

Respondent 1 menar att när det gäller gemene man så är det att minska risken för att 

bli arbetslös som kan påverka personalen att prestera bättre. Han/hon anser att det inte 

behövs mycket för att beröra folk. Marknaden svänger och det gäller därför att ligga 

på topp, det märks mycket om man tappar i försäljning. 

Respondent 2 menar att han/hon inte vet vad som skull få personalen att prestera 

bättre, det finns inget. Han/hon menar att om man är missnöjd med lönen kanske man 

tappar intresset och presterar sämre. 

Respondent 3 menar att höga löner inte hjälper folk att prestera bättre i sitt arbete, 

kanske att det gör det i början men att det sen kommer att minska. Han/hon menar att 

vissa människor är långsamma, det bara är så, och då hjälper inte en hög lön. 

Respondent 4 framhåller framförallt uppskattning och att man får positiv kritik. 

Vidare är det bra med olika former av belöningar, inte nödvändigtvis i kronor, utan till 

exempel en kick-off kan vara bra. Respondenten anser vidare att det är också bra om 

ledningen visar engagemang, inte enbart när det går dåligt. Han/hon påpekar också att 

företaget är rätt så dåligt på personalvård, man försöker lite men aktiviteterna ligger 

oftast på kvällstid och då är det många som har svårt att deltaga. Julbord och fika 

inför semestern har man också, men det känns inte som en belöning utan mer som ett 

nödvändigt ont. 

 

20. Vad får dig att prestera bättre på arbetet? 

Respondent 1 menar att det första delmålet för alla på företaget är att få ut hela 

produktionen av maskiner före semestern. Vidare har man säsongsanpassad arbetstid, 

vilket han/hon anser är en bra lösning och som säkert har räddat många jobb. 

Respondent 2 menar att man vet vad som skall göras och vet inte om något skulle få 

honom/henne att prestera bättre. 

Respondent 3 har ej svarat på frågan. 

Respondent 4 anser att det är motivation. Respondenten känner ibland att det han/hon 

jobbar med inte alltid är det viktigaste. Vidare menar han/hon att det hade varit bra att 

riva murar, att alla jobbar för samma sak och mot samma mål. 
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21. Finns det något du presterar som du känner inte belönas? 

Respondent 1 menar att han/hon inte kan peka på något specifikt som berör just 

honom/henne, däremot anser respondenten att det premieras dåligt om en person är 

flexibel och kan många saker. En person med sådan kapacitet är en resurs för 

företaget och det borde premieras, vilket inte görs så konkret idag. Respondenten tror 

vidare att det måste vara pengar som belöning, han/hon menar att folk ändå är här för 

pengar och att det inte är något att hymla om. Han/hon reflekterar över att utbildning 

möjligen kan vara bra, men tror att pengar ger bättre effekt. 

Respondent 2 tror inte att det finns något som han/hon presterar som inte belönas, 

men medger att det är svårt att säga. Ibland kanske man har haft tanken och det har 

nog hänt någon gång. 

Respondent 3 kan inte direkt komma på något som han/hon presterar som inte 

belönas. 

Respondent 4 tycker och pekar på att det finns sådant som han/hon presterar som inte 

belönas.  

 

22. Om bonusen uteblir, vad kan det bero på? 

Respondent 1 menar att delvis kan det bero på att de olika parametrarna är för snålt 

tilltagna. Vinsten skall ej gå för mycket till de anställda och respondenten menar att 

förmodligen skulle resonemanget hos personalen vara att det var snålt från ledningens 

sida och att ribban satts för högt. 

Respondent 2 menar att det kan bero på dålig kvalitet och ett dåligt resultat, det är det 

som gör att man inte når de mål som är ställda. Respondenten medger vidare att 

han/hon inte vet om man kan hamna i den situationen att bonusen uteblir. 

Respondent 3 tror att det kan bero på att styrelsen är för snål, att de kan ta beslut om 

att personalen inte får någon bonus. Respondenten tror att det är upp till styrelsen att 

bestämma. 

Respondent 4 menar att bonusen kan utebli om företaget som helhet har misslyckats 

med de kriterier och mål som de satt upp. 
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23. Hur tror du reaktionen bland personalen skulle bli om bonusen helt uteblev? 

Hur skulle du reagera? 

Respondent 1 menar att folk inte hade känt sig sämre eller mindre uppskattade om 

bonusen uteblev, kanske att man möjligen känt lite agg gentemot ledningen eftersom 

de då kan uppfattas som snåla. 

Respondent 2 menar att det skulle bli en liten besvikelse, speciellt då många nog 

räknar med att få en bonus. 

Respondent 3 menar att det då förmodligen skulle bli liv eftersom folk är så vana vid 

den. Han/hon menar att det inte är roligt om man skulle mista bonusen, men det är 

samtidigt inget att gnälla över och det är inget man kan göra så mycket åt. 

Respondent 4 menar att få skulle nog koppla det till sina egna prestationer om 

bonusen uteblev. Det är en matematisk beräkning så man skulle nog förstå det. Det är 

tråkigt om det går dåligt för företaget och respondenten menar att man tänker mer på 

resultatet än på bonusen. 

 

24. Om företaget inte skulle haft ett bonussystem, hur tror du att det hade påverkat 

ert sätt att arbeta? 

Respondent 1 anser att det förmodligen hade påverkat folks sätt att arbeta. Han/hon 

menar att bonusen är ett bevis på uppskattning och att det samtidigt går bra för 

företaget. Systemet bygger på att folk engagerar sig och är ett tack från företagets sida 

för gott arbete under året som gått. 

Respondent 2 menar att man förmodligen inte hade brytt sig, men att man nu är van 

vid det. Han/hon menar vidare att personalen förmodligen inte påverkats om det inte 

hade funnits något bonussystem. 

Respondent 3 menar att om företaget aldrig hade infört bonussystemet hade det 

förmodligen inte påverkat personalens sätt att arbeta. Det är många företag som inte 

har bonussystem och han/hon menar att man tänker inte på det förrän bonusen 

kommer. Man kan nog ta bonusen för given, men man vet aldrig hur stor den blir.  

Respondent 4 menar att det kanske hade blivit ännu högre murar mot ledningen utan 

ett bonussystem, om det går det bra för företaget går det bara till ledningen och 

vinsten kommer i så fall inte tillbaka till personalen. Bonusen påverkar inte 

respondentens sätt att arbeta.  
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