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Abstract 
Many organisations use incentive systems as a management control tool to steer the 
organisation towards defined goals by generating common incentives for the employees. 
Previous studies have shown that the design of an incentive system affect what results it may 
generate. Therefore, this study aims to, within the context of manufacturing industry, 
investigate a configuration of design choices’ impact on the effect of an incentive system. 

A literature study has been conducted to map what effect the research shows different design 
choices and how these impacts the employees and the organisation. This case study of Toyota 
Material Handling Manufacturing Sweden AB investigates how their incentive system is 
designed and what effects this generates from their organisational specific context. 
Motivation, participation, cooperation, culture and performance were factors evaluated in 
the study. Data was mainly gathered through qualitative interviews conducted with 
employees to gain an understanding of the use and design of the incentive system together 
with how it fit within the organisational context. The empirical data was then analysed and 
related to previous studies on the subject.  

The conclusion and discussion base on the effects of an incentive system and how these 
effects are affected by the design of the incentive system itself, together with how these 
effects may be reduced when alternative management control tools hold a stronger presence 
with the employees. Even when the incentive system is designed by what previous studies 
has shown to generate the desired effect, the organisational specific context may affect the 
result. Further, it is discussed that the highest results are achieved when the incentive system 
is designed to work within a specific context, as it then strives towards the same vision as 
other management control tools.  

Key concepts: incentive system, management control, management control tool, 
manufacturing environment, motivation, participation, performance, culture, teamwork.  

  



 
 

Sammanfattning 
Belöningssystem är vanligt förekommande inom många organisationer då det anses vara ett 
kraftfullt styrverktyg som ger företaget möjlighet att styra organisationen mot definierade 
mål genom att skapa gemensamma incitament för medarbetarna. Tidigare studier har visat 
att beroende på hur ett belöningssystem designas kan olika effekter genereras. Med detta 
som bakgrund är syftet med studien att inom kontexten tillverkningsindustri undersöka en 
konfiguration av designvals betydelse för effekten av ett belöningssystem. 

En litteraturstudie har utförts för att kartlägga vad forskningen visar för effekter av olika 
designval och hur dessa påverkar medarbetare och i förlängningen även organisationen. 
Denna fallstudie av Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB undersöker hur 
belöningssystemet som tillämpas är utformat och vilka effekter detta genererar utifrån 
organisationens specifika kontext. Motivation, delaktighet, samarbete, kultur och prestation 
är faktorer som har utvärderats. Data har samlats genom kvalitativa intervjuer med anställda 
för att förstå hur belöningssystemet design, användning och dess plats i organisationens 
kontext. Empiriska data har sedan analyserats och relaterats till tidigare studier. 

Slutsatserna och diskussionen kretsar kring effekterna av ett belöningssystem och hur dessa 
påverkas av designen av belöningssystemet, samt hur effekterna av ett belöningssystem 
minskar då alternativa styrverktyg har en starkare närvaro hos medarbetarna. Även då 
belöningssystemet är utformat enligt vad tidigare studier påvisat ska generera den sökta 
effekten kan den organisationsspecifika kontexten påverka resultatet. Vidare diskuteras att 
belöningssystemet kan nå bäst resultat när det är designat att verka inom en specifik kontext, 
eftersom det då tenderar sträva mot samma mål som övriga styrverktyg. 

Nyckelord: belöningssystem, styrning, styrverktyg, tillverkningsindustri, effekt, designval, 
motivation, delaktighet, prestation, kultur, samarbete.  
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1 Introduktion 
Kapitlet introducerar läsaren för bakgrunden till studien, vilket placerar belöningssystem i en 
styrningskontext och förklarar studiens akademiska bidrag. Det följs av studiens syfte, en kort 
beskrivning av fallföretaget och uppdragsgivaren Toyota Material Handling Manufacturing 
Sweden AB och avslutas med en disposition för resterande del av rapporten. 

 Bakgrund 
Inom företagsvärlden används styrning som ett medel av ledningen att uppnå mål för 
organisationen. Styrning har därför en viktig roll för organisationers utveckling. Användandet 
av olika typer av styrverktyg är ett sätt för ledningen att peka ut och senare följa upp 
riktningen för organisationens medarbetare, exempelvis kultur, rutiner, belöningar och 
mätsystem. 

Styrning är ett brett begrepp och som många har åsikter om. Vissa anser att styrning är ett 
medel för ledningen att vertikalt inom organisationen realisera sina strategier och mål 
(Birnberg, 2011), andra ser styrning som en samling av horisontella operativa handlingar 
(Otley, 1994). Oavsett syn på styrning innebär det en utmaning för organisationen då det finns 
många potentiella fallgropar.  

Användandet av styrverktyg är ett sätt att försöka stärka kontrollen över framfarten av 
organisationen och de används på ett eller annat sätt i alla företag. Styrverktyg kan därför ses 
som ledningens förlängda arm. Det mesta i forskningsväg pekar mot att ett styrverktyg inte 
agerar isolerat från andra, även fast det råder delade åsikter hur styrverktyg faktiskt 
samspelar med varandra (Chenhall, 2003; Ferreira & Otley, 2009; Grabner & Moers, 
2013; Malmi & Brown, 2008; Simons, 1994). Detta får konsekvenser när ett styrverktyg ska 
utvärderas i och med att relationerna till övriga styrverktyg inverkar på effekten av det. 

Belöningssystem (eng. incentive system) är ett styrverktyg som är förekommande hos många 
företag och som svarar mot att individen förväntar sig någon form av framtida avkastning 
baserad på en viss insats (Ryan & Deci, 2000). Det finns olika typer av belöningssystem, men 
de två som man oftast först tänker på är monetära och icke-monetära belöningssystem. Det 
förstnämnda är framförallt är kopplat till bonusar och det sistnämnda till exempelvis beröm 
och gåvor. Belöningssystem innefattar även andra typer, till exempel sådana som kan påverka 
individens karriärmässiga fortskridning. 

Belöningssystem har enligt Cäker (2013, s. 225), doktor i företagsekonomi, potential att vara 
en högst värdefull del av organisationers styrning. Den globala konsultfirman Watson Wyatt, 
specialiserade på utformandet av belöningsprogram för organisationer, menar på att 
medarbetare med tydliga mål som blir belönade i enlighet med sina förväntningar är ofta 
mycket nöjda med sin arbetsplats (Watson Wyatt Worldwide, 2007). Även Cäker (2013, s. 
225) förklarar att belöningssystem är uppskattade av medarbetare i många organisationer, 
samtidigt som det även är ett kraftfullt styrmedel för chefer. Både Cäker (2013, s. 225) och 
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Watson Wyatt (2007) indikerar att ett väl utformat belöningssystem är ett uppskattat 
styrverktyg av både medarbetaren och organisationen. 

Till skillnad mot Cäker (2013, s. 225) och Watson Wyatt (2007) positiva syn på 
belöningssystem finns det även dem som har en mer negativ syn. Tidigare studier av 
framförallt motivationsforskare talar till exempel emot användandet av belöningssystem då 
belöningar enligt laboratoriestudier påvisar en negativ påverkan på individens inre drivkraft 
(Cerasoli, Nicklin & Nassrelgrgawi, 2016; Ryan & Deci, 2000). Garbers och Konradt (2013) 
visade däremot i sin meta-studie innefattandes 146 olika studier att effekten av belöningar 
var signifikant större för fält- än laboratoriestudier. Det innebär att studier där belöningar 
studerades och relaterades till sin kontext överlag var mer positiva till belöningssystem än de 
som studerades utan kontext. Då belöningssystem kan användas inom organisationer till mer 
än enbart vara en motiverande faktor, exempelvis skapa ett större intresse hos medarbetarna 
för organisationen, anses kontexten vara nödvändig för att kunna studera ett 
belöningssystem på ett så rättvist sätt som möjligt. Garbers och Konradt (2013) meta-studie 
tolkas därför ytterligare förstärka bilden av att belöningssystemet som styrverktyg inte bör 
studeras utan att relateras till övriga styrverktyg och sin kontext.  

Motivationsforskarnas Cerasoli et al. (2016) och Ryan och Deci (2000) negativa inställning till 
belöningssystem indikerar att det är viktigt för ledningen att vara medveten om riskerna som 
kommer med användandet. Ett belöningssystem kan generera olika typer av effekter, till 
exempel öka intresset för organisationen eller öka produktiviteten. De effekterna som 
genereras beror på vilka designval som tillsammans bygger belöningssystemet och hur 
belöningssystemet samspelar med den övriga styrningen. En risk är just att ledningens 
eftersökta effekter med belöningssystemet inte når fram till medarbetarna på grund av 
felaktiga designval eller andra styrverktyg inverkar. Ett belöningssystem kan i värsta fall 
generera helt andra effekter än de önskade, vilket i förlängningen kan bli väldigt kostsamt för 
företaget samt oinspirerande för medarbetarna. 

Vid utformning av ett belöningssystem behöver flera olika typer av designval göras, som 
tillsammans utgör en konfiguration av designval. Det kan röra sig om huruvida 
belöningssystemet ska vara individ- eller gruppbaserat, det vill säga om medarbetaren ska 
bedömas på sin individuella insats eller om hela gruppen ska bedömas gemensamt. Det 
innebär även hur ofta statusuppdateringar gällande belöningen ska återkopplas etcetera. 
Tidigare studier har framförallt fokuserat på specifika designvals betydelse för olika effekter. 
Denna studie ämnar undersöka vilken roll kontexten spelar för belöningssystemets effekter 
givet en konfigurationens specifika designval. Exempel på vad som menas med kontext är 
bland annat övriga styrverktyg, organisationen strategi och mål, vilka effekter som faktiskt 
eftersträvades av ledningen, men även vilka processer, typ av arbetsuppgifter och typ av team 
som används. Denna studie kommer relatera tidigare studiers möjliga effekter med de 
tolkade uppnådda effekterna för fallstudien genom att utgå från designvalen och kontexten. 
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Beroende på vilken typ av bransch och andra mer företagsspecifika förutsättningar skiljer sig 
grundförutsättningarna för belöningssystem mycket åt. En säljare eller mäklare har till 
exempel ofta ett mer provisionsbaserat belöningssystem än vad en svetsare har, även typen 
av styrning kan skilja mellan branscher. I den här studien undersöks ett belöningssystem inom 
styrningskontexten tillverkningsindustri, där samma belöningssystem gäller för alla 
medarbetare inom organisationen. Det innebär till exempel att chefers individuella bonusar 
inte studeras. Vidare görs ingen skillnad på olika typer av belöningssystem i studien, även fast 
det uteslutande kommer vara ett monetärt belöningssystem som studeras i det specifika 
fallet.  

 Syfte 
Syftet är att inom kontexten tillverkningsindustri undersöka en konfiguration av designvals 
betydelse för effekten av ett belöningssystem. 

Syftet uppnås genom att konfigurationens genererade effekter jämförs mot vad de enskilda 
designvalen har genererat för effekter i tidigare genomförda studier. 

 Fallföretag och uppdragsgivare 
Rapporten är resultatet av ett examensarbete på master nivå vid Linköpings universitet och 
fallföretaget som studeras är Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB 
(hädanefter TMHMS) i Mjölby, Östergötland. Fabriken i Mjölby är en av världens största 
tillverkare av lagertruckar och tillhörande tjänster. TMHMS har cirka två tusen anställda 
(Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB, 2017). Uppdragsgivaren hos 
fallföretaget är en person ur ledningsgruppen. Belöningssystemet som studeras inkluderar 
alla organisationens medarbetare, såväl produktionspersonal som tjänstemän.  

 Disposition 
De kommande kapitlen och deras innehåll beskrivs kortfattat i avsnittet nedan. 

Kapitel 2: Metod 

Kapitlet beskriver tillvägagångssättet som används i studien och motiverar de val som gjordes. 
Kapitlet diskuterar även trovärdigheten för studien genom att det använda tillvägagångs- 
sättet utvärderas. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Kapitlet presenterar resultatet av litteraturstudien och inleds med att förklara 
belöningssystemets styrningskontext genom att relatera belöningssystem till andra 
styrverktyg, följt av olika undersöka möjliga effekter och designval kring utformningen av ett 
belöningssystem. Slutligen lyfts ett resonemang gällande individens motivation och beteende 
kopplat till belöningssystem. 
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Kapitel 4: Analysmodell 

Kapitlet tar fram en analysmodell utifrån den teoretiska referensramen. Analysmodellen 
ligger till grund för senare analys.  

Kapitel 5: Empirisk data 

Kapitlet presenterar fallföretaget, dagens belöningssystem och de bakomliggande orsakerna 
till användandet enligt ledningen, samt hur belöningssystemet upplevs av medarbetarna.  

Kapitel 6: Analys 

I kapitlet presenteras först vilka effekter som tolkas uppnås av TMHMS belöningssystem varpå 
empirins plats i analysmodellen presenteras. Därefter följer analys utifrån de fem effekterna 
som litteraturen lyft fram som vanligast förekommande genom användningen av ett 
belöningssystem: stärkt motivation hos medarbetaren, stärkt delaktighet mellan organisation 
och medarbetare, stärkt samarbetsvilja mellan medarbetare, stärkt företagskultur, samt 
förändrad prestation. 

Kapitel 7: Slutsats & Diskussion 

I kapitlet besvaras studiens syfte, att inom kontexten tillverkningsindustri undersöka en 
konfiguration av designvals betydelse för effekten av ett belöningssystem. 
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2 Metod 
Kapitlet beskriver tillvägagångssättet som används i studien och motiverar de val som gjordes. 
Kapitlet diskuterar även trovärdigheten för studien genom att tillvägagångssättet utvärderas. 

 Vetenskaplig ansats och design 
Vid utformningen av studien genomfördes ett flertal val och avvägningar, vilka grundades i de 
förutsättningarna som fanns för studien, studiens syfte samt utifrån rekommendationer över 
hur en vetenskaplig studie kan utformas. Studien utformades och bedrevs som ett 
examensarbete riktad till ett fallföretag. En fallstudie kan förklaras som ett tillvägagångssätt 
som syftar skapa förståelse om ett område utifrån ett specifikt studerat fall (Flyvjerg, 2006). 
En fallstudie valdes som ansats till följd av den problematik som initialt sågs i att särskilja 
belöningssystem från sin egen kontext. Ett belöningssystem kan utformas på många olika sätt 
och där till exempel samspelet till övrig styrning också påverkar. Den här problematiken 
gjorde att vi ansåg det nödvändigt att samla in data där ett enskilt fall noggrant kunde 
studeras och kontexten kartläggas. 

Enligt Flyvbjerg (2006) är en vanlig missuppfattning att det inte går att generalisera utifrån en 
fallstudie. Flyvbjerg (2006) menar att fallstudier är minst lika viktiga som kvantitativa studier 
och båda behövs för att driva vetenskapen framåt. Flyvbjerg (2006) fortsätter med att 
fallstudier där kontexten och intentionen förklaras tydligt, mycket väl kan bidra till 
generaliserbarhet inom ett visst område. I denna studie förklaras fallföretagets kontext dels 
utifrån den specifika designvalskonfigurationen, dels utifrån övriga styrningsaspekter som 
antingen direkt eller indirekt ansågs påverka belöningssystemet. Intentionen förklarades 
tidigare i avsnitt 1.1 Bakgrund men tål att upprepas: 

Denna studie ämnar undersöka vilken roll kontexten spelar för 
belöningssystemets effekter givet en konfigurationens specifika 
designval. Det görs genom att relatera tidigare studiers möjliga 
effekter med de tolkade uppnådda effekterna för fallstudien genom 
att utgå från designvalen och kontexten. 

Som tidigare förklarades kan ett belöningssystem vara utformat på många olika sätt och vad 
som anses som ett väl fungerande belöningssystem beror till stor del på sin kontext. Att fånga 
denna kontext ansågs lättast genom en tolkande snarare än en konstaterande ansats, 
eftersom data som samlades in lättare skulle kunna byggas ihop till en större kontext. En 
konsekvens till följd av den tolkande ansatsen är dock att våra tidigare kunskaper, attityder 
eller erfarenheter influerade studien på ett omedvetet sätt.   

En tolkande fallstudie kommer som alla metodval med vissa konsekvenser. Klein och Myers 
(1999) presenterar att tillvägagångssättet kan medföra en förståelse av hur en individ tänker 
och handlar i sociala och organisatoriska kontexter. Samtidigt framhåller de att det tolkande 
tillvägagångssättet innebär att förståelsen som kan skapas är ett resultat av den sociala 
konstruktionen som studeras. Klein och Myers (1999) presenterar även sju principer för hur 
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data bör hanteras i en tolkande fallstudie, varav vissa principer har varit tydligare närvarande 
än andra i detta arbete. Den fundamentala principen om den hermeneutiska cirkeln 
presenterar förståelse som något som kan erhållas genom att iterera mellan fristående delar 
för att skapa en total förståelse, i detta fall har arbetet skett enligt detta genom att empirisk 
information har sammanställts utifrån tretton intervjuer med respondenter från fallföretaget. 
De följande sex principerna bygger vidare på den hermeneutiska cirkelprincipen (Klein och 
Myers, 1999). Då arbetet har skett enligt det tolkande fallstudie tillvägagångsättet kan 
arbetets resultat ha påverkats enligt de tolkningarna och sammanvägningarna av information 
som har gjorts.  

Enligt Bryman och Bell (2015, s. 413–414) är det viktigt att även beakta författarnas kunskap, 
attityd och tidigare erfarenheter vid en vetenskaplig studie. Då vi båda har en snarlik 
utbildningsbakgrund finns risken att dessa tre faktorer kan ha påverkat studien. Exempelvis 
har vi båda en bakgrund att utvärdera företag utifrån ett styrningsperspektiv snarare än ur 
individens syn, vilket möjligtvis kan påverkat hur data tolkades och tillika resultatet av studien. 
Förhoppningen är dock att alla slutsatser ska vara väl underbyggda och att det ska gå att 
härleda våra resonemang. Den tolkande ansatsen kan ha inneburit att vår bakgrund fick en 
större inverkan än vad den hade fått om en konstaterande ansats skulle använts. 

Med anledning av att den tolkande snarare än konstaterande ansatsen valdes en kvalitativ 
utformning av studien, något som dessutom Klein och Myers (1999) rekommenderar. Att vi 
ville förstå de bakomliggande orsakerna kring belöningssystemet motiverade också en 
kvalitativ utformning, snarare än en kvantitativ. En kvalitativ utformning av studien 
underlättar interaktionen mellan intervjuaren och respondenten, vilket öppnar upp 
möjligheten att fånga just bakomliggande orsaker som annars kunde missats (Klein & Myers, 
1999). Skulle en kvantitativ metodik valts istället för den kvalitativa hade det gjort det möjligt 
att samla in mer data. En kvantitativ metodik ansågs däremot inte förbättrat studien då det 
var djupgående och bakomliggande data som eftersöktes för att bygga kontexten. För mer 
information om trovärdigheten för studien se avsnitt 2.3 Trovärdighet för studien.  

 Arbetsgång 
Studien genomfördes i sex steg och i den kronologiska ordningen nedan. Den initiala och 
fortsatta litteraturstudien beskrivs tillsammans under avsnittet litteraturstudie, följt av 
separata avsnitt för förstudie, skapande av intervjumall, empirisk datainsamling följt av det 
avslutande avsnittet dataanalys. 

1. Initial litteraturstudie 
2. Förstudie 
3. Fortsatt litteraturstudie 
4. Skapande av intervjumall 
5. Empirisk datainsamling genom intervjuer 
6. Dataanalys 
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2.2.1 Litteraturstudie 
Målet med genomgången av litteratur varierade beroende på vilken fas arbetet var i. Initialt 
sammanställdes litteratur med målet att skapa en grundförståelse inom ämnet samt 
identifiera en akademisk infallsvinkel. Då våra tidigare erfarenheter av belöningssystem vara 
små finns en risk att den initiala litteraturstudien kan ha haft en stor påverkan på resterande 
del av studien. Efter den initiala litteraturstudien sammanställdes litteratur med avsikten att 
bygga ett teoretiskt ramverk som skulle ligga till grund för den empiriska undersökningen och 
senare analysen.  

Sammanställningen av litteratur skedde genom ett iterativt tillvägagångssätt. Startpunkten 
för varje ny sökning utgjordes av ett eller flera nyckelord/nyckeltermer som användes som 
söktermer. Inledningsvis fanns en utmaning gällande vilka nyckelord/nyckeltermer som skulle 
användas i sökningen. I delvis samråd med handledaren för arbetet identifierades några 
böcker och artiklar som en lämplig utgångspunkt för en första läsning om belöningssystem, 
Controllerhandboken (Nilsson & Olve, 2013) och Management Control Systems (Merchant & 
Van der Stede, 2017) för att nämna två.  

Arbetet med att identifiera de initiala söktermerna i litteraturstudien utgick således ifrån 
dessa källor i kombination med våra egna och fallföretagets tankar rörande belöningssystem. 
Exempel på inledande söktermer var: ”incentive system” och ”managing control system”. 
Söktermerna genererade sedan ett antal sökresultat som genomgick en initial granskning av 
titel och sammanfattning. Ansågs litteraturen fortfarande relevant efter den initiala 
granskningen, lästes den noggrannare och anteckningar fördes.  

Bedömning huruvida litteraturen ansågs relevant eller inte gjordes genom att undersöka om 
det fanns en tydlig koppling till belöningssystem utifrån en styrningskontext, designval eller 
påverkan på individens motivation och beteende. Exempel på vad som sågs som en 
styrningskontext var belöningssystemets relation till andra styrverktyg, designval var 
utformning av belöningsparametrar och påverkan på individen beteende var motivation. 
Litteraturens relevans bedömdes även på aktualitet, metodval och typ av studie. Vi hade inga 
avvisningskriterier gällande aktualitet, metodval eller typ av studie, däremot eftersträvades 
en medvetenhet kring dessa faktorer som jämfördes med relevansen i innehållet. 
Arbetssättet går i linje med den tolkande ansatsen för studien genom att kontexten för andra 
studier relaterades till vår studie. Arbetssättet medför dock även de risker som ansatsen 
innebär (se avsnitt 2.1 Vetenskaplig ansats och design).  

Utifrån den lästa litteraturen identifierades därefter nya nyckelord/nyckeltermer och 
referenser, vilka sedermera genomgick samma process igen. Figur 1 illustrerar hur den 
iterativa sammanställningen av litteratur som beskrevs ovan genomfördes.  
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Figur 1 Illustrering av iterativ process för insamling av litteratur 

Genom att processen var iterativ kunde områden där flera författare antingen var likasinnade 
eller oliksinnade enklare identifieras, det vill säga det hjälpte till att förstå vilka åsikter som 
var kontroversiella eller norm inom olika områden. Avvikande åsikter jämfördes med 
kontexten i vår studie och motiverades noga i de fall som de tolkades lämpliga. 
Belöningssystemets koppling till övriga styrverktyg är exempel på där vi gjorde en egen 
tolkning. Processen avslutades när vi ansåg att ytterligare en iteration inte skulle tillföra ny 
viktig information inom det sökta ämnet, men det fanns däremot inga uttalade 
avslutningskriterier.  

2.2.2 Förstudie 
Efter den initiala litteraturstudien genomfördes en förstudie. Den som bestod av semi-
strukturerade intervjuer med fyra respondenter hos fallföretaget. Förstudien genomfördes 
för att det skulle generera en uppfattning om hur belöningssystemet var utformat, vilka de 
bakomliggande orsakerna till användningen av belöningssystemet var, samt ge en indikation 
på hur medarbetarna upplevde dagens belöningssystem. Resultatet av förstudien 
presenteras i kapitel 5 Empirisk data. Förstudien hjälpte till att ge en riktning åt den fortsatta 
litteraturstudien. 

Att förstudien genomfördes efter den initiala litteraturstudien var dels för vi skulle hinna 
bygga upp en viss förståelse i ämnet innan vi ville genomföra intervjuerna, dels som en 
kvalitetssäkring för den initiala litteraturinhämtningen. Alternativet att genomföra förstudien 
ännu tidigare (utan någon initial litteraturstudie) övervägdes men ansågs inte generera ett 
lika givande resultat i och med att det hade begränsat frågorna till enbart våra tidigare 
kunskaper. Den initiala litteraturstudien gjorde det även lättare för oss att ställa följdfrågor 
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då vi satt på en större kunskapsbas än vad vi hade gjort utan. Följdfrågorna kunde exempelvis 
ställas kring motivation, kommunikation och teamkänsla. En risk med tillvägagångssättet i 
förstudien var att frågorna och framförallt följdfrågorna påverkades i för stor grad av den 
initiala litteraturstudien. Frågeformuläret som användes som grund i förstudien med svar kan 
ses i bilaga 1. 

2.2.2.1 Urval av respondenter till intervjuer i förstudie 
Urvalet av respondenter till förstudien syftade till att generera en uppfattning om hur 
belöningssystemet var utformat, vilka de bakomliggande orsakerna till användningen av 
belöningssystemet var, samt ge en indikation på hur medarbetarna upplevde dagens 
belöningssystem. Urvalet gjordes därför för att svara mot detta. Totalt valdes fyra 
respondenter ut. Den första respondenten var en person i ledningsgruppen som förklarade 
hur dagens belöningssystem var utformat och de bakomliggande orsakerna. De resterande 
tre respondenterna valdes ut av fallföretaget efter vi lämnade önskemål om att få intervjua 
produktionspersonal. Önskemålet om att intervjua respondenter som arbetade i 
produktionen gjordes för att skapa en förståelse av hur belöningssystemet uppfattades av de 
som innefattas av det men inte direkt kunde påverka utformningen. Att de tre 
respondenterna valdes ut av fallföretaget och inte av oss själva var till följd av att 
produktionen inte skulle bli negativt drabbat av intervjuerna. Produktionen är styrd av 
takttider och intervjuerna innebar att respondenterna lämnade sin position, därför behövde 
intervjuerna schemaläggas av en koordinator hos fallföretaget. En risk med att fallföretaget 
valde ut respondenter är att respondenterna i fråga kan ha blivit valda på grund av en särskild 
ståndpunkt i ämnet. Denna risk ansågs däremot som liten och framförallt ansågs det inte ha 
en stor inverkan på förstudien om någon respondent försökte få en egen vinning med sina 
svar, eftersom syftet var att identifiera områden snarare än specifika åsikter. 

2.2.3 Skapandet av intervjumall 
Utifrån en framtagen analysmodell (se kapitel 4 Analysmodell) som bygger på den teoretiska 
referensramen skapades en intervjumall, se bilaga 3. Intervjumallen skulle se till så att alla 
områden i analysmodellen täcktes under intervjun. Vi ville att intervjumallen skulle vara ett 
levande dokument där nya frågor kunde tillkomma om det identifierades nya områden under 
tidigare intervjuer. Att vi ville att det skulle vara ett levande dokument berodde på att vi inte 
hade erfarenhet av att leda intervjuer sedan tidigare och detta gav oss en möjlighet att 
förbättra oss utifrån lärdomar som drogs under vägen. Exempel på hur det levande 
dokumentet användes var att under intervjuprocessen förändrades ordningsföljden på 
frågorna något för att frågorna skulle ställas i en naturligare följd. 

Intervjumallen sågs framförallt som ett riktgivande dokument och vi ville att intervjuerna 
skulle vara semi-strukturerade, där följdfrågor beroende på respondentens svar 
uppmuntrades. Upplägget med öppna grundfrågor följt av följdfrågor gick i enlighet med 
Bryman och Bells (2015, s. 13) förklaring av semi-strukturerade intervjuer, något som de 
beskriver som ett samtal med ett syfte. En risk med det semi-strukturerade upplägget är enligt 
Klein och Myers (1999) att vi skulle kunna bli överrumplade av mängden data och åsikter som 
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lyftes under intervjuerna. Vi ansåg dock aldrig att det blev ett problem i och med att vi båda 
deltog under alla intervjuer och kunde hjälpas åt att fånga upp alla lösa trådar. 

Intervjumallen delades upp i fyra huvudsakliga delar: inledande frågor, organisationsspecifika 
frågor, frågor om belöningssystemets utformning, samt individspecifika frågor. Alla frågor 
syftade till att ställas till alla respondenter, med undantag från fyra frågor gällande 
belöningssystemet koppling till andra styrverktyg inom organisationen. Dessa frågor ställdes 
bara till dem som ansågs ha tillräcklig insyn, det vill säga de högre tjänstemännen. Frågorna 
strävade efter att formuleras så öppet och neutralt som möjligt även fast de svarade mot ett 
visst område i analysmodellen. Genom de öppet och neutralt ställda frågorna ville vi försöka 
undvika risken att styra respondentens åsikter. Intervjumallen avslutas med en 
uppsamlingsfråga där individen gavs möjlighet att tillägga om det var något som inte hade 
lyfts under intervjun, vilket inkluderades i enlighet med Bryman och Bells (2017, s. 463-464) 
rekommendation. 

2.2.4 Empirisk datainsamling 
Alla intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte med respondenten och med oss båda 
närvarande. Enligt Bryman och Bell (2015, s. 217) ger data generad från intervjuer 
genomförda ansikte mot ansikte mer givande svar än telefonintervjuer. Till exempel är 
respondenten mindre benägen att svara: vet ej, ingen åsikt eller utelämna svar vid intervjuer 
helt och hållet när de genomförs ansikte mot ansikte (Bryman & Bell, 2015, s. 217). 
Intervjuerna genomfördes genom att en av oss ledde intervjun och den andra tog 
anteckningar. Alla intervjuerna spelades dessutom in efter tillåtelse av respondenten och 
efteråt lyssnade den som höll i intervjun på inspelningen och tog egna anteckningar. Därefter 
jämfördes och sammanställdes anteckningarna och en kopia av anteckningarna skickades till 
respondenten. Det här tillvägagångssättet möjliggjorde för respondenten att kommentera 
om personen ansåg att vi missuppfattat något som sades under intervjun. Fick vi inget svar 
om korrigering inom tio arbetsdagar tolkades det som att respondenten var tillfreds med vår 
tolkning. Genom kombinationen av två separata anteckningar samt den möjliga 
återkopplingen från respondenten ansåg vi att risken för feltolkningar som låg. 
Sammanställningen av intervjuerna genomfördes i direkt anknytning till intervjun. Bryman 
och Bell (2015, s. 495) rekommenderar just detta för att lättare kunna identifiera nya 
områden som bör undersökas vidare i efterföljande intervjuer. 

En risk som identifierades inför intervjuerna var att respondenter skulle försöka utnyttja 
situationen genom att påverka våra resultat för att få egen vinning. Denna risk var svår att 
undvika helt, men vi försökte vara uppmärksamma om respondenter till exempel var väldigt 
fixerade på att prata om att bonusen var för låg. Det här var också en av anledningarna till att 
intervjuerna valdes att spelas in så att de kritiskt kunde granskas i efterhand. Utöver att 
försöka ha en dold agenda identifierades även risken att respondenter kan ha valt att inte 
svara uppriktigt på frågorna till följd av oro för sin integritet. För att minska betydelsen av 
denna risk informerades respondenten tydligt både innan och under intervjun att svaren 
skulle behandlas anonymt. 
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Lärdomar som drogs under intervjuernas gång var att vi som intervjuare blev bättre på att 
använda tystnad och korta frågor för att respondenterna skulle utveckla sina svar. Vi upplevde 
också att inflikningar av antecknaren kunde vara ett viktigt verktyg för att fånga upp lösa 
trådar. Just inflikningarna hade vi ursprungligen en tanke om att undvika i största möjliga mån 
för att ge intervjuaren och respondenten möjlighet att endast fokusera på varandra. Efter 
några genomförda intervjuer insågs dock att användningen av inflikningarna medförde att 
respondenterna kändes mer avslappnade om den som antecknade också ibland pratade. 

2.2.4.1 Urval av respondenter till intervjuer 
Den första intentionen till den centrala intervjuomgången var att urvalet av respondenter 
skulle innefatta cirka 15 respondenter. Siffran baserades på Kvale och Brinkmanns (2014, s. 
156) påstående om att 15 plus/minus 10 respondenter är lämpligt vid kvalitativa studier. 
Intervjuerna skulle sedan fortlöpa till vi ansåg att ingen ny information framkom via nya 
intervjuer och ett avbrottskriterium för intervjuerna hade då nåtts. Den planerade 
intentionen kunde dock inte genomföras till följd av en begränsande faktor från fallföretagets 
sida. Intervjuerna behövde bokas upp ungefär en månad före intervjutillfället, vilket innebar 
att den ursprungliga intentionen att använda ett avbrottskriterium slopades och ett fixt antal 
intervjuer bestämdes istället.  

Med utgångspunkt i resonemanget ovan valdes antalet respondenter till 15 stycken för att 
minska risken till att för få intervjuer hölls. Urvalet av respondenter skedde genom att vi valde 
elva specifika personer utifrån en organisationskarta. Organisationskartan kunde dock bara 
hjälpa oss välja respondenter ned till en viss organisationsnivå (produktionsledare, 
materialplanerare, produktionstekniker etc.). Nedanför den nivån behövde vi hjälp av en 
koordinator som fick välja de resterande nio respondenterna utifrån vårt önskemål på 
funktion. Anledningen till detta var samma som i förstudien, det vill säga att de blev tvungna 
att lämna sin position i produktionen för att delta. Det totala antalet respondenter blev till 
slut 13 stycken och inte den ursprungliga intentionen om 15 respondenter på grund sena 
avhopp. De 13 genomförda intervjuerna ansågs dock vara tillräckligt många eftersom de sista 
intervjuerna inte tillförde åsikter som avvek ifrån tidigare insamlad data. De 13 
respondenternas roller presenteras i figur 2. På grund av att vissa av respondenternas roll var 
höga skulle deras anonymitet inte kunna bevaras om deras roll hänvisades till i samband med 
att deras svar presenterades. Ur ett etiskt perspektiv ansåg vi det viktigt att de citat som 
presenteras i rapporten inte kunde bindas till en individ för att minimera risken för att de 
skulle ta skada av citatet. Varpå kommande citat har delats upp i ”Tjänsteman X” och 
”Produktionspersonal X”, där tjänstemännen representeras av de sju högsta rutorna i 
kommande bild. För ytterligare detaljer om urvalet i intervjuerna se bilaga 2.  



 

12 
 

 

Figur 2 De intervjuade respondenternas roller 

Urvalet utformades med avsikt att representera individer från olika positioner och nivåer 
inom organisationen. Till följd av storleken på fallföretaget blev vi tvungna att bortse från 
vissa avdelningar när respondenter valdes ut. Antalet respondenter hade blivit för stort för 
omfattningen av denna studie om respondenter från precis alla avdelningar tagits med. 
Tillvägagångssättet kan dock ha inneburit att data missats och/eller populationen hos 
fallföretaget blivit felaktigt representerat. 

2.2.5 Dataanalys 
Utifrån intervjuerna sammanställdes den empiriska datan utifrån två grupperingar: 
tjänstemän och produktionspersonal. Uppdelningen utgick ifrån vilken position i 
organisationen respondenten hade. Produktionstekniska chefer och uppåt ansågs ha en 
större organisatorisk insikt än de resterande respondenterna och dessutom innebar den 
hierarkiska nivån en brytpunkt för vad belöningssystemet baserades på. Från 
produktionschefer och uppåt baserades det nämligen på en procentandel istället för antal 
arbetade timmar. Uppdelningen genomfördes för att det antogs att de rollerna som 
grupperades som tjänstemän hade en roll med större insikt i organisationens styrning och 
resultat, varpå deras åsikter skulle kunna grundas på organisatoriska faktorer och därmed 
avvika från medarbetarna vilka snarare antogs ha ett mer individualistiskt tänk. Då vi inte 
hade kunskap nog att identifiera vart brytpunkten för olika kunskapsområden existerade, fick 
alla respondenter snarlika frågor för att studien inte skulle missa viktig kunskap. Indelningen 
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i de två grupperingarna användes i empirin med en initial tro om att det kunde existerade 
skilda åsikter beroende på hierarkisk nivå.  

Utifrån kategoriseringen av respondenterna sammanställdes sedan frågesvaren att svara mot 
respektive del i analysmodellen. Genom denna sammanställning kunde gemensamma och 
avvikande åsikter enkelt identifieras och presenteras. Det här tillvägagångssättet svarade väl 
mot syftet genom att det hjälpte att förklara samband mellan val och konsekvenser. En risk 
med genomförandet var att indelningarna baserades på vår tolkning vilket kan inneburit att 
misstolkningar gjorts. Risken gick dock i linje med det tolkande angreppssättet som togs på 
studien. 

Den sammanställda empirin analyserades sedan enligt ett just det tolkande 
tillvägagångssättet, där empirin tolkades varpå det sattes i relation till den teoretiska 
referensramen. Empirin bidrog med såväl förståelse av hur belöningssystemet var designat 
och hur det användes. Samt med en förståelse av den kontexten som existerade i det 
studerade fallet. Varpå en analys genomfördes.  

Analysen är uppbyggd enligt 3 steg. Det första är att den insamlade empirin sammanställs och 
presenteras i kapitel 5 empirisk data. TMHMS belöningssystem placeras sedan in i den 
framtagna analysmodellen, figur 3, enligt dess specifika konfiguration och gällande om de 
vanligt förekommande effekterna uppnås. De vanligt förekommande effekterna presenteras 
i avsnitt 3.3 Designval vid utformning av ett belöningssystem. Uppfattningen om vilka effekter 
som uppnåddes genom belöningssystemet krävde en tolkning från vår sida, där 
respondenternas svar tillsammans med vad de inte svarade byggde upp tolkningen hur 
belöningssystemets konfiguration uppnådde en effekt. 

Varpå analysen sedan presenteras och sammanställs i fem avsnitt, kapitel 6 analys, en för 
varje vanligt förekommande effekt med användningen av ett belöningssystem. Analysen sker 
enligt att den specifika konfigurationen som används av TMHMS, presenterad i figur 3, 
jämförs med tidigare studier som har uppnått den studerade effekten. Varpå en analys 
genomförs där det analyserade systemet och dess kontext sätts i relation till den 
sammanställda teorin. Varpå ett tolkande resonemang genomförs om vilka likheter samt 
skillnader som existerar mellan teori och det studerade fallet. Resonemanget har även en stor 
tonvikt i den rådande kontexten varav analysen således sker med ett fokus på vad som sker 
mellan konfigurationen och den vanligt förekommande effekten.  
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Figur 3 Analysmodell för kommande analys 

Det bör vidare framhållas att jämförelsen mellan teoretisk design och TMHMS faktiska design 
endast är en liten del av analysen. Där varje delanalys utgår från om en specifik effekt uppnås 
utifrån organisationens specifika kontext, samt om den faktiska designen liknar den 
presenterade teoretiska. Det är även viktigt att poängtera att det kan vara ett problem att 
analysera ett belöningssystem i relation till effekter som det inte är avsett för att uppnå. Då 
det finns andra verktyg och mekanismer inom organisationen som starkt inverkar på vilka 
effekter som slutligen uppnås.  

 Trovärdighet för studien 
Ansatsen för studien var en tolkande fallstudie där metodiken som användes var kvalitativ, se 
avsnitt 2.1 Vetenskaplig ansats och design. Fördelarna med denna ansats och design ansågs 
vara att utformningen av belöningssystem kunde studeras nära fallet där respondenters svar 
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kunde tolkas och tillsammans med andra svar bilda en kontext. Detta ansågs nödvändigt för 
studien då utformningen av ett belöningssystem och framförallt analysen av den är så pass 
beroende av kontexten. Nackdelen med ansatsen är att för stora växlar kan ha dragits utifrån 
fallet på grund av drivkraften att komma med nya insikter.  

Användningen av en fallstudie inom en begränsad tid som tillvägagångsätt innebar enligt oss 
att vissa områden inom organisationen inte kunde beaktas och därmed kan viktiga lärdomar 
ha gått förlorade. Genom studien användes även en tolkande ansats, vilket innebär att 
studien blir ett resultat av den förståelse som har skapats utifrån en sammanvägning av det 
studerade fenomenet. Förståelsen blir då baserad på de intervjuade respondenternas 
personliga uppfattning av den sociala och organisatoriska kontext som de verkar inom.  

Trovärdigheten för studien har stärkts genom att arbetet granskats och mottagit konstruktiv 
kritik rörande såväl studiens som rapportens utformning. Granskningen genomfördes av 
opponenter, handledare och examinator vid Linköpings universitet. Kritiken användes och 
justeringar gjordes därefter. Deras granskning ansågs minskat risken för att inte tillräckligt 
motiverade slutsatser har dragits. Nedan följer mer specifik diskussion om trovärdigheten för 
litteraturstudien, empiriinsamlingen och dataanalysen. 

2.3.1 Diskussion gällande litteraturstudie 
Då belöningssystem är omdiskuterat ämne, där vissa författare är förespråkare av 
användandet medan vissa är mer restriktiva, försökte åsikter från båda sidor fångas upp. Ett 
exempel där åsikterna skiljde sig åt var gällande belöningens betydelse för prestationen, där 
några författare ansågs att individbaserad belöning höjde prestationen, medan andra ansåg 
att gruppbaserad höjde prestationen.  

Litteraturen som användes undersöktes utifrån deras metodbeskrivning för att kunna tolka 
huruvida metodik som har användes ansågs relevant för kontexten i vår studie.  Anledningen 
till detta var att vi ville ge en så nyanserad tolkning av verkligheten som möjligt utifrån 
litteraturstudien, vilket också innebar att litteraturstudien skulle kunna användas för andra 
fall än enbart vår fallstudie. Litteraturstudien syftade till att ge oss en akademisk bild att 
jämföra det empiriska data med. Trots det användes i vissa fall, utöver akademisk litteratur, 
även populärvetenskaplig litteratur med argumentet att det belyste frågan på ett nytt sätt, 
till exempel Controllerhandboken (Nilsson & Olve, 2013). Litteraturinhämtningen skedde på 
ett iterativt sätt men likväl finns risken att infallsvinklar kan missats så att felaktiga slutsatser 
har dragits. 

Under litteraturstudien observerades en viss förskjutning mellan fält- och laboratoriestudier, 
där vi uppfattade att laboratoriestudier överlag var mer negativa till olika typer av belöningar 
som motivatorer än fältstudier. Denna observation befästes av Garbers och Konradt (2013) 
meta-studie innefattandes 146 olika studier om belöningar vilken visade att effekten av 
belöningar var signifikant större för fält- än laboratoriestudier, samt signifikant större för 
kvalitativa än kvantitativa studier. Denna skevhet försökte tas hänsyn till genom att kritiskt 
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granska metoden för respektive studie. Resultaten och slutsatserna utvärderades efter typ av 
studie och konstaterades därefter om de gick att tillämpa på denna studie.  

2.3.2 Diskussion gällande insamling av empiriska data och dataanalys 
Då vi inte hade tidigare erfarenhet att genomföra intervjuer valde vi att undersöka vanliga 
misstag och felkällor som kan uppstå i samband med dessa. Tre olika författares åsikter om 
felkällor vid vetenskapliga studier sammanställdes. Felkällorna fokuserar inte uteslutande på 
tolkande kvalitativa undersökningar och de kan i vissa fall uppfattas positivistiska i sitt 
tillvägagångssätt i motsats till intentionen av vår studie, till exempel Bryman och Bell (2015, 
s. 206). Det här tillvägagångssättet ansågs trots det som nödvändigt för vår studie just till följd 
av vår begränsade erfarenhet av att genomföra intervjuer. Efter sammanställningen 
kategoriserade vi felkällorna i tre kategorier: fel till följd av urvalet för intervjuerna (blå), fel 
till följd av utförandet under intervjuerna (gul), samt fel till följd av efterarbetet med 
intervjuerna (grön).  

Tabell 1 Sammanställning av potentiella felkällor som kan uppstå i samband med den empiriska datainhämtningen 

Författare  Felkällor 
Bryman & Bell 
(2015, s. 206) 

”Sampling 
error” 
 

”Sampling-
related error” 
 

”Data collection 
error” 
 

”Data 
processing 
error” 
 

Klein & Myers 
(1999) 

”Data access 
limitations” 

”Observer bias” ”Observer-
caused effects” 
 

”Complexities 
and limitations 
in the human 
mind” 

Norris (1997) “The availability 
and reliability of 
various sources 
or kinds of data, 
either in 
general or their 
availability to 
different 
researchers” 

“The reactivity 
of researchers 
with the 
providers and 
consumers of 
information” 

“The affinity of 
researchers 
with certain 
kinds of people, 
designs, data, 
theories, 
concepts, 
explanations” 

”The value 
preferences and 
commitments 
of researchers 
and their 
knowledge or 
otherwise of 
these” 

Norris (1997) 
forts. 

”Selection 
biases including 
the sampling of 
times, places, 
events, people, 
issues, 
questions and 
the balance 

“The personal qualities of 
researchers” 

”The ability of 
researchers, 
including their 
knowledge, 
skills, 
methodological 
strengths, 
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between the 
dramatic and 
the mundane” 

capacity for 
imagination” 

 

Utifrån de presenterade kategorier av felkällor i tabell 1 presenteras i tabell 2 nedan de olika 
potentiella felkällor som vi identifierade för just denna studie. Samtliga felkällor är även 
kommenterade med hur arbetet har genomförts med avsikt på felkällan. Kategorin fel till följd 
av urvalet för intervjuerna (blå) kallas ”Urval” och representeras av felkälla 1-3, kategorin fel 
till följd av utförandet under intervjuerna (gul) kallas ”Intervjugenomförande” och 
representeras av felkälla 4-7, samt kategorin fel till följd av efterarbetet med intervjuerna 
(grön) kallas ”Efterarbetet med intervju” och representeras av felkälla 8-9. Observera att det 
inte finns en direkt relation mellan en specifik felkälla i tabell 1 och en specifik felkälla i tabell 
2, det är däremot så att färgkodningarna (i tabell 1) sammantaget svarar mot de frågorna som 
är sammanställda under varje kategori i tabell 2.   

Tabell 2 Potentiella felkällor och kritik kring arbetet kopplat till felkällan 

Felkälla Kritik 
Urval 

1. Urvalet är inte 
representativt 
 

2. Nyckelrespondenter 
intervjuas inte 
 

3. Intervjuerna 
genomförs under en 
för kort tidsperiod 
 
 
 

1. Urvalet genomfördes med avsikt att ge en 
representativ bild av fallföretaget. Till följd av 
tidsbegränsning har dock inte åsikter från samtliga 
delar av organisationen varit möjliga att samla in. 
 

2. Till följd av tidsbegränsningen för arbetet och våra 
begränsade kunskaper om fallföretagets 
organisation kan nyckelrespondenter ha missats i 
studien, vilket kan ha inneburit att viktiga åsikter 
missats. Förhoppningen är dock att de 13 
respondenterna som ingick i studien, plus de fyra i 
förstudien sammantaget har gett en fullgod bild. 
 

3. Då studien genomfördes under en begränsad 
tidsperiod kunde inte intervjuerna förläggas under 
en längre tidsperiod. En kort tidsperiod antas 
kunna medföra en skevhet i svar till följd av 
positiva eller negativa företagshändelser som 
inverkar på stämningen hos organisationen.  
 

Intervjugenomförande 
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4. Det strukturerade 
frågedokumentet är 
felkonstruerat 
 

5. Undersökarens 
tidigare kunskaper 
och erfarenheter styr 
intervjun felaktigt  
 

6. Intervjuaren 
missuppfattar svaret 
från respondenten 
 

7. Respondenten ger 
ett: icke-svar, vet ej, 
eller vill inte svara 
 
 

4. En intervjumall med tillhörande frågor togs fram 
utifrån rekommendationer och riktlinjer från 
vetenskaplig litteratur gällande semi-
strukturerade intervjuer. Intervjumallen byggde på 
en analysmodell och blev den felkonstruerad finns 
risken att även intervjumallen blev det. För att 
minska denna risk sågs intervjumallen som ett 
levande dokument som förbättrades under 
processens gång genom att ytterligare frågor 
kunde tillkomma baserat på de inledande 
intervjuerna. 
 

5. Uppföljningsfrågor ämnades ställas öppet och 
neutralt och därigenom inte styra respondentens 
svar. Det finns dock fortfarande en risk att 
uppföljningsfrågorna påverkade respondentens 
svar.  
 

6. Anteckningar togs av oss båda för varje intervju, 
en under intervjun och en efteråt i samband med 
genomlyssning av intervjun. Anteckningarna 
jämfördes och sammanställdes därefter, samt gav 
respondent möjlighet att korrigera vår tolkning. 
Risken för felkällan ansågs därför som liten.  
 

7. Bryman och Bell (2015, s. 217) framhåller att 
respondenten är mindre benägen att ge icke-svar 
vid personligt genomförda intervjuer än vid 
intervjuer gjorda per telefon. Eftersom 
möjligheten gavs att genomföra samtliga 
intervjuer ansikte mot ansikte nyttjades detta. 
 

Efterarbetet med intervju 
8. Undersökarna drar 

en felaktig slutsats av 
intervjun 
 

9. Slutsatsen blir inte 
representativ för 
organisationen 
 

8. Innan den empiriska undersökningen skapades en 
analysmodell utifrån den teoretiska 
referensramen. Analysen av det empiriska 
dataunderlaget utgick från analysmodellen och var 
den felaktig kan det påverkat analysen av empirin. 
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9. Felkällan utgör en följdeffekt från ett icke-
representativt urval av respondenter. 
 

 

 Etik  
Denna studie utgår från Vetenskapsrådets (2017) rapport om god forskningssed och dess 
riktlinjer för en etiskt korrekt genomförd studie. Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer ansågs 
vara en lämplig utgångspunkt för denna studie då Vetenskapsrådet är en svensk myndighet 
som har en ledande roll i att bidra till högkvalitativ forskning i Sverige. Riktlinjerna presenteras 
nedan: 

1) Du ska tala sanning om din forskning. 
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering.  
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

Utöver att följa Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer gjordes även några andra etiska 
överväganden. Ett sådant övervägande var att vi tog emot ersättning av fallföretaget enligt 
deras riktlinjer för examensarbeten. Att ta emot ersättning och samtidigt genomföra en 
studie åt samma företag är en etisk gråzon. I det här fallet fanns det inget förutbestämd 
gynnsamt utfall för fallföretaget, inte ens att enbart ge dem beröm för sitt nuvarande 
belöningssystem, vilket enligt vår mening gjorde ersättningen tolerabel.  

Individens vinning är ett annat etiskt övervägande och dilemma som uppkom inför studien. 
Alla individerna hos fallföretaget ingick i belöningssystemet, vilket även innebar att vår 
uppdragsgivare ingick och således gjorde detta etiska dilemma omöjligt att undvika. 
Uppdragsgivaren var även en av de som fattade beslut om belöningssystemets utformning. 
Betydelsen av dilemmat ansågs däremot inte som så stor eftersom våra slutsatser snarare gav 
uppdragsgivaren mer underlag till att fatta beslut än vad det gynnade individen. 
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar resultatet av litteraturstudien och inleds med att förklara 
belöningssystemets styrningskontext genom att relatera belöningssystem till andra 
styrverktyg, följt av olika undersöka möjliga effekter och designval kring utformningen av ett 
belöningssystem. Slutligen lyfts ett resonemang gällande individens motivation och beteende 
kopplat till belöningssystem. 

 Belöningssystemet kopplat till andra styrverktyg 
Belöningssystem är ett styrverktyg som vanligtvis försöker påverka ett beteende hos 
organisationens medlemmar (Bonner et al., 2000). Fastän belöningssystem utformas med 
enbart belöning i åtanke, så inträder de oundvikligen i en del av ett större system av 
styrverktyg när de implementeras i organisationen. Merchant och Van der Stede (2017, s. 
xiii) beskriver Management Control System som både ett enskilt styrverktyg och som en 
samling av styrverktyg, vilka antingen enskilt eller tillsammans kan användas för att 
säkerställa att de anställdas beteende och beslut sker i enlighet med organisationens mål och 
strategi. Huruvida flera styrverktyg går att ses som en samling styrverktyg i ett system är en 
vanlig fråga bland styrningsforskare.  

Malmi och Brown (2008) varnar för att enbart studera ett styrverktyg isolerat, vilket är en 
åsikt som även Chenhall (2003) och Abernethy et al. (2015) delar. Både Garbner och Moers 
(2013) och Friis et al. (2015) bygger vidare på Chenhalls (2003) och Malmi och Browns (2008) 
resonemang och förklarar att det finns ett behov att relatera styrverktygen med varandra för 
att kunna realisera ett enskilt styrverktygs fulla potential. Det verkar således råda en 
akademisk överrensstämmelse om att relationen mellan styrverktygen bör studeras snarare 
än att enbart studera ett verktyg separat (Chenhall, 2003; Ferreira & Otley, 2009; Grabner & 
Moers, 2013; Malmi & Brown, 2008). Att undersöka belöningssystemets relation till övriga 
styrverktyg inom organisationen anses därför nödvändigt i denna studie. 

Det finns en uppsjö av olika styrningsmodeller som på olika sätt kategoriserar styrverktyg. En 
av dessa modeller är Malmi och Brown (2008) styrningsramverk. De delar upp styrverktyg 
enligt följande kategorisering: kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning, belöningar och 
bonusar, samt administrativ styrning. Malmi och Browns (2008) ramverk bygger på 
sammanställning och syntetisering av fyra decenniers litteratur i området och deras ramverk 
lyfts ofta fram som styrningslitteratur inom flera kurser på Linköpings universitet. Garbner 
och Moers (2013) lyfter dock kritik mot Malmi och Browns (2008) ramverk och menar till 
exempel att de inte borde uttala sig om hur deras styrverktyg samspelar med varandra, då 
deras ramverk enbart bygger på en litteraturgenomgång och inte en empirisk studie. Även i 
Bedford och Malmis (2015) tvärsnittsstudie av 400 stora bolag framkom frågetecken om hur 
väl överensstämmande Malmi och Browns (2008) olika styrverktyg egentligen samspelar som 
i verkligheten.  

En annan indelning av styrverktyg är den som Merchant och Van der Stede (2017) delar in i 
sin lärobok: resultat-, process-, personal- och kulturstyrning. Kategorierna är tydligt skilda från 
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varandra, eftersom indelningen baseras på syftet med styrningen. I läroboken relateras 
dessutom kategorierna till många olika nutida fallstudier (Merchant & Van der Stede, 2017, 
s. xiii). Kritik mot deras indelning är framförallt att den är för bred och kan upplevas som för 
övergripande och vag (Merchant & Van der Stede, 2017, s. xiii). I sitt grunduppförande saknar 
dessutom deras uppdelning en tydlig koppling till belöningssystem liknande Malmi och 
Browns (2008) ramverk har med sin kategorisering Belöningar och bonusar. 

Ytterligare exempel på styrverktygsmodeller är bland annat Westerlius och Westelius (2017) 
KRAM-modell där det mänskliga behovet används som en lins för att betrakta styrning, och 
Ferriera och Otleys (2009) tolv frågor som försöker kartlägga organisationens styrning, för att 
nämna två till. Det dem här fyra olika exemplen av styrverktygsmodell försöker säga är att det 
är svårt att välja ut en modell som den enda rätta. 

Denna studie ämnar undersöka designval och effekter för ett belöningssystem. Övriga 
styrverktyg hos organisationen bidrar till att klargöra kontexten som anses nödvändig för 
analyseringen av data och i förlängningen även öka trovärdighet för studien. Med 
anledningen av detta väljs därför en ny anpassad styrverktygsmodell att tas fram som tydligt 
sätter just belöningssystem i sin styrningskontext. Förhoppningen är att den nya anpassade 
modellen på ett enklare sätt ska kunna klargöra detta. 

 Anpassad styrverktygsmodell tas fram 
Den nya modell som tas fram utgår helt från belöningssystemets samverkan med andra 
styrverktyg. Den ska därför inte ses som en ny styrverktygsmodell som försöker konkurrera 
ut mer vedertagna styrningsmodeller likt Malmi och Browns (2008) ramverk. Om du som 
läsare har till vana att läsa om olika styrningsmodeller kan indelningen som görs uppfattas 
som att vissa styrverktyg borde befinna sig på olika konceptuella nivåer. Budget delar till 
exempel Malmi och Brown (2008) in på en lägre konceptuell nivå än kulturstyrning, något vi 
inte väljer att göra någon skillnad på. De övriga styrverktygens inbördes konceptuella relation 
anser vi inte vara det väsentliga i det här fallet, utan enbart deras konceptuella relation 
gentemot belöningssystemet. Belöningssystemet som eget styrverktyg förklaras inte heller 
mer ingående här utan den anses fångas upp av resterande del av rapporten. Under avsnitten 
3.2.1 – 3.2.4 nedan motiveras indelningen mer utförligt. 

3.2.1 Planering och budget 
Ett belöningssystem bygger på att det i någon form finns resurser att ta av för att dela ut 
belöningen. Denna resurs är pengar men även det mer diffusa begreppet tid, där exempelvis 
pengar kan ses som en nödvändighet för monetära belöningar och tid för icke-monetära 
belöningar. Det är självklart så att nästan uteslutande är både tid och pengar en förutsättning 
för samma typ av belöningssystem med argumentet ”tid är pengar”. Det är därför essentiellt 
att belöningssystemets totala effekter genererar större intäkter än kostnaderna för det i form 
av tid och pengar. Med detta resonemang som grund blir det därför planering och budget 
viktiga delar för ett belöningssystemets existens.  
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Flamholtz et al. (1985) förklarar planering som styrning i förväg. Planeringen lägger ribban för 
vad som förväntas av organisationens medlemmar och enar målen med organisationen 
(Malmi & Brown, 2008). Budgeten ses av Malmi och Browns (2008) som en del av den 
cybernetiska styrningen och särskiljer den mot planering med att hävda att planering inte 
behöver garantera ekonomi i likhet med budgeten. Merchant och Van der Stede (2017, s. 297) 
framhåller att budgeten är en viktig aspekt i organisationens planeringsarbete i motsats till 
det Malmi och Brown (2008) säger. Budgeten knyter enligt Merchant och Van der Stede 
(2017, s. 297) tydligt an till organisationens planering då de är båda är två centrala aspekter 
för organisationens kort- och långsiktiga arbete. Det är däremot svårt att säga om planeringen 
grundar sig på budgeten eller tvärtom då det finns olika tidshorisonter vid planering. 
Innovation kan till exempel uppmuntras genom att låta den långsiktig planering styra mer, 
medan om budgeten styr mer kan belöningsvariationerna mellan åren minska. Oavsett vilken 
som väljs vara den dominerande av de två visar resonemanget att båda är närbesläktade och 
spelar viktiga roller i förhållande till belöningssystemet. 

Enligt Malmi och Brown (2008) bygger budgeten på den prognos som ställs. Ställs prognosen 
felaktigt kan ett belöningssystem förstärka reaktionerna av den felaktiga prognosen 
(Fehrenbacher, 2013, s. 197). Prognosen ställs oftast baserat på någon typ av mätning och 
därför kan prognosen anses vara nära sammankopplad till hur olika effekter mäts, vilket 
förklaras mer i avsnitt 3.2.2 Prestationsstyrning nedan. Budgeten anses vara en direkt 
avgörande faktor för belöningssystemets existens vilket innebär att den inte väljs att ses som 
en del av prestationsstyrningen i kommande avsnitt trots sina likheter. Genom användandet 
av min- och maxnivåer på belöningsparametrar kan budgeten tydligt kopplas till 
prestationerna som genereras (för förklaring av belöningsparametrar och min- och maxnivåer 
se avsnitt 3.4 Möjliga designval vid utformning av belöningssystem). 

Ekonomisk riskdelning är ett begrepp som innebär att knyta samman organisationen budget 
med medarbetarens plånbok. Ekonomisk riskdelning skapar delaktighet mellan 
organisationen och medarbetaren enligt Bols (2009) genom att medarbetarens belöning 
svarar mot organisationens övergripande resultat. Går företaget bra utdelas en större 
belöning, och motsatsen, går företaget sämre delas en mindre eller ingen belöning ut. Den 
direkta kopplingen mellan belöningen och framgången för organisationen skapar ett större 
intresse för organisationen hos medarbetaren (Bols, 2009).  

Sammanfattningsvis är både planering och budget är grundförutsättning för 
belöningssystemet existens eftersom de möjliggör att resurser för belöningen finns. Vidare 
kan ett belöningssystem förstärka effekterna av en felaktigt ställd prognos. Ekonomisk 
riskdelning är ett enkelt sätt att göra medarbetarna mer intresserade och delaktiga i 
organisations framgång. 

3.2.2 Prestationsstyrning 
Mätningen som möjliggör att en prognos enklare ställs för budgeten, vilket förklarades i 
avsnittet ovan, indikerar att någon typ av prestationsmätning behövs för att underlätta 
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användandet av belöningssystem. DeNisi och Pritchard (2006) förklarar att 
prestationsstyrning involverar aktiviteterna: sätta mål, mätning av prestationer utifrån mål, 
samt återkoppling. Aktiviteterna som DeNisi och Pritchard (2006) lyfter är alla tre 
grundförutsättningar för att ett belöningssystem överhuvudtaget ska kunna användas. 
Spence och Keeping (2011) och Guerra-Lopéz och Hutchinson (2013) bygger vidare på 
resonemanget och förklarar att prestationsmätning ofta används som en del av 
prestationsstyrningen i syfte att generera data som behövs för att identifiera passande 
förändringar inom organisationen, samt stärker organisationens prestation och värde. Mer 
specifikt säger dem att prestationsstyrningen är ett viktigt sätt för organisationer att påverka 
sina medarbetare. 

Snarlikt Malmi och Browns (2008) cybernetiska styrning kan prestationsstyrning ses som en 
återkopplande process där prestationen relateras till en form av prestationsstandard via 
mätsystem (Green & Welsh, 1988). Prestationsstyrning som bygger på kvantifierade värden 
har visats sig signifikant mer framgångsrika än de som bygger på subjektiva bedömningar och 
känslor enligt Guerra-Lopéz och Hutchinson (2013). Samma författare förklarar även att 
enbart övervaka prestationen inte är tillräckligt, data måste användas och kontinuerligt 
utvärderas för att dess fulla potential ska kunna nås. Genom användandet av belöningssystem 
sker denna process på ett naturligt sätt, vilket ytterligare underbygger det nära sambandet 
mellan prestationsstyrning och belöningssystem.  

Sammanfattningsvis finns ett nära samband mellan prestationsstyrning och belöningssystem 
då prestationsstyrningen möjlig rättvis mätning och återkoppling. 

3.2.3 Processtyrning 
Utöver aktiviteter som tydligt går att mäta finns det även styrning som är betydligt svårare att 
mäta. Att mäta beteende är svårt och fastän försök har gjorts att mäta förändrat beteende, 
slutar det oftast i att resultatet av beteendet mäts det vill säga effekten. Processtyrning 
handlar om att få medarbetarnas beteende och arbetssätt att genomföras i enighet med 
organisationens intresse (Abernethy, Dekker & Schulz, 2015). En förutsättning för att lyckas 
med sin processtyrning är att veta vilka beteenden som är, respektive inte är önskvärda. Inom 
tillverkningsindustri arbetas ständigt med att minska spill och effektivisera processer för att 
göra tillverkningen mer lönsam. Det tolkas då som extra viktigt att belöningssystem 
uppmuntrar samma beteende som den övriga processtyrningen, eller åtminstone inte det 
motsatta beteendet. Uppmuntras motsatta beteendet anses stora risker kunna uppstå 
genom att medarbetare blir förvirrade och att konflikter mellan medarbetare ökar.  

Merchant och Van der Stede (2017, s. 86) lyfter beteendemässiga restriktioner som en typ av 
hjälpmedel inom processtyrningen. Beteendemässiga restriktioner innebär att 
organisationen gör det omöjligt att handla på ett icke-önskvärt sätt, vilket till exempel kan 
vara lösenord på datorer eller fysiska lås på arbetsstationer (Merchant & Van der Stede, 2017, 
s. 86). Beteendemässiga restriktioner kan liknas med Simmons (1994) avgränsningssystem 
(eng. boundary systems), där ledningen sätter upp tydliga regler och gränser som måste 
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respekteras. Inom tillverkningsindustri anses beteendemässiga restriktioner vara väldigt 
viktigt ur säkerhetssynpunkt. Att använda beteendemässiga restriktioner kan förhindra 
olyckor som skulle kunna ske på grund av att medarbetare stressar, till exempel installerande 
av ”dödmansgrepp” på maskiner. Då en vanlig effekt för belöningssystem är att försöka 
snabba på produktionstakten anses beteendemässiga restriktioner vara extra viktigt då 
belöningssystem används. 

Ett annat hjälpmedel eller snarare tillvägagångssätt som Merchant och Van der Stede (2017, 
s. 91) lyfter inom processtyrningen är redundans. Redundans är ett sätt för ledningen att visa 
vilka processer eller uppgifter som är prioriterade. Redundans innebär att rotera medarbetare 
genom att tilldela fler personer eller resurser än nödvändigt på vissa positioner i 
organisationen för att garantera att det sköts på ett önskvärt sätt (Merchant & Van der Stede, 
2017, s. 91). Redundans och leveranssäkerhet tolkas gå hand i hand, vilket förklaras genom 
att ha extra personal som kan hoppa in och stärka upp vid behov. En nackdel med redundans, 
framförallt inom personalintensiva branscher, är att det innebär en förhöjd personalkostnad 
(Merchant & Van der Stede, 2017, s. 91). Redundans tolkas inte vara en garanti för kvalitet 
eftersom de anställda inte blir lika specialiserade på sin uppgift om de roterar mellan olika 
positioner.  

Sammanfattningsvis är det vid relationen mellan processtyrning och belöningssystem 
nödvändigt att de båda uppmuntrar till samma eller framförallt inte motsatta beteenden hos 
medarbetarna. Beteendemässiga restriktioner kan effektivt hjälpa till att förebygga olyckor 
vid processförändring och redundans kan säkerställa hög leveranssäkerhet. 

3.2.4 Kulturstyrning 
Genom att se flera individer som en grupp eller struktur av individer möjliggörs styrande 
genom andra typer av styrverktyg (Malmi & Brown, 2008). Kulturstyrning är ett sådant 
styrverktyg. Kultur är ett brett begrepp. Flamholtz et al. (1985) förklarar kultur som en 
uppsättning av värderingar, övertygelser och sociala normer som delas av gruppmedlemmar 
och därigenom påverkar tankar och agerande. I en studie med 1800 CEO:s och CFO:s världen 
över svarade 90 procent att företagskulturen är viktig för organisationen (Graham et al., 
2017). O´Boyle et al. (2016) uttrycker att gruppbaserade belöningssystem kan användas för 
att underlätta kulturstyrningen inom en organisation. Organisationer med en effektiv 
företagskultur har även visats sig vara mindre troliga att vara kortsiktiga och agera oetiskt 
inom organisationen (Graham et al., 2017). 

Att arbeta fram en djupt rotad kultur inom en organisation kan ta tid. Ett belöningssystem 
kan snabba på att bygga en kultur. O´Boyle et al. (2016) och Merchant och Van der Stede 
(2017, s. 370) uttrycker båda att gruppbaserade belöningssystem kan användas för att skapa 
en teamkänsla på arbetsplatsen och som i förlängningen underlättar kulturstyrningen inom 
organisationen. I en fallstudie av Román (1994) undersöktes belöningssystemet betydelse för 
gemenskapen inom organisationen. Belöningssystemet ändrades från att vara individ- och 
avdelningsbaserat till att bli baserat på fabriksnivå (förklaringar till dessa begrepp se avsnitt 
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3.4.6 Individ- och gruppbaserad belöning, vilket resulterade i en högre gemenskap. 
Designvalen gällande gruppens storlek verkar således ha en stor inverkan på sambandet 
mellan belöningssystem och att bygga både delaktighet och företagskultur. 

Ingen studie har identifierats som undersöker om belöningssystemets påverkan på 
medarbetarna skiljer sig om det redan finns en väl fungerande företagskultur inom 
organisationen. Ett rimligt antagande är dock att betydelsen av belöningssystemet är mindre 
om kulturen sitter djupare rotad än kortsiktig belöning. Vidare anses betydelsen av att 
belöningssystemet utformas så att det speglar organisationens värderingar ännu viktigare då 
en redan existerande önskvärd företagskultur infinner sig. En förhoppning är att den 
empiriska undersökningen ska förtälja något mer om detta för detta fall. 

Sammanfattningsvis har belöningssystem en stor möjlighet att bygga upp en företagskultur 
inom organisationen. Finns en befintlig önskad företagskultur är det extra viktigt att 
belöningssystemet speglar de värderingarna. 

3.2.5 Belöningssystemets styrningskontext 
Figur 4 sammanställer de styrverktyg som anses betyda mest för belöningssystemets 
styrningskontext och baseras på resonemanget i avsnitt 3.2.1 – 3.2.4. Som tidigare förklarades 
bortses från att de olika styrverktygen kan befinna sig på olika konceptuella nivåer enligt 
annan styrningslitteratur. De olika verktygen tillsammans med belöningssystem inkluderas i 
en större cirkel vilket illustrerar att de sammantaget är delar som gemensamt inverkar på den 
kontext de existerar inom. Belöningssystemet representeras av en större cirkel än de andra 
gula cirklarna då det är det centrala studieobjektet i detta arbete.  
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Figur 4 Anpassad indelning av styrverktyg relevanta för belöningssystemets styrningskontext 

Styrningskontexten som sammanställdes i figur 4 kommer användas för att försöka förklara 
fallföretagets kontext. Genom att sätta studien i en tydlig styrningskontext eftersträvas att 
studien ska göra användbar även för andra fall, med grund i resonemanget som fördes i 
avsnitt 1.1 Bakgrund. 

 Möjliga effekter med belöningssystem 
Beroende på styrningskontexten kan belöningssystem användas för att uppnå olika typer av 
effekter. Abernethy et al. (2015) menar att en effekt för belöningssystem är att 
sammankoppla individens självintresse med organisationens mål. Shields och Shields (1998) 
framhåller att belöningssystem vanligen medför tre primära positiva effekter: den första är 
att belöningssystemet informerar vad ledningen anser är viktigt, den andra menar att 
motivationen hos medarbetarna kan ökas genom att belöna väl genomfört arbete och den 
tredje i form att det kan användas till att rekrytering eller behålla befintlig personal. Bonner 
et al. (2000) framhåller vidare att de vanligaste effekterna av ett belöningssystem är att 
motivera medarbetarna och styra de anställdas beteende och arbete. O´Boyle et al. (2016) 
uttrycker att belöningssystem även kan användas för att underlätta kulturstyrningen inom en 
organisation. Bols (2009) tolkning av belöningssystem är att det även kan ses som en 
riskdelning mellan organisationen och medarbetarna och därigenom stärka delaktigheten. 
Även en stärkt lagkänsla kan uppnås med användningen av ett belöningssystem enligt Friis et 
al. (2015). 



 

27 
 

Alla ovan nämnda effekter förutom stärkt motivation, rekrytering och behålla befintlig 
personal anses antingen direkt eller indirekt drivas av ett förändrat beteende. Ett förändrat 
beteende väljs att ses som ett medel som används för att uppnå en viss effekt. Valet görs för 
att beteende är en väldigt bred term som skulle göra kartläggningen mer svårtolkad än att 
studera respektive resultat av olika beteenden var för sig. Effekten rekrytering och behålla 
befintlig personal vilket Shields och Shields (1998) lyfter som en anledning till att använda 
belöningssystem väljs bort i resterande del av rapporten. Den effekten är inte beteendestyrd 
på samma sätt som övriga (undantag motivation) och anses därför inte kunna härledas till 
olika designval likt de andra effekterna. Till exempel hade det blivit väldigt svårt att tolka 
huruvida ett särskilt designval för belöningssystem påverkade en rekrytering eftersom 
individen sällan känner till den exakta utformningen innan personen faktiskt började arbeta. 
Det känns också väldigt långsökt att försöka härleda ett visst designval till att en anställd valt 
att stanna kvar på sin arbetsplats. Stärkt motivation kan inte heller ses som ett resultat av ett 
förändrat beteende, men motivationen kan trots det tydligare relateras till hur individen 
uppfattar olika designval. Stärkt motivation väljs därmed att tas med som en av fem effekter 
som ska undersökas. De fem effekter som undersöks är alla positiva i sin natur, men ett 
belöningssystem kan även generera en negativ eller oförändrad version på alla effekter. 
Sammanfattningsvis framgår de fem möjliga effekterna som undersöks i tabell 3.  

Tabell 3 Fem möjliga effekter för belöningssystem 

Möjliga effekter för belöningssystem 
Stärkt motivation hos medarbetaren 
Stärkt delaktighet mellan organisation och medarbetare 
Stärkt samarbetsvilja mellan medarbetare 
Stärkt företagskultur 
Förändrad prestation 

 

 Möjliga designval vid utformning av belöningssystem 
Effekterna som ett belöningssystem genererar påverkas av de olika designval som 
tillsammans bildar belöningssystemet. I kommande avsnitt följer en presentation om de olika 
val som uppstår vid designen av ett belöningssystem som styrningsverktyg och hur 
designvalen påverkar vilka effekter som genereras. Först presenteras övergripande 
information om hur ett generellt styrverktyg utformas varefter mer specifika aspekter för just 
belöningssystem presenteras. 

Överlag vid utformningen av styrverktyg är det viktigt att mål och strategier är tydligt 
definierade för att undvika att verktygen utformas på ett felaktigt sätt vilket skulle kunna leda 
till uppmuntran av ett icke-önskvärt beteende (Merchant & Van der Stede, 2017, s. 221). Även 
om det inte finns någon universallösning menar Merchant och Van der Stede (2017, s. 221) 
att två frågor bör ställas när ett nytt styrverktyg ska designas eller ett befintligt ska utvärderas:  

1. Vad är önskad effekt?  
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2. Vad är det mest troliga utfallet?  

Om det mest troliga utfallet skiljer sig från den önskade effekten, uppstår två följdfrågor:  

3. Vilka styrningsverktyg bör användas?  
4. Hur tajt styrande bör dessa verktyg vara?  

För att förstå vad som är ett styrverktygs önskade effekt behöver det finnas någon typ av 
strategi och målbild hur man ska ta sig dit. Merchant och Van der Stede (2017, s. 221) menar 
att det är bra att utgå från personalen och kulturen inom den för att kunna göra en 
kvalificerad gissning för det mest troliga utfallet av ett styrverktyg. Genom att utgå från 
personalen upptäcks lättare vilka brister som kan uppkomma i samband med användningen 
av olika styrningsverktyg, till exempel avsaknad av riktning, bristande motivation eller 
medarbetarnas personliga begränsningar (Merchant & Van der Stede, 2017, s. 221). 

Utformning av ett belöningssystem är starkt beroende på kontexten och det finns ingen given 
lösning. Enligt Fehrenbacher (2013, s. 196) kan det till och med vara så att flera 
belöningssystem kan finnas inom samma organisation. Optimalt menar Fehrenbacher (2013, 
s. 194), Shields och Shields (1998) samt Merchant och Van der Stede (2017, s. 309) att alla 
berörda parter bör vara involverade i utformningen av belöningssystemet, detta för att 
minska motståndet och öka förståelsen för belöningssystemet. Det kan dock vara en 
tidskrävande, dyr och komplex process för framförallt större organisationer (Shields & 
Shields, 1998; Merchant & Van der Stede, 2017 s. 309). 

DeNisi och Pritchard (2006) framhåller att det finns ett flertal övervägande och områden som 
bör behandlas vid utformningen av ett belöningssystem. De viktigaste enligt dem är att 
belöningen utgår från resultat som individen kan påverka, samt att 
belöningsförutsättningarna är tydligt formulerade, kommunicerade och rättvisa. Samtliga 
nämnda områden bör vara uppfyllda för att effekten av belöningssystemet ska uppnå sin fulla 
potential (DeNisi & Pritchard, 2006). Liknande DeNisi och Pritchard (2006) trycker Merchant 
och Van der Stede (2017, s. 366) på att belöningar bör vara förståeliga, önskvärda, utbetalda 
inom en rimlig tidsrymd, hållbara, kostnadseffektiva samt tillräckligt stora.  

Sammanfattningsvis finns det ett flertal aspekter som bör beaktas vid utformningen av ett 
belöningssystem. Det finns ingen universallösning men genom att vara medveten kring sina 
val så kan effekten kontrolleras. I följande avsnitt 3.4.1 – 3.4.6 presteras olika aspekter 
gällande belöningssystemets utformning. De baseras dels på DeNisi och Pritchard (2006) och 
Merchant och Van der Stedes (2017, s. 366) tankar i stycket ovan, och dels på faktorer som 
identifierats i andra studier.  

3.4.1 Objektiva eller subjektiva bedömningar 
Enligt Budworth och Mann (2011) finns tre primära faktorer som påverkar uppfattningen av 
en prestation: den faktiska arbetsprestationen, subjektivitet hos bedömaren och mätfel. 
Samma författare förespråkar att ett belöningssystem bör utformas så att mätningen sker så 
objektivt som möjligt, vilket då minskar risken för att en subjektiv bedömning påverkar 
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resultatet samt att utvärderingen enklarare kan automatiseras och således minska 
kostnaderna för dess användning. Guerra-Lopéz och Hutchinson (2013) motiverar att 
prestationsstyrning som bygger på kvantifierade värden är signifikant mer framgångsrika än 
de som bygger på subjektiva bedömningar och känslor. Även Merchant och Van der Stede 
(2017, s. 43) motiverar objektivitet som en viktig del för belöningssystem. Huruvida det är 
möjligt att vara helt objektiv i sin mätning är svårt att säga. Mätningen bygger på 
prestationsstyrningen där mål sätts upp som senare mäts emot. Det finns även synsätt som 
beskriver komplexiteten i att vara helt objektiv, till exempel menar Lee och Baskerville (2003) 
att den subjektiva uppfattningen är den objektiva verkligheten. 

Subjektivitet i ett belöningssystem kan framträda antingen genom att belöningsparametrarna 
i sig är subjektiva, eller att belöningsparametrarnas viktning sätts subjektivt (Gibbs, Merchant 
& Vargus, 2004; Bol, 2009). Ett belöningssystem kan enligt Gibbs et al. (2004) utformas med 
subjektiva mätetal och ge ett bra resultat när det finns en ömsesidig respekt mellan den med 
belöningsmakt och den som erhåller belöning. Vidare krävs även att belöningsmakten fattar 
rättvisa och opartiska beslut, samt att den som erhåller belöningen inte försöker påverka 
belöningsmaktens beslut, annars riskerar subjektiva belöningsparametrar leda till interna 
konflikter. I skillnad till Gibbs et al. (2004) påvisade Simons (1994) studie att subjektiva 
belöningsparametrar kan användas framgångsrikt när det inte existerar en långsiktigt 
uppbyggd respekt mellan parterna. I Simons (1994) studie undersöktes 10 nytillträdda chefer 
och dess användning och bedömning av subjektiva belöningsparametrar. Studien påvisade att 
det snarare behövs en hierarkisk närhet än respekt mellan de båda parterna, således tolkas 
att subjektiva belöningsparametrar kan användas inom en organisation på en hög hierarkisk 
nivå och inte längre ner i organisationen eftersom avståndet mellan den belönade och 
belöningsmakten då blir för stor. Vidare är subjektiva bedömningsparametrar fördelaktiga för 
både företaget och medarbetaren när stora oförutsedda händelser sker i och med att en 
anpassning till situationen då kan göras (Gibbs, Merchant & Vargus, 2004; Kuvaas et al., 2016). 
Simons (1994) studie påvisade även detta i ett mer praktiskt sammanhang där de studerade 
cheferna som ansvarade för stora strategiska förändringar gav de subjektiva parametrarna en 
större viktning än de cheferna som skulle genomföra mindre förändringar.  

Användningen av subjektiva belöningsparametrar kan användas för att motverka de negativa 
sidorna av att endast använda objektiva parametrar. Enbart objektiva belöningsparametrar 
tenderar att leda till ett kortsiktigt beteende där individerna belönas utifrån en satt budget 
(Gibbs, Merchant & Vargus, 2004; Bol, 2009). Om till exempel oförutsedda investeringar 
tvingas fram under ett budgetår kan det ha en negativ inverkan på en belöningsparameter 
och således medföra en negativ inverkan på storleken av individens belöning. En subjektiv 
bedömning skulle då kunna minska den negativa inverkan (Gibbs, Merchant & Vargus, 2004). 
I ett sådant fall skulle en subjektiv bedömning kunna användas för att inte negativt påverka 
medarbetarens motivation. 

Sammanfattningsvis är användningen av objektiva belöningsparametrar enklare att praktiskt 
genomföra än subjektiva. De objektiva behöver ingen manuell bedömning och är därför 
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lättare att kommunicera till de anställda genom dess tydlighet. Subjektiva 
belöningsparametrar är dock mer flexibla och kan ta hänsyn till fler faktorer än de objektiva, 
men de kräver en större administrativ insats. Subjektiva bedömningar kan användas antingen 
när det finns en ömsesidig respekt mellan belöningsmakten och den som erhåller belöning 
(Gibbs, Merchant & Vargus, 2004), eller när det finns en hierarkisk närhet mellan parterna 
(Simmons, 1994). 

3.4.2 Information, kommunikation och återkoppling 
Flertalet forskare har en gemensam överrensstämmelse om att informationen om 
belöningssystemet bör vara lättförståelig, lättåtkomlig och transparent för medarbetarna för 
att belöningssystemet ska generera effekt (DeNisi & Pritchard, 2006; Kuvaas et al., 2016; 
Merchant & Van der Stede, 2017, s. 45). DeNisi och Pritchard (2006) fortsätter med vikten att 
tydligt förklara de förväntningar som behöver uppfyllas för att belöning ska erhållas, samt hur 
storleken på belöningen styrs. Simons (1994) motsäger delvis detta i sin studie, som 
redogjordes för i förra avsnittet, där höga chefer snarare blev subjektivt bedömda och 
belöningens storlek skedde utifrån en individuell belöning. Den hierarkiska närheten mellan 
belöningsmottagaren och belöningsmakten tolkas enligt Simmons (1994) studie vara det som 
framförallt styr hur tydlig informationen behöver vara. Belöningen behöver dessutom 
uppfattas som åtråvärd ur medarbetarens perspektiv för att inte effekten av belöningssystem 
ska tappa i kraft (Merchant & Van der Stede, 2017, s. 11).  

Frekvent återkoppling av ett belöningssystem bör enligt DeNisi och Pritchard (2006) 
eftersträvas då det tydligt informerar om de framsteg som sker och bidrar till att bibehålla 
motivation hos medarbetarna. Återkopplingen bör inte endast innehålla information om 
nuläget utan även presentera möjliga förbättringar och hur dessa kan genomföras (DeNisi & 
Pritchard, 2006; Merchant & Van der Stede, 2017, s. 45). Kuvaas et al. (2016) instämmer med 
DeNisi och Prichard (2006) och Merchant och Van der Stede (2017, s. 45) men understryker 
behovet att de ansvariga för belöningssystemet behöver ta en stödjande och rådgivande roll 
istället för att enbart bedöma. Detta för att för att långsiktigt främja prestation och även 
individernas uppfattning om möjlighet till självstyre. Individens bakomliggande orsaker till 
detta undersöks under avsnitt 3.5 

Sammanfattningsvis är återkoppling ett område där forskningen är tvetydig. Å ena sidan 
motiveras att frekvent återkoppling behövs för att inte hämma motivationen hos individerna, 
å andra sidan får inte återkoppling ske för frekvent då individens uppfattning om självstyre 
påverkas negativt. Det finns även motstridiga åsikter om hur tydligt utformade parametrarna 
måste vara. Objektiva parametrar förutsätter en tydlighet för att fungera på ett önskvärt sätt, 
medan subjektiva parametrar är svåra att tydligt definiera och behöver dessutom uppfattas 
som rättvisa för att fungera. 

3.4.3 Tidsintervall 
Huruvida belöningssystemet ska utvärderas på exempelvis års- eller halvårsbasis är en fråga 
med direkt koppling till administrativa kostnader. Den eventuella förtjänsten av kortare 
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intervall måste jämföras med de ökade kostnaderna. Genom kortare tidsperiod märker 
medarbetarna snabbare av effekter av sitt arbete. Kuvaas et al. (2016) menar att kortare 
intervall minskar risken för att belöningsparametrar blir redundanta eftersom en naturlig 
utvärdering av parametrarna sker oftare. Liknande Kuvaas et al. (2016) förordnar Friis et al. 
(2015) också kortare intervall då det även minskar risken att större produktionsfel som ligger 
utanför de anställdas kontroll påverkar belöningens storlek. En risk som finns med för korta 
intervall är dock att belöningen uppfattas bli så liten att den inte känns åtråvärd hos 
medarbetarna om den betalas ut för ofta. Merchant och Van der Stede (2017, s. 366) menar 
just på vikten att individen uppfattar belöningen som åtråvärd för att belöningssystemet ska 
få effekt.  

Sammanfattningsvis har kortare intervall sina fördelar genom att individen får se resultat av 
sina prestationer snabbare, men många av de fördelar som kortare intervall medför skulle 
kunna erhållas genom tydlig och frekvent återkoppling om belöningssystemets nuläge 
gentemot medarbetarna. 

3.4.4 Gränsvärden 
Enligt Merchant och Van der Stede (2017, s. 364) är bedömningsparametrarna vanligtvis 
utformade efter ett intervall med min- och maxnivå för belöningen, där belöningen ökar 
linjärt inom intervallet. Huruvida gränsvärden för bedömningsparametrarna bör användas 
beror helt på vilket perspektiv man ser på frågan. Individerna bör vilja ha en så låg miniminivå 
som möjligt och ingen maxgräns för att göra det enklare att erhålla en stor belöning. 
Ledningen i motsats strävar efter att ha kontroll över storleken på belöningen och vill utforma 
den utifrån ramarna satta i budgeten (Merchant & Van der Stede, 2017, s. 309). Friis et al. 
(2015) tar parti med individerna och hävdar att det inte bör finnas en maxgräns för hur stor 
belöningen kan bli i ett belöningssystem, detta då det inte skulle finnas något extra att arbeta 
för när de anställda har nått gränsen. Att inkludera gränsvärden för samtliga 
bedömningsparametrar innan en belöning kan utbetalas är ett verktyg som kan användas för 
att undvika höga utbetalningar från en enskild belöningsparameter, samtidigt som övriga 
värden är under förväntan (Merchant & Van der Stede, 2017, s. 358). Enligt Merchant och 
Van der Stede (2017, s. 358) är det extra noga att tänka på denna skevhet när parametrarna 
inte är relaterade till varandra på något annat sätt. Det skulle exempelvis kunna ske om en 
parameter är antal sålda enheter och det i övrigt saknas någon parameter som kan agera 
motvikt, till exempel resultat. Då skulle det principiellt kunna leda till att produkter ges bort 
eller säljs väldigt billigt för att maximera belöningen.  

Sammanfattningsvis medför användningen av minimigränser för en belöningsparameter en 
säkerhet för organisationen, då företaget inte tvingas till en belöningsutbetalning om 
verksamheten går dåligt. Maxnivå för belöningsparametrar medför att det minskar risken för 
att medarbetarna ska försöka maximera endast en belöningsparameter. Samtidigt riktas kritik 
mot användningen av en maxnivå då belöningssystemet riskerar tappa sin motiverande effekt 
när maxnivån nås. 
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3.4.5 Uppmuntra resultat eller beteende 
O´Boyle et al. (2016) studie visar på att när de anställdas ekonomi binds till organisationens 
framgång ökar effektiviteten och produktiviteten hos de anställda. Det argumentet talar för 
att enbart ha resultatparametrar i belöningssystemet. DeNisi och Pritchard (2006) varnar 
dock för att enbart uppmuntra resultatförbättringar innebär ett kortsiktigt arbetssätt. Genom 
att även uppmuntra processförbättringar kan man proaktivt belöna beteende som kan leda 
till goda resultat i framtiden. Enligt DeNisi och Pritchard (2006) bör därför 
belöningsparametrarna i ett belöningssystem fokusera likvärdigt på resultat som beteende, 
till exempel både ha en parameter som mäter resultat före skatt och en som mäter kvalitet. 

Sammanfattningsvis syftar ofta belöningssystems utformning på att ha en inverkan på de 
anställdas beteende. Beroende på om belöningssystemet fokuserar på arbetsprocessen eller 
arbetsprestationen kan långsiktigheten i organisationen påverkas. Det är därför viktigt att 
ledningen anpassar parametrarna så att de överensstämmer med företagets strategi och 
målsättning. 

3.4.6 Individ- eller gruppbaserad belöning 
För att förstå en grupps motivation räcker det inte att undersöka individernas motivation var 
för sig, individerna behöver dessutom relateras till varandra. Garbers och Konradt (2013) 
förklarar denna relation som ett rättviseförhållande mellan olika individer och menar att detta 
är det som framförallt särskiljer gruppbaserad belöning kontra individuell belöning. I den här 
rapporten tolkas rättvisa i förhållande till belöning som individens uppfattning om 
belöningens rimlighet utifrån sin egen insats, något som stöds av Garbers och Konradt (2013). 
Generellt gällande rättvisa i samband med gruppbaserad belöning finns två normer. Den ena 
handlar om att alla har rätt till lika belöning utifrån organisationens/gruppens resultat oavsett 
den individuella insatsen (gruppbaserad), medan den andra snarare handlar om att belöning 
erhålls i förhållande till insats (individbaserad) (Garbers & Konradt, 2013; Greenberg & 
Leventhal, 1976). 

Oberoende om belöningen är individ- eller gruppbaserad menar Burgess et al. (2010) att det 
finns negativa konsekvenser för individens upplevelser. Burgess et al. (2010) förklarar att 
i grupper där det råder ett stort beroendeförhållande mellan anställda riskerar individbaserad 
belöning att sprida missnöje, ofta på grund av att en anställd eller part presterar dåligt och till 
följd av beroendeförhållandet blir alla involverade negativt drabbade. En risk som finns 
med individbaserad belöning är att gruppmedlemmarna till följd av tävlingsmomentet får 
sämre samarbetsförmåga och mindre benägenhet att utbyta information (Burgess et al., 
2010). Detta kan enligt Taylor (2006) få extra stora konsekvenser för organisationer där just 
samarbete och informationsutbyte är viktiga faktorer. 

I Balliet et al. (2011) meta-analys om hur man uppmuntrar samarbete i grupper kommer de 
fram till att just tävlingsmomentet även kan leda till både minskad självständighet och 
minskad inre motivation (för mer information om detta se avsnitt 3.5 Individens 
motivation). Burgess et al. (2010) förklarar att grupper med lika belöning oavsett 
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insats istället riskerar att vissa anställda ”åker snålskjuts” då de erhåller samma belöning. En 
ytterligare risk enligt samma författare är att anställda som vanligtvis högpresterar till slut 
ledsnar och väljer prestera sämre då de inte erkänds mer än övriga involverade. Med 
anledning av Burgess et al. (2010) resonemang tolkas riskerna i samband med gruppbaserad 
belöning inte har lika stor betydelse i organisationer där arbetsuppgifter består av snarlikt 
karaktär, till exempel inom linjeproduktion. Vid gruppbaserade belöningssystem bör inte en 
stärkt motivation anses vara den primära eftersökta effekten, utan snarare samarbete och 
skapa gemenskap mellan medarbetarna (Merchant & Van der Stede, 2017, s. 99). Merchant 
och Van der Stede (2017, s. 370) fortsätter med gruppbaserade belöningar inte medför lika 
starka incitament som individbaserade kan göra, då individen inte på samma sätt direkt kan 
påverka storleken av belöningen när den är gruppbaserad då den totala gruppinsatsen 
bedöms.  

3.4.6.1 Belöningens betydelse för hastighet, kvalitet och samarbete 
Både Beersma et al. (2003) och Johnson et al. (2006) hittade samband mellan hastighet och 
noggrannhet (kvalitet) i arbetet beroende på belöningssystemet utformning för grupper. 
Beersma et al. (2003) studie genomfördes genom att fyramannagrupper av studenter 
sammansattes och de fick betalt per hittat ord under en tidsbegränsning. Johnson et al. (2006) 
studie undersökte fyramannagrupper som istället genomförde en simulering där de skulle 
övervaka ett område och där gruppernas belöning varierades för att hitta skillnader i 
gruppbeteende. Båda studierna visade att hastigheten för en arbetsuppgift ökade 
om individen fick belöning i förhållande till insatsen, samt att noggrannheten istället ökade 
om belöningen var lika för hela gruppen oavsett individens egen prestation. Även 
Fehrenbacher (2013, s. 190) menar på en negativ effekt på produktiviteten när individen 
känner sig kontrollerad, vilket stämmer in mer på individ- än gruppbaserade belöningssystem.  

Till skillnad mot Beersma et al. (2003), Johnson et al. (2006) och Fehrenbacher (2013, s. 190) 
visade Román (2009) i sin studie att när ett belöningssystem gjordes om från individ- till 
gruppbaserad att förändringen ledde till både högre kvalitet och produktivitet. Románs 
(2009) studie bestod av ett belöningssystem som förändrades från att endast belöna på 
individnivå och utifrån arbetsgruppens egen produktivitet till att lägga mer vikt vid fabrikens 
totala produktivitet och kvalitet. Även Merchant och Van der Stede (2017, s. 99) menar att 
organisationer som har gruppbaserade belöningar som bygger på organisationens resultat 
tenderar att ha både högre produktionsnivåer och resultat. 

Beersma et al. (2003), Johnson et al. (2006), Fehrenbacher (2013, s. 190), Román (2009) och 
Merchant och Van der Stede (2017, s. 99) är enade gällande att noggrannheten och 
samarbetsviljan ökar vi gruppbaserad belöning, däremot är de oense kring om 
produktiviteten faktiskt gör det. Román (2009) och Merchant och Van der Stedes (2017, s. 99) 
stämmer både väl in i kontexten tillverkningsindustri och tolkas därför mer kompatibla för 
denna studie.  
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Sammanfattningsvis talar det mesta för grupp- snarare än individbaserade belöningssystem 
i kontexten tillverkningsindustri. Samarbetsviljan och noggrannheten förbättras vid 
gruppbaserad belöning, även produktiviteten tolkas få en positiv effekt av gruppbaserad 
belöning trots att det finns motståndare till det påståendet. 

3.4.6.2 Mixade belöningssystem 
Då både individ- och gruppbaserade belöningssystem har sina styrkor och svagheter 
förespråkades under 1990- och 2000-talet att universallösningen på problemet var mixade 
belöningssystem som skulle vara en kombination av individ- och gruppbaserade 
belöningssystem (Barnes et al., 2011). Till exempel motiverade Welbourne och Gomez Meija 
(1995) att genom ett mixat belöningssystem togs de negativa effekterna av respektive 
belöningssystem ut varandra. Barnes et al. (2011) senare studie visade däremot att när en 
blandning av belöningssystemen sker, tenderar individen att prioritera det egna intresset före 
gruppen. Barnes et al. (2011) förklarar beteendet med hjälp av teorier om sociala dilemman, 
där tester har visat att individuella intressen går före gruppens intressen.  

Sammanfattningsvis har Barnes et al. (2011) studie visat att ett mixat belöningssystem inte 
kommer med det bästa från båda världar, det tenderar istället att fungera som ett 
individbaserat belöningssystem.  

3.4.6.3 Har storleken betydelse? 
Ett val för ledningen vid gruppbaserad belöning är på vilken nivå den ska ske. Ska den vara på 
avdelningsnivå, fabriksnivå eller gemensam för hela koncernen? I Friis et al. (2015) fallstudie 
av ett större europeisk tillverkande företag framgick det att det blev interna konflikter mellan 
produktionsenheterna när det fanns olika belöningssystem för olika avdelningar. De som 
arbetade med kamaxlar hade ett separat belöningssystem och de övriga på företaget ansåg 
att de som arbetade med kamaxlarna hade bättre förutsättningar att tjäna pengar via bonus. 
Liknande Friis et al. (2015) konstaterade Miller (2003, s. 116), i sin snarlika studie om ett annat 
tillverkande företag med olika belöningssystem inom företaget, att konflikter infann sig där 
vissa grupper ansåg att de som arbetade i målningsavdelningen hade för stora fördelar.  

Sammanfattningsvis tolkas både Friis et al. (2015) och Millers (2003, s. 116) studier som att 
vill man minimera de interna konflikterna och stärka lagkänslan hos en grupp bör 
belöningssystemet vara gemensamt för alla som geografiskt arbetar på samma plats i denna 
grupp, oavsett storlek på gruppen. 

 Individens inre och yttre motivation samt dess beteende till följd av 
belöningssystemets utformning 

Motivation är en viktig komponent för att förstå en individs drivkrafter, prestation och hälsa 
(Cerasoli et al., 2014). DeNisi och Pritchard (2006) presenterar motivation som ett 
framtidsorienterat koncept där en individ drivs av en förväntad framtida avkastning och 
påverkar därför starkt hur stor ansträngning en person är villig att spendera på en uppgift. 
Psykologi- och motivationsforskarna Ryan och Deci (2000) förklarar att individens motivation 
består av en inre och yttre motivation. Den inre motivationen innebär att en individ genomför 
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en aktivitet för den anses vara intressant eller njutbar och får därför extra betydelse för 
individens självstyre, lärande och kreativitet (Ryan & Deci, 2000). Den yttre motivationen 
baseras istället på individens förväntade resultat till följd av en genomförd aktivitet eller 
prestation och handlar därför snarare om att arbeta med avsikt att erhålla en framtida 
belöning eller undvika bestraffning (Ryan & Deci, 2000).  

Det finns ett obalanserat samband mellan inre och yttre motivation. Den inre motivationen 
påverkar inte den yttre, medan den yttre motivationen kan påverka den inre negativt (Ryan 
& Deci, 2000). Den inre motivationen innebär en inre drivkraft hos individen, vilket bidrar till 
högre ansvarskänsla och deltagande (Kuvaas et al., 2016; Merchant & Van der Stede, 2017, s. 
227), samtidigt som risken för stress och utbrändhet minskar (Kuvaas et al., 2016). Varken 
högre ansvarskänsla eller deltagande påverkar individens uppfattning om belöning eller 
bestraffning. När den yttre motivationen däremot stimuleras finns risken att den inre 
drivkraften påverkas negativt till följd av att individen känner sig kontrollerad och styrd 
genom belöning eller bestraffning att genomföra vissa uppgifter. Enligt detta resonemang bör 
organisationen sträva efter att stimulera medarbetarnas inre motivation snarare än deras 
yttre, något som även Kuvaas et al. (2017) håller med om. Ett belöningssystem ämnar få 
individen att sträva emot en belöning och påverkar därför framförallt den yttre motivationen. 
Utifrån det här resonemanget ses ett belöningssystem snarare ha ingen eller negativ effekt 
på individens motivation än vad det har en positiv effekt. Trots detta är belöningssystem 
vanligt förekommande inom många organisationer både i Sverige och världen – är alla dessa 
organisationer fel ute med anledning av belöningssystemets risk att hämma den inre 
motivationen? 

Svaret på den frågan är både ja och nej. Genom att införa ett belöningssystem gör ledningen 
ett aktivt val att stärka styrningen av medarbetarna (Deci, Koestner & Ryan, 1999). Detta är 
viktigt att ha i åtanke vid utformning av ett belöningssystem i och med att det kan påverka 
både den yttre och inre motivationen hos individen. Med resonemanget i förra stycket låter 
det självklart att ett belöningssystem hämmar den inre motivationen och därför ej bör 
användas. Hur belöningssystemet påverkar motivationen är dock inte svart eller vitt och det 
finns fler faktorer att tänka på.  

Vilken typ av arbetsuppgifter som individerna i belöningssystemet utför har stor betydelse för 
den inre och yttre motivationen. Fehrenbacher (2013, s. 190) menar att uppgifter som 
individen tycker är utmanande leder till högre inre motivation. Vid enformiga och 
oinspirerande arbetsuppgifter där individens möjlighet att påverka är liten är den inre 
motivationen naturligt lägre än vid omväxlande arbetsuppgifter där individen kan påverka sitt 
arbete mer (Kuvaas et al., 2017). Detta innebär att risken att den yttre motivationen ska 
påverka den inre motivationen negativt inte är lika stor vid enformiga och oinspirerande 
arbetsuppgifter (Deci, Koestner & Ryan, 1999; Kuvaas et al., 2017), vilket motiverar att 
belöningssystem är mer lämpliga för den typen av arbetsuppgifter. Vad som anses som en 
oinspirerande uppgift är dock subjektivt och tolkas bero på bland annat på tidigare 
erfarenheter, ålder och intressen.  
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Fastän enformiga och oinspirerade arbetsuppgifter anses mer lämpliga att inkludera i 
belöningssystem, så menar Deci et al. (1999) att belöning som direkt är bunden till 
deltagandet, utförandet eller prestationen av en specifik uppgift har en negativ inverkan på 
individens inre motivation. Deci et al. (1999) fortsätter med att endast uppgiftsoberoende 
belöningar inte har en uppenbar negativ inverkan på den inre motivationen. För att 
exemplifiera det Deci et al. (1999) menar så skulle belöning för en individ att genomföra en 
internutbildning drivas av personens yttre motivation snarare än den inre motivationen att 
faktiskt lära sig något nytt. Just i vilken grad belöningar är uppgiftsberoende eller oberoende 
delar Cerasoli et al. (2014; 2016) in ännu tydligare i kontrollerande och mindre kontrollerande 
belöningsparametrar. De mindre kontrollerande parametrarna innebär att belöningen 
grundas utifrån ett långsiktigt arbete (ex. årsvinst), medan de kontrollerande parametrarna 
är av en snabbare karaktär (ex. bonus per tillverkad enhet) (Cerasoli et al., 2014). Av Cerasoli 
et al. (2014; 2016) indelning av belöningsparametrar anses de mindre kontrollerande vara 
dem som bör eftersträvas på grund av att de hämmar den inre motivationen minst. Detta 
stöds även av Románs (2009) studie där en övergång från belöning per tillverkad enhet i en 
arbetsgrupp till fabriksnivå resulterade i både högre produktivitet och kvalitet. Även O´Boyle 
et al. (2016) meta-studie av 102 tidigare genomförda studier vilket inkluderar 56 984 företag 
påvisar att när de anställdas ekonomi binds till organisationens framgång ökar effektiviteten 
och produktiviteten hos de anställda, vilket kan liknas vid användningen av mindre 
kontrollerande belöningsparametrar.  

Hur individen tolkar belöningssystemet har också en viktig betydelse för effekten, tolkas 
belöningssystemet som kontrollerande riskeras den inre motivationen att hämmas fastän den 
yttre motivationen ökar (Kuvaas et al., 2017; Ferreira & Otley, 2009; Bonner & Sprinkle, 2002), 
medan tolkas den som en uppskattning på individens kompetens kan den inre motivationen 
öka till följd av att den yttre motivationen ökar (Deci, Koestner & Ryan, 1999). Individens 
förväntan på belöning har också en inverkande roll. Om individen inte förväntar sig belöning 
för en specifik uppgift påverkas inte den inre motivationen negativt till följd av att personen 
då inte uppfattar aktiviteten som kontrollerande eller styrande (Deci, Koestner & Ryan, 1999; 
Cerasoli et al., 2014). 

Sammanfattningsvis om ett belöningssystem hämmar den inre motivationen mer än vad den 
extra yttre motivationen ger blir det totala motivationsnettot negativt hos individen och får 
då troligtvis negativa effekter för organisationen (Cerasoli et al., 2014). Ett belöningssystem 
behöver inte innebära att den inre motivationen hämmas. Ska nyttan däremot överväga 
riskerna är det viktigt att det anpassas efter vilken typ av arbetsuppgift som innefattas, i vilken 
grad belöningsparametrarna är kontrollerande, hur individen tolkar belöningen, samt 
individens förväntan. 

 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Att sammankoppla belöningssystemet med organisationens strategi och målsättning anses 
nödvändigt för att det inte ska väcka motstånd. Planerings och budget, prestationsstyrning, 
processtyrning och kulturstyrning anses vara de styrverktyg som tydligast bygger 
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belöningssystemets styrningskontext. I styrningskontexten ingår även ledningens intention 
med belöningssystemet.  

Fem möjliga effekter för belöningssystemet är: stärkt motivation hos medarbetaren, stärkt 
delaktighet mellan organisation och medarbetare, stärkt samarbetsvilja mellan medarbetare, 
stärkt företagskultur och förändrad prestation. Beroende på vilka designval som tillsammans 
bygger belöningssystemet genereras olika effekter.  

Ett belöningssystem är vanligen uppbyggt av flera parametrar som tillsammans styr när en 
belöning ska utdelas. Oavsett vilka exakta parametrar som väljs behöver fler val göras kring 
gränsvärden, grad av kontroll, samt om de ska vara objektiva eller subjektiva i sin natur. 
Gränsvärden minimerar risken av maximering av enskilda parametrar i belöningssystemet, 
men riskerar i förlängningen påverka motivationen hos individen negativt. Graden av kontroll 
beror till stor del hur mycket en viss uppgift påverkar belöningen. Är det lätt att spåra 
belöningen till en viss uppgift anses parametrarna som kontrollerande, till exempel belöning 
per tillverkade enhet. Om bedömningen sker objektivt eller subjektivt påverkar hur rättvist 
belöningssystemet upplevs. Objektiva upplevs mer rättvisa och kan automatiseras i större 
utsträckning än subjektiva. Subjektiva kan däremot ta större hänsyn till oförutsedda 
händelser för både medarbetaren och organisationen.  

Ett annat viktigt designval är vem eller vilka som ska belönas, det vill säga huruvida 
belöningssystemet ska vara individ- eller gruppbaserat. Om medarbetarna kan arbeta 
oberoende av varandra upplevs ett individbaserat belöningssystem mer rättvist än ett 
gruppbaserat. Skulle det finnas en beroendesituation mellan individer finns risken att 
konflikter uppstår. Ett gruppbaserat system bidrar till bättre gemenskap och noggrannhet och 
är därför att föredra när sådana faktorer är viktiga. 

Ska belöningssystem generera önskad effekt behövs utöver en lämplig utformning även att 
kommunikation anpassas på rätt sätt. Informationen bör vara lättförståelig och lättåtkomlig 
för medarbetarna. Genom att ha en hög grad av transparens gällande utformningen ökas 
även förståelsen och acceptansen. Det råder delade meningar om hur frekvent återkopplande 
och uppdaterad informationen ska vara. För snabb återkoppling riskerar innebära att 
belöningsparametrarna uppfattas som kontrollerande och då kan ha en hämmande effekt på 
motivationen, samtidigt kan för långsam återkoppling medföra att medarbetaren inte känner 
att den påverkar belöningen. 

Motivationen styr till stor hur en individ beter sig och presterar på lång sikt. Designvalen 
spelar därför roll en viktig roll även här. Individens förväntan har också en stor del i 
belöningssystemet upplevs. Det är därför viktigt att organisationen är medveten om att sitt 
handlande får konsekvenser hos individen.  

3.6.1 Sammanfattande modeller 
Figur 5 på nästa sida är uppbyggd enligt resonemanget i föregående avsnitt. Syftet med 
figuren är att illustrera hur utformningen av ett belöningssystem hänger samman med 
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styrningskontexten och effekterna. Därefter presenteras tabell 4 som är en sammanställning 
av den teoretiska referensramen utifrån designval och genererade effekter. Tabellen utgår 
från det resonemang och studierna som lyftes i den teoretiska referensramen. Tabell bygger 
enbart på en litteraturstudie och vi vill tydliggöra att de inbördes relationerna mellan olika 
designval respektive olika effekter inte studerats. Då studien undersöker belöningssystemet 
inom styrningskontexten tillverkningsindustri har tabellen konstruerats för att svara mot det.  

 

Figur 5 Sammanfattande modell av teoretisk referensram
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Tabell 4 Designval som i tidigare studier har påvisat kan användas i ett belöningssystem för att uppnå en effekt 

                    Effekt 
 
Designval 

Stärkt motivation hos medarbetaren 
 

Stärkt delaktighet mellan organisation 
och medarbetare  

Stärkt samarbetsvilja mellan medarbetare  

Information, 
kommunikation & 
återkoppling 

Frekvent information, kommunikation och 
återkoppling kan ge individen snabb och 
aktuell information om hur det dagliga 
arbetet bidrar till den kommande 
belöningen. 

Frekvent information, kommunikation 
och återkoppling kan bidra till att 
medarbetarna vet vad som händer, 
vilket skapar större delaktighet och 
intresse för organisationen.  

Frekvent information, kommunikation och 
återkoppling kan bidra till att medarbetarna vet vad 
som händer, vilket underlättar ett gemensamt mål 
för gruppen.  

Individ- eller 
gruppbaserad 

Ett individbaserat belöningssystem ger en 
tydligare koppling än gruppbaserade 
mellan medarbetarens individuella arbete 
och den ekonomiska utbetalningen från 
belöningssystemet. 

Ett gruppbaserat belöningssystem 
förstärker delaktigheten mellan 
organisationen och medarbetarna på 
arbetsplatsen. 

Ett gruppbaserat belöningssystem knyter samman 
medarbetarna kring ett gemensamt mål. Att sträva 
efter en gemensam målsättning bidrar till lagkänsla. 

Gränsvärden Användningen av en maxnivå kan 
begränsa stimuleringen av individens 
motivation när den uppnås. 

Användning av min- och maxvärden på 
belöningsparametrarna har visats kunna 
tydliggöra vikten av att samtliga 
parametrar behöver prestera för att 
organisationen ska nå framgång  

- 

Grad av kontroll Mindre kontrollerande parametrar 
tenderar att inte hämma medarbetarens 
inre motivation. Mer kontrollerande 
parametrar kan dock användas för att 
stärka individens yttre motivation. 

Mindre kontrollerande parametrar har 
visats påverkat delaktigheten på ett 
positivt sätt till följd av deras långsiktiga 
karaktär. 

Mindre kontrollerande parametrar signalerar 
långsiktighet vilket minskar risken för interna 
konflikter inom organisationen.  

Objektiva eller 
subjektiva parametrar 

Objektiva parametrar skapar tydliga mål 
som individen kan arbeta emot och bli 
motiverad av. 
 

Objektiva parametrar möjliggör en 
tydligare koppling för medarbetaren 
mellan organisationens resultat och 
belöningens storlek.  

Objektiva parametrar är tydliga för medarbetarna. 
Tydligheten underlättar för gruppen att fokusera 
arbetet. 
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                    Effekt 
 
Designval 

Stärkt företagskultur Förändrad prestation 

Information, 
kommunikation & 
återkoppling 

Då kulturen är en långsiktig effekt är det 
svårt att återkoppla frekvent. Men en 
frekvent och tydlig kommunikation är bra 
för organisationen då de kan 
kommunicera vilken kultur som önskas. 

Frekvent information, kommunikation 
och återkoppling har visats kunna bidra 
till ett förändrat prestationsfokus. 

Individ- eller 
gruppbaserad 

Ett gruppbaserat belöningssystem kan 
vara ett kraftfullt verktyg för att stärka ett 
företags kultur.  

Studier inom kontexten 
tillverkningsindustri har visat att 
gruppbaserade belöningssystem stärker 
teamkänslan vilket bidrar till bättre 
prestationer.  

Gränsvärden - Användningen av en maxnivå kan av 
medarbetarna upplevas som att en ökad 
prestation inte belönas när maxnivån är 
uppnådd. 

Grad av kontroll Mindre kontrollerande parametrar har en 
långsiktig karaktär vilket ligger i linje med 
att kultur oftast har ett långsiktigt fokus. 

Studier inom kontexten tillverkande 
industri har visat att prestationen ökar 
vid användandet av mindre 
kontrollerande parametrar. 

Objektiva  
eller subjektiva  
parametrar 

Subjektiva parametrar de kan ta hänsyn 
till kulturförändringar och långsiktighet på 
ett bättre sätt än objektiva. 

Objektiva parametrar underlättar 
mätning och återkoppling vilket 
underlättar mätning av en prestation. 
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Nu har vi visat hur belöningssystemet kan ses som en del i ett större styrsystem, samt vilka 
designval som är centrala vid utformningen och vilka effekter som genereras. Nästa kapitel 
ämnar förklara den analysmodell som kommer användas för att undersöka hur ett 
belöningssystems konfiguration av designval med tillhörande styrningskontext kan användas 
för att uppnå olika effekter.  

  



 

42 
 

4 Analysmodell 
Kapitlet tar fram en analysmodell utifrån den teoretiska referensramen. Analysmodellen 
ligger till grund för senare analys.  

Den framtagna analysmodellen (figur 6) utgår ifrån den teoretiska referensramen. De 
specifika designvalen vid utformningen av ett belöningssystem finns representerade i de blåa 
rutorna. De specifika designvalen sätts då samman till en konfiguration av designval som 
gäller för fallet. Hela fallets konfiguration av designval relateras därefter till de möjliga 
effekterna utifrån den styrningskontext fallet har. Exempel på styrningskontext är bland annat 
övriga styrverktyg, organisationen strategi och mål, vilka effekter som faktiskt eftersträvades 
av ledningen, men även vilka processer, typ av arbetsuppgifter och typ av team som används. 
Analysmomentet blir då att undersöka vilken roll kontexten spelar för belöningssystemets 
effekter givet konfigurationens specifika designval. 

Effekterna som beskrivs i de gula rutorna kan uppfattas som att de kan ha en inbördes relation 
mellan varandra, varpå en annan design skulle kunna varit ett alternativ. Till exempel skulle 
stärkt motivation rimligtvis kunna påverka prestationen men då studierna som undersöktes 
endast studerat effekterna var för sig, alternativt inte gav någon information om samspelet 
mellan dem, valdes effekterna att stå var för sig utan indikation på inbördes relationer. Detta 
återspeglar hur ”effekter” har studerats i tidigare studier. Vi återkommer dock till frågan 
längre fram eftersom studiens innehåll ger möjlighet att belysa effekters kopplingar mer 
ingående.  



 

43 
 

 

Figur 6 Analysmodell 

Analysmodellen kommer att användas i analyskapitlet i form av fem delavsnitt, ett för varje 
effekt. Utifrån de empiriska data som presenteras i nästa kapitel tas TMHMS specifika 
konfiguration av designval och styrningskontext fram. Resonemang kring dessa aspekter 
sammanställs sedan i slutet av kapitel 5 Empirisk data och början av kapitel 6 Analys. I 
analyskapitlet används sedan analysmodellen tillsammans med tabell 4 för att binda empiri 
och teori till varandra och föra ett resonemang kring varför vissa effekter uppnås eller inte, 
med utgångspunkt i olika kontextuella faktorer.  
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5 Empirisk data 
Kapitlet presenterar fallföretaget, dagens belöningssystem och de bakomliggande orsakerna 
till användandet enligt ledningen, samt hur belöningssystemet upplevs av medarbetarna. 
Informationen bygger till stor del på data inhämtad under intervjuer med respondenter hos 
fallföretaget. Övriga data är hämtad från fallföretagets publika hemsida. För avsnitt 5.2 och 
5.3 är all data samlad genom intervjuer med en respondent ur ledningen kallad 
förstudierespondent 1 i rapporten.  

 Toyota Material Handling Manufacturing Sweden 
Fallföretaget för studien är Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB i Mjölby, 
Östergötland. TMHMS är ett dotterbolag till Toyota Material Handling Europe (hädanefter 
TMHE) och fabriken i Mjölby är en av världens största tillverkare av lagertruckar. Som en del 
av Toyota-koncernen arbetar fabriken i Mjölby efter Toyota Production System och Toyota 
Way. Toyota Production System är det ursprungliga konceptet till Lean Production och är ett 
arbetssätt där kvalitet och förbättringsarbete är centrala delar. Toyota Way är en uppsättning 
värderingar som ska tillämpas dagligen på alla nivåer i koncernen. De fem värdeorden som 
Toyota tagit fram är: Genchi Genbutsu (gå till källan), Kaizen (ständig förbättring), Challenge, 
Teamwork och Respect.  

 Befintligt belöningssystem hos TMHMS 
TMHMS använder i dagsläget ett belöningssystem uppbyggt av fem belöningsparametrar som 
gemensamt utgör grunden för den belöningen som de anställda erhåller. Belöningssystemet 
är helt gruppbaserat och det enda som påverkar på individnivå är individens totala antal 
arbetade timmar under året. Tre av belöningsparametrarna är gemensamma för hela TMHE, 
där verksamheter för flera europeiska länder ingår. De tre gemensamma parametrarna för 
TMHE utgör 70 procent av den totala belöningen och beslut gällande dessa parametrar och 
viktningar bestäms inte av den svenska ledningen. Resterande två belöningsparametrar utgör 
30 procent av den totala viktningen och bestäms av den svenska ledningen. Utformningen 
med 70 procent av belöningssystemet är gemensamt för TMHE innebär att de olika 
fabrikernas prestationer inverkar på de övrigas belöningssystem. Till exempel när en fabrik 
går bättre än förväntat höjer det belöningen även för övriga fabrikerna, medan när en fabrik 
går sämre än förväntan sänker det belöningen för de övriga. Fabrikerna arbetar för det mesta 
självständigt av varandra, med undantag om det uppstår kapacitetsproblem i någon fabrik då 
kan tillfälliga omfördelningar ske. 

De olika parametrarna är viktade samt använder ett min- och maxvärde för när belöning 
börjar betalas ut och när maximal belöning sker Inom intervallet ökar belöningen linjärt. 
Belöningen utbetalas till medarbetarna på årsbasis och utgår i form av en ersättning om X kr 
multiplicerat med antalet arbetade timmar under verksamhetsåret. Budgeterad utbetalning 
är 70 procent av maximal belöning och det är det som ligger till grund för den bestämda 
målnivån i belöningssystemet. Procentsatsen är ett bedömt snitt av utfallen över tid och detta 
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kommuniceras vid anställning så att individen vet ungefär vad den kan räkna med i bonus. I 
tabell 5 nedan framgår de olika belöningsparametrarna och dess viktning.  

Tabell 5 Uppbyggnad av dagens belöningssystem (Förstudierespondent 1) 

Belöningsparameter Viktning 
Marknadsandel 24,5 % 
Fakturering 17,5 % 
Resultat före skatt 28 % 
Effektivitet 15 % 
Kvalitet 15 % 

 
Som nämnts tidigare är de tre första belöningsparametrarna i tabell 5 gemensamma för hela 
TMHE och grundar sig på faktiska marknads- och försäljningssiffror i Europa, medan de två 
senare är självdefinierade för TMHMS. Effektivitet är ett mått på antalet viktade tillverkade 
truckar per arbetstimme. Viktningen utgår ifrån en standardtruck med ett tilldelat värde om 
ett och övriga truckar får en högre eller lägre viktning utifrån hur tidskrävande tillverkningen 
är i jämförelse med standardtrucken. Kvalitetsmåttet bedöms på nettokostnad för 
kvalitetsbrister i form av reklamationer och reparationer hos kund. Felaktig användning av 
kund ersätts ej och påverkar således inte kvalitetsparametern. Inte heller reklamationer till 
följd av materialfel tas med i kvalitetsmåttet i och med att materialleverantören hålls ansvarig 
för dessa reklamationer. Kvalitetsparametern har en längre tidshorisont än de övriga 
belöningsparametrarna då ett kvalitetsfel kan uppstå flera år efter att trucken är tillverkad 
och således påverka belöningen långt efter själva tillverkningen. Kvalitetsparametern tar 
endast med externa kostnader och avser därför indirekt uppmuntra till noggrannare 
arbetsprocesser och kvalitetskontroller inom produktionen för att upptäckta kvalitetsbrister 
innan trucken når kunden.  

Alla fem parametrarna är objektiva i sin karaktär, det vill säga att de mäts i faktiska siffror och 
bygger inte på någon subjektiv bedömning som till exempel lönesättning kan göra. Ingen av 
parametrarna är heller speciellt kontrollerande då de mäts på längre sikt och gör det svårt att 
korrelera ett specifikt agerande med ett visst utfall.  

 Bakomliggande resonemang till belöningssystemet 
Belöningssystemet används för att skapa en positiv påverkan på organisationens prestation 
samt att få de anställda att känna att de sitter i samma båt som företagsledningen. Det ämnar 
även skapa gemenskap runt ett mål, men även för att fördela ekonomiska risker mellan 
TMHMS och medarbetarna. Belöningssystemet medför också en koppling mellan 
medarbetarnas plånböcker och organisationens resultat, vilket innebär att de totala 
ersättningarna till medarbetarna delvis blir bundna till framgången för organisationen. 
Belöningssystemet används också för att styra de anställdas prioriteringar, samt skapa en 
förståelse och intresse för organisationens resultat. 
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Toyota har en historik och en kultur av att prioritera kvalitet och förbättringsarbete. De båda 
lokala parametrarna kvalitet och effektivitet har delvis valts ut för att svara mot detta. 
Effektiviteten indikerar även om produktionen kommer klara av att möta säljbolagens 
framtida prognoser. Parametern marknadsandelar har en lång historik inom Toyota-
koncernen och syftar till att motivera så att organisationen hela tiden växer. Fakturering och 
resultat före skatt förklaras med att säkerställa så att verksamheten går bra för att belöning 
ska delas ut. Kombinationen av parametrarna marknadsandelar och resultat före skatt 
innebär att företaget inte kan maximera belöningen genom att sänka sina marginaler. 

Samtliga belöningsparameter använder som tidigare nämndes gränsnivåer. Maxnivån sätts 
utifrån önskan att få de anställda att prioritera samtliga områden för att erhålla maximal 
belöning, vilket i praktiken minskar risken för suboptimering. De två parametrarna som 
bestäms lokalt är utformade med låga miniminivåer för att de anställda ska känna att de får 
belöning från första arbetsinsats. 

Utformningen av belöningssystemet har en historik av att vara slutgiltigt fastställt först ett 
par månader in på det aktuella verksamhetsåret och oftast görs endast mindre förändringar 
av gränsvärdena mellan åren. Belöningssystemets prognos kommuniceras vanligtvis först ut 
ett par månader efter det aktuella verksamhetsåret träder i kraft. Anledningen att prognosen 
inte kommuniceras ut tidigare beror på att prognosen då skulle vara baserad på en för liten 
datamängd och då upplevas mer förvirrande än givande. När datamängden anses tillräckligt 
tillförlitlig kommuniceras dagsläget ut månadsvis på chefsmötena, för att därefter informeras 
vidare nedåt i organisationen. 

Tidigare utbetalades belöningen två gånger om året. Numera sker det enbart på årsbasis och 
förklaras med att det blir enklare rent administrativt i kombination med att klumpsumman 
som betalas ut blir betydligt större vilket förhoppningsvis upplevs mer motiverande.  

 Medarbetarnas uppfattningar om belöningssystemet 
Avsnittet innehåller åsikter och tankar om hur dagens belöningssystem upplevs av 
organisationens anställda. Avsnittet struktureras efter den sammanfattade modellen av den 
teoretiska referensramen som tidigare presenterats, se avsnitt 3.6. Avsnittet 5.4.1 beskriver 
styrningskontexten, vilken senare används i den analysen för att sätta den specifika 
konfigurationen i en styrningskontext. 5.4.2 presenterar hur designvalen upplevs och används 
senare i analysen för att beskriva den specifika konfigurationen som analyseras i jämförelse 
med teorin. I 5.4.3 framgår hur medarbetarna upplever att de påverkas av dagens 
belöningssystem. Avsnitt 5.5 presenterar därefter belöningssystemets utformning.  

5.4.1 Styrningskontext 
Utöver den styrningskontext som presenterades tidigare i avsnitt 5.3 Bakomliggande 
resonemang till belöningssystemet, anses det även nödvändigt att presentera hur styrningen 
upplevdes inom organisationen.  
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5.4.1.1 Relation till strategi och mål 
Både medarbetarna i produktionen och tjänstemännen ansåg att organisationens 
belöningssystem har en tydlig koppling till TMHMS strategi och mål: ”Det finns en tydlig 
koppling mellan belöningssystemets parametrar och organisationens mål och strategi.” 
(Tjänsteman 2). De flesta tyckte även att belöningssystemet stämde överens med den 
långsiktiga riktningen för företaget, till exempel lyftes de lokala parametrarna effektivitet och 
kvalitet:  

”Belöningssystemet är ganska bra anpassad efter organisationens strategi 
och mål. Det finns en långsiktig plan om marknadsandelar vilket syns i 
belöningssystemet. De lokala parametrarna är sammankopplade till våra 
värdeord som är en stor del av strategin samt används till kortsiktigt satta 
mål.” (Produktionspersonal 3). 

Samtidigt riktades kritik mot användningen av parametern marknadsandelar då den av 
tjänstemännen inte upplevdes rimlig. Anledningen som nämndes var att de inte tyckte den 
överensstämde med den strategiska förändringen mot mer automatiserade och dyrare 
truckar. En av tjänstemännen ansåg dock att marknadsandelar kan fylla en funktion genom 
att fånga intäktsströmmar som uppstår under eftermarknaden:  

”När vi nu går mer åt automation känns marknadsandelar lite missvisande, 
dock behöver man även tänka på eftermarknaden där vi skulle tappa 
intäkter om vi förlorar marknadsandelar. Marknadsandelar tar med vårt 
totala erbjudande, alltså både automationslösningar och enklare 
truckar. ” (Tjänsteman 6). 

Respondenterna presenterade således en någorlunda gemensam bild, där de såg en tydlig 
relation mellan organisationens belöningssystem, strategi och mål. Undantaget till den starka 
relationen mellan belöningssystem, strategi och mål var dock parametern marknadsandelar. 
Flera respondenter tyckte parametern stod i konflikt med den strategiska omvandlingen mot 
dyrare och mer autonoma truckar som pågår inom företaget, samtidigt som det återfanns 
anledningar till att ha kvar den i systemet.  

5.4.1.2 Relation till andra styrverktyg 
Som en viktig del av styrningskontexten försökte samspelet med övriga styrverktyg 
kartläggas. Delavsnitten utgår från den anpassade indelningen av styrverktyg som 
presenterades i avsnitt 3.2.5. 

Planering och budget 
Enligt de flesta respondenterna fanns det en tydlig relation mellan organisationens planering, 
budget och belöningssystemet:  

”Det finns en tydlig koppling mellan belöningssystemet och budgeten. När 
budgeten nås betalas en viss peng ut, samtidigt fås en större peng när 
budgeten överträffas.” (Produktionspersonal 3).  
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Det framkom av andra respondenter att 70 procent av maximal utbetalning sker när 
organisationen når sin budget, vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan 
belöningssystemets utbetalning och organisationens budget. En respondent tyckte dock det 
var konstigt att budgeten utvärderades kvartalsvis men inte belöningssystemet. Vilket gör att 
den tydliga kopplingen mellan belöningssystemet och budgeten endast existerar i samband 
med att belöningssystemets utformning bestäms.  

Prestations- och processtyrning 
Det var ingen respondent som såg en tydlig koppling mellan TMHE-parametrarna i 
organisationens prestations- och processtyrning:  

”Det saknas idag en tydlig koppling mellan belöningssystemet och 
prestationsstyrningen då stora delar tittar på Europa, vilket gör att det blir 
väldigt långt mellan det jag gör varje dag och vad jag får i belöning.” 
(Produktionspersonal 1).  

Det ansågs däremot finnas en något tydligare koppling mellan belöningssystemets lokala 
parametrar och organisationens prestations- och processtyrning då de lokala parametrarna 
har ett tydligt fokus mot kvalitet och effektivitet. Däremot upplevde medarbetarna att det 
inte är belöningssystemet som är den starkast drivande faktorn för deras prestation eller 
beteende, utan det är snarare organisationens dagliga mål eller alternativt värderingar som 
är drivande faktorer:  

”Det finns en ganska tydlig koppling mellan prestationen och beteendet i 
arbetet till belöningssystemet, då vi fokuserar på effektivitet och kvalitet i 
vårt dagliga arbete. Det är dock en kombination av företagsvärderingar, 
dagliga mål och belöningssystemet som styr detta 
fokus.” (Produktionspersonal 6) 

Således existerar det en väldigt svag koppling mellan belöningssystemet och organisationens 
prestation- och processtyrning. Det var dock ingen respondent, varken 
produktionspersonalen eller tjänstemännen som såg någon konflikt mellan 
belöningssystemet och de två styrverktygen. 

Kulturstyrning 
Respondenterna ansåg att det fanns en kultur på företaget där förbättringsarbete 
uppmuntrades och där det fanns en stolthet kring god kvalitet och hög säkerhet. 
Belöningssystemet ansågs stämma in i kulturen, dock sågs den inte som en bidragande faktor 
till att stärka kulturen inom organisationen:   

”Det finns en företagskultur som uppmuntrar till förändringar och 
förbättringar. Bonusen kopplar till kulturen på det sättet, då parametern 
effektivitet liknar Kaizen (ständig förbättring), samtidigt som kvalitet är en 
viktig del av kulturen. Men bonusen är inte den drivande faktorn till 
organisationens kultur.” (Tjänsteman 7).  
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Respondenternas svar visar att det finns en stark kultur och stolthet hos TMHMS där fokus 
läggs på effektivitet, kvalitet och säkerhet. Dagens belöningssystem innefattar dock endast 
effektivitet och kvalitet som parametrar. Vilket väckte frågor hos några respondenter om 
ledningen prioriterar dessa två högre än säkerheten genom att ta med dem som 
belöningsparametrar.  

5.4.2 Designval vid utformning av ett belöningssystem 
De designspecifika aspekterna som presenteras utgår ifrån den tidigare presenterade 
analysmodellen, se kapitel 4. Respondenterna åsikter presenteras först ur ett 
parameterperspektiv där användningen av gränsvärden, grad av kontroll samt användningen 
av objektiva och subjektiva parametrar innefattas. Senare ur hur åsikterna kring individ- och 
gruppbaserad belöning samt information, kommunikation och återkoppling var. 

5.4.2.1 Parameterutformning 
Överlag var såväl produktionspersonal som tjänstemännen nöjda med de parametrarna som 
ingick i dagens system, även fast kritik riktades emot marknadsandelar: ”Parametrarna är 
klart relevanta för verksamheten, även fast marknadsandelsparametern kan ifrågasättas.” 
(Tjänsteman 4). Kritiken mot marknadsandelsparametern handlade som tidigare nämndes 
om att marknadsandelsparametern inte speglade dagens nya tillverkningstrend hos TMHMS:  

”Marknadsandelsparametern fungerar inte riktigt idag då den inte passar in 
i dagens arbete med dyrare truckar med större vinstmarginal. För att ha en 
hög marknadsandel måste man sälja billigare truckar med lägre 
vinstmarginal.” (Tjänsteman 5)  

Som nämndes av en respondent under avsnitt 5.4.1.1 Relation till strategi och mål så kan 
marknadsandelar bidra till att bättre fånga intäkter på eftermarknaden genom att den tar 
hänsyn till det totala erbjudandet. Marknadsandelar var den parameter som väckte starkast 
känslor hos respondenterna och för det mesta åt det negativa hållet. 

De lokala parametrarna ansågs dock av respondenterna vara lätta att förstå och påverka. 
Helhetstänket i dagens utformning var även en aspekt som nämndes i positiva ordalag av 
respondenterna. Parametrarna ansågs generellt spegla företagets centrala nyckeltal, med 
undantag att det saknades säkerhets- och miljöparametrar då de är viktiga i den dagliga 
styrningen:  

”Jag saknar en koppling till säkerhet och miljö i dagens belöningssystem då 
de är viktiga parametrar i den dagliga styrningen.” (Tjänsteman 7). 

5.4.2.2 Gränsvärden  
Samtliga respondenter hade förståelse för att det existerade miniminivåer för när belöningen 
skulle betalas ut. Samtidigt framfördes det positiva åsikter från flera av respondenterna om 
att belöningen utbetalades inom ett intervall. Det fanns dock kritik mot användningen av en 
max-nivå på belöningen, då såväl medarbetare som tjänstemän överlag ansåg att det var 
konstigt att man inte kunde få en större belöning om maxnivån överträffades: ”Det är konstigt 
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med maxnivå då det egentligen inte finns någon anledning att gör det lilla extra när maxnivån 
uppnås.” (Produktionspersonal 4). En av tjänstemännen hade dock ett eget förslag på hur 
detta kunde förbättras utan att den maximala utbetalningen av bonusen skulle förändras:  

”Maxnivån kan ifrågasättas eftersom överträffar man max bör man ändå 
bli belönad, dock kan det finnas en svårighet att budgetera för det. Det skulle 
eventuellt fungera att ha kvar samma potentiella maximala utbetalning, 
men att varje parameter i sig skulle kunna generera mer än dagens 
maxnivå.” (Tjänsteman 7). 

5.4.2.3 Grad av kontroll  
Dagens belöningssystem använder belöningsparametrar som inte kontrollerar medarbetarna 
i det dagliga arbetet, då de fokuserar på långsiktiga mätetal. Varken produktionspersonalen 
eller tjänstemännen såg någon problematik med dagens utformning då de tyckte att det var 
bra med långsiktigheten parametrarna gav:  

”Jag har upplevt både mindre kontrollerande och kontrollerande 
parametrar. När det var mer kontrollerande var det tydligare för 
individen men mer stressande, så det är nog ändå bättre att ha det som vi 
har det idag.” (Produktionspersonal 4) 

Respondenterna ansåg även att mer kontrollerande parametrar skulle vara mer motiverande, 
även fast det var få som faktiskt ville införa dem då de ansågs orättvisa och hade negativa 
effekter på samarbetet i fabriken. Det bör framhållas att vi fick förklara frågan för majoriteten 
av respondenterna, vilket kan ha medfört att vi med vår förklaring har vinklat 
respondenternas kommande svar.   

5.4.2.4 Objektiva eller subjektiva bedömningar 
Både produktionspersonalen och tjänstemännen tyckte att det var bra att dagens system 
grundade sig på objektiva parametrar, då de ansågs vara tydliga och rättvisa: ”Bra med dagens 
system med tydligt grundade siffror som fås genom objektiva parametrar.” 
(Produktionspersonal 4). Samtidigt fanns det produktionspersonal som önskade att subjektiva 
parametrar skulle inkluderas för att hantera händelser som låg utanför de anställdas kontroll:  

”Det skulle inte skada med mer mjuka värden. Idag kan maskinhaveri ha en 
negativ inverkan på bonusens storlek, vilket skulle kunna undvikas med 
subjektiva parametrar. Idag belastar även övertid bonusens storlek då 
effektiviteten blir sämre. Det känns fel att bonusen ska minska när man 
ställer upp för företaget.” (Produktionspersonal 5).  

Respondenterna lyfte även negativa aspekter för användning av subjektiva parametrar ur ett 
historiskt perspektiv. Tidigare belöningssystem i Mjölby har använt subjektiva parametrar 
vilket medförde praktiska svårigheter och många svåra bedömningar 
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5.4.2.5 Individ- eller gruppbaserad 
Alla respondenter från produktionen vill förändra dagens system till att ha en större viktning 
på eller enbart innefatta TMHMS. Anledningen är att respondenterna för närvarande känner 
att de har svårt att påverka storleken på belöningssystemets utbetalning:  

”Jag hade hellre sett att det grundade sig på fabriksnivå för att ge oss en 
större möjlighet att påverka utfallet, det skulle göra det till en större morot.” 
(Produktionspersonal 6)  

På tjänstemannasidan var den dominerande åsikten också att det var för stor viktning mot 
TMHE. Bland drygt hälften av tjänstemännen fanns det dock en förståelse för att 
belöningssystemet delvis grundar sig på en sådan hög nivå:  

”Jag tycker man skulle vrida upp TMHMS andel mer, men farligt med 100 
procent i Mjölby och framförallt farligt med lägre nivå som avdelning då det 
uppmuntrar till felaktigt beteende. Det måste finnas en efterfrågan på det 
som produceras lokalt i fabriken och baseras det enbart på TMHMS finns risk 
för suboptimering i koncernen.” (Tjänsteman 3). 

Dagens belöningssystem har en stor viktning mot parametrar på TMHE-nivå, vilket är det 
område som respondenterna hade störst kritik mot i dagens belöningssystem. De ansåg att 
dagens system var baserat på en alldeles för hög nivå, vilket medförde att det var för svårt att 
se en koppling mellan prestationer och belöningens storlek. Respondenterna såg ingen 
koppling till varken dagliga prestationer eller årets resultat, till exempel nämnde flera 
respondenter att trots att TMHMS kommer göra ett rekordresultat kommer belöningen bli 
sämre än vanligt. Även att belöningen blev väldigt hög för något år sedan när TMHMS gick lite 
sämre påvisar den svaga kopplingen mellan fabrikens resultat och belöningens storlek.  

5.4.2.6 Information, kommunikation och återkoppling 
Överlag fanns en kunskap bland respondenterna om vilka parametrar som fanns med i 
belöningssystemet, även fast några respondenter bland produktionspersonalen inte kunde 
redogöra för dem i detalj. Prognosen för belöningssystemet kommunicerades månadsvis, 
vilket alla respondenter tyckte var lagom. Kommunikationen om prognosen ansågs förståelig 
även fast några tyckte den kunde göras ännu enklare och framförallt förklara mer 
bakomliggande orsaker. 

”Kommunikationen är tydlig och bra. Eventuellt kan vissa på golvet sakna 
förståelse för kommunikationen då de saknar intresse. Det finns en tydlig 
information om bonusens förväntade storlek, men det saknas ibland 
information om varför belöningen blir större eller mindre.” 
(Produktionspersonal 3) 

Ingen av de tillfrågade respondenterna visste exakt varför belöningssystemet användes. 
Majoriteten av tjänstemännen framhöll dock att belöningssystemet användes för att 
motivera och skapa delaktighet hos medarbetarna, dock kommunicerades detta inte ut utan 
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att det var deras individuella tankar: ”För att de anställda ska motiveras till att göra det lilla 
extra och utgöra en liten morot. Det är dock inget som kommuniceras.” (Tjänsteman 4). 
Svaren från tjänstemän och produktionspersonal tolkades som att det saknades en tydlig 
kommunikation från ledningen gällande avsikten med dagens belöningssystem. 

Medarbetarna i produktionen ansåg att de inte hade möjlighet att påverka utformningen av 
belöningssystem och att deras åsikter uppfattades väga lätt i sammanhanget. Majoriteten av 
tjänstemännen kunde inte heller påverka utformningen av belöningssystemet men de ansåg 
att deras åsikter togs i beaktning vid utformningen: ”Jag kan inte påverka utformningen, men 
jag kan framföra åsikter till min chef som lyssnar på dessa.” (Tjänsteman 6). 

Att belöningssystemet utbetalas och utvärderas på årsbasis råder det hos medarbetarna i 
produktionen skilda åsikter om. Det fanns dels dem som tycker det är bra med systemet som 
det är idag, dels finns det dem som skulle uppskatta halvårsbasis vilket skulle resultera i två 
mindre utbetalningar per år. Bland tjänstemännen ansågs en utbetalning per år lagom:  

”Det är bra med årsbasis så att det blir en större peng varje gång det 
kommer en bonus. Det uppskattar jag mer än oftare och mindre 
utbetalningar.” (Tjänsteman 7) 

Vidare framkom av tjänstemännen att det var bra med årsbasis eftersom det inte leder till 
kortsiktighet. En avvikande åsikt var att en respondent ville få in ett ännu längre perspektiv 
på någon parameter så att innovationsarbete skulle uppmuntras mer. Det framkom också 
kritik mot att ett dåligt kvartal kunde ha en väldigt stor negativ inverkan på hela årets belöning 
med dagens upplägg med belöning som utgick på årsbasis. 

5.4.3 Belöningssystemets påverkan på individens beteende och prestation 
Respondenternas svar gällande hur belöningssystemet påverkar individen analyseras i 
kommande avsnitt. Avsnittet försöker tydliggöra om respondenternas åsikter kring vilken 
inverkan belöningssystemet hade på dem som individer. Åsikterna presenteras gällande 
förväntan, motivation samt hur respondenterna ansåg att belöningssystemet styrde deras 
prestation och beteende.  

5.4.3.1 Förväntan 
Alla respondenter tyckte det var bra att det fanns ett belöningssystem, då det ger en möjlighet 
till en större ersättning. Flera tyckte också att det ledde till en större förståelse för 
organisationen i vissa avseenden:  

”Det är bra att det finns. Det leder till en större förståelse för organisationen, 
till exempel ökar det förståelsen om att stålpriser påverkar marginalerna.” 
(Produktionspersonal 1)  

Det framkom inga direkta negativa aspekter med användandet av belöningssystemet för 
individen, trots att varje respondent fick frågan om de såg några negativa aspekter med 
belöningssystemet och inverkan på dem som individer. Däremot nämnde två tjänstemän att 
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det kunde bli diskussioner om varför bonusen blev dålig trots att fabriken går bra: ”Det blir i 
dagsläget svårt att förklara för medarbetarna varför bonusen är låg när vi gör ett rekordår.” 
(Tjänsteman 6). 

Då TMHMS har en lång historik av användandet av belöningssystem är medarbetarna vana 
att det ska finnas ett belöningssystem. De förväntar sig däremot ingen särskild nivå på 
belöningen även fast flera framhåller att det brukar uppgå till en viss nivå. Det framgick också 
att medarbetarna i produktionen blev mer besvikna vid minimal belöning än vad de blev glada 
för maximal belöning:  

”När belöningen är låg nära minsta utbetalning, blir det typ ett skämt och 
ett irritationsmoment. När den blir nära maximal nivå ses det snarare som 
en rättighet, då ett bra genomfört arbete bör belönas.” 
(Produktionspersonal 2)  

Hos tjänstemännen är också besvikelsen större vid minimal belöning än glädjen vid maximal. 
Skillnaden var att de uttryckte att de snarare hade blivit besvikna för att företaget överlag gick 
dåligt än att själva belöningen i sig var låg. Det återfanns dock ingen uttryckt förväntan hos 
respondenterna om att belöningen skulle uppgå till en viss nivå.  

5.4.3.2 Motivation 
Det finns inget uttalat mål att belöningssystemet ska motivera medarbetarna, däremot har 
flera respondenter med personalansvar inom produktionen framhållit att de gärna vill 
använda belöningssystemet som ett motiverande argument till sin avdelning eller lina:  

”Jag skulle vilja att belöningssystemet kunde påverkas lättare så att jag 
kan använda det till att motivera mina medarbetare mer.” (Tjänsteman 7)  

Ingen av respondenterna, varken produktionspersonal eller tjänstemän, ansåg att det 
nuvarande belöningssystemet motiverade dem. Som nämnts tidigare ansåg respondenterna 
att kopplingen mellan sitt arbete och belöningens storlek saknades för att det skulle anses 
motiverande: 

”Överlag fungerar det inte så bra om man ser till motivationen, det finns en 
för liten möjlighet att se en stark koppling mellan arbetet och bonusens 
storlek. Det vore bättre om bonussystemet fokuserade mer på Mjölby för att 
motivera mer.” (Produktionspersonal 3) 

5.4.3.3 Påverkan på individens prestation och beteende  
Produktionspersonalen anser att belöningssystem inte påverkar dem i det dagliga arbetet. 
Inte heller tjänstemännen ansåg att det påverkade dem i det dagliga arbetet, men flera av 
dem såg en koppling mellan de dagliga målen och belöningssystemet vilket innebar att 
belöningssystemet indirekt påverkade dem.   
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”Jag försöker jobba effektivt och minska kvalitetsbrister. Det är dock mer 
beroende på mål inom kvalitet och tillgänglighet än för att det finns med i 
bonussystemet.” (Produktionspersonal 1)  

Således kan konstateras att åtminstone de lokala parametrarna kvalitet och effektivitet 
indirekt påverkar individen i det dagliga arbetet, däremot inte på ett drivande sätt. 

 TMHMS specifika konfiguration av designval 
Den specifika konfigurationen hos TMHMS är sammanställd utifrån svaren från 
produktionspersonalen, tjänstemännen samt förstudien och framgår i tabell 6. Inga åsikter 
gällande utformningen presenteras i tabellen, då tabellen endast ämnar beskriva den 
specifika konfigurationen av belöningssystemet.  

Tabell 6 TMHMS specifika konfiguration av designval 

Designval TMHMS specifika konfiguration av designval 

Information, kommunikation & 
återkoppling 

Belöningssystemet kommuniceras på månadsbasis. Kommunikationen 
anses vara lättförståelig och tydlig.  Utbetalningen och utvärderingen 
sker på årsbasis.  
 

Individ- eller gruppbaserat Hela belöningssystemet baseras på gruppnivå, där 70 % är gemensamt 
för TMHE och 30 % för TMHMS.  
 

Gränsvärden Belöningssystemet använder min- och maxvärden för samtliga 
parametrar, vilket resulterar i att belöningen endast kan bli maximal om 
samtliga parametrar når det budgeterade maxtaket.  
 

Grad av kontroll Parametrarna är av mindre kontrollerande karaktär då de fokuserar på 
långsiktiga mätetal.  
 

Objektiva eller subjektiva 
parametrar 
 

Samtliga parametrar som används idag är av objektiv karaktär.  
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6 Analys 
I kapitlet presenteras först vilka effekter som tolkas uppnås av TMHMS belöningssystem varpå 
empirins plats i analysmodellen presenteras. Därefter följer analys utifrån de fem effekterna 
som litteraturen lyft fram som vanligast förekommande genom användningen av ett 
belöningssystem: stärkt motivation hos medarbetaren, stärkt delaktighet mellan organisation 
och medarbetare, stärkt samarbetsvilja mellan medarbetare, stärkt företagskultur, samt 
förändrad prestation. 

 Effekter som uppnås av TMHMS belöningssystem 
I tabell 7 presenteras de effekter som belöningssystemet tolkas uppnå av de möjliga 
effekterna i analysmodellen utifrån de empiriska data. I tabellen följer även en kortare 
sammanställd motivering till graderingen av uppnådd effekt. För en djupare motivering se de 
separata delanalyserna.  

Tabell 7 Motivering till hur starkt TMHMS belöningssystem inverkar på effekterna 

Effekt Grad av 
effekt 

Motivering till graden av effekt 

Stärkt motivation 
hos medarbetaren 

Ingen 
effekt* 

Samtliga respondenter framhöll att de inte blev 
motiverade av belöningssystem. Inte heller vår 
tolkning ansåg att belöningssystemet uppnådde en 
motiverande effekt. 

Stärkt delaktighet 
mellan organisation 
och medarbetare 

Stark 
effekt*** 

Respondenterna svarade att belöningssystemet 
utgjorde en finansiell riskdelning mellan 
organisationen och medarbetarna, samtidigt som det 
skapade ett större intresse för organisationens 
framgång. Således anses dagens belöningssystem 
vara med och bidra till en starkare gemenskap mellan 
medarbetare och organisationen. 

Stärkt samarbetsvilja 
mellan medarbetare  

Svag 
effekt** 

Tolkningen utifrån den empiriska undersökningen var 
att det fanns en samarbetsvilja och lagkänsla inom 
organisationen och att den gällde över 
avdelningsgränserna. Samarbetsviljan tolkades 
däremot stanna på fabriksnivå och medarbetarna 
kände inte samma tillhörighet mot övriga TMHE.  

Stärkt företagskultur Svag 
effekt** 

De lokala parametrarna effektivitet och kvalitet 
tolkades svara väl mot företagskulturen som fanns på 
företaget. Trots detta ansågs belöningssystemet 
endast ha en svag effekt på organisationens kultur, 
då respondenterna framhöll att kulturen tydligare 
vara bunden till andra värderingar inom 
organisationen.  
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Förändrad 
prestation  
(svag effekt**) 

Svag 
effekt** 

Belöningssystemet är utformat så att det ska 
uppmana till bättre effektivitet och kvalitet inom 
produktionen via de lokala belöningsparametrarna. 
Respondenterna framhöll dock att det inte var 
belöningssystemet som drev dem gällande 
effektivitet och kvalitet. Belöningssystemet tolkas 
därför endast få en indirekt och tillika svag 
prestationsstyrande effekt. 

*Ingen effekt = Varken respondenternas svar eller vår tolkning indikerade att effekten uppnåddes 
**Svag effekt = Antingen respondenternas svar eller vår tolkning indikerade att effekten uppnåddes 
***Stark effekt = Både respondenternas svar och vår tolkning indikerade att effekten uppnåddes 

 Analysmodellen anpassad för TMHMS 
Figur 7 presenterar TMHMS konfiguration av designval utifrån tabell 6 och uppnådda effekter 
från tabell 7, figuren illustrerar således hur empirin relaterar till den tidigare presenterade 
analysmodellen. Modellen fyller en funktion i analysen som en påminnelse till läsaren om hur 
belöningssystemet är designat samt vilken effekt konfigurationen tillsammans med TMHMS 
kontext uppnår.  
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Figur 7 Analysmodellen anpassad för TMHMS 

 Stärkt motivation hos medarbetaren 
Stärkt motivation är nog den effekt man antagligen först tänker på när man hör ordet 
belöningssystem. Att stärka motivationen ses också som en av mest centrala effekterna som 
kan uppnås genom användningen av ett belöningssystem av både Shields och Shields (1998) 
och Bonner et al. (2000). Trots det talar flera studier av framförallt motivationsforskare emot 
användandet av belöningssystem då belöningar enligt laboratoriestudier riskerar ha en 
negativ påverkan på individens inre drivkraft (Cerasoli, Nicklin & Nassrelgrgawi, 2016; Ryan & 
Deci, 2000).  

Det studerade belöningssystemet tolkas inte uppnå någon motiverande effekt. Tolkningen 
baseras dels på att ingen av respondenterna ansåg att belöningssystemet motiverade dem, 
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dels på att det inte framgick några andra faktorer som indikerade någon form av motiverade 
faktor, till exempel entusiasm kring belöningssystemet under intervjutillfällena.  

Den fallspecifika konfigurationen uppvisar vissa liknande designval med tidigare studier som 
ämnat uppnå en motiverande effekt. Den fallspecifika konfigurationen skiljer sig från tidigare 
studier gällande att den består av ett gruppbaserat belöningssystem och att maxnivå används 
på alla belöningsparametrarna, varav tidigare studier har indikerat att individbaserat 
belöningssystem utan maxnivå lämpar sig för att uppnå en motiverande effekt. Vi ser dock att 
dessa faktorer inte kan vara helt ansvariga för att den motiverande effekten inte infinner sig. 
I fallstudien fångades till exempel ingen spontan kritik upp från respondenterna mot 
användningen av maxnivå på de olika parametrarna. Det var först när de specifikt fick frågan 
om vad som skulle hända om de uppnådde maxnivån som kritik framkom från cirka hälften 
av respondenterna, vilket indikerar att de anställda sällan reflekterar över användningen av 
maxnivå på parametrarna. Således anses det osannolikt att användningen av maxnivåer är 
den avgörande faktorn till varför belöningssystemet inte motiverar medarbetarna.  

Det är dock viktigt att påpeka att motivationsforskning presenterar motivation som en 
funktion av två delar. Dels den yttre motivationen som kan bli stimulerad genom att individen 
blir belönad för att den gör ett arbete, dels den inre motivationen som härstammar från 
individens inre drivkraft (Ryan & Deci, 2000). I fallstudien har det framkommit att dagens 
belöningssystem inte svarar mot den yttre motivationen eftersom respondenterna inte anser 
att belöningssystemet styr dem i deras arbete. Vilket stämmer väl in på Cerasoli et al. (2016) 
argument att mindre kontrollerande parametrar inte stärker den yttre motivationen. 
Konsekvensen av det blir att medarbetarna inte upplever att belöningssystemet motiverar 
dem i samma utsträckning som det potentiellt hade kunna gjort om det varit anpassat för att 
stärka den yttre motivationen. 

Designkonfigurationen som fallföretaget har svarar därför väl mot det motivationsforskare 
som Cerasoli et al. (2016) och Ryan och Deci (2000) framhåller, vilket i praktiken innebär att 
individen inte uppfattar belöningen som en belöning. Det är tydligt att det inte är 
belöningssystemet som motiverar medarbetarna att gå till arbetet. Utöver klassiska 
hygienfaktorer som till exempel att medarbetare arbetar för att erhålla lön, tolkas även 
stoltheten för företaget spela en viktig roll. Tolkningen av stoltheten grundar sig i 
respondenterna tryckte på den kvalitetsstämpel som en produkt från TMHMS innebar. 
Stolthet innefattas av Flamholtz et al. (1985) förklararing av kultur som en uppsättning av 
värderingar, övertygelser och sociala normer som delas av gruppmedlemmar och därigenom 
påverkar tankar och agerande. Stoltheten över företaget verkar snarare vara den drivande 
faktorn i det dagliga arbetet och svarar därför bättre mot den inre motivationen enligt Ryan 
och Deci (2000).  

Då belöningssystemet är gemensamt för hela organisationen där arbetsuppgifterna varierar, 
alltifrån montering och produktutveckling till mer administrativa arbetsuppgifter, anses ett 
belöningssystem som inte hämmar den inre motivationen att föredra. Arbetsuppgifter som 
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till exempel produktutveckling kräver naturligt ett mer kreativt arbetssätt och där lämpar sig 
inte ett belöningssystem som riskerar hämma den inre motivationen. Hade 
belöningssystemet däremot enbart gällt för linjeproduktionen där arbetsuppgifterna är mer 
monotona och styrningen sker mer toppstyrt skulle mer kontrollerande belöningssystem 
kunna användas som svarar mot den yttre motivationen mer. Inom linjeproduktionen tolkas 
den inre motivationen naturligt vara lägre än vid mer omväxlande arbetsuppgifter enligt 
Kuvaas et al. (2017) förklaring (se avsnitt 3.5).  

Sammanfattningsvis tolkas huruvida ett belöningssystem kan uppnå effekten stärkt 
motivation bero på hur medarbetaren uppfattar motivation. Motivation i form av en yttre 
motivation genereras genom tydligare närvaro av belöningssystemet. Motivation i form av 
inre motivation genereras snarare av individens inre drivkraft för arbetet, det vill säga 
antingen rena hygienfaktorer som lön eller kulturen inom organisationen. 

 Stärkt delaktighet mellan organisation och medarbetare 
Shields och Shields (1998) förklarar att belöningssystem kan tydliggöra vad ledningen tycker 
är viktigt. Att informera vad som är viktigt öppnar upp för medarbetaren att kunna intressera 
sig mer för organisationen och bli mer delaktiga. Bols (2009) hävdar vidare att 
belöningssystem innebär en riskdelning mellan organisationen och medarbetaren vilket ökar 
delaktigheten hos medarbetaren genom ett ökat intresse för organisations framgång. Just en 
stärkt gemenskap lyfter även Friis et al. (2015) som en effekt ett belöningssystem kan bidra 
till. 

Det studerade fallets specifika konfiguration av designval liknar även dem som har använts av 
tidigare studier som har uppnå en större delaktighet mellan organisation och medarbetare. 
Konfigurationen tolkas generera en stärkt effekt och tolkningen baseras på två huvudsakliga 
faktorer.  

Den första faktorn är att ledningen uttryckligen använder belöningssystemet för att skapa ett 
större intresse för organisationen. Ledningen intention återspeglas i de belöningsparametrar 
som används. De baseras nämligen på TMHE årliga försäljning i form av marknadsandelar, 
resultat före skatt och fakturering, samt på TMHMS årliga arbete genom parametrarna 
kvalitet och effektivitet. Alla fem parametrarna tolkas skicka ut långsiktiga signaler vilka enligt 
Cerasoli et al. (2014; 2016) är mindre kontrollerande parametrar. Respondenterna uttryckte 
även att belöningssystemet överlag svarade mot organisationens centrala nyckeltal vilket 
stärker tolkningen av att ledningen intention fås fram.  

Vidare tolkas den andra faktorn vara den tydliga relationen mellan belöningssystemet och 
organisationens planering och budget. Relationen grundas i det ekonomiska incitament de 
flesta respondenterna uttryckte att belöningssystemet medförde. Det ekonomiska 
incitamentet innebär att medarbetarna erhåller en större utbetalning när företaget 
överträffar budgeten och när företaget går sämre än budgeterat blir även medarbetarnas 
ekonomi drabbade. Just kopplingen mellan en organisations framgång och medarbetarnas 
ekonomi går helt i linje med Bols (2009) resonemang om att ekonomisk riskdelning ökar 
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intresset för organisationen. Vi ser i det studerade fallet att den ekonomiska kopplingen 
mellan organisationens framgång och medarbetaren bidrar till att medarbetarna blir mer 
intresserade av organisationens prestation. Vilket medför att medarbetarna tar ett större 
intresse i kommunikationen som ges av organisationen. Det större intresset visade sig under 
intervjuerna då majoriteten av respondenterna hade en insikt i att årets resultat hade 
påverkats av högre stålpriser och dålig orderingång på motvikstruckar. Intresset för 
organisationens resultat och bakomliggande orsaker tydliggör att ett belöningssystem kan 
användas för att skapa ett intresse för en organisations framgång hos anställda inom bland 
annat tillverkningsindustrin.  

Sammanfattningsvis tolkas det utifrån det studerade fallet att belöningssystemet bidrar till 
en stärkt delaktighet mellan medarbetare och organisation till följd av två faktorer. Den ena 
faktorn är att ledningen uttryckligen använder belöningssystemet för att skapa ett större 
intresse för organisationen genom att belöningsparametrarna speglar organisationen 
centrala långsiktiga nyckeltal. Den andra faktorn är styrverktyget planering och budgets 
betydelse för att knyta medarbetarna ekonomi till organisationens.  

 Stärkt samarbetsvilja mellan medarbetare  
De flesta som någonsin har spelat i ett lag kan relatera till att en lagkänsla kan medföra en 
känsla av tillhörande där man kämpar och gläds tillsammans. Inom tillverkningsindustri har 
flera studier (Beersma et al. 2003; Johnson et al., 2006; Fehrenbacher, 2013, s. 190; Román, 
2009; Merchant & Van der Stede, 2017, s. 99) påvisat att en lagkänsla resulterar i bättre 
samarbetsvilja. 

Det finns stora likheter mellan fallföretagets designvalskonfiguration och de designval tidigare 
studier har motiverat kan generera en stärkt samarbetsvilja mellan medarbetare. Utifrån den 
empiriska undersökningen tolkades det finnas en samarbetsvilja inom organisationen över 
avdelningsgränserna genom att respondenter uttryckte att det fanns en vilja att hjälpa 
varandra inom fabriken. Det respondenterna uttryckte som en lagkänsla verkade dock stanna 
på fabriksnivå, för när de refererade till TMHE började dem kalla det ”dom i TMHE” istället 
för ”vi i TMHMS”. Varpå det tolkas finnas en samarbetsvilja inom organisationen, samtidigt 
verkar den inte infinna sig mellan alla som innefattas i belöningssystemet. Utifrån 
resonemanget tolkas inte belöningssystemet vara den starkast drivande faktorn till den 
uppnådda effekten.  

Utöver att respondenterna upplevde en ”vi-känsla” inom TMHMS, framhöll de även att de 
hjälpte varandra över avdelningsgränser om det fanns ett behov av det. Románs (2009) 
tidigare studier inom kontexten tillverkningsindustri har visat att gruppbaserad belöning på 
avdelningsnivå inte lämpar sig för att stärka samarbetsviljan mellan avdelningar, eftersom 
avdelningar ofta har en inbördes beroende mellan varandra inom produktionen. Att alla 
linorna i produktionen är beroende av frekventa interna leveranser av material till varje 
station exemplifierar att det även existerar en tydlig beroendesituation mellan olika 
avdelningar på fallföretaget. Respondenterna som hade arbetat på företaget en längre tid 
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framförde att tidigare fanns ett belöningssystem som baserades på avdelningsnivå. Den 
designkonfigurationen ledde då till mer negativa diskussioner och konflikter till följd av 
orättvisa, än vad respondenterna upplevde med dagens gemensamma belöningssystem. 
Orättvisan som upplevdes av den gamla konfigurationen berodde på att avdelningarna hade 
olika förutsättningar för att erhålla belöning. Respondenternas erfarenheter går helt i linje 
med Friis et al. (2015) och Millers (2003, s. 116) studier som visar att belöningssystem som är 
gemensamma för alla inom organisationen minskar risken för interna konflikter. Att utforma 
belöningssystemet så rättvist som möjligt mellan både medarbetare och avdelningar tolkas 
därför vara av vikt för att stärka samarbetsviljan mellan medarbetare. 

Inom fallföretaget och rimligen även hos andra tillverkningsindustrier är det kostsamt om 
tillverkningsflöden stannar, vilket gör användandet av personal som tillfälligt kan stötta upp 
vid problem till en viktig funktion för att hålla igång tillverkningen. Fallföretaget hade 
processer för detta, där till exempel produktionspersonal kunde tillkalla assistans vid 
eventuella problem. Belöningssystemet fyller då en viktig funktion genom att ett 
gruppbaserat belöningssystem på fabriksnivå uppmuntrar till att medarbetare hjälper 
varandra, även över avdelningsgränser. Risken som Burgess et al. (2010) ser med 
gruppbaserad belöning, det vill säga att vissa anställda ”åker snålskjuts”, anses som liten inom 
kontexten tillverkningsindustri. Åtminstone liten bland produktionspersonalen i det 
studerade fallet då processtyrningen synliggör om någon anställd glider undan. Till exempel 
är alla processer inom produktionen standardiserade med tydliga rollfördelningar. Vi har 
svårare att uttala oss huruvida processerna utanför produktionen är standardiserade eller 
inte, men troligtvis beror det helt på vilken arbetsuppgift. Risken med gruppbaserad belöning 
tolkas därmed som större för arbetsuppgifter som inte är tydligt processtyrda. 

Utöver att belöningssystemet anses kunna underlätta processtyrningen inom produktionen 
tolkas dessutom kulturstyrningen påverka effekten. Existerar en tydlig kultur inom 
organisationen att ”här hjälper vi varandra” ökar troligtvis medarbetarnas vilja att faktiskt 
hjälpa varandra. Fallföretagets värdeorden Teamwork framkom under intervjuerna som en 
självklar del i det dagliga arbetet. Huruvida kulturstyrningen eller belöningssystemet starkast 
bidrar till stärkt samarbetsvilja mellan medarbetare förtäljer inte denna studie, men däremot 
tolkas båda underlätta processtyrningen enligt resonemanget i föregående stycke.  

Sammanfattningsvis anses ett gruppbaserat belöningssystem på fabriksnivå tydligt 
uppmuntra till samarbete mellan medarbetare och avdelningar. Belöningssystemet tolkas 
dessutom bidra inom vanliga processer inom tillverkningsindustrin.  Användandet av 
redundans och en tydlig företagskultur som uppmuntrar till samarbete kan också spela in för 
att samarbetet ska infinna sig. 

 Stärkt företagskultur 
Enligt Graham et al. (2017) är en stark företagskultur ett kraftfullt verktyg för att minska 
kortsiktigt och oetiskt agerande av de anställda. Den empiriska undersökningen visade att det 
fanns en stark företagskultur hos fallföretaget. Företagskulturen tydliggjordes genom hur 
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respondenternas talade om deras arbete med ständiga förbättringar, kvalitet och laganda, 
vilka alla går i linje med hur Flamholtz et al. (1985) förklarar kultur. Alla respondenterna 
svarade också ”Ja” på frågan om det fanns en kultur inom organisationen. På följdfrågan om 
belöningssystemet påverkade företagskulturen var däremot majoriteten av svaren ”Nej, inte 
direkt”, vilket gör tolkningen av belöningssystemet betydelse för att stärka företagskulturen 
hos fallföretaget som svag.  

Tolkningen av den andra frågan härleds till att fallföretaget har en lång historik av stark 
företagskultur. Ursprunget till mycket av det respondenterna beskrev som företagskulturen 
tolkas kunna härstamma från Toyotakoncernens värderingar: Genchi Genbutsu (gå till källan), 
Kaizen (ständig förbättring), Challenge, Teamwork och Respect. Alla fem av dessa fem 
värdeord framkom i intervjuerna antingen direkt eller indirekt genom att respondenterna 
förklarade begreppen fast genom andra ord. Utifrån respondenternas svar verkade det också 
finnas en tydlig stolthet för produkterna som producerades. Denna tolkning baseras på att 
flera respondenter tryckte på den kvalitetsstämpel som en produkt från TMHMS innebar. 
Ytterligare en aspekt som var tydligt framträdande vid ett besök i produktionen var 
användningen av ett digitalt snörsystem. Där produktionen kunde stoppa produktionen om 
det upptäcktes ett kvalitetsproblem, varpå linjechefen tillkallades och ett möte hölls gällande 
vad som hade skapat kvalitetsproblemet. Detta system belyser enligt oss att de tydligt arbetar 
mot att gå till källan (Genchi Genbutsu) för att identifiera vilka förbättringar (Kaizen) som kan 
genomföras för att minska risken för att samma brist ska uppnå i framtiden.  

Den fallspecifika konfigurationen av designval liknar den uppsättning av designval som 
litteraturen lyfter kan genera effekten stärkt företagskultur. Trots det tolkas 
belöningssystemet betydelse för företagskulturen som svag enligt resonemanget i förra 
stycket, vilket indikerar att den tydligt existerande företagskulturen inom fallföretaget 
minskar designvalskonfigurationens betydelse för att stärka företagskulturen. 
Företagskulturens styrsignaler tolkas därmed vara starkare än de styrsignaler 
belöningssystemet skickar ut hos fallföretaget. O´Boyle et al. (2016) och Merchant och Van 
der Stede (2017, s. 370) förklarade båda att gruppbaserade belöningar bidrar till att snabbare 
bygga upp en företagskultur, men de förtäljer inget om hur belöningssystemet påverkar när 
en stark företagskultur redan infinner sig. 

Den konkurrensutsatta marknaden det studerade företaget i likhet med andra företag inom 
tillverkningsindustrin befinner sig i gör att företagen hela tiden måste producera produkter 
mer effektivt. Genom att hela tiden arbeta med att effektivera och förbättra arbetssätten 
byggs en stark företagskultur upp för dem företag som står sig i konkurrensen, där förbättring 
och förnyelse är en del av vardagen. Styrningskontexten som de flesta företag inom 
tillverkningsindustrin befinner sig i tolkas därför matta av den möjliga effekten att stärka 
företagskulturen som ett belöningssystem kan generera. Det här påståendet får 
konsekvenser genom att det visar att inom kontexten tillverkningsindustri, där en stark 
företagskultur vanligtvis finns, är kulturstyrningen ett kraftfullare styrverktyg än 
belöningssystem. Den tolkningen ifrågasätter till exempel Malmi och Browns (2008) indelning 
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av kulturstyrning och belöningar och bonusar på samma konceptuella nivå inom kontexten 
tillverkningsindustri. Då Malmi och Browns (2008) ramverk inte bygger på empiriska studier, 
utan är en litteratursammanställning kan det förklara varför det skiljer sig.  

En risk som identifierades är om belöningssystemet inte speglar den redan önskvärda 
företagskulturen. Då finns risken att det kan leda till dubbla budskap inom organisationen 
vilket eventuellt kan leda till förändrad företagskultur ifrån den önskvärda. Under 
intervjuerna med respondenter hos fallföretaget lyftes frågetecken kring varför inte säkerhet 
och miljö inkluderades i belöningssystemet då effektivitet och kvalitet gjorde det. Alla fyra 
parametrar ansågs viktiga inom kulturen på företaget, men bara hälften av dem inkluderades 
i belöningssystemet vilket fick några av respondenter att fundera om vissa faktorer var 
viktigare än andra. Respondenternas funderingar indikerar vikten av att belöningssystemet 
speglar den önskvärda kulturen oavsett om den redan existerar inom organisationen eller 
inte. För att risken i detta fall ska vara påtaglig krävs dock att belöningssystemet markant 
skiljer sig från företagskulturen då tolkningen är att kulturstyrningen skickar starkare 
styrsignaler än belöningssystemet. Vidare studier gällande hur mycket ett belöningssystem 
kan skilja sig från företagskulturen innan negativa effekter på företagskulturen uppstår 
förordas.  

Sammanfattningsvis spelar den befintliga företagskulturen och övriga använda styrverktygs 
styrka i jämförelse med belöningssystemet en viktig roll för om belöningssystemet kan stärka 
eller förändra företagskulturen. 

 Förändrad prestation 
Att styra de anställdas prestation är enligt DeNisi och Pritchard (2006) viktigt för att en 
organisation ska kunna nå sina mål. Belöningssystemet kan vara utformat för att stärka 
medarbetarnas prestation så att den sker enligt organisationens önskan. I det studerade fallet 
anses belöningssystemet endast generera en svag prestationsförändrande effekt eftersom de 
anställda ansåg att deras arbete styrdes mer av dagliga mål än av belöningssystemet. Att 
belöningssystemet ändå tolkas generera en svag effekt på prestationen beror på att 
belöningssystemets parametrar fortfarande speglar målen och därmed indirekt har en viss 
påverkan. En stark effekt infinner sig däremot inte, trots att den fallspecifika 
designkonfiguration tydligt påminner om de designvalen som tidigare studier har motiverat 
kan användas för att generera en prestationsförändrande effekt, se tabell i avsnitt 3.6.1 
Sammanfattande modeller av den teoretiska referensramen.  

Belöningsparametrarna som används i det studerade fallet tolkas vara av en långsiktig och 
mindre kontrollerande karaktär då de baseras på årlig försäljning (i form av marknadsandelar, 
resultat före skatt samt fakturering) samt förbättringar inom produktionen (kvalitet och 
effektivitet). Det använda belöningssystemet innebär att medarbetarna har svårt att direkt 
påverka belöningen i deras dagliga arbete. Ska designvalen utformas utifrån effekten att 
förändra prestationer tolkas det vara väsentligt att medarbetarna inom organisationen 
faktiskt ges möjligheten att påverka belöningen i deras arbete. Tolkningen görs utifrån att 



 

64 
 

respondenterna ansåg att deras arbete inte speglades i belöningens storlek, vilket även går i 
linje med DeNisi och Pritchards (2006) åsikter om att det är viktigt att medarbetaren kan 
påverka belöningen. O’Boyle (2016) går däremot emot DeNisi och Pritchards (2006) åsikt och 
hävdade i sin meta-studie att mindre kontrollerande parametrar som binds till 
organisationens framgång ökar prestationsparametrar som effektivitet och kvalitet hos 
medarbetarna. Under intervjuerna framgick det att organisationens belöningssystem har haft 
en liknande utformning de senaste åren samtidigt som effektiviteten och kvaliteten i 
produktionen har förbättrats. Historiken indikerar att organisationen har lyckats uppnå de 
prestationsförändrade effekterna som de lokala parametrarna effektivitet och kvalitet binder 
an till. Detta trots att respondenterna inte ansåg att belöningssystemet varit en drivande 
faktor. 

I det studerade fallet har ett gruppbaserat belöningssystem använts utifrån riktlinjer från 
moderbolaget TMHE. En faktor som verkar spela in på belöningssystemets möjlighet att 
uppnå en prestationsförändrande effekt är uppdelningen i 70 procent baserat på TMHE och 
30 procent baserat på TMHMS. Alla respondenterna uttryckte att denna stora fördelning mot 
TMHE gjorde det svårt att påverka belöningen både i det dagliga arbetet men även på 
årsbasis. Det indikerar att nivån den gruppbaserade belöningen baseras på är för hög för att 
det ska påverka medarbetarnas prestation. Merchant och Van der Stede (2017, s. 99) samt 
Román (2009) tidigare studier gällande användandet av gruppbaserade belöningssystem visar 
att det stärker prestationer. Deras studier påvisade att övergången från individuellt till 
gruppbaserade belöningssystem i en tillverkningsindustri resulterat i högre kvalitet, 
produktivitet och bättre resultat, däremot inte någon maxnivå för när effekterna av 
belöningssystemet började avta. 

Ledningen har uttryckt sig att användningen av belöningssystemet ämnar skapa en positiv 
påverkan på organisationens prestation, något som dock inte uppnås. Utöver designvalens 
utformning indikerar skillnaden mellan fallets svaga genererade effekt för prestationerna och 
vad litteraturen säger att något i fallföretagets styrningskontext påverkar effekten. 
Betydelsen av hur den övriga styrningen sker verka också spela in för effekten förändrad 
prestation. För fallföretaget, men rimligt även för tillverkningsindustrin i stort, tolkas den 
dagliga målstyrningen vara den styrande faktorn för prestationerna inom produktionen. 
Anledningen till tolkningen är att inom tillverkningsindustrin är det vanligt att 
arbetsuppgifterna är standardiserade och toppstyrningen sker, vilket gör målstyrning som en 
smidig lösning. Den dagliga målstyrningen tolkas som en del av prestationsstyrningen enligt 
DeNisi och Pritchard (2006), där TMHMS har dagliga mål som sätts, för att senare mätas och 
återkopplas. Organisationens dagliga målstyrning verkar därmed spela en avgörande roll i 
styrning av de anställdas prestation.  

Som förklarades under avsnittet 6.6 Stärkt företagskultur så finns en stark och framträdande 
företagskultur i organisationen. Den framträdande kulturen styr den dagliga prestationen 
genom att ständiga förbättringar sker för att effektivisera arbetet, men även vid eventuella 
problem då medarbetarna försöker hitta och åtgärda källan till ett problem för att undvika att 
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samma problem infinner sig i framtiden. Ett exempel som fångar upp företagskulturen är att 
har man ett möte och diskuterar ett problem i produktionen så flyttar man mötet till där det 
fysiska problemet är så får alla inblandade lättare förståelse om problemet och kan därmed 
komma fram till en bättre lösning. Vilket även illustreras av tidigare nämnda digitala 
snörsystem.  

Genom resonemanget i de två ovanstående styckena blir det tydligt i detta fall att både 
prestations- och kulturstyrningen minskar inverkan belöningssystemet har på en förändrad 
prestation. Av dessa två styrverktyg tolkas prestationsstyrning påverka medarbetarna mer än 
kulturstyrningen då respondenterna i nästan alla intervjuer förklarade att det framförallt var 
den dagliga målstyrningen som styr deras prestationer. Målstyrningen och tillika 
prestationsstyrningen som finns hos fallföretaget är också väldigt påtaglig för 
produktionspersonalen eftersom de hela tiden vet hur många truckar de behöver tillverka på 
respektive lina varje dag för att uppnå målet.  

Sammanfattningsvis tolkas huruvida ett belöningssystem kan uppnå effekten förändrad 
prestation inom kontexten tillverkningsindustri bero på hur starkt belöningssystemet 
närvarar i det dagliga arbetet kontra övriga styrverktyg, framförallt prestations- och 
kulturstyrningen. Designvalskonfigurationen får inte heller utformas på ett sådant sätt så att 
medarbetarna känner att deras dagliga eller årliga prestation inte alls inverkar på belöningens 
storlek om en förändrad prestation eftersträvas genom användningen av belöningssystemet.  
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7 Slutsats och diskussion 
I kapitlet besvaras studiens syfte, att inom kontexten tillverkningsindustri undersöka en 
konfiguration av designvals betydelse för effekten av ett belöningssystem. 

Det studerade fallet har ett belöningssystem som består av olika designval som tillsammans 
utgör en fallspecifik konfiguration av designval. Att förstå hur en konfiguration är uppbyggd 
utgör grunden för att studera möjliga genererade effekter av belöningssystemet. Nedan listas 
de designval som tillsammans utgör en konfiguration: 

1. Parameterutformning – bestämmer vilka belöningsparametrar som 
belöningssystemet ämnar mäta. 

a. Gränsvärden – på varje belöningsparameter kan sättas en undre och övre 
gräns för när belöning ska erhållas.  

b. Grad av kontroll – hur närvarande medarbetarna upplever belönings-
parametrarna i det dagliga arbetet. 

c. Objektiva eller subjektiva – objektiva parametrar utgår ifrån mätbara nyckeltal, 
medan de subjektiva parametrarna innefattar en subjektiv bedömning. 

2. Individ- eller gruppbaserad – ska individen bedömas efter sin egen insats eller ska 
belöningen baseras på hela gruppens prestation. 

3. Information, kommunikation och återkoppling – hur frekvent och tydlig dessa tre 
faktorer sker inverkar på hur medarbetarna upplever belöningssystemet. 

Genom att utgå från konfigurationen av designval kan därefter olika möjliga effekter 
genereras. De vanligaste effekterna som valdes att studeras i denna studie kan ses i tabell 8. 

Tabell 8 Möjliga effekter för belöningssystem 

Möjliga effekter för belöningssystem 
Stärkt motivation hos medarbetaren 
Stärkt delaktighet mellan organisation och medarbetare 
Stärkt samarbetsvilja mellan medarbetare 
Stärkt företagskultur 
Förändrad prestation 

 

Tidigare studier har visat att beroende på hur designvalen ser ut genereras olika effekter. Den 
här studien undersökte kontextens roll för belöningssystemets effekter givet 
konfigurationens specifika designval. Kontextens roll för effekterna identifierades tidigt vara 
en avgörande faktor för hur väl belöningssystemet genererade effekterna. Till hjälp att förstå 
kontexten ett belöningssystem verkar i togs en anpassad modell fram. Belöningssystemet 
styrningskontext visade sig enligt den litteraturstudie som gjordes framförallt samspela med 
organisationens: planering och budget, prestationsstyrning, processtyrning, samt 
kulturstyrning.  
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 Designval 
Det vår studie har tydliggjort är att vissa designval är betydligt mer avgörande än andra för 
att generera möjliga effekter. Gruppens storlek tolkas vara det designval med störst möjlighet 
att förändra effekterna. Tidigare studier likt Garbers och Konradt (2013), Burgess et al. (2010), 
Friis et al. (2015), Miller (2003, s. 116) och Román (2009) har alla i någon mening undersökt 
skillnader mellan individ- och gruppbaserad belöning inom kontexten tillverkningsindustri. 
Det vår studie identifierat är att det saknas studier gällande vilken storlek som faktiskt är mest 
lämplig. I fallstudien har det identifierats att det är viktigt att medarbetarna vill hjälpa 
varandra över avdelningsgränser när det behövs, vilket uppmuntrar att belöningssystemet är 
gemensamt för hela organisationen det vill säga existerar på en hög gruppnivå. Det studien 
också visade var att när belöningssystemet var gemensamt för hela koncernen tolkades 
möjligheten att påverka både medarbetarens prestation och yttre motivation minska, men 
öka delaktigheten för organisationen. Att studera gruppstorlekens inverkan på vilka effekter 
som kan uppnås anser vi därför som ett område vidare studier kan fokusera på. 

Graden av kontroll genom parametrarna är också ett designval som hade stor möjlighet att 
inverka på vilka effekter som kunde uppnås. Hos det studerade fallet var alla parametrarna 
mindre kontrollerande eftersom medarbetarna inte kunde härleda specifika arbetsuppgifter 
som belöningsgrundade. Användandet av mindre kontrollerande belöningsparametrar visade 
sig spela en viktig roll för att stärkta delaktigheten genom att det uppmuntrade medarbetarna 
att tänka mer som ledningen. Samtidigt tolkas grad av kontroll till stor del styra hur 
närvarande belöningssystemet upplevs av medarbetarna, vilket har ett flertal effekter. Ett 
närvarande belöningssystem blir tydligare för medarbetarna och kan styra dem i deras arbete, 
samtidigt som det kan leda till att medarbetarnas yttre motivation stimuleras och den inre 
hämmas. De mindre kontrollerande parametrarna indikerar att belöningssystemet inte blir 
tydligt närvarande i det dagliga arbete, men att det bidrar till ett långsiktigt tänk hos 
medarbetarna vilket även Cerasoli et al. (2014;2016) studier påvisade.  

Andra designval likt betydelsen av subjektiva parametrar visade sig efter den empiriska 
undersökningen vara svåra att tillämpa på denna studie. Respondenterna hade ingen 
erfarenhet alls av användandet av dessa vilket skulle göra en analys av dessa för spekulativ. 
Vår bedömning är dock likt det tidigare studier har visat, närmare bestämt att subjektiva 
parametrar kan vara ett användbart verktyg som kan ta hänsyn till oväntade händelser för 
både medarbetaren och organisationen. Att genomföra det inom större organisationer likt 
många inom tillverkningsindustrin kan dock anses alltför administrativt utmanande. Även 
konsekvenser av att ta bort gränsvärden på parametrarna ansågs de empiriska data för svaga 
för att säga något om. 

Designvalet gällande information, kommunikation och återkoppling visade sig att det snarare 
kan ses som hygienfaktorer att informationen är tydlig, samt att kommunikationen och 
återkopplingen sker relativt frekvent. Respondenterna verkade överlag nöjda med hur dessa 
tre faktorer skedde, utan att de reflekterade över andra alternativ. Tidigare studier har inte 
heller lyft att något annat än informationen ska vara tydlig, samt att kommunikationen och 
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återkopplingen ska ske frekvent. Vidare studier skulle däremot kunna undersöka betydelsen 
av transparensen kring belöningssystemet av ledningen för att olika effekter ska infinna, även 
hur frekvent återkoppling inverkar på möjligheten att uppnå en effekt vore ett uppslag för en 
kommande studie.  

 Effekter 
Att försöka motivera sina medarbetare genom att belöna individen för ett genomfört arbete 
och som tilltalar den yttre motivationen har historiskt sett varit vanligt inom en 
tillverkningsindustri, där till exempel ackordbelöningar har använts. Motivation är dock ett 
komplext område, där den utöver yttre motivation även består av en inre motivation som 
snarare handlar om individens inre drivkraft. Det denna studie i likhet med vad tidigare studier 
som till exempel Ryan och Deci (2000) och Cerasoli et al. (2016) visar är att gruppbaserade 
belöningar, där det inkluderas arbetsuppgifter som kräver lärande, kreativitet och 
ansvarskänsla, är stimulering av den yttre motivationen en effekt som inte lämpar sig. Vi ser 
även en utveckling inom tillverkningsindustrin, till följd av hårdare konkurrens av billiga 
aktörer, att gå emot mer standardisering och effektivisering, vilket innebär ökad användning 
av robotar som ersätter standardiserade och enkla arbetsuppgifter. Med en ökad teknisk 
revolution kommer medarbetares arbetsuppgifter förändras mot mer icke-standardiserade 
uppgifter. De nya arbetsuppgifterna tolkar vi kommer medföra nya krav på ett snabbt lärande 
och kreativt arbetssätt, varav ett belöningssystem som inte hämmar den inre drivkraften 
kommer bli ännu viktigare i framtiden. 

För att stärka delaktigheten mellan organisation och medarbetare är det viktigt att 
belöningssystemet är utformat att spegla organisationen centrala nyckeltal eller värderingar 
eftersom belöningssystem då tydligt signalerar det som är viktigt för organisationens 
framgång. Att få medarbetaren att tänka mer som ledningen kan mindre kontrollerande 
parametrar underlätta eftersom dem fokuserar på den långsiktiga framgången snarare än den 
kortsiktiga. Belöningssystemet möjliggör även en ekonomisk riskdelning mellan 
organisationen och medarbetaren. Att medarbetarna ser en tydlig koppling mellan 
belöningens storlek och organisationens resultat visade denna studie medföra ett större 
intresse för organisationens framgång, vilket stärker delaktigheten och även går i linje med 
Bols (2009) studie.  

Att stärka samarbetet internt mellan medarbetarna är en annan vanlig effekt för 
belöningssystem. Vår studie visade vikten av alla medarbetare som en organisation vill ska 
samarbeta tillsammans bör ingår i samma gruppbaserade belöningssystem, för att uppnå 
samarbete inom gruppen. Inom tillverkningsindustri där det råder stort beroende mellan 
både avdelningar och individer lämpar sig därmed ett gruppbaserat belöningssystem 
gemensamt för hela fabriken. Det den empiriska undersökningen visade var att baserades 
belöningssystemet på lägre nivå än så ökade de interna konflikterna inom organisationen. Vår 
studie stödjer därmed både Román (2009), Friis et al. (2015) och Millers (2003, s. 116) studier 
som även de identifierade att gruppbaserad belöning gemensamt för hela fabriken minskade 
de interna konflikterna. 
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Den möjlighet som O´Boyle et al. (2016) och Merchant och Van der Stede (2017, s. 370) 
förklarade att gruppbaserade belöningar bidrar till att snabbare bygga upp en företagskultur 
framkom inte i denna studie. Fallföretaget tolkades (se motivering avsnitt 6.6 Stärk 
företagskultur) däremot redan ha en stark och önskvärd kultur inom organisationen och den 
befintliga kulturen mattade av belöningssystemet möjlighet att påverka kulturen. Den 
konkurrensutsatta marknaden det studerade företaget i likhet med andra företag inom 
tillverkningsindustrin befinner sig i gör att företagen hela tiden måste producera produkter 
mer effektivt. Genom att hela tiden arbeta med att effektivera och förbättra arbetssätten 
byggs en stark företagskultur upp för dem företag som står sig i konkurrensen, där förbättring 
och förnyelse är en del av vardagen. Det här får konsekvenser genom att det visar att inom 
kontexten tillverkningsindustri, där en stark företagskultur vanligtvis finns, är 
kulturstyrningen ett kraftfullare styrverktyg än belöningssystem. Den tolkningen ifrågasätter 
till exempel Malmi och Browns (2008) indelning av kulturstyrning och belöningar och bonusar 
på samma konceptuella nivå inom kontexten tillverkningsindustri. Då Malmi och Browns 
(2008) ramverk inte bygger på empiriska studier, utan är en litteratursammanställning kan 
det förklara varför det skiljer sig. 

Om belöningssystemet ämnar förändra prestationer visade den empiriska undersökningen 
betydelsen av att medarbetarna känner att de på något sätt kan påverka belöningen. Utöver 
påverkbarheten visade sig även organisationens prestationsstyrning starkt inverka på 
individernas prestation. Att tydligt använda toppstyrd målstyrning visade sig ha en större 
effekt på medarbetarnas prestation än vad belöningssystemet hade, då målstyrningen på ett 
tydligare sätt var närvarande i det dagliga arbetet. 

 Förenliga effekter 
Det designvalskonfigurationen och de generade effekterna hjälpte till att tydliggöra är vilka 
effekter som genereras av liknande designval. Genom att de genererade effekterna 
analyserade utifrån designval och kontext kan en kombination av lämpliga effekter tas fram.  

En stärkt delaktighet mellan organisation och medarbetare, samt stärkt samarbetsvilja mellan 
medarbetare tolkas gå hand i hand. Anledningen är att delaktighetsaspekten kan få 
medarbetarna att se till organisationens totala framgång, vilket även samarbete mellan 
medarbetarna över avdelningsgränser kan bidra till. Båda stärks vidare även av gruppbaserad 
belöning på hög nivå, till exempel fabriksnivå, samt stärks av när det finns en befintlig och 
önskvärd företagskultur. Det senare ansågs vara fallet för många företag inom 
tillverkningsindustrin enligt tidigare resonemang i avsnitt 6.6 Stärkt företagskultur. Av de 
övriga styrverktygen anses inte heller något annat negativt påverka belöningssystemet att 
uppnå dessa effekter. Den inre motivationen går även att kombinera med dessa två effekter 
eftersom den inte hämmas på samma sätt när belöningssystemet inte är närvarande i det 
dagliga arbetet. 

Att stärka den yttre motivationen hos medarbetaren eller förändra prestation genom ett 
belöningssystem är enligt vår studie inte att föredra för kontexten tillverkningsindustri. 
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Anledningen är att belöningssystemet då behöver vara mer närvarande än 
prestationsstyrningen i det dagliga arbetet. Risken som uppstår då belöningssystemet är så 
framträdande är att det får en negativ påverkan på företagskulturen.  

Studien visar därmed att där ett annat styrverktyg än belöningssystemet har en starkare 
närvaro för medarbetarna mattas belöningssystemet möjlighet att generera en viss effekt av. 
Detta trots att designvalen som bygger belöningssystemet är utformade enligt vad tidigare 
studier har påvisat generera den sökta effekten. Vidare tolkas ett belöningssystem ha störst 
möjlighet att generera en effekt om belöningssystemet är utformat för att uppnå den 
effekten. Det anses vara ett resultat av att det då existerar i en kontext där organisationens 
övriga styrverktyg är utformade och används med en snarlik intention.  

 Framtida undersökningar 
Då denna studie genomfördes som en fallstudie inom tillverkningsindustri öppnar framtiden 
upp för både fler fallstudier i samma och andra branscher, samt en tvärsnittsstudie inom 
tillverkningsindustrin. Detta skulle dels stärka eller ifrågasätta våra slutsatser gällande 
tillverkningsindustrin, men även se om slutsatserna skiljer sig för andra branscher. Detta för 
att se om konfigurationen eller kontexten är det som framförallt styr de genererade 
effekterna. Görs en tvärsnittsstudie krävs dock att det sätts tydliga kriterier för vad som ingår 
i styrningskontexten, då den spelade en viktig roll för effekterna i denna studie. 

I denna studie valdes en av Shields och Shields (1998) möjliga effekter bort, nämligen att 
belöningssystemet kan underlätta rekrytering eller behålla befintlig personal. Den effekten 
valdes bort då den inom ramarna för denna studie hade blivit väldigt svårt att tolka huruvida 
ett särskilt designval för belöningssystem påverkade en rekrytering då individen sällan kände 
till den exakta utformningen innan personen faktiskt började arbeta hos fallföretaget. Det 
kändes också väldigt långsökt att försöka härleda ett visst designval till att en anställd valt att 
stanna kvar på arbetsplatsen. För ett fall där dessa faktorer lättare går att härleda skulle vidare 
studier kring den effekten förordas. 

De två designvalen som påverkade effekterna mest i denna studie vara gruppbaserad 
belöning och grad av kontroll. Båda dessa designval hade varit extra intressanta att undersöka 
vidare genom att empiriskt studera hur effekterna förändras om designvalen varieras. Vidare 
kan även betydelsen av transparensen kring belöningssystemet av ledningen för att olika 
effekter ska infinna, även hur frekvent återkoppling inverkar på möjligheten att uppnå en 
effekt vore uppslag för kommande studier. 
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Bilaga 1 – Förstudie 

Förstudien genomfördes för att det skulle generera en uppfattning om hur belöningssystemet 
var utformat, vilka de bakomliggande orsakerna till användningen av belöningssystemet var, 
samt ge en indikation på hur medarbetarna upplevde dagens belöningssystem. Resultatet av 
förstudien presenteras i kapitel 5 Empirisk data. Förstudien hjälpte till att ge en riktning åt 
den fortsatta litteraturstudien. 

Bilaga 1a – Förstudie med respondent i ledningsgruppen 

I denna förstudie intervjuades en av de individerna som har störst inflytande över 
utformningen av belöningssystemet. Respondenten intervjuades vid två tillfällen. Frågorna 
som ställdes med tillhörande svar var: 

Varför använder ni belöningssystem? 

Belöningssystem härstammar ifrån en historik av användning, vilket gör det svårt att minska 
användningen av det. Samtidigt skapar belöningssystemet en flexibel betalningsstruktur, då 
utbetalningar till de anställda ökar när företaget levererar över satta mål, samtidigt som de 
totala utbetalningarna blir mindre när organisationen underpresterar. Belöningssystemet är 
även utformat på gruppnivå för att skapa gemenskap mellan medarbetarna. Även ökad 
motivation och gemensamma värderingar nämndes som viktiga bakomliggande orsaker till 
användningen av belöningssystemet. De belöningsparametrarna som utformas och används 
enbart för fabriken i Mjölby och därigenom är direkt påverkbara fokuserar på effektivitet och 
kvalitet då de faktorerna ansågs viktiga ur ett koncernperspektiv.  

Kan du förklara de specifika belöningsparametrarna? 

De specifika belöningsparametrarna förklaras i avsnitt 5.2 Befintligt belöningssystem hos 
TMHMS. 

Förstudierespondent Datum 
Förstudierespondent 1 2018-01-23 
Förstudierespondent 1 2018-02-16 

Bilaga 1 Intervjuförteckning förstudie ur ett ledningsperspektiv 

Bilaga 1b – Förstudie med respondenter i produktionen 

De respondenterna som ingick i förstudien var teamleaders från olika delar av organisationen 
och presenteras i tabellen nedan: 

Förstudierespondent Datum 
Förstudierespondent 2 2018-02-16 
Förstudierespondent 3 2018-02-16 
Förstudierespondent 4 2018-02-16 

Bilaga 2 Intervjuförteckning förstudie ur ett medarbetarperspektiv 



 

76 
 

Intervjuerna utgick från ett par utformade frågor. Dock ställdes uppföljningsfrågor utifrån de 
svaren som respondenterna gav. De frågorna som var fördefinierade var:  

Vad vet du om ert belöningssystem?  
Vad tycker du om belöningssystemet? 
Vad tycker du är bra med belöningssystemet? 
Vad tycker du är mindre bra med belöningssystemet? 
Hur ofta tänker du på belöningssystemet? 
Styr belöningssystemet ditt arbetssätt?  
Hur ofta och hur får ni information om belöningssystemet? 
Motiverar belöningssystemet dig och dina kollegor?  
Finns det negativa sidor med belöningssystemet (t.ex. stress)? 

 

Faktor Kommentar 
Motivation Samtliga respondenter nämnde att de gjorde sitt bästa 

utan att tänka på belöningssystemet i arbetet, därav 
sågs inte belöningssystemet som en direkt motiverande 
faktor på dem själva. Dock nämnde samtliga att de 
uppfattade att belöningssystemet hade en motiverande 
effekt på vissa medarbetare i produktionen.  
 
Respondenterna påvisade även att de uppfattade att 
majoriteten av personalen förväntade sig en belöning på 
en viss nivå. Respondent ett och tre framhöll vidare att 
de uppfattade det som att den negativa inverkan på 
motivationen, vid en lägre belöningsnivå än väntat, var 
betydligt större än den positiva inverkan när en högre 
belöningsnivå än väntat utgick. 
 
Respondent tre framhöll att belöningssystemet 
motiverade medarbetarna betydligt mer när slutet av 
belöningsperioden närmade sig. Respondenten ansåg 
därför att ett belöningssystem som utbetalades oftare 
skulle motivera medarbetarna mer.  

Rekrytering Respondenterna nämnde att de trodde att 
belöningssystemet kunde vara en faktor till varför vissa 
anställda hade sökt sig till TMHMS. Respondent ett 
upplevde sin grundlön som lägre än hos konkurrerande 
verksamheter till följd av belöningssystemet. 
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Respondenten såg hellre att belöningssystemet slopades 
och att grundlönen istället höjdes.  

Nivå av belöning 
(gruppbaserad) 

Samtliga respondenter framhöll att de tyckte att 
belöningssystemet idag inte var bra utformat ur ett 
grupperspektiv. De ville hellre ha ett belöningssystem 
som var specifikt för fabriken i Mjölby och som inte var 
beroende av andra fabriker för TMHE.  
 
Respondent ett nämnde även att tidigare hade de haft 
ett belöningssystem som var grundat på avdelningsnivå i 
fabriken i Mjölby. Förändringen till att basera 
belöningssystemet på fabriks- och koncernnivå 
medförde förändringar i storleken på utbetalningarna. 
Vissa grupper hade efter förändringen fått lägre 
belöning och andra högre, därav tolkades förändringen 
positivt eller negativt beroende på förändringen.  

Kommunikation Samtliga respondenter var informerade om att ett 
belöningssystem fanns och att det grundade sig på flera 
olika parametrar. Exakt vilka parametrarna var och deras 
innebörd var de dock inte helt införstådda med.  
 
Respondent ett och två tyckte att kommunikationen var 
tillfredställande då de informerades ungefär en gång per 
månad om dagsläget av belöningssystemet.  
 
Respondent tre upplevde att de inte fick någon 
information om belöningssystemet första halvåret av 
verksamhetsåret, men att det andra halvåret var 
informationen bättre. Respondenten upplevde dock att 
kommunikationen kunde bli bättre, till exempel att de 
som ansvarade för att förmedla informationen om 
belöningssystemet inte visste vad de olika parametrarna 
betydde. Vidare efterfrågade samma respondent att 
informationen skulle vara mer lättförstådd där 
parametrarna skulle vara på svenska och tydligt 
förklarade. Respondenten trodde även att 
belöningssystemet kunde användas mer aktivt och 
motiverande om det kommunicerades oftare, särskilt 
första halvåret.  
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Transparens Vad exakt som mättes och var grund till utbetalad 
belöning visste ingen respondent och de efterfrågade en 
tydligare kommunikation till följd av detta.  

Kvalitet Respondent ett och två framhöll att belöningssystemet 
hade en viss inverkan på deras arbete. De upplevde att 
de fokuserade mer på kvaliteten i produktionen till följd 
av belöningssystemet.  

Kultur TMHMS framhåller att de har ett stort fokus på sina fem 
värdegrunder, vilka alla anställda bör arbeta utifrån. 
Respondenterna framhöll att de inte kände att 
värdegrunderna användes i det dagliga arbetet, detta 
kunde enligt respondent tre bero på användningen av 
svårförstådda japanska begrepp. Respondenten hade 
gärna sett att dessa var översatta till svenska istället.  

Övrigt Samtliga respondenter var nöjda med att det fanns ett 
belöningssystem. Ingen ansåg däremot att 
belöningssystemet hade någon större direkt inverkan på 
deras individuella arbete.  

Bilaga 3 Sammanställning av förstudie med respondenter ur produktionen 
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Bilaga 2 – Respondenter i intervjuer 

I organisationskartan nedan framgår de olika respondenterna som ingick i empiriinsamlingen 
och deras organisatoriska position. Om inte annat nämns en respondent per presenterad roll 
(ruta).  

 
Bilaga 4 Respondenter i intervjuer 

I tabellen nedan presenteras när intervjuerna genomfördes. För att bibehålla 
respondenternas identitet anonym hänvisas de endast till som respondent 1-13, ingen 
koppling till ovan organisationskarta presenteras.  

Respondent Datum intervjun genomfördes 
Tjänsteman 1 2018-03-26 
Tjänsteman 2 2018-03-26 
Produktionspersonal 1 2018-03-26 
Produktionspersonal 2 2018-03-27 
Tjänsteman 3 2018-03-27 
Tjänsteman 4 2018-03-27 
Produktionspersonal 3 2018-04-17 
Produktionspersonal 4 2018-04-17 
Produktionspersonal 5 2018-04-18 
Tjänsteman 5 2018-04-18 
Produktionspersonal 6 2018-04-18 

Fabrikschef

Logistikchef

Produktions-
teknisk chef

Produktionsledare

Produktionschef

Produktions-
teknisk chef

Produktionsledare

Produktionsledare

Forsknings- och 
utvecklingschef

Produktions-
teknisk chef

3 st produktions-
personal
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Tjänsteman 6 2018-04-19 
Tjänsteman 7 2018-04-19 

Bilaga 5 Intervjuförteckning empirisk datainsamling



 

81 
 

Bilaga 3 – Frågeformulär 

Frågorna är utformade utifrån bilden som presenterades som en sammanställning av den 
teoretiska  referensramen. 

 

Bilaga 6 Analysmodell till grund för frågeformulär 

Inledande frågor 

1. Är du med och kan påverka utformningen av belöningssystemet? 
2. Hur många år har du arbetat på Toyota/BT och vad är din nuvarande position? 
3. Vad vet du om ert belöningssystem? 
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4. Vad tycker du om ert belöningssystem? 
5. Varför har ni ett belöningssystem? 
6. Vad funkar bra med ert belöningssystem? 
7. Vad skulle kunna fungera bättre med ert belöningssystem? 

Organisatoriska frågor (orange kategori enligt figuren) 

8. Vilka effekter eftersträvas med belöningssystemet? 
9. Hur tycker du att belöningssystemet och dess utformning är anpassad efter 

organisationens strategi och mål? 
10. Hur känner du att belöningssystemet passar in i er planering och budgetering? 

a. Känner du att det finns en relation mellan belöningssystemet och 
styrverktyget? 

11. Hur känner du att belöningssystemet passar in i er prestationsstyrning (vad de 
anställda fokuserar på i produktionen)? 

a. Känner du att det finns en relation mellan belöningssystemet och 
styrverktyget? 

12. Hur känner du att belöningssystemet passar in i er beteendestyrning (hur de 
anställda arbetar)? 

a. Känner du att det finns en relation mellan belöningssystemet och 
styrverktyget? 

13. Hur känner du att belöningssystemet passar in i er kultur- och personalstyrning 
(gemenskap & värderingar)? 

a. Känner du att det finns en relation mellan belöningssystemet och 
styrverktyget? 

Specifika frågor om utformningen av belöningssystemet (blå kategori enligt figuren) 

14. Vad tycker du om belöningssystemets utformning? 
15. Vilka belöningsparametrar används som grund till ert belöningssystem? 
16. Vad tycker du om utformningen av parametrarna?  

a. Tycker du att belöningsparametrarna ska bedömas objektivt (faktiska siffror) 
eller subjektivt (chefen gör en bedömning)? 

b. Vad tycker du om användningen av min- och maxnivåer för de olika 
belöningsparametrarna? 

c. Man kan antingen ha mindre kontrollerande (övergripande och mer 
långsiktiga som är) eller kontrollerande (ex. ackord) parametrar. Vilken av 
dessa två varianter skulle du föredra? 

17. Vad tycker du om att belöningssystemet utvärderas och utbetalas på årsbasis? 
18. Vad tycker du om att belöningssystemet är gruppbaserat (30 % fabriksnivå & 70 % 

Europa nivå)? 
19. Hur kommuniceras belöningssystemet? 

a. Hur ofta kommuniceras belöningssystemet? 
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b. Är kommunikationen förståelig? 
c. Hur skulle kommunikationen kunna förbättras?  

Individens perspektiv på belöningssystemet (gul kategori enligt figuren) 

20. Hur påverkar belöningssystemet dig i det dagliga arbetet?  
21. Finns det några positiva aspekter med användningen av belöningssystem för dig som 

individ? 
22. Finns det några negativa aspekter med användningen av belöningssystem för dig 

som individ? 
23. Förväntar du dig att det finns ett belöningssystem? 

a. Förväntar du dig en viss nivå på den årliga belöningen? 
i. Hur känner du om belöningen inte uppgår till din förväntade nivå? 

ii. Hur känner du om belöningen uppgår till din förväntade nivå? 
iii. Hur känner du om belöningen uppgår till mer än vad du förväntar dig? 

24. Motiverar belöningssystemet dig? 
25. Får belöningssystemet dig att fokusera på något speciellt i ditt arbete (prestation)? 
26. Påverkar belöningssystemet ditt arbetssätt & beteende? 
27. Medför belöningssystemet några negativa aspekter i ditt dagliga arbete (stress etc.)? 

Övrigt 

28. Har du något mer att tillägga som du känner att vi inte har tagit upp? 


