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1 Inledning 
 
 
 
Med detta inledande kapitel ger vi läsaren en beskrivning av problematiken kring ämnet som vi 
studerar. Utifrån en övergripande diskussion om ämnets bakgrund och problemformulering skall 
uppsatsens frågeställningar och syfte presenteras. Avslutningsvis presenteras en struktur över hur vi 
har valt att lägga upp uppsatsen. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Under 1900-talet har en stor förändring skett, från det industriella samhället till det 
nu framväxande kunskapssamhället, där kunskap är den viktigaste tillgången till 
skillnad mot tidigare, då arbete och råmaterial var det väsentliga 
(Kinnear&Sutherland, 2000). Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare har 
till följd av detta förändrats till förmån för arbetstagaren, då denne äger den viktiga 
faktorn för produktion; sin egen kunskap (Drucker, 1994).  
 
I litteraturen skrivs det ofta om kunskapsarbetarens växande betydelse. En 
kunskapsarbetare anses ha specialkunskaper som är svårimiterade, av unik betydelse 
för företag och svåra för någon annan att utveckla. (Saharaoui 2002) Företag är 
beroende av varje individs kunskap och det är individens dagliga arbete som är 
avgörande för hur framgångsrikt företaget är. (Armstrong 1999, Lawler 2000) 
Lindkvist och Berggren (2001) anser att kunskapsintensiva företag med fördel kan 
organiseras på projektbasis. De hävdar att projektformen underlättar för 
kunskapsarbetarna att agera målfokuserat och förenklar inlärning av erfarenheter, 
vilket är positivt ur en kunskapssynvinkel. Kunskapsarbetare tenderar enligt 
Despres och Hiltrop (1995) att arbeta gruppbaserat i projekt, där de oftare arbetar 
med problem och frågeställningar än med uppgifter. Deras tidsperspektiv sträcker 
sig från det senast utförda projektet till det nästkommande, och därför är de mer 
kritiska till sitt företags långsiktiga framgång. (Despres&Hiltorp, 1995)  
 
Lawler (2000) menar att individens kunskaper är viktiga för företagets långsiktiga 
framgång, och det är därför viktigt för företaget att behålla individen inom 
organisationen. Ett medel företag kan använda sig av för att få individer att stanna 
kvar, är att ha ett belöningssystem som uppmärksammar individernas 
marknadsvärde och belönar dem för att de utvecklar sin kunskap och skicklighet. 
(Lawler, 2000) Wilson (2003) understryker även belöningssystemets betydelse för 
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att företag ska kunna skapa arbetsförhållande som leder till att individer arbetar 
effektivt och trivs med sin arbetssituation.  
 
Det är, enligt Lawler (2000), viktigt att individen kan se en koppling mellan utfört 
arbete och den belöning som denne får. Om inte belöningen motsvarar 
arbetsbördan kommer individens arbete att påverkas negativt, det vill säga de 
kommer inte att använda hela sin kunskap och därmed inte sin fulla kapacitet. 
Omvänt kommer individen använda mer av sin kunskap om denne känner att 
belöningssystemet premierar ett specifikt beteende såsom initiativförmåga (Lawler, 
2000).  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Avsikten med belöningssystem är något som diskuteras i litteraturen; om det är 
belöningar som ökar individens motivation till att arbeta och göra goda prestationer 
eller om det istället är uppskattning och erkännande som är de stora motivatorerna. 
(Lawler, 2000) 
 
En individ jämför sin belöning med en standard och om belöningen motsvarar 
standarden är individen nöjd. Ofta sätter individen sin standard genom att jämföra 
sig med sina kollegor som har samma utbildning och arbetserfarenhet. Om inte 
individen upplever att belöningen motsvarar dennes uppsatta standard, kommer 
individen att vara missnöjd och om belöningen överträffar standarden kan 
individen komma att känna skuld gentemot företaget. (Lawler, 2000) Ovanstående 
leder oss fram till den första frågeställningen: 
 
Hur upplever kunskapsarbetarna belöningssystemet? 
 
Som tidigare nämnts är belöningssystem viktiga för att göra individerna i företaget 
nöjda. Om individerna inte anser att belöningssystemet är trovärdigt blir det svårare 
för organisationen att motivera dem. (Zingheim&Schuster, 2000) Lawler (2000) 
menar att om personen som ska utvärdera individen (utvärderaren) anses agera 
rättvist, har tagit sig tid att finna korrekt information om individens insats och är 
väl insatt i hur fördelningen av belöningar skall ske, ökar individens tillit till att 
belöningar fördelas rättvist. Lawler (2000) och Zingheim och Schuster (2000) 
menar att om ett belöningssystem ska vara motiverande är det viktigt att individen 
känner tillit till att organisationen håller vad den lovar i belöningsväg. Det är av 
största vikt att utforma ett belöningssystem som verkligen fungerar, både på grupp 
och individnivå, och som stöds av alla på företaget, från ledningen och hela vägen 
ner genom hierarkin (Lawler, 2000). Vi instämmer i Lawlers (2000) resonemang 
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och tillägger att det därmed torde vara av stor vikt för varje medarbetare att bli 
sedd som en individ av utvärderaren, och inte bara som en del av en grupp. 
Ovanstående gör att vi formulerat den andra frågeställningen: 
 
Vad påverkar kunskapsarbetarens tillit till belöningssystemet? 
 
I dagens konkurrensutsatta värld kan tillit räknas som en ”måste”-faktor; om ett 
företag inte inser vikten av tillit för att uppnå resultat och sänka kostnader, kommer 
något annat företag att göra det, och därmed kan vissa företag slås ut. (Reynolds, 
1997) Vi instämmer därför i Reynolds (1997) resonemang ovan och menar att det 
är viktigt för ett företag att kunskapsarbetare känner tillit till organisationen och 
belönar dem rättvist för att de, som Wilson (2003) skriver, ska arbeta effektivt och 
trivas med sin arbetssituation. 

1.3  Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera faktorer som påverkar kunskapsarbetares 
tillit till belöningssystem i en projektbaserad organisation. 
 

1.4 Förtydligande 
 
För att öka läsarens förståelse vill vi här förtydliga hur vi definierar vissa ord och 
uttryck, då ord och uttryck kan ha olika innebörd och betydelse för olika personer 
beroende på deras förförståelse.  
 
Det vi menar med tillit är samma definition som Nationalencyklopedin har; att tillit 
är en övertygelse om trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till individen i 
fråga. 
 
Beläggning är uttrycket som används i konsultbranschen när en konsult arbetar i ett 
projekt på uppdrag av kund. 
 

1.5 Val av studieobjekt 
 
Vi har valt att undersöka företag som har en projektbaserad verksamhet och inte 
traditionellt organiserade företag. I en projektbaserad organisation matchas 
individens kompetens mot en ständigt föränderlig mix av projekt som ställer krav 
på och utnyttjar individens kompetens (Lawler, 1991).  
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Till följd av den bakgrund vi skrivit och det syfte vi valt har valet av studieobjekt 
för denna uppsats fallit på en speciell yrkeskategori av kunskapsarbetare, nämligen 
konsulter. En konsult definieras enligt Nationalencyklopedin (2003) som en person 
med ekonomisk, juridisk, teknisk eller annan specialkompetens som anlitas av 
företag, organisationer eller privatpersoner för råd eller tidsbegränsade uppdrag. 
Detta menar vi överensstämmer med Saharaouis (2002) definition av 
kunskapsarbetare, som Despres och Hiltorp (1995) anser vanligtvis arbetar 
gruppbaserat i projekt. 
 
Eftersom konsulten livnär sig på den kompetens denne kan erbjuda, och den 
samlade kompetensen som finns i en konsultfirma är avgörande för dess fortlevnad, 
anser vi att belöningssystem och tillit till belöningssystem torde vara viktiga i denna 
typ av företag. Kanter (2000) påpekar även att det är troligare att kunskapsarbetare 
säger vad de tycker, än en individ som arbetar på mer traditionella villkor som kan 
vara rädda för att säga sin åsikt. Vi antar därmed att konsulter är mer benägna att 
uttrycka sina åsikter om det belöningssystem som företaget de arbetar för använder 
och som Lawler (2000) tidigare hävdat är belöningssystemet viktigt för att behålla 
duktiga medarbetare. Vi anser att det är viktigt att uppmärksamma konsulternas 
åsikter om och tillit till belöningssystemet för att företagen ska kunna behålla sin 
samlade kompetens: konsulterna. 
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1.6 Disposition 
 
Nedan visas figur 1, vilken fungerar som en karta över uppsatsen, där läsaren kan få 
en översikt av de olika delar som uppsatsen består av och hur de är kopplade till 
varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Uppsatsens disposition, egen konstruktion 

 

Kapitel 1: Inledning 
I kapitel ett bygger vi en bakgrund och för en diskussion kring problemområdet, 
vilket utmynnar i två problemfrågor och ett syfte som vi har avsikten att besvara i 
våra slutsatser med hjälp av våra teori- och empirikapitel. 

 

Kapitel 2: Metod 
Det andra kapitlet syftar till att ge en beskrivning av vårt vetenskapliga 
förhållningssätt, vilket ligger till grund för hur vi genomför studien och påverkar 
alla delar av uppsatsen. Vi beskriver även vårt val av metod och vårt 

 
 
Vetenskapligt 
förhållningssätt  
och problematik 

Empiri 

Analys Bakgrund 

Referensram

Slutsats 
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tillvägagångssätt, vilket påverkar hur vi erhållit empirin och vilken slags empiri vi 
har erhållit. 
 

Kapitel 3: Referensram 
I kapitel tre beskriver vi den teoretiska referensram som vi använder för att läsaren 
ska få en djupare förståelse för vårt problemområde. Referensramen bildar sedan 
ramverket för vidare analys av vår insamlade empiri. Vi tar upp teorier som 
behandlar tillit, projekt och belöningssystem. 
 

Kapitel 4: Empiri 
Under empirikapitlet ger vi en samanställning av informationen i de intervjuer vi 
har genomfört med både chefer och konsulter på de två medverkande företagen. 
 

Kapitel 5: Analys 
I det femte kapitlet analyserar vi den insamlade empirin med hjälp av vår teoretiska 
referensram.  
 

Kapitel 6: Slutsatser 
Under kapitlet slutsatser presenterar vi de slutsatser som vår analys lett oss fram till, 
samt säkerställer att våra problemfrågor och syfte besvarats. Vi ger även uttryck för 
egna tankar om fortsatta studier i ämnet. 
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2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
 
I följande kapitel vill vi ge läsaren en förståelse av de förutsättningar vi utgår från och en grund till 
att själv kunna bedöma uppsatsens tillförlitlighet. Vi presenterar vårt vetenskapliga 
förhållningssätt och vår syn på vetenskap, verklighet och kunskap, eftersom förhållningssättet 
genomsyrar hela arbetet. Även det praktiska tillvägagångssättet som vi har använt oss av 
redovisas nedan.  
 
 

2.1 Vetenskap 
 
Under historiens gång har vetenskap påverkat vårt liv i stort och smått, från att vi 
inte längre tror att jorden är platt till att vi kan kommunicera med varandra med 
hjälp av datorer. Men vad är egentligen vetenskap? Själva ordet vetenskap anses av 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) bestå av fakta, sanningar, kunskap och även 
metoder för att skaffa fram kunskap. Att definiera vad vetenskap är, menar 
Molander (1995) däremot är svårt, då det inte består av ett statiskt fenomen utan är 
under ständig utveckling och har varit så sedan ”de gamla grekernas” tid. Det som 
genom historien varit centralt för olika vetenskapsmän, såsom Galilei och Einstein, 
har varit problemen och frågorna de har ställt; det vill säga själva kunskapssökandet 
(Molander 1995). 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) råder enighet angående vad som karaktiserar 
vetenskapande, vilket vi menar följs i vår uppsatsprocess då resultatet av uppsatsen 
förankras i vårt empiriska material, det vill säga genom de intervjuer vi genomfört. 
(se 2.9 Intervjuer) Under uppsatsens gång har vi även tillämpat de metoder som 
ställts upp i metodlitteratur och de krav EKI ställer på magisteruppsatser. Slutligen, 
för att respektera respondenternas privatliv, det vill säga för att de inte ska påverkas 
av sin medverkan i undersökningen, samt för att ta ansvar för de resultat vi har 
kommit fram till, har vi valt att hålla de medverkandes identitet konfidentiell, vilket 
gör att de kan tala fritt utan att någon kan peka ut exakt vad en enskild individ sagt 
till oss.  
 
Molander (1993) understryker vikten av att vetenskap bör vara kritisk och 
ifrågasättande för att uppnå syftet att vara beskrivande, förklarande eller 
förutsägande av ett visst samhällsfenomen. Vi har försökt uppnå den kritiska 
hållning till arbetet som Molander (1993) beskriver, genom att vara ifrågasättande 
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och självkritiska under hela arbetes gång och därmed kunnat förklara och beskriva 
fenomenet konsulters tillit till belöningssystem. 
 

2.2 Verklighetssyn 
 
Alla människor har ett sätt att se på tillvaron, det vill säga att se verkligheten ur ett 
visst perspektiv. (Eriksson&Wiederscheim-Paul, 1997) Detta perspektiv är viktigt 
vid utredningsarbete, då det innebär att forskaren ser på problem och 
frågeställningar genom sitt personliga perspektiv. I undersökningar och utredningar 
blir det därför, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997), skillnad på 
utredningens utseende beroende på vilken uppfattning om verkligheten forskaren 
har. Forskaren kan utgå ifrån att verkligheten är objektiv och oberoende av 
mänskliga föreställningar, vilket ofta är rimligt inom naturvetenskapen. 
(Lundahl&Skärvad, 1992) Forskaren kan också förutsätta att verkligheten är en 
social konstruktion, som skapats och skapas av människor och som uppfattas av 
människor. Denna verklighet blir då beroende av vem som studerar den och blir 
därmed en mänsklig produkt. Myrdal (i Lundal&Skärvad, 1992) skriver att all 
kunskap är påverkad och beroende av forskarens föreställningar och värderingar, 
en forskare ska därmed inte vara rädd att formulera sina värderingar.  
 
Vi anser att vår omvärld inte kan ses som objektiv, utan är socialt konstruerad av 
individer och grupper av individer. Detta gör att världen, som vi ser på den, är 
subjektiv då individen tolkar sin omvärld utifrån sina åsikter, erfarenheter och sin 
förförståelse. Vi menar i likhet med Arbnor och Bjerke (1994) därmed att den bild 
individen har av verkligheten, och som individen förmedlar till omgivningen, har 
påverkats av dennes tolkning av omgivningen. Det är med andra ord en pågående 
process som skapar den uppfattade verkligheten. (Arbnor&Bjerke, 1994)  
 

2.3 Vetenskapligt synsätt 
 
Utifrån forskarens verklighetsuppfattning och synsätt grundas kunskap; alltså hur 
omvärlden upplevs. Sådan kunskap kan skapas genom olika forskningssynsätt, de 
mest kända vetenskapliga synsätten är positivism och hermeneutik, vilka kan sägas 
vara varandras motsatser. (Patel&Davidsson, 1994). Starrin och Svenson (1994) 
menar att positivismen är det synsätt som anses lämplig då naturvetenskaplig 
forskning bedrivs, medan hermeneutiken passar bättre för forskning inom 
samhällsvetenskapen.  
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2.3.1 Hermeneutik 
 
Hermeneutik översätts som tolkningslära (Carlsson, 1991), och innebär i stort att 
forskaren försöker förstå den innebörd människan lägger i sina handlingar, och att 
forskaren vill tolka, översätta, förtydliga, klargöra, förklara eller säga något. 
(Starrin&Svensson,1994).  
 
Den hermeneutiska forskningsprocessen utgår från att forskaren har en förförståelse. 
(Wiedersheim-Paul&Eriksson, 1997) Förförståelse är enligt Tebelius (1987) de 
kunskaper, erfarenheter och värderingar en forskare har. I vår undersökning 
använder vi vår förförståelse för att formulera frågor och syfte, tolka och analysera 
den subjektiva verkligheten hos respondenterna, vilket Lundahl och Skärvad (1992) 
anser att en hermeneutiker bör göra. Meningen av ett problems delar kan endast 
förstås om de sätts i samband med helheten, menar Alvesson och Sköldberg (1994). 
Samma författare exemplifierar detta med att en bibeltext endast kan förstås om 
den sätts i samband med hela Bibeln. I forskningsprocessen börjar forskaren vid en 
punkt, och borrar sig sedan successivt in i problemet, genom att alternera mellan 
del och helhet, varvid denne undan för undan får en fördjupad förståelse av både 
helheten och dess delar (Alvesson&Sköldberg, 1994). Denna process kallas den 
hermeneutiska spiralen. (Wiedersheim-Paul&Eriksson, 1997)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Den hermeneutiska spiralen, Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997, s.231 

 
Vi skulle kunna likna processen vid att pendla mellan en helhet och delar. 
Forskaren ställer frågor och tar intryck av de ”svar” denne får. Det är en 
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tvåvägskommunikation, en dialog mellan forskaren och en annan fysisk person eller 
mellan forskaren och andra medel såsom bilder, böcker, observationer. 
Förförståelsen påverkar alltså tolkningen, men tolkningen påverkar också 
förförståelsen (Carlsson, 1990). I en hermeneutisk studie bör vi som forskare se till 
att läsaren kan följa en process, där den ena tolkningen bygger på den andra, för att 
komma närmare en lämplig tolkning. 
  
Vi vill med resonemanget ovan påvisa att vi aldrig är helt utan förväntningar, utan 
är snarare subjektiva, då vår förförståelse påverkar hur vi tolkar och samlar in vårt 
empiriska material.  
 

2.4 Kunskapssyn 
 

”Om du tror att du vet allt är du dåligt underrättad.” 
Kinesiskt ordspråk 

 
Forskare har ända sedan Platons tid definierat kunskap som ”sann tro förenad med 
goda grunder”. Platon ansåg att det endast går att nå kunskap genom förnuftet och 
att alla kunskapsanspråk ska rättfärdigas med hjälp av förnuftet. (Starrin & 
Svensson, 1994) Platon menade att kunskap handlar om att finna de eviga idéerna 
(Lindfeldt, 2003).  
 
Vi instämmer inte fullt ut i Platons förnuftsbetonade definition av kunskap, utan 
vår uppfattning inkluderar även Kants åsikt, (i Lindfeldt, 2003) som menade att 
förutom förnuftet gör yttre sinnesintryck och den bearbetning som individen gör 
av dessa, att kunskap skapas. Vi menar därmed att kunskap till vår uppsats kan 
inhämtas genom logiskt tänkande, tidigare forskning, empiriska undersökningar och 
de analyser som vi kommer att genomföra av det empiriska och teoretiska 
materialet. 
 
Kunskap kan delas in i olika typer vilka är användbara i olika sammanhang. 
(Tengström i Eriksson&Wiedersheim-Paul, 1997). I denna uppsats söker och 
använder vi kunskap av typen vetenskaplig kunskap, som Starrin och Svensson 
(1994) menar är en form av beprövad och kommunicerbar kunskap som forskning 
har skapat genom systematiska undersökningar av verkligheten, till skillnad från 
ovetenskaplig kunskap som exempelvis bygger på insikter eller intuition. 
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2.5 Vetenskapligt angreppssätt 
 
För att inhämta kunskap finns olika angreppssätt och förklarings- och 
förståelseansatser, som ska visa hur forskaren relaterar teori till empiri (verklighet), 
vilket sker genom deduktion eller induktion. (Patel&Tebelius, 1987)  
 
Ett deduktivt arbetssätt betyder att forskaren drar slutsatser om enskilda företeelser 
utifrån befintliga teorier. (Arbnor&Bjerke, 1994) En deduktiv forskare har alltså 
innan denne möter verkligheten gjort vissa antaganden och samlar sedan in empiri 
för att se om antagandena håller (Jacobsen, 2002). Enligt Patel och Davidson 
(1994) följer den som arbetar deduktivt ”bevisandets väg”.  
 
Med induktion menas ett sätt att resonera sig fram till en slutsats. (Carlsson, 1991) 
Forskaren drar slutsatser utifrån det enskilda fallet till allmänna lagar, det vill säga 
bildande av teorier med hjälp av faktisk kunskap (Arbnor&Bjerke, 1994). Induktion 
är alltså sannolik slutledning, och forskaren bör gå ut i verkligheten utan för många 
antaganden. (Wiedersheim-Paul, 1997) Den forskare som arbetar induktivt följer, 
enligt Patel och Davidson (1994), ”upptäckandets väg”, och går från verkligheten 
till teorin.  
 

2.5.1 Vårt angreppssätt 
 
Vi ansåg det vara nödvändigt att studera litteratur inom områdena vi undersöker, då 
vi ville lära oss mer om belöningssystem och tillit samt kunna forma frågor till 
intervjuguiden. Från teorierna i vår referensram har vi dragit slutsatser från vårt 
empiriska material. Eftersom vi utgått från vår referensram när vi samlade in och 
drog slutsatser ur empirimaterialet, kan vårt angreppssätt sägas vara deduktivt, dock 
har vi inte gjort några antaganden innan vi samlade in empirin. Under intervjuerna 
framkom, genom att vissa följdfrågor ställdes, även information som vi inte kan 
härleda till referensramen, vilket gjorde att vi drog slutsatser direkt ur empirin. 
Därmed menar vi att vårt angreppssätt även har induktiva drag.  
 

2.6 Studiens inriktning 
 
Det finns olika typer av undersökningsinriktningar. Dessa har fått olika 
benämningar beroende på vilken karaktär av kunskap forskaren vill ha ut av sin 
undersökning och hur mycket denne vet om problemområdet innan forskningen 
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påbörjas. De vanligaste undersökningsinriktningarna är explorativa, beskrivande 
och förklarande undersökningar. (Patel&Davidson, 1994)  
 
Förklarande studier har målet att förklara varför ett fenomen uppstår. (Jacobsen, 
2002) En beskrivande studie syftar till att ge bättre insikt om hur ett fenomen ser ut. 
(Jacobsen, 2002) Vi vill analysera vad som påverkar individens tillit till 
belöningssystemet, vilket överensstämmer med Lundahl och Skärvads (1992) syn 
på vad förklarande undersökningar går ut på. Det är då även, enligt Lundahl och 
Skärvad (1992) nödvändigt att beskriva fenomenet innan, vilket gör att vår studie 
inte bara är förklarande, utan även är av den beskrivande inriktningen. 
 

2.7 Tillvägagångssätt  
 
Inom samhällsvetenskapen är det brukligt att skilja mellan två olika metolologiska 
angreppssätt: kvantitativ och kvalitativ metod. (Holme&Solvang 1997) De olika 
beteckningarna kvantitativt och kvalitativt syftar till hur forskaren väljer att samla in 
den information som denne senare analyserar (Patel&Davidsson, 1994). Enkelt 
uttryckt menar Holme och Solvang (1997), att skillnaden mellan de två 
tillvägagångssätten är att med en kvantitativ metod omvandlar forskaren 
informationen till siffror och mängder och gör sedan statistiska analyser, medan ett 
kvalitativt tillvägagångssätt gör att forskarens uppfattning och tolkning av 
informationen är det centrala. Holme och Solvang (1997) betonar vikten av att välja 
den metod som passar bäst för undersökningens syfte och frågeställning.  
 
Forskaren vill vid användandet av en kvalitativ metod se verkligheten genom 
aktörernas ögon (Bryman, 1997). En kvalitativ studie innebär att kunskap hämtas i 
närheten av informationskällan. Detta är en nödvändighet, då forskaren vill komma 
individen nära för att fånga dennes tankar och åsikter. (Holme&Solvang 1997) 
 
För att fånga den information som vi behöver för att besvara våra frågeställningar 
och det syfte vi ställt upp, har vi valt att använda oss av kvalitativ metod, i form av 
intervjuer, då vi vill ha närhet till individen för att fånga deras åsikter och tankar om 
specifika frågeställningar (Holme&Solvang, 1997). Vi har valt att använda oss av 
semistandardiserade intervjuer vilket vi kommer att utveckla mer under rubriken 
Intervjuer (2.9). 
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2.8 Urval 
 
Då vi valt att använda oss av kvalitativ metod är inte statistiska generaliseringar och 
representativitet i fokus, men det är ändå viktigt med urvalet av de personer som 
ska intervjuas. Om fel personer blir intervjuade kan hela undersökningen bli 
ofullständig eller meningslös, beroende på vilket syfte och frågeställning som ställts. 
(Holme&Solvang, 1997) Syftet med intervjuerna ska enligt Holme och Solvang 
(1997) vara att öka informationsvärdet, för att skapa en djupare förståelse om 
problemet som studeras.  
 
Vi har valt att inrikta oss på kunskapsarbetare och deras åsikter, då det är deras tillit 
till och tankar om belöningssystem, vi vill undersöka. Vi valde sex konsulter på två 
större konsultföretag, tre på varje företag. Intervjupersonerna har arbetat som 
konsulter under minst ett par år, och därmed hunnit bli utvärderade ett antal gånger. 
Därför torde de ha god kunskap om hur det är att bli utvärderad och belönad på 
företaget.  
 
Vi har även genomfört två intervjuer med personer, en på varje företag, som 
innehar sådana befattningar att de utvärderar och belönar konsulter. Vi intervjuade 
chefspersonerna för att få en bild av hur företagens belöningssystem är menat att 
fungera och vad företagens mål med belöningssystemet är. Denna bild används för 
att öka våra möjligheter att förstå konsulterna uppfattning och åsikter om 
företagens belöningssystem. 

2.9  Intervjuer 
 

”Om du vill ha ett klokt svar måste du också fråga klokt.” 
Johann Wolfgang von Goethe 

 
Citatet ovan belyser vår syn, att vi anser det viktigt att ha en viss förförståelse och 
kunskap om undersökningsområdet för att kunna ställa relevanta frågor till våra 
respondenter. Oavsett vilken metod forskaren väljer för att samla in information, är 
huvudsaken att frågorna ger svar som täcker behovet av information 
(Lundahl&Skärvad, 1992).  Undersökningsmetoden vi valt är, som tidigare nämnts, 
intervjuer.  
 
Utifrån vår förförståelse och de teorier vi studerat har vi skapat en referensram. Vi 
har sedan utformat våra intervjufrågor med hjälp av förförståelsen och 
referensramen. Inför intervjuerna ansåg vi det lämpligt att förbereda oss med vad 
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Kvale (1997) benämner intervjuguide, i vilken det anges ämnesområden och 
formulerade frågor. Vi använde oss av en kategori av intervjuer som Lundahl och 
Skärvad (1992) kallar semistandardiserade, dessa beskrivs som intervjuer som har 
ett på förhand skrivet antal frågor som intervjuaren ställer. Intervjuaren kan även 
ställa uppföljningsfrågor om denne känner att respondenten behöver förtydliga 
eller för att få mer information från respondenten.  
 
Under intervjuns gång har följdfrågor ställts till intervjupersonerna, detta då vi 
ansåg det lämpligt vid vissa tillfällen att intervjupersonen förtydligade eller 
utvecklade ett resonemang denne förde. Vi ändrade på frågorna om vi under 
intervjuns gång märkte att det behövdes och tillät intervjupersonerna att uttrycka 
sina åsikter och känslor. Vi är dock medvetna om att vi ändå omedvetet kan ha 
påverkat deras svar genom intervjuareffekten, vilket enligt Jacobsen (2002) innebär 
att intervjuarens fysiska närvaro kan medverka till att respondenten uppträder mer 
onormalt, exempelvis om respondenten märker att intervjuaren inte är ”nöjd” med 
ett svar, kan denne snabbt försöka hitta på något för att göra intervjuaren nöjd. 
 
Som tidigare nämnts under Vetenskapssyn (2.1) är respondenternas namn 
konfidentiell information. Holme och Solvang (1997) och Jacobsen (2002) påpekar 
att det finns en problematik som följer av att ge respondenten konfidentialitet, 
vilket kan vara att intervjuaren omedvetet kan inge individen förväntningar som 
intervjuaren inte tänker åtgärda, exempelvis att medverka till förändring, samt att 
intervjun kan starta processer, såsom löneförhandlingar, hos individen som 
intervjuaren inte har någon möjlighet att följa upp. Att vi är medvetna om denna 
problematik, anser vi gör att risken för att inge individen förhoppningar om 
förändring eller liknande under intervjun minskar.  
 
Individen kan även berätta saker som denne från början inte hade tänkt sig lämna 
ut. (Holme & Solvang, 1997) Om så sker, är det något som vi som forskare inte har 
någon kontroll över, eftersom respondenten berättar det denne själv vill. Vad vi 
kan göra, är att se till att individen inte tar skada av den information denne uppgett 
för oss, genom att vara noga med att behandla all insamlad empiri med den 
konfidentialitet vi utlovat innan intervjuns början. 
 

2.9.1 Bearbetning av insamlad data 
 
Vid intervjuerna använde vi oss av två bandspelare för att vara säkra på att all 
information som respondenterna delgav oss skulle bevaras och kunna användas 
senare. Vi frågade respondenterna om de ville se sin transkriberade intervju och vi 
transkriberade sedan alla intervjuer. Därefter skickade vi ut en respondents intervju 
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per e-mail till den ende som hade uttryckt önskan om att vi skulle skicka intervjun 
till denne. Under framställande av empirikapitlet har vår ambition varit att beskriva 
helhetens mening, det vill säga att visa läsaren essensen av de intervjuer vi gjort 
samt exemplifiera med citat och enskilda konsulters och chefers åsikter, vilket ligger 
i linje med Lantz (1993) åsikt om hur kvalitativ data bör sammanställas. Efter att 
vår empiri sammanställts har vi försökt sätta den i relation till den teoretiska 
referensram som ligger till grund för vår teoretiska förförståelse, och därigenom 
finna generella mönster och ge förståelse för vårt problemområde vilket enligt 
Lantz (1993) ökar en kvalitativ analys giltighet: validitet.  
 
Kvale (1997) för ett resonemang om validitet; en undersökning anses ha validitet 
om forskaren mäter det denne avser att mäta, vilket gör att kvalitativ forskning som 
inte resulterar i siffror blir ogiltig. Denna definition skulle därmed avfärda vår 
undersökning som ogiltig, men Kvale (1997) skriver dock att validitet i ett vidare 
perspektiv kan ses som i vilken utsträckning empirin speglar forskarens 
problemområde, vilket överrensstämmer med Lantz (1993) resonemang ovan. Vi 
menar att det är utifrån detta resonemang vår giltighet bör granskas och genom att 
vi innan intervjuerna påbörjats klargjorde vissa definitioner avseende vårt 
problemområde ville vi försöka säkerställa att vi verkligen fick svar på sådant som 
rörde vårt problemområde. 
 

2.10 Generalisering 
 
En generalisering, enligt Nationalencyklopedin (2003), är något som ger mer allmän 
giltighet åt en utsaga som ursprungligen gällt endast ett fåtal fall. Enligt Jacobsen 
(2002) handlar generalisering om graden av extern giltighet i undersökningen, och 
vi har därför ställt oss frågan: i hur hög grad kan vi generalisera vår undersökning?  
 
Huruvida generalisering bör vara en norm för bra forskningsresultat diskuteras 
bland andra av Mårtensson och Nilstun (1988), vilka hävdar att normen normalt 
säger att forskningsresultat bör kunna generaliseras, det vill säga vara tillämpbara på 
andra fall än de studerade. Eftersom vi genomfört en kvalitativ undersökning med 
åtta respondenter (sex konsulter och två chefspersoner) kan det vara vågat att 
generalisera vår undersökning, men det kan ändå enligt Dey (1993, i Jacobsen, 
2002) vara möjligt. Möjligheten till generalisering menar Jacobsen (2002) är att 
forskaren som genomför en kvalitativ studie kan blottlägga generella fenomen, 
forskaren kan generalisera från empiri- till teoriplan. Våra teorier handlar om 
belöningssystem och tillit och vi ämnar analysera det empiriska materialet med hjälp 
av dessa teorier och därifrån dra slutsatser om fenomenet kunskapsarbetares tilltro 
till belöningssystem. När det gäller generalisering i omfång eller frekvens, menar 
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Jacobsen (2002), att kvalitativa undersökningar emellertid står på svag grund. 
Forskaren kan argumentera mer eller mindre starkt för att en sådan generalisering 
är möjlig, det vill säga vara sannolik, men inte bevisa något. (Jacobsen, 2002) 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att generalisering av kvalitativa 
undersökningar ofta är mer problematiska än kvantitativa på grund av att de ofta 
undersöker färre antal enheter. Men författarna för ett resonemang om att det är 
möjligt att överföra mening till nya fenomen med avseende på tendenser och 
mönster, vilket vi tolkar som att författarna till en viss mån ändå menar att 
kvalitativa undersökningar kan generaliseras. Utifrån ovanstående resonemang om 
kvalitativa undersökningars möjlighet till generalisering anser vi att resultatet av vår 
undersökning kan generaliseras för kunskapsarbetare inom konsultbranschen.



Konsulters tillit till sitt belöningssystem              Referensram 

 17

3 Referensram 
 
 
I detta kapitel redogör vi för de teoretiska områden som uppsatsen berör. För att läsaren ska få en 
teoretisk förförståelse om vad tillit är och hur det påverkar en individ i en arbetssituation, 
presenteras teorier angående detta. Vi ger sedan läsaren en introduktion till begreppet projekt, då 
det är en vanlig arbetsform för vårt val av studieobjekt: konsulter. Slutligen presenteras teorier om 
belöningssystem, då det är tillit i belöningssystem som vi ämnar undersöka.   
 
 

3.1 Varför tillit är viktigt i en organisation 
 

”Då när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar, glömmer att de 
skrämdes av det nya, glömmer att de ängslades för färden – 
känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillit som skapar världen.” 
Karin Boye, 1997,  s.177  

 
I detta avsnitt om tillit kommer vi att fördjupa oss i vad som påverkar en individs 
tillit till en organisation. Vi kommer att utgå från Reynolds (1997) teori då vi anser 
att den är övergripande och tar upp viktiga faktorerna för tillit. 
  
I en mindre konkurrensutsatt värld anser Reynolds (1997) att en organisation skulle 
kunna klara sig genom att ha ett förhållande till sina anställda som baseras på makt 
och att tillit mer vore något som kunde ”vara trevligt att ha”. Med makt menar 
författaren att individerna i företaget inte gör sina uppgifter på grund av att de vill, 
utan för att de är rädda för konsekvenserna om de inte gör dem. Ett förhållande 
som istället byggs på tillit innebär att individerna gör uppgifter för ett företag för att 
de vill, inte för att de känner att de är tvungna att göra dem. (Reynolds, 1997) 
 
Att bygga relationer mellan organisationen och de anställda som präglas av hög tillit 
är, enligt Bills (2002), av största vikt för företagets långsiktiga överlevnad. Bills 
(2002) hävdar att när tilliten är hög i ett företag ökar produktiviteten och 
lönsamheten. Reese (2003) betonar speciellt betydelsen för kunskapsföretag att 
skapa tillit i företaget, detta då tillit är en viktig komponent för att individen ska 
dela med sig av sina idéer och kunskapsföretags fortlevnad beror på framtida idéer. 
 
Whitney (1993) för resonemang liknande Egan (2002) och Reese (2003) men 
poängterar även att om inte tillit finns, fungerar inte samarbetet mellan olika 
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grupper och avdelningar då varje individ endast ser till sina egna intressen. Whitney 
(1993) liknar tillit vid lim som håller ihop organisationen; en dagslända som är svår 
att fånga men enkel att förlora; som provisorisk då den måste bli förtjänad, som 
ömsesidig då ett företag inte kan räkna med tillit utan att själva lita på individen och 
till sist som befriare av kreativa åsikter och idéer.  
 
När tillit finns, känner individen att organisationen är genuint intresserad av och 
bryr sig om denne (Reynolds, 1997). Egan (2002) påpekar att behovet att hålla sin 
rygg fri försvinner och det finns då mer tid till att göra sin egen arbetsuppgift. Om 
tillit finns identifierar även individen sig själv med företagets värderingar (Reynolds, 
1997). 
 

3.1.1 Varför finns det inte till it i alla organisationer? 
 
Det finns, enligt flera författare, olika anledningar till att det inte finns fler 
organisationer baserade på tillit (Reynolds, 1997): 
 
Tillit tar tid att bygga upp och kräver ofta en initial investering (Egan, 2002). En del 
chefer undrar om de verkligen kan lita på tillit, det vill säga om tillit i organisationen 
verkligen kommer att förbättra effektiviteten (Reynolds, 1997). 
 
Många organisationer är, enligt Reynolds (1997), märkbart toleranta för dåliga 
prestationer, speciellt ju högre upp i organisationen personen som underpresterar 
finns. Tillit blir då ett mått på hur ”tuff” organisationen är med andra ord om dåliga 
prestationer tolereras. I organisationer med hög tillit läggs det däremot ned tid på 
att finna de personer som underpresterar, för att sedan hjälpa dem att nå upp till 
organisationens standard. Om individen ändå fortsätter att underprestera kommer 
företaget att avskeda denne. (Reynolds, 1997) 
 
Ytterligare ett skäl till att inte alla bygger in tillit i organisationen är att det enligt 
Reynolds (1997) och Whitney (1993) är nödvändigt att praktisera det som lärs ut; 
det krävs både kunskap, övning och ren viljestyrka av personen som vill öka tilliten, 
vilket är egenskaper som inte alla besitter.  
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3.2 Vem har tillit till vem? 
 
Det finns två aspekter av tillit; dels måste chefen ha tillit till individen och dels 
måste individen i sin tur ha tillit till chefen och organisationen (Reynolds, 1997). 
Även Brown (2002) och Kouzes och Posner (2003) tar upp att tillit är något 
ömsesidigt i en relation och det är viktigt att båda parter är ärliga, visar respekt och 
känner ett ansvar för den andres bästa. Brown (2002) hävdar att om tilliten, av 
någon anledning, kränks är det näst intill omöjligt att återfå den. 
 
Reynolds (1997) påpekar att det är betydelsefullt att bygga tillit för grupper i en 
organisation, då individerna är beroende av de prestationer som andra i gruppen 
gör. Under ett projekts gång är det viktigt att företaget och individerna i ett projekt 
har tillit till varandra för att prestationen ska bli så bra som möjligt (Schmaltz, 2003). 
En grupp som värderar de olika individernas prestationer och arbetar tillsammans 
kommer enligt Egan (2002) att vara produktivare än en grupp som saknar tillit till 
varandras prestationer. Bills (2002) hävdar även att samarbete välkomnar att de 
anställda involveras mer i sin arbetssituation och därmed ökar deras tillit till 
företaget. Schmaltz (2003) understryker vikten av att ha klara förutsättningar innan 
ett projekt startas för att uppnå bästa resultat.  
 
Egan (2002) påpekar även att det är viktigt att alla delar i en organisation är 
medvetna om tillitens betydelse och att en enskild händelse som verkar negativt för 
tilliten kan starta en negativ spiral och i sin tur leda till att tid och resurser används 
på fel sätt. Omvänt föder tillit mer tillit, då det frigör resurser och leder till 
förtroende och synergier i grupper. (Egan, 2002) 
 

3.3 Vad skapar tillit i en organisation? 
 
Under denna rubrik går vi närmare in på faktorer som skapar tillit i en organisation. 
Figuren visar de faktorer Reynolds (1997) definierat för tillit ska kunna skapas i en 
organisation. Dessa faktorer är Rättvisa, Pålitlighet, Öppenhet och Kompetens. Dessa 
faktorer illustreras i bilden nedan, och klargörs sedan i separata avsnitt 
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Figur 3: Egen bearbetning av Reynolds (1997) teori om tillit i organisationer 

 

3.3.1 Rättvisa  
 
En organisation genomsyras av rättvisa, enligt Reynolds (1997), när individerna i 
organisationen anser att beslut blir tagna på ett rättvist sätt. Individer kan värdera 
ett beslut på olika sätt; ett beslut som en person anser är rättvist, behöver inte 
uppfattas som rättvist av en annan. Det är därför viktigt att identifiera individens 
behov. (Reynolds, 1997)   
 
En rättvis beslutsprocess, hävdar Kim et al (1997), svarar mot individens behov av 
att bli sedd som individ och inte som personal eller del av en större enhet. Kim et al 
(1997) understryker betydelsen av att en individ får rättvis behandling. Om en 
beslutsprocess går rättvist till, har det betydelse för individens uppfattning och 
beteende, och gör att denne känner tillit till organisationens förmåga att fatta olika 
slags beslut. (Kim et al, 1997) 
 
Beslutsprocessen kan delas in i två delar; den första delen handlar om på vilket sätt 
ett beslut tas, och den andra delen handlar om vem som får vad (det vill säga 
fördelningsrättvisa) (Reynolds, 1997). Båda delarna är viktiga till att skapa tillit, men 
den första - på vilket sätt beslut tas - brukar enligt Reynolds (1997) vara det som de 
flesta individer bryr sig mest om. När det finns definierade kriterier för hur 
belöningar ska fördelas ökar tilliten till fördelningen (Kim et al, 1997). 
 
För att individen ska känna att en beslutsprocess är rättvis, är det av stor vikt att 
villkoren har blivit tydligt kommunicerade och förstådda av individen (Reynolds, 
1997). För att få individen att känna att beslut tas rättvist, hävdar både Phillips 
(2003) och Kim et al (1997) att företaget ska engagera individen i de beslut som 
påverkar denne, genom att fråga vad individen anser och vad denne har för idéer. 
Reynolds (1997) betonar att det är viktigt att beslutsprocessen är flexibel, så att den 

Tillit i en organisation

Rättvisa Pålitlighet Öppenhet Kompetens
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kan anpassas till olika situationer. Individens syn på hur rättvis processen är ökar 
om det finns en uttalad process för individen att överklaga och därmed kan utmana 
de beslut som har fattats angående dennes belöningar (Lawler, 2000).   
 
Efter ett beslut tagits bör chefen, enligt Kim et al (1997), vara tydlig med vilka 
konsekvenser beslutet har för individen. Utan att veta detta hävdar Reynolds (1997) 
att det är väldigt svårt för individen att veta vad denne ska lägga kraft och tid på i 
sitt arbete. 
 

3.3.2 Pålitlighet 
 
För att det ska finnas tillit mellan individerna i en organisation, är det nödvändigt 
att en individ kan lita på att en annan individ (till exempel en kollega eller chef) 
håller vad denne lovat; att denne är pålitlig. (Reynolds, 1997)  
 
För att öka tilliten till utvärdering och utvärderare, bör chefspersonen i samråd med 
en anställd bestämma hur och när denne ska redovisa vad denne har uppnått i sitt 
arbete (Reynolds, 1997). Efter individens redovisning av sitt arbete ska, enligt 
Reynolds (1997), någon form av konsekvens inträffa; om arbetet gjorts på ett bra 
sätt, ska chefen berätta det för individen, sedan ska någon form av belöning delas 
ut till individen. Om individen å andra sidan underpresterat, bör chefen ta reda på 
anledningen till det, och antingen försöka hjälpa individen på rätt spår eller vara 
tuffare och kanske slutligen avskeda individen. (Reynolds, 1997) 
 
Lawler (2000) understryker vikten av att ha ”rätt” personer som har hand om 
beslutsprocessen: personer med integritet och som individen känner tillit till. Även 
Vroom och Deci (1992) och Jackson och Schuler (2000) understryker vikten av att 
en beslutsfattare är konsekvent. Individer kan, enligt Bills (2002), inte skapa tillit till 
en organisation om de inte är säkra på att andra individer i organisationen är ärliga, 
kompetenta eller har självdisciplin. 
 
Konsekvent handlande är enligt Bills (2002) och Phillips (2003) en 
grundförutsättning för att tillit ska skapas i en organisation. För att en organisation 
ska kunna handla konsekvent, men ändå kunna ha flexibilitet i olika 
beslutsprocesser, hävdar Reynolds (1997) att beslutsfattarens beteende bör vara i 
linje med organisationens värderingar och vara etiskt riktig, exempelvis genom att 
inte favorisera en specifik individ. Även Bills (2002) understryker vikten av att 
företagets handlingar speglar dess värderingar och integritet. Individer vill arbeta 
med och för personer som är ärliga, pålitliga, respektfulla och rättvisa mot 
individen (Bills, 2002).  
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3.3.3 Öppenhet 
 
Med öppenhet menas att individerna i organisationen får information om hur 
organisationen presterar som helhet, hur beslutsprocesserna går till och vilka 
värderingar organisationens medlemmar har. Individen ska förstå hur 
organisationen mäter framgång och även få feedback om hur individen presterar, i 
förhållande till de krav som organisationen ställt. (Reynolds, 1997) Då företaget 
delar med sig av information hävdar Ritcheske (2002) att tillit kan skapas mellan 
individ och företag. 
 
Reese (2003) understryker vikten av att individen dels får kontinuerlig och ärlig 
feedback på sin prestation och dels om företagets prestation som helhet. Att en 
chef ger förklaring till varför ett beslut blev som det blev och togs på det sätt det 
togs, är viktigt enligt Kim et al (1997) då det gör att individen känner tillit till att 
chefen har haft individens åsikter i åtanke när beslutet togs och det i sin tur skapar 
tillit till chefens beslut även om individens egna idéer har förkastats i det slutgiltiga 
beslutet. Det skapar även feedback till individen som då kan utvecklas och lära sig 
av vad chefen ansåg om individens åsikter och idéer (Kim et al, 1997).  
 
För att bygga tillit är det viktigt att organisationen är öppen mot individen vad 
gäller dennes prestation. Individen vill veta att dennes prestation uppmärksammas 
och att denne kommer att få en ärlig och öppen feedback på sitt arbete. (Reynolds, 
1997) Även Kouzes och Posner (2003) betonar vikten av att individen och dennes 
arbetsinsats uppmärksammas. Om en individ vet att dennes chef bryr sig om 
individen och dennes prestation, vill individen gärna prestera så bra som möjligt. 
När chefen uppmärksammar individens arbete gör det även att individen lär känna 
chefen och har lättare för att känna tillit till chefen. (Kouzes och Posner, 2003)  
 
Enligt Reynolds (1997) ökas eller bibehålls tilliten mellan beslutsfattaren och den 
anställde om beslutsfattaren tar sig tid att finna information om individens 
prestation och kan ge feedback på ett för individen effektivt sätt, samt ger individen 
möjligheter att utvecklas.  

3.3.4 Kompetens 
 
Kompetens handlar om förmågan att kunna göra ett bra jobb (Reynolds, 1997). 
Bills (2002) skriver att begreppet kompetens även innefattar att chefspersoner ska 
ha kompetens att planera, utvärdera arbetsinsatser, utbilda och uppmärksamma en 
individs arbetsinsats. Reynolds (1997) menar att det inte räcker med att anställa 
kompetenta individer, då kunskaper snart blir föråldrade i dagens föränderliga värld. 
En individ fortsätter endast att vara kompetent om denne kan vidareutbilda sig. 
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Reynolds (1997) påpekar även att i vissa fall kan en förlegad kompetens leda till att 
företaget inte överlever marknadens konkurrens, och att det därför är viktigt att 
företag med stor tillit ser kompetens och utbildning som essentiell och uppmuntrar 
vidareutbildning för de anställda. 
 
Att uppmuntra och ge individen möjlighet till vidareutbildning gör att den känner 
sig mer engagerad i företaget Ritcheske (2002). Kressler (2003) hävdar att det finns 
ett starkt behov av personlig utveckling och självförverkligande hos alla individer, 
vilket leder till att individens arbete samtidigt ska bidra till företagets mål och att 
prestationen blir uppmärksammad, som bekräftelse på personlig och professionell 
kompetens.  Reynolds (1997) går så långt som att säga att: 

 
”without learning, there is no competence; without competence there is no trust.” 
Reynolds, 1997, s. 171 

 
Det är viktigt för alla organisationer att ”rätt” individer anställs, det vill säga att 
organisationens behov stämmer överens med individens kompetens så att ”rätt 
man är på rätt plats”. Organisationen bör därför ha specificerade krav klara över 
vad individen bör ha för kompetens innan anställningsprocessen drar igång. 
(Reynolds, 1997)   

3.4 Arbeta i projekt 
 

“Projects are goal-oriented. They involve the coordinated undertaking of interrelated 
activities. They are of finite duration, with beginnings and ends. They are each, to a degree, 
unique. In general, these four characteristics distinguish projects from other undertakings” 
Frame i Engwall, 1999, s. 44 

  

Att arbeta i projekt som arbetsform är vanligt idag (Berggren et al 2001). Saharaoui 
(2002) skriver att projekt oftast bedrivs i grupparbetsform och att kunskapsarbetare 
tenderar att arbeta i projekt. Berggren et al (2001) menar att den traditionella 
organisationsformen tycks vara på väg att överges till förmån för det mer flexibla 
och snabba projektupplägget, som är tillfälligt och representerar förändring. Den 
egenskap som först och främst skiljer projekt från annan verksamhet är projektets 
avgränsning i tiden. Ett projekt ska per definition ha en början och ett slut. Bakom 
projektet finns ett formulerat mål, och en vanlig metafor för ett projekt är en ”resa” 
eller ”expedition”. (Engwall, 1999)   
 
I ett projekt finns, enligt Engwall (1999), tre hörnstenar: tid, kostnad och 
funktionalitet. Att uppfylla dessa tycks vara ett konstant problem. För att lyckas 
med tidsramen och de andra mål ett projekt har måste projektledaren försöka få in 
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de mått av säkerhet och standard av rutiner som finns i vanliga arbetssituationer. 
(Engwall, 1999) Engwall (1999) poängterar att de tre variablerna tid, kostnad och 
funktionalitet är inbördes beroende av varandra och projektgruppen bör lägga 
tonvikt på någon av de tre variablerna. Att försöka göra ett projekt med bästa 
funktion, till lägsta kostnad, på kortast tid inte är görligt, utan ett projekts 
målformulering bör vara en kompromiss mellan de tre variablerna. (Engwall,1999) 
 

3.5 Belöningssystemets avsikt 
 
Belöningssystem är enligt författarna Dolan et al (1999) och Lawler (2000) viktiga 
då de tjänar olika mål en organisation har. Ett belöningsprogram ska, enligt 
O´Connell (1996), spegla organisationens visioner och mål. Om det inte gör det 
eller om medarbetarna i organisationen inte är tillräckligt insatta i hur det fungerar, 
kommer belöningssystemet inte att bli långvarigt (O´Connell, 1996). 
 
Det viktigaste för en organisation, enligt Lawler (2000), är att motivera 
medarbetarna till att göra en så bra prestation som möjligt genom att belöna dem 
för utfört arbete vilket underlättar att organisationens mål uppnås. 
Belöningssystemet kan vidare ha till uppgift att attrahera möjliga kandidater till en 
viss anställningspost, hålla kvar duktiga medarbetare samt att administrera löner på 
det sätt som lagen kräver (Dolan et al, 1999). Dolan et al (1999) menar även att 
belöningssystem kan leda till en komparativ fördel när organisationen vill rekrytera 
nya medarbetare samt att det håller ett företags löneutgifter under kontroll.  
 

3.6 Belöningssystemets inriktning 
 
När en individ ska belönas måste organisationen bestämma vad som ska belönas 
(Lawler, 2000). Lawler (2000) behandlar olika strukturella dimensioner av 
belöningssystem, det vill säga olika inriktningar av belöningssystemet som en 
organisation kan välja att lägga fokus vid, när den ska bestämma vad de vill att 
individen ska bli belönad för. De olika inriktningarna som vi nedan tar upp är 
vanliga i organisationer idag och anses viktiga av Lawler (2000) och Dolan et al 
(1997). Dessa inriktningar är arbetsrollsbelöning, arbetsinsatsbelöning, belöning 
som påverkas av intern och extern jämlikhet, belöning som påverkas av grad av 
hierarki och gruppbelöningar.  
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3.6.1 Arbetsrollsbelöning  
 
Ett belöningssystem som är inriktat på arbetsrollsbelöning fokuserar på att värdera 
arbetsrollen och personen som innehar arbetsrollen får belöning i linje med 
värderingen. En organisation som använder sig av detta synsätt anser att individen 
ifråga inte är värd mer än vad arbetsuppgiften är värd samt att arbetspositionens 
värde går att bestämma. (Lawler, 2000) 
 

3.6.2 Arbetsinsatsbelöning 
 
Många organisationer säger att de belönar den individuella arbetsinsatsen (Lawler, 
2000), vilket betyder att belöningen är direkt kopplad till de resultat medarbetaren 
presterar (Dolan et al, 1999). Redman och Wilkinson (2001) menar att belöna för 
individuella arbetsinsatser, är för många företag själva ”hjärtat” av 
belöningssystemet. Dock menar Lawler (2000) att det är svårare att belöna 
arbetsinsatsen än vad det låter. Det har visat sig att ett dåligt system för 
arbetsinsatsbelöningar gör mer skada än nytta, då det finns svårigheter med att 
definiera vilken arbetsinsats och påföljande resultat som är önskvärt, samt om det 
har uppnåtts (Lawler, 2000). Det har dock, enligt Lawler (2000), bevisats att om 
belöningar relateras till arbetsinsatsen på ett effektivt och rättvist sätt, kan det 
hjälpa till att motivera individerna. Dessutom diskuterar Redman och Wilkinson 
(2001) att det ställs högre krav på chefer att leda på ett mer aktivt sätt, då de genom 
ett individuellt arbetsinsatsrelaterat belöningssystem måste ha en närmare och mer 
direkt kontakt med varje enskild medarbetare.  
 
Lawler (2000) poängterar även att det är viktigt för företaget att se till både 
individens kort- och långsiktiga arbetsinsats. Om organisationen endast ser till den 
kortsiktiga arbetsinsatsen, kan det leda till att individen prioriterar sin kortsiktiga 
arbetsinsats över de långsiktiga mål som organisationen har satt upp. (Lawler, 2000) 
Åsikter om individens framtida arbetsinsats, den potentiella arbetsinsatsen, bör vara 
inräknad i belöningen, anser Armstrong (1999), så att individens nuvarande 
belöning reflekterar att företaget tror på individen och dennes förmåga att 
åstadkomma bra insatser i framtiden.  
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3.6.3 Intern eller extern jämlikhet 
 
Organisationer strävar efter olika hög grad av intern och extern jämlikhet, när det 
gäller belöningar. De organisationer som tycker intern jämlikhet är viktig arbetar för 
att de som har samma arbete ska få lika belöning för det utförda arbetet. När intern 
jämlikhet råder i organisationen är det meningen att individen inte ska anse 
penningsumman i sig som det viktigaste, utan att det som betyder något är 
belöningens storlek i förhållande till andra individers belöningar. (Lawler, 2000) 
 
Lawler (2000) skriver att organisationer som vill ha en extern jämlikhet ser utanför 
organisationen och undersöker vad arbetsmarknaden kräver för belöning för det 
utförda arbetet. Om en organisation exempelvis har personal med viktiga 
kunskaper kan det vara bra om organisationen ger belöningar som har ett värde 
över marknadens, då detta kan ge organisationen en konkurrensfördel framför 
andra liknande företag i frågan om att attrahera och behålla personal. Lawler (2000) 
menar att en organisation kan välja att lägga sig över medelnivå även när det gäller 
icke-penningincitament, såsom att ha bra mat i matsalen eller barnpassning. Om 
organisationen strävar efter extern jämlikhet kommer kostnaderna åtminstone att 
ligga i linje med konkurrenternas då belöningsnivån sätts i jämförelse med 
marknaden. (Lawler, 2000) 
 
Lawler (2000) menar att det finns nackdelar med de båda synsätten. Nackdelen med 
intern jämlikhet är att belöningssystemet kan får höga kostnader då organisationer 
ofta väljer att sätta sin genomsnittslön med utgångspunkt i den avdelning där de 
anställda har högst lön. (Lawler, 2000) Nackdelen med att använda extern jämlikhet 
kan, enligt Lawler (2000), vara att det skapas känslor av orättvisa inom företaget 
vilket kan göra att individer söker sig till andra arbetsplatser endast på grund av att 
lönen är högre, inte för att arbetsrollen passar individen bättre. 
 
Dolan et al (1997) menar att om en individ är missnöjd med den externa eller 
interna jämlikhetens utfall, det vill säga sin belöning, och individen anser att 
belöningen borde ha varit en annan, kan det leda till missnöje. Missnöjet kan yttra 
sig i att individen minskar sitt bidrag till organisationen, sina egna resultat, ser snett 
på andra i organisationen för att slutligen överge organisationen (Dolan et al, 1997), 
vilket även Lawler (2000) diskuterar som ett möjligt resultat av missnöje med 
jämlikheten i belöningsnivån. Om individer uppfattar belöningssystemet som 
ojämnlikt kommer de snart tappa acceptansen för belöningssystemet, menar 
Redman och Wilkinson (2001).  
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3.6.4 Grad av hierarki  
 
I en hierarkisk organisation belönas individer mer ju högre upp i hierarkin de befinner 
sig. Ett hierarkiskt system passar bäst i en organisation som är hårt toppstyrd och 
där individer är mycket motiverade av att röra sig uppåt i organisationen. En 
mindre hierarkisk framtoning uppmuntrar beslutstagande genom kunskap och 
kompetens, istället för hierarkisk position i företaget, vilket gör att individer blir 
mindre fokuserade på att röra sig uppåt i organisationen. (Lawler, 2000) 
 

3.6.5 Gruppbelöningar  
 
Belöningar ges traditionellt beroende på individens bidrag till organisationen menar 
Heneman (2002). Detta kan dock leda till minskat samarbete inom gruppen, då de 
individuella målen blir viktigare än gruppens. Att istället använda sig av 
gruppbelöningar betyder att en individ får belöning beroende på individens bidrag till 
gruppen och därmed får gruppens mål högsta prioritet. Meningen med att använda 
gruppbelöningar är att motivera och skapa integration och samhörighet i gruppen. 
(Lawler, 2000) Även Shaw et al (2001) påpekar vikten av gruppbelöningar för att 
samverkan ska öka i en grupp. Dock hävdar Shaw et al (2001) att individens åsikt 
om gruppbelöningar påverkas av dennes egna behov; om individen hellre vill ha 
belöning själv och inte dela med gruppen är det troligare att denne är negativt 
inställd till gruppbelöningar. Det är viktigt att inte bara berätta vilka gruppens mål 
är, utan att specificera varje gruppmedlemsroll och ge dem den kunskap de behöver 
för att kunna klara av sin roll så att varje individ vet vad som väntas av den. 
(Heneman, 2002)  
 
Det är viktigt för alla individer i gruppen att de individuella prestationerna är bra, 
då de alla påverkas av resultatet (Lawler, 2000).  Att använda sig av både grupp- 
och individbaserade belöningar hjälper till att slippa ”free-rider”-problemet: att 
någon i gruppen medvetet väljer att göra mindre men ändå får samma belöning 
som andra i gruppen. (Heneman, 2002) 
 
Nackdelar med gruppbelöningar kan vara att gruppens ambitionsnivå blir lägre än 
vad den skulle kunna ha varit om varje individ hade blivit betalad för just sitt arbete 
(Armstrong, 1999). Vissa chefer anser att det bästa sättet är att ge alla som har 
samma arbetsuppgift samma belöning, men individer vill ofta, enligt Vroom och 
Deci (1992), ha belöningar som går att skilja från andra som har samma 
arbetsuppgifter, eftersom individen vill känna sitt särskilda värde i organisationen. 
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3.7 Kriterier för ett utvärderingssystem 
 
När det ska fastställas vad en individ ska få som belöning för sin arbetsinsats 
genomförs det traditionellt en utvärdering. Tidigare har utvärderingar skiljt på 
individen och dennes arbetsuppgift. (Armstrong, 1999) Armstrong (1999) menar att 
det på senare år har skett en förändring mot att organisationerna nu är mer flexibla, 
och att individerna i organisationen har övergått från att utföra en specifik uppgift 
till att utföra en roll som ska uppfylla ett mål.  Utvärdering av individens arbete 
skriver Jackson och Schuler (2000), ska helst fånga både prestationer av specifika 
uppgifter och individens mer allmänna prestationer som medarbetare i en 
organisation. 
 
Utvärderingssystemets kriterier och normer, menar Dolan et al (1997), bör 
kommuniceras till individen som ska utvärderas. Han beklagar att det idag är många 
anställda som inte vet hur funktionen för deras egen utvärdering fungerar. 
 
Jackson och Schuler (2000) säger att det är av största vikt att utvärderingen 
fokuserar på att mäta relevanta resultat och beteenden, vilket även Dolan et al 
(1997) understryker. Om så inte sker är utvärderingen att beteckna 
som ”otillräcklig”. Om utvärderingsprocessen inte passar för arbetsuppgiften och 
därför felformulerad, är den vad Jackson och Schuler (2000) och Dolan et al (1997) 
kallar ”förorenad”. Samma författare anser att många utvärderingsprocesser som 
används i organisationer idag är både otillräckliga och förorenade. Det bör därför 
preciseras vilka kriterier som används för att utvärdera individens prestation och 
om denna prestation motsvarar de uppställda kriterierna, vilket betyder att den 
anställde utvärderas efter vad som är rimligt att prestera för denne i sin arbetsroll 
(Dolan et al, 1997).  
 
Om någon uppgift är viktigare än de andra för organisationen menar Jackson och 
Schuler (2000) att detta bör viktas vid utvärderingen av individen arbetsinsats, för 
att reflektera skillnaden i betydelse. Det är viktigt enligt Dolan et al (1997) att 
medarbetarna informeras om vilka uppgifter som viktas och vilken vikt de ges; och 
som därmed anses vara viktigast för organisationens allmänna prestationsförmåga.  
 
För att individen ska få kontinuitet i arbetet är det viktigt att denne blir utvärderad 
på bestämda tider på året (Dolan et al, 1999). Dolan et al (1999) anser att det räcker 
att göra utvärderingar någon gång om året, då förutsatt att företaget har en sådan 
kultur att daglig feedback och spontan utvärdering förekommer. Dolan et al (1999) 
menar även att det är viktigt att klart definiera utvärderingens avsikt och 
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implementera den rätt för att den ska bli användningsbar och för att de anställda 
ska få tillit till det nya systemet. 
 

3.8 Hur utvärdering sker 
 
Det finns olika metoder för att utvärdera en individ. (Redman&Wilkinson, 2001) 
Nedan följer en redovisning av fyra metoder som återfinns i organisationer idag: 
uppifrån-ned, nedifrån-upp, 360° och utvärdering av grupprestation. 
 

3.8.1 Utvärdering uppifrån-ned 
 
En utvärdering uppifrån-ned är enligt Kressler (2003) en ovärderlig metod för 
framgång, både för ekonomisk effektivitet och för en effektiv användning av det 
intellektuella kapitalet, eftersom han anser det motiverar och kontrollerar 
medarbetarna. Dolan et al (1999) skriver att många organisationer antar att den 
närmaste chefen till den som ska utvärderas har bäst kunskap och underlag om den 
underordnade medarbetarens arbetsprestation och ger därför denne ansvaret att 
utvärdera. Jackson och Schuler (2000) och Dolan et al (1999) menar dock att en 
utvärdering gjord av en överordnad alltid har nackdelar; den överordnade kan ha 
tillgång till partisk information och har även möjlighet att belöna eller bestraffa. 
Denna överlägsenhet gentemot den underordnade kan göra att den utvärderade 
medarbetaren känner sig hotad och kan inte riktigt ta till sig den negativa feedback 
de måhända får (Jackson&Schuler, 2000 och Dolan et al , 1999).  
 

3.8.2 Utvärdering nedifrån-upp 
 
Utvärdering som sker nedifrån och upp är en relativt ny företeelse. Denna typ av 
utvärdering innebär att individen i en organisation utvärderar sin eller sina chefer. 
Detta sker oftast via en anonym enkät för att individen ska kunna beskriva hur 
denne har uppfattat chefen, utan att behöva vara orolig för repressalier. 
Förespråkare anser att denna typ av utvärdering förbättrar chefernas ledarskap och 
ökar individens inflytande. (Redman&Wilkinson, 2001) Jackson och Schuler (2001) 
menar att även om inte individen har all information om vad chefsrollen innebär, 
kan denne ge viktig information om hur relationen mellan chefen och de anställda 
fungerar. En nackdel med nedifrån-upputvärderingar kan vara att individen inte 
utvärderar chefen objektivt då denne vet att informationen som denne ger är 
anonym (Jackson&Schuler, 2001). 
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3.8.3 Utvärderingssystem i 360 ° 
 
360° utvärderingssystem kommer ursprungligen från brittiska armén på 70-talet. 
Befälhavarna fann att jämlikas uppfattning om en soldats kunskaper oftare stämde 
bättre än de överordnades uppfattning. Redman och Wilkinson (2001) påpekar att 
denna typ av utvärderingar är mer meningsfull och precis, eftersom det är många 
olika personer med olika perspektiv som utvärderar en och samma person. 
(Redman & Wilkinson, 2001) Även Reynolds (1997) hävdar att 360° utvärdering är 
bättre än andra typer av utvärderingar, då det inte enbart är upp till en person att 
bedöma en annans prestation, utan även kollegor och andra tas med i utvärderings- 
och beslutsprocessen. 
 
Utvärderingsmaterial förvärvas till 360º med hjälp av en blandning av 
nyckelpersoner, vilka inkluderar alla typer av medarbetare från chefer, mellanchefer, 
de anställda själva, interna och externa kunder; kort sagt alla som är med och tar del 
av, eller är påverkade av en enskild persons prestationer. (Flannery et al, 1996) 
Denna process ger, enligt Redman och Wilkinson (2001), utvärderaren en bra 
grund att utvärdera från. Denna utvärderingsprocess kräver mer än att bara samla 
in åsikter från olika personer, den ska liksom andra utvärderingssystem mäta 
utvecklingen av kärnkompetenser hos individen och fokusera på färdigheter och 
kunskaper personen har kvar att lära sig. Kompetens är den bästa utgångspunkten 
för 360° utvärdering då kompetens påverkar prestationen och bottnar i individens 
beteende. För att vara ett effektivt utvärderingssystem måste dessa kompetenser 
göras klara och vara införstådda med de personer som är med i utvärderingen. 
(Flannery et al, 1996) 
 
Ofta är utvärderingar som denna en ”administrativ mardröm” på grund av 
mängden av utvärderingsmaterial och måste tillverkas så det blir användarvänligt: 
enkelt att använda och lätt att förstå, annars kan det hända att systemet gräver sin 
egen grav av allt administrativt arbete. Varje kollega, jämlike och underordnad blir i 
detta system individens utvärderare. (Svensson&Wilhelmson, 1989) Milliman och 
Zawacki (1994) menar att det är viktigt för de som delger sina åsikter om individen 
som ska utvärderas vet huruvida åsikterna till utvärderingen är anonyma eller inte, 
då kollegor kan utvärdera varandra ”snällare” om de antar att utvärderingen inte är 
anonym och därmed kan få eventuella följder för dem. Milliman och Zawacki 
(1994) pekar även på att det är viktigt att lära de anställda konsten att utvärdera och 
ge feedback till en annan person, innan 360° införs. Denna slags utvärdering sänder 
ett meddelande till de anställda: de är nu medlemmar av en större grupp. De kan 
inte längre bara se sig som en individ som bara svarar för sig själv och sin chef, 
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eftersom de nu även utvärderar jämlikar och blir utvärderade av jämlikar. 
(Svensson&Wilhelmson, 1989) 
 
Kressler (2003) är av åsikten att 360° utvärdering fungerar mer som ett 
komplement till uppifrån-ned utvärdering. Grint (1993) i Redman och Wilkinson 
(2001) menar att 360° utvärdering bara byter ut subjektiviteten hos en person till 
subjektiva åsikter hos många olika utvärderare istället. 
 
En nackdel med systemet kan vara att det innehåller så många utvärderingspunkter 
att den utvärderade individen kan känna det som om att denne fått sin 
personlighet ”dissekerad” (Redman&Wilkinson, 2001). 
 

3.8.4 Utvärdering av grupprestation  
 
Det finns olika varianter av grupputvärdering; en är att utvärderaren ser till den 
prestation som gruppen tillsammans har gjort att hela gruppen blir utvärderad på 
en gång. Då ser utvärderaren till hur gruppen har klarat av att nå uppställda mål och 
vilka resultat som blivit av arbetet, sedan får de olika individerna i gruppen samma 
belöning oavsett den prestation de har gjort i gruppen. Gruppen uppmuntras att 
själv lösa eventuella konflikter som kan uppstå till följd av att individerna i gruppen 
presterar olika. (Redman & Wilkinson, 2001) En annan variant är att de individuella 
prestationerna lyfts fram, men inte av utvärderaren, utan via kollegors utvärdering 
av individen, vilket ofta sker med hjälp av anonyma enkäter (Redman & Wilkinson, 
2001). Lawler (2000) lyfter speciellt fram utvärdering av individer som arbetar i 
flera projekt under en viss tid och att det då är önskvärt att fokusera på den 
individuella prestationen i de olika projekten.  
 

3.9 Belöningsformer 
 
En individs arbetsinsats kan, enligt Lawler (2000), bli belönad med olika medel 
exempelvis pengar, förmåner eller aktier. Belöningen kan komma individen tillgodo 
med olika långa intervaller emellan och på individ- eller gruppbasis. Många 
organisationer har en kombination av dessa; en person blir belönad för sin 
individuella insats via lönekuvertet och får bonus och liknande gruppvis eller vid 
tidpunkter då alla anställda får bonus. (Lawler, 2000)  
 
Flannery et al (1996) menar att företag, som har varit noga med andra delar av sin 
personalpolitik, ofta har bortsett från en sak: hur de belönar sina anställda. 
Författarna menar att sättet de anställda betalas på är likadant idag som för 25 år 
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sedan. Enligt Flannery et al (1996) borde belöning istället vara integrerat med andra 
personalfrågor såsom urval, utbildning och prestation. De menar även att ett 
dynamiskt belöningssystem kan hjälpa företag framåt och menar att chefer kan 
använda lön, belöningar och förmåner för att motivera och belöna anställda, öka 
kvaliteten och öka produktiviteten. (Flannery et al, 1996) Appelbaum (1993) skriver 
att en individs arbetsprestation ökar när belöningssystemet uppmärksammar 
individens kunskaper och deltagande i olika beslutsprocesser, speciellt i 
kombination med belöningar såsom anställningssäkerhet, vinstdelning och incentiv 
att delta i utbildning.  
 
Nedan kommer vi först att förklara de materiella belöningsformerna, sedan 
beskriver vi de immateriella belöningsformerna som finns i ett belöningssystem. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Egen bearbetning av Henemans (2002) figur s.8 

 
Alla olika belöningsformer i figuren ovan har ett penningvärde både för individen 
och organisationen, utom immateriella och spontana belöningar. Alla delar bör vara 
integrerade med belöningssystemet och med varandra. (Heneman, 2002) Målet med ett 
belöningssystem är enligt Heneman (2002) att passa ihop organisationens mål, 
belöningssystem och individens mål och att få organisationens vision att genomsyra 
hela organisationen. 
 
Belöningssystemet i kombination med de olika belöningsformerna, som kan ses i figur 
4, kan ge följder som påverkar organisationens effektivitet. De olika delarna har olika 
stort inflytande på individens arbetsinsats och påverkar då effektiviteten. (Heneman, 
2002)  
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3.9.1 Baslönen 
 
Baslönen är den fasta lön som individen får i utbyte mot sin arbetsinsats. Baslönen 
sätts bland annat utifrån de kriterier för arbetsuppgiften som finns. (Heneman, 
2002) Baslönen ska användas för att belöna tre delar av individens värde: Första 
delen består av individens kunskap och kompetens som företaget behöver och 
individen använder för att nå resultat. Den andra delen är individens prestation 
över tiden, oavsett om det är ett individuellt tillskott eller bidrag till en grupp och 
tredje delen är individens värde i förhållande till arbetsmarknaden. 
(Zingheim&Schuster, 2000) 
 

3.9.2 Rörlig lön 
 
Den rörliga lönen är oftast kopplad till prestation. Fördelar med en rörlig lön för 
organisationen är dels att den är självfinansierad det vill säga att individen inte får ut 
någon lön om inte företaget först får in pengar, och dels att lönen inte är tagen för 
given, utan måste intjänas om och om igen av individen. (Heneman, 2002) Genom 
att belöna individerna när de når de uppställda resultaten med rörlig lön skapas 
ett ”vinn-vinn”-förhållande mellan företaget och individen det vill säga att både 
individ och företag tjänar på relationen. (Zingheim&Schuster, 2000)  
 

3.9.3 Bonus 
 
Bonus är, precis som rörlig lön, kopplad till prestationen och oftast på individuell 
basis. Nackdelen med individuell bonus är att det belöningssättet kan leda till att 
individen inte ser till gruppens bästa, utan till att denne individuellt ska prestera så 
bra som möjligt; individen tänker mer kortsiktigt och egocentriskt. (Heneman, 
2002) Lawler (2000) anser att bonus ger bättre motivation än löneökningar, då 
bonusplaner går att ändra och därmed kan ge en mer direkt koppling mellan 
arbetsinsats och belöning; bonusen kan variera vid olika tidsperioder.  
 

3.9.4 Ägarskap 
 
Ett mer långsiktigt tänkande uppnås om ägarskap (aktier) används, då ägarskap 
knyter individen närmare företaget och gör att denne ser till företagets bästa då 
denne värderar hela företagets framgång högt. (Heneman, 2002) 
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3.9.5 Förmåner 
 
Förmåner har tidigare setts som en extraförmån, guldkant, i belöningssystemet, men 
dess betydelse och användning har, enligt Heneman (2002) ökat markant de senaste 
åren. Ju mer flexibla förmånerna är och ju mer individen själv kan välja de 
förmåner den vill ha, desto mer motiverad anser Heneman (2002) att individen blir. 
De vanligaste förmånerna är program för hälso- och sjukvård, försäkringar, 
pensionssparande och liknande. Ju större ett företag är desto vanligare är det att 
dess program sväller och inkluderar mer och mer. Individen bestämmer dock själv 
värdet på dessa förmåner utifrån dennes behov, en individ har olika behov vid olika 
tidpunkter i livet. (Wilson, 2003) 
 

3.9.6 Immateriella och spontana belöningar 
 
Förutom materiella belöningar finns även andra belöningar som inte är 
penningbaserade, Wilson (2003) presenterar befordran som den vanligaste formen 
av immateriella belöningar. En befordran uppmärksammar en individs insatser och 
ger denne uppskattning genom mer ansvar, nya utmaningar och kan även involvera 
en högre lön. Andra immateriella belöningar en individ kan få är bland annat 
möjlighet till utbildning och karriärutveckling som ska utveckla individens 
kompetens och möjligheter. (Wilson, 2003) 
 
Andra sätt för ett företag att visa sin uppskattning för en individs arbetsinsats kan 
vara genom spontana belöningar som uppmärksammar individens insats, såsom 
månadens anställd, ”middag-för-två” eller enstaka materiella belöningar som 
biobiljetter. (Wilson, 2003) 
 
Kouzes och Posner (2003) understryker betydelsen av immateriella och spontana 
belöningar. Då ett företag oftast har fastställda resurser att lägga på belöningar är 
det viktigt för chefen att inte bara lita på de finansiella belöningarna utan även ge 
andra typer av belöningar såsom verbal uppmuntran, olika pris som är synliga för 
individens kollegor och andra mindre symboliska gåvor. De menar att bra chefer 
ger belöningar som är inneboende i arbetet, som får individen att känna att det den 
gör är värdefullt, ger individen chans att vara kreativ och känna att 
arbetsuppgifterna är utmanande. (Kouzes&Posner, 2003) Kouzes och Posner 
(2003) menar att denna sorts belöningar är mycket viktigare än rent finansiella 
belöningar för att skapa tillit till organisationen och förbättra prestationer. 
 

”Money may get people to do the job, but it doesn´t get them to do a good job.” 
Kouzes och Posner (2003) 
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3.10 SMART-modellen 
 
Vi har i referensramen redovisat teorier om vikten av tillit i organisationer och 
belöningssystemets avsikt, dess uppbyggnad och funktion. Hur en individ uppfattar 
belöningssystemet påverkar hur motiverad denne individ blir av belöningen. 
(Lawler, 2000). Faktorer som är viktiga för att ett belöningssystem ska fungera på 
ett, för både organisationen och individerna i organisationen, effektivt sätt 
sammanfattas i Wilsons (1994) SMART-modell. SMART står för Specific, 
Meaningful, Achievable, Reliable och Timely, vars budskap redovisas nedan: 
 
Specific, specifik: Det är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan prestation 
och belöning och att individen vet vad som krävs av denne för att få en belöning. 
Det ska finnas system för att utvärdering av prestationen ska ske. (Wilson, 1994) 
Merchant och Van der Stede (2003) understryker att individen bör förstå skälen till 
att de får en belöning och inse belöningens värde.  
 
Meaningful, meningsfull: En belöning bör vara meningsfull och fylla de 
förväntningar en individ har så att denne känner sig värdefull; belöningen ska med 
andra ord motsvara den prestation som individen har gjort. (Wilson, 1994). 
Merchant och Van der Stede (2003) poängterar att det är viktigt att identifiera 
individernas önskemål vad gäller belöningar och försöka erbjuda individen de 
belöningar denne önskar.  De hävdar även att det är bra om belöningen är synlig 
för andra, då det gör att individen får en känsla av stolthet och erkännande. 
 
Achievable, nåbar: De krav som ställs på individens prestation ska vara rimliga så 
att prestationen är genomförbar för individen. (Wilson, 1994) 
 
Reliable, pålitlig: Belöningssystemet ska vara relevant och konsekvent i förhållande 
till dess syfte. Syftet ska spegla organisationens och individens mål. Systemet ska 
även vara utformat så att syftet uppnås så kostnadseffektivt som möjligt.(Wilson, 
1994) 
 
Timely, läglig: Belöningen bör tilldelas individen så snart som möjligt efter att 
individen har utfört prestationen, så att det finns en stark koppling mellan 
prestation och belöning. (Wilson, 1994) Merchant och Van der Stede (2003) hävdar 
att effekten av belöningen bör vara långsiktig; belöningar har ett större värde om de 
gör att individen känner sig tillfreds under en längre tidsperiod av att ha blivit 
tilldelad belöningen. 
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Belöningssystem som uppmärksammar de olika faktorer Wilsons (1994) modell 
behandlar, möjliggör för individen att känna sig uppskattad och värdefull till följd 
av sin prestation, samtidigt som systemet stödjer beteenden som gagnar företagets 
effektivitet och framgång. (Wilson, 1994) 
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4 Empiri 
 
 
I detta kapitel redovisar vi svaren av de intervjuer vi genomfört. Vi börjar med att delge läsaren 
information angående våra intervjupersoner och sedan följer ett avsnitt där intervjupersonerna 
berättar om sin arbetsform och hur de uppfattar den. Under rubriken ”Arbeta i projekt” är 
intervjusvaren uppdelade företagsvis. I de efterföljande avsnitten är svaren också uppdelade 
företagsvis, men här återger vi först chefspersonernas utsagor om belöningssystemen och sedan 
redovisas konsulternas åsikter, för att göra det tydligt för läsaren vem som har sagt vad. 
 
 

4.1 Våra intervjupersoner 
 
Vi har intervjuat konsulter och deras chefer från två större konsultföretag, vilka 
båda har mer än 300 konsulter anställda. Företagen benämns hädanefter Företag A 
och Företag B. Det större Företag A har funnits under en lång tid jämfört med 
Företag B, som är relativt nytt på marknaden. Båda företagen har en diversifierad 
konsultverksamhet som sträcker sig från IT-lösningar till organisations- och 
managementförändringar. Båda företagen har även omstrukturerat sina 
belöningssystem under de senaste åren. 
 
Åtta intervjuer har genomförts med 3 konsulter och en person på chefsnivå från 
vartdera företaget. De sex konsulter vi har intervjuat, arbetar inom olika områden, 
dock med tonvikt på management- och strategi. De har alla arbetat minst två år på 
de företag de nu är anställda på, och de flesta har arbetat som konsult även innan 
de blev anställda på de nuvarande företagen. Dessa respondenter benämns A1 till 
A3 och B1 till B3, då vi vill värna om deras konfidentialitet. Vi har även intervjuat 
två personer som innehar chefspositioner, vilket innebär att de utvärderar konsulter 
och bedömer vilken slags belöningar konsulten ska få för sin arbetsinsats. Dessa 
respondenter benämns CA och CB. Chef CA och konsulterna A1 till A3 arbetar på 
Företag A, medan chef CB och konsulterna B1 till B3 arbetar på Företag B. Då 
syftet med denna uppsats är att analysera faktorer som påverkar kunskapsarbetares 
tillit till belöningssystem i en projektorganisation, är det konsulternas åsikter i detta 
ämne som främst intresserar oss. Chefspersonernas intervjusvar använder vi för att 
få en bild av hur företagens belöningssystem är menat att fungera och vad 
företagens mål med belöningssystemet är. Denna bild används för att berika våra 
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möjligheter att förstå konsulterna uppfattning och åsikter om företagens 
belöningssystem. 

4.2 Arbeta i projekt 
 
I detta avsnitt beskriver intervjupersonerna hur det är att arbeta i projektform och 
hur livet som konsult kan te sig i en sådan organisation. 
 

4.2.1 Företag A 
 
Konsultverksamheten i företagen bygger på projektarbetsformen och 
projektgruppens storlek kan variera från att en ensam konsult gör ett projekt till att 
en projektgrupp med konsulter med olika kompetens är delaktiga i arbetet. När ett 
nytt projekt startas ska projektmedarbetare väljas ut. Detta görs genom en slags 
intern anställningsprocess. (CA) Projektanställningsprocessen vid Företag A ska gå 
via en speciell slags personalchef, som ser till att personalens kompetens blir rätt 
fördelade till olika projekt. Projektledaren kan dock alltid be denne chef att se efter 
om en viss konsult som han eller hon önskar ha med i projektet är obelagd för 
tillfället och hur denne konsults beläggning ser ut. Huvudregeln är dock att 
projektledaren aldrig ska gå direkt till konsulten och erbjuda projektanställningen, 
utan ska gå via den ovan nämnda chefen först. (CA, A3) 
 
I sitt dagliga arbete har konsulterna hela tiden press på sig att komma med i projekt, 
då de har beläggningsgradsmål i sin arbetsbeskrivning. Hur hög beläggning som 
krävs är beroende av vilken nivå konsulten befinner sig på. Medarbetarna i Företag 
A delas in i nivåer, beroende på kompetens och senioritet i företaget, från nivå 1-10. 
Över denna nivå finns ännu högre nivåer som betecknas med bokstäver, vilka 
innehas av ett fåtal personer. Vid nivå 6 motsvarar kunskaperna ungefär en 
nyanställd akademiker. Konsulternas nivå förändras till följd av konsultens 
kompetens och erfarenhet; när en konsults kompetens och erfarenhet ökar stiger 
denne i nivåerna. På de högre nivåerna kan konsulten få ett säljansvar för att sälja in 
nya projekt för företagets räkning. (CA) 
 
Konsulternas arbetstid skiljer sig åt beroende på hur projektet fortlöper och var i 
projektplanen de befinner sig. Närmare en deadline kan det bli mer intensivt arbete. 
(A1-A3) På Företag A säger konsulterna att deras arbetsgivare är bra på att 
förespråka balans mellan arbetsliv och privatliv och konsulterna försöker hålla 
en ”normal” arbetstid, med ungefär 8-9 timmar per dag. En konsult på Företag A 
tror att det ”normala” arbetstempot kan bero på att Företag A har en äldre 
arbetsstyrka än andra företag i samma bransch (A2).  När konsulten arbetar i ett 
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projekt kan denne utföra det dagliga arbetet hos kunden eller vara på Företag A:s 
huvudkontor, var konsulten arbetar bestäms av kunden. Konsulterna säger att de 
anser det vara viktigt att kunden ser åtminstone en del av deras arbete, (A1-A3) 
 

4.2.2 Företag B 
 
Företag B använder sig av projektarbetsformen i sitt arbete och projektgruppens 
storlek kan skilja sig mycket emellan de olika projekten; från en ensam konsult ute 
på projekt till en större projektgrupp med konsulter som innehar olika kompetenser. 
De eller den projektmedarbetare som ska genomföra ett projekt väljs ut innan 
projektets start via en intern anställningsprocess. På Företag B är det den 
projektledare som sålt projektet till kunden som sedan väljer ut vilka konsulter han 
eller hon önskar och tycker passar för projektet. (CB) Respondent B2 poängterar 
att det egentligen inte är så det är menat att gå till, utan egentligen ska en officiell 
intern anställningsprocess genomföras för att optimera kompetenserna i 
projektgruppen. Detta kan bli en svår situation för en nyanställd, påpekar samme 
respondent, eftersom projektledare tenderar att vilja ha med konsulter som har 
bevisat sin kompetens genom tidigare projekt. Det är därför viktigt att ha ett 
välutvecklat nätverk då uppdragen oftast tillsätts via personliga kontakter i företaget 
(CB).  
 

”Det blir ett all-star team. Svårt att ta någon som man inte vet vad den går för, att ta 
chansen.”  
B2  

 
CB understryker att konsulterna har stor press på sig att vara belagda och att den 
beläggning som krävs specificeras i deras arbetsbeskrivning. Denna beläggningsgrad 
varierar beroende på vilken hierarkisk nivå konsulten befinner sig på. En konsult 
innehar en viss nivå till följd av sin kompetens, sitt arbetsområde, arbetserfarenhet 
och senioritet i företaget. En högre nivå ger en högre lön, men ställer även större 
krav på hög beläggning. Hur mycket tid en konsult är belagd beror dels på vilken 
slags kompetens konsulten har och dels på hur duktig konsulten är på att sälja in sig 
själv till projekten. (CB) 
 
Företag B:s nivåbestämning har sju nivåer, från 1-7. Nivå 1 är ingångsnivån för en 
nyexaminerad akademiker, som ofta är utan tidigare konsulterfarenhet, och nivå 7 
motsvarar ledningsperson. Nivån som en konsult innehar höjs när kompetens och 
erfarenhet ökar. När en konsult kommer upp på en viss nivå börjar även ett 
säljansvar, ett ansvar för att sälja in nya projekt för företagets räkning. (CB) 
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På Företag B uppger konsulterna och chefspersonen vi talat med att de arbetar fler 
timmar när projekt är igång kan de arbeta upp till 60 timmar i veckan, det vill säga 
12 timmar om dagen, men att arbetstiden varierat till följd av hur projektet 
fortskrider och var i projektet de befinner sig. Under projektens gång kan 
konsulterna utföra sitt arbete hos kunden som har beställt projektet, eller sitta på 
företagets huvudkontor. Det är upp till kunden att bestämma var konsulten bör 
befinna sig. Det anses dock viktigt av konsulter att vara ute hos kund åtminstone 
en del så att kunden ser konsultens arbete.  (B1)  
 

4.3 Utvärderingsprocessen 
 
I följande avsnitt beskrivs hur utvärderingsprocessen går till på vartdera företag av 
chefspersonerna. Vi har valt att redovisa företagens processer separat, för att det 
ska bli så tydligt som möjligt för läsaren. 
 

4.3.1 Företag A 
 
Företag A har varje år i januari ett utvärderingssamtal med konsulten, då 
utvärderaren och konsulten tillsammans formulerar ett målbrev där tre komponenter 
diskuteras. Den första komponenten bär kvantifierbara mål, sådana som går att 
mäta till exempel i kronor eller timmar. Den andra komponenten som diskuteras är 
hur processerna i företaget följs, om individen följer tidsplanen och arbetar med 
den kvalitet företaget räknar med och den tredje komponenten är beteendemässigt 
och kulturellt betingad, exempelvis när individen delar med sig av sin kunskap till 
andra på företaget. Det görs även en utvecklingsplan för medarbetaren, vad företaget 
kan göra för medarbetaren. Detta samtal mellan utvärderare och konsult följs upp 
sex månader senare, och i slutet av året gör cheferna själva en avstämning för att 
bestämma vilket betyg medarbetarna ska få för sin arbetsinsats under året. Betyg 
ges på en skala från 1-4, där betyg 1 är det högsta. En konsult kan flyttas upp i den 
hierarkiska nivån om denne får höga betyg vid utvärderingarna och hela tiden ser 
till att höja sin kompetens. De individer som får betyg 1 anses arbeta så bra att 
dessa personer ses som förebilder för andra anställda på företaget. Formellt gör 
Företag A utvärderingar tre gånger per år. Alla medarbetares prestation, inte bara 
konsulternas, utvärderas under året efter dess nivå i företaget och hur väl konsulten 
uppfyller utvecklingsplanen och målbrevet.(CA) 
 
I Företag A ska konsulten utvärderas av dennes närmsta chef. Själva ansvaret för 
utvärderingen går inte att delegera bort eller centralisera, men eftersom Företag A 
är ett stort företag kan det hända att cheferna inte finns i omedelbar närhet till 
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medarbetaren som ska utvärderas, vilket gör att utvärderingen kan delegeras till en 
chef som arbetar närmare den individ som ska utvärderas. Själva ansvaret att 
utvärderingen verkligen genomförs ligger dock alltid på den tidigare nämnda chefen. 
(CA) 
 
Projekten ska alltid stämmas av och följas upp för att en hög kvalitet ska kunna 
hållas. Vid ett projekts början ställs krav på vad projektgruppen ska åstadkomma 
och vid projektslutet görs avstämning mot kund och inom gruppen. För att varje 
konsult ska få underlag till utvärderingstillfället i januari måste alla medlemmar i 
projektgruppen se till att den ansvarige för utvärderingen av projektet och 
medarbetarna i projektgruppen, projektledaren, lägger ut alla 
projektgruppsmedlemmars utvärdering on-line på intranätet, vilket är ett krav för 
att utvärderingen ska vara gällande. Sedan är det upp till varje medarbetare att se till 
att samla in sin egen 360° feedback. Företag A har en motor för 360° utvärdering 
på deras intranät. (CA) Det är numera valfritt för konsulten att använda 360° 
utvärdering, men utvärderingsmodellen används fortfarande flitigt enligt CA.  
 

”Det vi gör är att utvärdera medarbetarna efter vilken X (nivå) man är, det finns olika 
bedömningskvalitéer, hur man bidrar givet sin förmåga.”  
CA 

 
Respondent CA på Företag A anser att det är en svaghet i systemet att det inte 
uppmärksammar konsultens totala insats i projekt som pågår under en längre tid, 
utan ser endast den enskilda perioden mellan två utvärderingar. Företag A försöker 
därför dela upp större projekt i delmål för att konsultens prestation ska bli lättare 
att utvärdera.  
 
Det finns även formella utvärderingar som kunderna fyller i om hur nöjda de var 
med projektet och projektgruppen som helhet. Företag A använder sig även av 
oberoende undersökningsorgan för att mäta kundnöjdhet med jämna mellanrum. 
Om konsulten vill ha ett omdöme om sin enskilda prestation hos kunden kan den 
be kunden utvärdera dennes arbete men detta sker dock helt på konsultens eget 
initiativ och är inte ett krav från utvärderarna på Företag A. (CA) 
 
Det är upp till konsulten själv att skapa tillit till utvärderings- och 
belöningssystemet menar respondent CA och hänvisar till det samtal konsulten har 
med sin utvärderare i början av året. Denne respondent betonar att 
utvärderingssamtalet är som en förhandling och om utvärderaren och konsulten är 
överens efter samtalets slut tycker respondent CA att konsulten borde ha tillit till 
systemet. Respondent CA betonar att de mål som ställs upp för året under 
utvecklingssamtalet måste vara realistiska och det är upp till konsultens chef att se 
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till att det är lagom svårighetsgrad på målen samt att konsulten måste vara trygg i 
sig själv och kunna säga ifrån om denne känner att målen är för högt eller lågt satta. 
 

4.3.2 Företag B 
 
Företag B utvärderar sina medarbetare två gånger per år; i januari genomförs en 
utvärdering av det gångna året och då förs även ett samtal där konsultens nivå och 
framtid diskuteras. I juni utvärderas konsulten på nytt. Utifrån utvärderingen kan 
en konsults nivå ändras både upp och ner, dock är en flytt neråt i hierarkin något 
nesligt då en högre nivå ger både högre lön och mer prestige. Företag B uppger att 
de alltid utvärderar individerna enskilt, de genomför inte någon kollektiv 
utvärdering efter avslutat projekt. (CB) 
 
I Företag B är det alltid projektledaren som ska utvärderar alla i sin projektgrupp 
efter varje avslutat projekt. Projektledaren rapporterar sedan till den person som 
ska utvärdera konsulten. Om konsulten är ensam ute på uppdrag är det företagets 
personalansvariges uppgift att se till att konsulten blir utvärderad efter projektets 
slut. Kundens åsikter om den enskilde konsultens arbete tas inte med i 
utvärderingen, men konsulten själv kan be kunden utvärdera dennes prestation och 
använda utvärderingen kunden ger för att betona positiva omdömen, då förutsatt 
att kundens utvärdering är positiv, vid samtal om konsultens framtid. (CB) 
 
På Företag B uppger respondent CB att de endast uppmärksammar 
arbetsprestationer på 6-månadersbasis, oberoende av hur lång tid projektet löper. 
Respondent CB påpekar att det är viktigt med kontinuitet i utvärderingen. Samme 
respondent berättar att deras utvärderings- och belöningssystem är relativt 
nyimplementerat och det är därför lite oklart om hur de längre projekten bör 
uppmärksammas i framtiden. 
 

”Det är viktigt att det är en rättvis belöning som motsvarar prestationen och det tror vi 
att vi har, då vi har många parametrar att mäta prestationen mot.”  
CB 

 
Chefspersonen på Företag B, säger att alla bör ha tillit till utvärderings- och 
belöningssystemet, då konsulterna är med och samtalar fram sin egen handlingsplan. 
Varje konsult har en viss hierarkisk nivå och varje nivå har en beskrivning av vad 
som krävs av just den nivån. Samme respondent uppgav att tilliten kan bero på 
vilken situation konsulten befinner sig i för tillfället, huruvida denne är belagd för 
tillfället eller inte. Eftersom Företag B betalar sina konsulter med en till stor del 
rörlig lön kan konsulterna klaga på att grundlönen är för låg när de är obelagda, 
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men respondent CB påpekar att ”minnet är kort och när konsulterna är belagda 
anser de att de har det bra”. 
 

4.4 Konsulternas syn på utvärderings-
processen 

 

4.4.1 Företag A 
 
Den utvärderingsprocess som används i Företag A, anser konsulterna är bra, då det 
är tydligt när de ska utvärderas och att möjligheten till 360° utvärdering gör 
utvärderingen mindre känslig för subjektivitet än vad den annars hade varit om 
utvärderingen skett godtyckligt. På Företag A framkom att konsulterna blev 
utvärderade utefter deras fastställda mål och förmåga, enligt sin nivå i företagets 
hierarki, och att konsulterna tyckte det var rättvist att företaget såg till prestationer 
efter var och ens förmåga. (A3, A2) 
 

”Har jag gjort ett jättebra jobb, och jag är (nivå) 9, kanske det förväntas att jag skulle 
göra ännu mer. Allt är relativt av vad som förväntas.”  
A3 

 
På Företag A finns stöd för 360° utvärdering på intranätet. Det är upp till 
konsulten själv att se till att denne blir utvärderad av fler personer än projektledaren. 
(A3, CA) Konsulterna sade att de tycker att systemet uppmärksammar dem som 
individer och att systemet är utformat så att först och främst individen och inte 
projektgruppen framhävs vid utvärdering, vilket de uppger att de upplever som 
positivt.  
 
Konsulterna svarade, med viss tvekan i svaret, att utvärderingssystemet som 
används är rättvist. Det är enligt konsulterna viktigt att ge ett bra helhetsintryck till 
utvärderaren och det är ibland upp till konsulten själv att se till så att utvärderaren 
får all information om konsultens prestationer. 
 
Konsulterna på Företag A säger att det är av betydelse vem som genomför 
utvärderingen och respondent A3 menar att utvärderaren borde titta mer på de 
förutsättningar under vilka konsulten arbetat. Företag A:s konsulter uppgav att de 
känner tillit till att deras arbete uppmärksammas, men då subjektiviteten i 
utvärderingen inte helt kan bortses ifrån är det är viktigt att utvärderaren väl känner 
till och är insatt i konsultens arbete och situation i livet. Ett projekt kan vara dåligt 
planerat eller fel insålt till kunden från början och då arbetar konsulten under dåliga 
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omständigheter, vilket denne respondent inte tyckt att utvärderingarna alltid tagit 
hänsyn till. Nu när marknaden har varit dålig de senaste åren efterfrågas exempelvis 
inte vissa typer av konsulter lika ofta (A3). 
 

”Jag tycker inte man kan fokusera punkt för punkt, utan det får bli en mer generell 
bedömning och den chef man har ska vara mogen så han inte pekar på småsaker, om 
man gjort jättebra saker på allt annat. Det är upp till vilken utvärderare man har alltså. 
Det handlar ju om ledarkompetens egentligen. Att kunna bedöma det.”  
A3 

 
Konsulterna sade även att det är viktigt att utvärderaren i god tid gör klart för 
konsulten när utvärderingen skall ske. Konsulterna uppger att de vill känna att 
utvärderaren visar att denne lagt tid på konsultens utvärdering och hört sig för om 
konsulten, att det inte bara blir formella papper som går fram och tillbaka mellan 
avdelningar.  
 
Respondenter på Företag A betonar också att individen i stor utsträckning får 
tillhandahålla materialet från 360° utvärderingen till utvärderaren själv. Respondent 
A3 anser att Företag A:s utvärderingssystem har lite för stark fokus på individen: 
 

”…det är väldigt individfokuserat, nästan för mycket, tycker jag. Jag tycker man borde 
uppmuntra team-prestationer mer. Man pratar så mycket om team (företagets namn) 
hela tiden, men det känns inte som det är någonting man agerar efter.”  
A3 

 
På Företag A är projektavslut någonting som alltid ska göras (CA). Respondent A1 
tillägger att det bygger på att varje konsult ska påverka projektledaren så att 
utvärderingen kommer in på intranätet. Konsulterna på Företag A uppger att 
utvärdering vid ett projekts slut inte fungerar så bra som det borde, eftersom 
utvärderingarna i ibland fylls i så långt tid som ett halvår efter det att projektet 
avslutats. (A1,A2) 
 

”Processen säger att man ska göra det inom två veckor. Den 
(projektavslutningsprocessen) är inte så bra som den borde vara.”  
A2 

 
Konsulterna i Företag A påpekar att resultatet av den senaste utvärderingen och 
samtalet rörande framtiden påverkar deras dagliga arbete. Alla konsulter påpekar att 
det är viktigt att ha en hög beläggning för att få en bra utvärdering. Även om 
pressen för att uppnå hög beläggning är stor, menar konsulterna att de förstår 
varför företagen tycker det är viktigt, eftersom det är beläggningen och därmed 
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faktureringen som gör att företaget får in pengar. Dock kan pressen enligt 
konsulterna göra att de ser till sin kortsiktiga beläggning. Även om konsulterna på 
Företag A inte har hört något från företaget om hur beläggningskravet viktas mot 
de andra krav och mål som ställs på dem vet de att det ändå är beläggning som 
prioriteras vid utvärderingen. (A1-A3) 
 

”…självklart läggs mest fokus på ett kriterium, min beläggning, hur mycket pengar jag 
får in till företaget.” 
A2 

 
Även det interna arbetet i företaget påverkas av beläggningskravet uppger 
konsulterna. De är ovilliga att ta på sig för mycket interna projekt då den typen av 
projekt inte ger lika mycket beläggningstid som externa projekt; projekt konsulten 
gör för en kund. 
 

 ”Vet man att det är beläggning som prioriteras kanske man tackar nej till att göra 
andra saker internt. Det uppmuntrar ju inte att du delar med dig av din kunskap till 
andra och lägger tid på det, för det får du ju ingen debitering för.”  
A3 

 
Företag A:s krav på arbetsinsatsen är inte alltid helt realistiska, anser konsulterna. 
Målen upplevs ibland som för höga och det kan hända att konsulten får reda på 
dem för sent. Respondent A1 säger att ibland har upp till halva tiden innan 
utvärderingen gått när ett krav ställs, vilket gör det blir svårt att nå målet. 
  

”Jag tycker inte alltid att målen är realistiska, mål ska ju vara nåbara även om de ska 
vara lite streched.” 
A1  

 

4.4.2 Företag B 
 
Konsulterna uppger att företaget har ett belöningssystem med hierarkiska nivåer 
vilka diskuteras vid utvärderingen, eftersom nivån avgör grundlön och hur den 
rörliga lönen beräknas. Företag B har tidigare inte har haft hierarkiska nivåer som 
ramverk för konsultklassificeringen och konsulterna på Företag B betonar att de 
hierarkiska nivåernas gör att utvärderingen blir mer transparent och mindre 
subjektiv än den var tidigare. Några av konsulterna uttryckte viss önskan om att få 
systemet mer transparent, vem som ska utvärdera, hur denne ska utvärdera varje 
person och hur konsultens nivå i hierarkin sedan kan ändras: 
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”…sitter de i en grupp och pratar om mig, då eller?  Eller har chefen något slags 
vetorätt?”  
B1 

 
Det utvärderingssystem som används säger konsulterna, med visst dröjsmål med 
svaret, är rättvist. De menar att kvaliteten som utvärderingen kan variera då den till 
stor del beror på projektledaren och de kollegor de arbetat med. Konsulterna på 
Företag B har delade åsikter om tilliten till utvärderingssystemet, även om den 
generella åsikten är att den har ökat sedan det nya systemet trätt i kraft.  
 

”Ja, oh ja, det är tydligt att de ser när man gör bra saker. Det (att cheferna ser vad 
konsulten gör) funkar. Det har inte alltid funkat bra, men nu gör det det.” 
 B1 

 
”Vi har utvecklat ett system, det har gått från väldigt subjektivt, då man har ett 
utvecklingssamtal med sin chef, då det inte fanns speciella mallar utan det var mer en 
dialog och även kopplat till lönesättning, en individuell förhandling. Nu bygger det 
mycket på den amerikanska modellen, med ett ramverk och en konsultklassificering som 
är likadan över hela företaget.” 
B2 

 
Konsulterna tycker att systemet fokuserar på individens prestation och inte att 
projektgruppen framhävs, vilket de uppger vara positivt då de föredrar individuell 
utvärdering. Konsulterna anser dock att det utvärderingsformulär som används är 
mycket standardiserat och betonar därför vikten av att utvärderaren är väl 
förberedd inför utvärderingsmötet och kan se helheten av konsultens arbetsinsats. 
Dock tycker respondent B3 att vare sig utvärderaren eller utvärderingssamtalet är så 
personlig som den skulle ha kunnat vara och tillägger:  
 

”Min chef som utvärderade mig sist har inte gjort något för att förbättra för mig än, 
kanske senare efter nästa möte… kanske har det gått för kort tid.”  
B3  

 
Konsulterna uppger att de påverkas av utvärderingssystemet i sitt dagliga arbete. De 
säger att de försöker tänka på och arbeta med det som kommit fram under deras 
utvärdering och i samtalet om konsultens framtida arbete. Vissa av målen säger 
konsulterna kan vara svåra att styra över; ett sådant mål är exempelvis beläggning. 
Konsulterna sade att beläggningsgraden ibland beror på saker konsulten inte råder 
över, såsom om deras kompetens är efterfrågad eller inte under en viss tidsperiod. 
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Konsulterna vet att pressen att ha en hög beläggning är stor men att det är 
förståeligt, för utan belagda konsulter skulle företaget inte få in några pengar. Vissa 
konsulter påpekar dock att det leder till ett mer kortsiktigt tänkande (B1, B2) 
Konsulterna på Företag B säger att företaget officiellt inte har lagt olika vikt vid de 
olika mål företaget har, men alla konsulter vet ändå att det är beläggningen som 
prioriteras vid utvärderingen. 
 

”Folk kan jobba jättemycket och bidra till (Företag B) på ett mer långsiktigt plan, 
men beläggningen är alltid viktigast.” 
B1 

 
Konsulterna uppger att till följd av beläggningskravet blir interna projekt mindre 
värda vid utvärderingen, då de inte ger samma beläggningstid som projekt beställt 
av en kund och att de därför är ovilliga att lägga för mycket tid på interna projekt. 
 
Den allmänna åsikten hos konsulterna är att det spelar stor roll vem som utvärderar 
arbetsprestationen för resultatet av utvärderingen och om denne utvärderare har 
nått en viss mognad som chef.  
 

”På något sätt beror utvärderingen lite grann på vad jag gör, vilka personer jag jobbar 
med, vilka jag känner. Det kan aldrig bli objektivt.” 
B1 

 
Konsulterna säger att det handlar om att ge ett bra helhetsintryck till utvärderaren 
eller chefen och det är mycket upp till konsulter att se till så att utvärderaren har 
alla uppgifter om de arbetsinsatser konsulten har gjort sedan förra 
utvärderingstillfället. På Företag B uppger konsulterna att det är viktigt att 
utvärderaren har sett till att skaffa så mycket information som möjligt om 
konsultens arbetsinsats.  
 
Konsulterna tycker att de har sett att förändringar görs till följd av utvärderingarna, 
till exempel förändringar i hierarkiska nivåer, samt att det är mer tydligt vad som är 
viktigt än tidigare. Det finns dock en avvikande åsikt: 
 

”Jag har ingen känsla av att det skulle vara sådär jätterättvist” 
 B3 

 
Denne respondent tycker sig inte ha sett några förändringar, åtminstone inte för 
egen del och tycker därför inte att tilliten till systemet är påtaglig. Samme 
respondent har varje år blivit utvärderad av olika personer och tycker inte att 
utvärderarna satt sig in i respondentens arbetsprestationer tillräckligt väl. Samme 
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respondent uppgav att utvärderingarna har bara varit ”någonting man gick igenom, sen 
var det inget mer” (B3). 
 
Respondent B1 menar att om en konsult tycker sig ha fått fel nivåklassificering kan 
denne argumentera för sin sak (oftast för en högre nivå) vid samtalen med 
utvärderaren. Konsulterna på Företag B säger att de utvärderas efter vad de bevisar 
att de presterar:  
 

”Man blir utvärderad på vad man bevisar att man presterar, inte på vad man borde 
kunna prestera. Så är det ju inte riktigt på till exempel företag X (annat företag i 
konsultbranschen). Självklart vill man titta på resultat, men samtidigt: vad har jag 
för potential, vad borde jag kunna klara av? Ska man bli befordrad när man har bevisat 
sig eller ska man befordra och sen låta folk bevisa sig? ”  
B1 

 
Som tidigare nämnts utvärderas konsulterna i Företag B av deras projektledare (CB). 
Om sammanhållningen är stark i en projektgrupp ger konsulterna varandra direkt 
feedback under projektets gång; personerna i gruppen blir bättre bekanta med 
varandra, bryr sig om de andras prestation och delger sina åsikter om prestationen 
till vederbörande. (B2)  
 

”Det bästa sättet att bli utvärderad, tycker jag, är att bli utvärderad av de man har 
jobbat med.”  
B2 

 
Om konsulten känner sig uppmärksammad eller inte under projektets gång beror i 
mångt och mycket på vilka de arbetat med och vem som är projektledare (B3).  
 
Även om konsulterna får feedback halvårsvis menar respondent B1 att det generellt 
i konsultvärlden saknas ett system för daglig uppskattning och ”klapp på axeln”, 
och säger dessutom att Företag B inte är ett företag som har en kultur där de 
anställda går och talar om för alla hur bra de är. De olika cheferna som finns på 
huvudkontoret säger konsulterna inte vet så mycket om hur konsulterna presterar 
när de är ute på ett projekt.  
 
Respondent B2 från Företag B är osäker på om det alltid görs ordentliga 
projektavslut, men gör själv sådana på eget bevåg.  Respondent B2 påpekar att även 
om alla konsulter i en projektgrupp blir utvärderade vid slutet av varje projekt vet 
eller borde konsulten själv veta om denne gjort en bra arbetsinsats eller inte.  
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Respondenterna B1 och B2 påpekar att det är konsultens eget ansvar att se till att 
förbättra sin kompetens. Kompetens kan i sin tur leda till mer ansvar i projekten. 
Dessa respondenter menar att de automatiskt ser till att förbättra sig eftersom de 
har ambitionen att hela tiden bli bättre som konsulter.  
 

4.5 Belöningar 
 

4.5.1 Företag A: s belöningar 
 
Företag A:s mål med sitt belöningssystem är, enligt respondent CA, att nå en 
högpresterande företagskultur och att vårda personalen för att attrahera och behålla 
de värdefullaste konsulterna. De försöker även att ha en diversifierad 
personalstyrka och inte stöpa de anställda i samma form. 
 

Finansiella belöningar 
 
De finansiella belöningar som nu används av Företag A består av en fast lönedel 
som är kopplad till konsultens hierarkiska nivå samt bonus som kan betalas ut 
årligen och består av en procentsats av den fasta lönen. När konsulternas lön 
bestäms tilldelas de en bonuspott och beroende på det betyg konsulten har fått i sin 
utvärdering delas årligen olika storlekar av denna pott ut till konsulten. Vid ett 
högre betyg får de ut en högre andel av potten. Ytterligare faktorer som påverkar 
konsultens bonusnivå är hur den division som konsulten arbetar på presterar samt 
hur Företag A som helhet presterar. Efter att konsulten har nått en viss nivå i 
hierarkin och lön försvinner övertidsersättningen och konsulten får istället ut en 
extra semestervecka. (CA)  
 
Förutom finansiella belöningar finns det på Företag A förmåner såsom idrottsklubb, 
subventionerade försäkringar, hälso- och sjukvårdsplaner och utbildningar som 
konsulterna kan bli skickade på. Chefspersonen som vi intervjuat på Företag A 
påpekar att pengar inte är den enda viktiga faktorn i ett belöningssystem, utan det 
finns andra viktiga aspekter. 
 

”Jag är av den åsikten att pengar är en demotivator, det vill säga, har du inte tillräckligt 
blir du less. Du kommer till en viss nivå… en ung säljare kan ju aldrig få nog och 
jobbar då dygnet runt och då är ju pengar en motivator. Men en erfaren person vill ju ha 
mer stabilitet i sitt liv och då blir inte pengar en motivator längre.” 
CA 
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Immateriella och spontana belöningar 
 
Företag A har även ett system för att uppmärksamma sina anställda genom att dela 
ut pris när någon har presterat över förväntan. Hur mycket dessa mer spontana 
belöningar används är upp till projektledaren. Respondent CA menar, att trots att 
det finns avsatta pengar för spontana belöningar kan det vara så att vissa 
projektledare är så kostnadsfokuserade att de antingen inte vet om att det finns 
möjlighet eller tror de att de inte får belöna konsulterna med olika pris. I systemet 
finns även belöningar som kan tilldelas en hel grupp om projektmedlemmarna har 
gjort ett särskilt bra arbete. (CA)  
 
Respondent CA säger även att det är viktigt för motivationen att konsulterna får 
intressanta arbetsuppgifter och att företaget har en kultur som sporrar cheferna till 
att ge uppmuntran och feedback till konsulterna.  
 

Nackdelar med belöningssystemet 
 
I Företag A ser respondent CA en brist på personalfokus och säger att detta beror 
på att det är svårt att mäta hur personalen trivs. Denne respondent skulle gärna se 
att det gjordes en återkommande utvärdering inom detta område. 
 

4.5.2 Företag B:s belöningar 
 
Företag B:s mål är att bygga ett system som är okänsligt för svängningar på 
marknaden och därför betalar inte företaget ut så höga fasta löner. Medarbetarna 
får vara med och ta risken och möjligheten. Respondent CB menar, att det som är 
bra för företaget ska även vara bra för individen; det ska gå att kunna tjäna mycket 
pengar om konsulten gör ett bra jobb. (CB) 
 

Finansiella belöningar 
 
Företag B:s belöningssystem lägger stor tyngd vid de finansiella belöningarna. 
Konsulterna har en relativt låg fast lön med en stor del rörlig lön. Den rörliga 
lönens storlek beror på de antal timmar som konsulten fakturerar kunden. Den 
rörliga lönen består av antalet fakturerade timmar multiplicerat med ett 
omräkningstal, som är satt utifrån ett riktvärde för konsultens marknadsvärde. Det 
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som konsulten tjänar in ett kvartal i rörlig lön betalas ut under nästkommande 
kvartal. (CB) 
 

”Detta (lönesystem) gör att vissa kvartal kan vara väldigt välbetalda medan andra 
bara ger grundlön, om inte konsulten har beläggning. Detta gör att det är viktigt att ha 
god privatekonomiskt sinne. Det är en mycket krass värld, de som inte klarar 
arbetssättet eller tempot slås med stor sannolikhet ut. Då konsulten inte har beläggning 
får den försöka sälja in sig, förkovra sig och så vidare.” 
CB 

 
Respondent CB säger att denna typ av lönesystem gör att konsulten blir noggrann 
med att se till att konsultens bästa blir lika med företagets bästa, detta då företagets 
resultat är nära kopplat till konsultens egen plånbok. Oftast delas belöningar ut på 
individnivå, men i vissa projekt finns det även gruppbelöningar. 
 
Företag B använder sig även av så kallad partnerskapslön, vilket mer kan räknas 
som en förmån, då det gör att konsulten kan köpa in vissa arbetsrelaterade saker till 
bruttolön. Konsulten betalar själv, med hjälp av partnerskapslönen, om denne vill 
genomgå en utbildning som inte kunden har krävt. Om utbildningen är 
arbetsrelaterad får konsulten genomgå den på arbetstid. Det finns även en 
tilläggspension och friskvårdsbidrag. (CB)  
 

Immateriella och spontana belöningar 
 
Immateriella belöningar är upp till varje projektledare att dela ut, vissa är mer 
generösa än andra, men alla projektledare får ge spontana belöningar med omdöme, 
de har en budget från vilken de kan ge ut belöningar. (CB) Samme respondent 
säger att företaget på senare år har blivit bättre på att ge både positiv och negativ 
feedback till konsulterna. 
 

Nackdelar med belöningssystemet 
 
I Företag B ser respondent CB en svaghet i systemet med rörlig lön: det kan leda 
till att samverkan mellan konsulterna försämras och till och med skapa konflikter; 
 

”Att inte bästa konsulten får jobbet, att en annan konsult vore bättre för kunden, 
generositeten minskar mellan konsulterna. Men det bör inte vara så, det är en 
ledningsfråga som de lägger mycket tid på.” 
CB 
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4.6 Konsulternas syn på belöningssystemet 
 

4.6.1 Företag A 
 
I Företag A säger konsulterna att de tror att företaget har valt den belöningsmodell 
de har för att motivera konsulterna att göra det lilla extra och för att behålla 
nyckelpersonal. (A2, A3) Respondent A3 påpekade att belöningssystemet fungerar 
bättre nu än för ett par år sedan. Konsulterna anser att få individuella belöningar är 
bra och att de motiverar konsulterna att göra ett bra arbete. Det hierarkiska 
systemet ansåg de vara någonting positivt då de tyckte att det gör hela 
belöningssystemet mer transparent. 
 

”Det är klart, när det handlar om konsultsidan, handlar det oftast om individer som är 
väldigt karriärmedvetna, där finansiell kompensation är en av drivkrafterna. Jag tror att 
genom att möjliggöra för individen att göra det lilla extra och därmed få en bonus, driver 
nog flera i en sådan här organisation än vad som är normalt i är i andra. Vad jag tror 
och har hört finns det fler egensinniga personer i dessa organisationer.” 
A2 

 
Konsulterna säger att det inte finns några officiella uppgifter på vad andra på 
företaget får i belöning, men vissa konsulter säger att de ändå vet på ett ungefär, då 
de pratar med sina kollegor och ibland gör lönejämförelser med dem. En konsult 
säger dock att det skulle kunna vara intressant att veta mer exakt vad andra på 
samma nivå har i belöning då det skulle kunna hjälpa vara till hjälp som argument 
en konsult vid löneförhandlingar, men framhåller även att enbart de uppgifterna 
inte hjälper till vid en förhandling, utan skulle mer kunna vara till hjälp för att 
understryka de argument som konsulten har för höjningen (A2). Respondent A3 
säger att det skulle kunna vara en fördel att veta vad andra har i lön, men anser att 
det viktigaste är att arbetsinsatsen är rättvist belönad. På frågan om konsulterna 
ansåg att belöningarna de får överensstämmer med sin arbetsinsats, var svaret på 
Företag A jakande med vissa reservationer: 
 

Finansiella belöningar  
 
Respondent A1 säger att Företag A använder sig av individuella löner. Respondent 
A2 menade att det egentligen inte görs någon individuell lönesättning och det är 
också svårt att ordna en ordentlig lönediskussion om konsulten anser att den vore 
värd en annan lön. En tredje konsult (A3) tyckte att lönen vanligtvis motsvarade 
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arbetsinsatsen, men att just denne respondents lön var för låg eftersom 
respondenten just bytt roll inom företaget och inte hade fått diskutera sin nya 
lönenivå än. Respondent A1 var osäker på om den lön som denne får är samma 
som en annan konsult med samma hierarkiska nivå och att det finns för dåliga 
möjligheter att justera lönen i efterhand.   
 
Respondent A3 sa att lönen blir som ett kvitto på att företaget värderar konsultens 
arbete och efterlyste bättre möjligheter att få till stånd individuella lönesamtal. 
Konsulterna säger att de i stort anser att de belöningar de får motsvarar arbetet de 
utför. Konsulterna på Företag A känner att det är lite otydligt hur den bonus som 
de får betalas ut och hur stor den kommer att bli: 
 

” … om man väljer att se det som en bonus eller att man lämnar ifrån sig sin rättmätiga 
lön beror på vem du frågar. Men i princip kan man antingen gå miste om hela bonusen, 
eller få X (hela sin bonuspott) eller någonstans mitt emellan.” 
A2 

 
Att bonuspotten till viss del beror på hur Företag A presterar som helhet, anser 
respondent A2 inte är vare sig bra eller rättvist, då det gör att viss del av bonusen 
inte går att påverka och säger att insynen i denna fråga är liten. Om bonuspotten 
inte är tillräckligt stor kan det bli så att konsulterna inte får ut hela sin procentsats 
och samme respondent menar att det gör bonussystemet uddlöst. Respondent A3, 
å andra sidan, ansåg att det var rättvist att en viss del av bonusen består i hur pass 
bra Företag A presterar som helhet. Olika belöningar i form av bonus till 
projektgrupp ska visa att det ska lönar sig att arbeta tillsammans menar respondent 
A1. 
 
Övertidsersättning är ovanligt i Företag A och något som är på väg bort, istället 
ersätts detta med en extra semestervecka.  
 

”Om man har över en viss lön och nivå i företaget har man inte övertid, utan får en extra 
semestervecka…… Man har inget val, har man över en viss nivå så har man ingen 
övertid.” 
A1 

 
Konsulterna säger ändå att lönen mest är en grundförutsättning, vilken alla tar som 
självklar, istället är det är kollegor och arbetsuppgifterna som är betydelsefulla för 
konsulternas motivation.  
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”Lönen är ju grundstommen i belöningen, man måste ju känna sig rättvist belönad efter 
den rollen man har och gör man inte det, ja, då spelar det ju ingen roll hur många 
utbildningar du får, för det är ju ändå det (lönen) som syns.” 
A3 

 
Enligt respondent A1 är inte lönen så konkurrenskraftig, utan säger att Företag A 
istället konkurrerar mer på andra värden som inte är rent finansiella, såsom 
försäkringar och sådant som konsulterna kan dra nytta av även i privatlivet. (A1)  
Då skattetrycket är så högt som det är betyder det att konsulten inte alltid tjänar på 
att få mer pengar i belöning och respondent A1 menar det istället är förmånerna 
som betyder mycket. Även respondent A2 säger att förmånerna är mer attraktiva än 
de finansiella möjligheterna, då det finns möjlighet till friskvård och andra saker 
som även kan utnyttjas av konsultens respektive. Dock påpekar respondent A3 att 
Företag A under de senaste åren dragit ner på belöningar som varit gemensamma 
för alla på företaget, såsom fruktkorgar och personalaktiviteter.  
 

Immateriella och spontana belöningar 
 
Konsulterna i Företag A säger att de tycker att de immateriella belöningarna som 
företaget har i stort sett är bra, men att information om vissa belöningarna borde 
kommuniceras bättre till chefer som kan dela ut dem och därmed användas mer. 
Det finns många olika program i Företag A för att uppmärksamma när någon gör 
ett bra arbete, men konsulterna säger att cheferna ibland har haft för mycket fokus 
på sälj och för lite på personalvård för att komma sig för att dela ut belöningar (A2). 
Konsulterna säger att de blir sporrade i sin arbetssituation av de uppgifter de utför 
och sina kollegor. De understryker även vikten av att få uppskattning och 
uppmuntran för sitt arbete. 
 

 ”Mest motiveras jag av uppdragets karaktär och de jobbarkompisar jag har. Just det 
här med att man blir sedd och att man får utvecklas.” 
A1 

 
Alla konsulter på Företag A tycker att spontana belöningar för arbetsinsatser är bra 
och kul att få. De säger att de känns mer personliga, men också att det märks att 
det finns mer resurser till sådant när konjunkturen är god. De flesta påpekar att det 
är upp till den projektledare som konsulten arbetar under, om spontana belöningar 
förekommer.  
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”Ibland finns det drivna seniorkonsulter som vill lyfta upp juniorkonsulter, men det beror 
på seniorkonsulten” 
A2 

 
Förutom lön finns även kompetensutveckling och karriärutveckling vilket 
respondenterna från Företag A såg som någonting mycket positivt. Företag A:s 
konsulter framhåller vikten av utbildning, den personliga utvecklingen och de 
personliga mål  som konsulterna har satt upp de personliga mål. Det anses som 
viktigt, säger konsulterna, att få möjlighet att vara med och påverka sin 
karriärutveckling och de uppgifter konsulterna arbetar med för att känna sig 
motiverad i sin arbetssituation. 
 
Det viktigaste i ett belöningssystem, enligt konsulterna i Företag A, är att det är 
individualiserat, att konsulten är mer delaktig i processen när kraven på konsulten 
ställs upp och inte som det är nu när konsulten får färdiga krav tilldelade vid 
utvärderingssamtalet. Konsulterna säger att individualiseringen av utvärderings- och 
belöningssystemet borde förbättras mot hur det är idag. Det är även viktigt, enligt 
konsulterna att det finns utbildningsmöjligheter och att de själva kan se att de gör 
bra saker och utvecklas framåt. 
 

”Den personliga utvecklingen anser jag vara det viktigaste, till och med viktigare än 
lönekuvertet. Alla konsulter har inte samma mål med sin utveckling, men jag tror det är 
viktigt att man utvecklas.” 
A1 

 

Nackdelar med belöningssystemet 
 
Respondent A2 anser att Företag A:s belöningssystem inte tar tillräcklig hänsyn till 
individen, då den belöning i form av bonus som erhålls inte endast är avhängd 
konsultens prestation, utan beror på hur företaget går som helhet. Respondent A3 
menar att det vore bättre med individuella löneförhandlingar, vilket denne 
respondent säger att det inte finns idag.  
 

4.6.2 Företag B 
 
Konsulterna i Företag B uppger att de tror att målet med det belöningssystem som 
de är en del av är att stimulera konsulterna att jobba mycket; att visa att om de 
anstränger sig så ska det gå att tjäna pengar. Konsulterna säger att de tycker det är 
bra att företaget främst fokuserar på individuella belöningar. Respondent B1 



Konsulters tillit till sitt belöningssystem                   Empiri 

 56

poängterar att företaget vill delegera ansvar till de anställda genom den rörliga lönen, 
som är en riskdelning. Den enskilde konsulten ska ha ett incitament till att bli 
belagd. Vid fast lön beror det mycket på arbetsmoralen (B2). När det nya 
belöningssystemet infördes, menar respondent B1 att det fanns vissa problem: 
 

”Man tittade snett på sina arbetspolare när detta först infördes. Men nu har vi 
aktiviteter för teamutveckling för att motverka det” 
B1 

 
Konsulterna uppger att löneuppgifter inte är officiella i dagsläget, men säger att de 
ändå känner till löneläget på företaget genom egna efterforskningar och 
lönejämförelser med kollegor. Respondent B1 säger att kunskap om andras 
belöningsnivå skulle kunna fungera som jämförelse och därmed vara komplement 
till argument för högre grundlön i en lönediskussion. Konsulterna framhäver att 
veta vad andra har i lön kan vara bra, men det som är viktigt är att konsultens 
prestation är rättvist belönad. 
 

”... det viktiga är att det är fair, att lika jobb ger lika ersättning.  
B2 

 

Finansiella belöningar 
 
Respondent B2 menar att lönemodellen i Företag B är väldigt tydlig. Bonus 
används inte längre, vilket respondent B2 tycker är bra, eftersom bonusen delades 
ut i slutet på året och därför inte hade nära koppling till prestationer som gjordes 
tidigt på året.  
 
I Företag B anser konsulterna att belöningarna de får motsvarade arbetsinsatsen – 
när de är belagda. Att fastställa en rättmätig lön kan vara svårt, anser respondent B2 
och påpekar att de flesta som arbetar som konsult verkligen tycker om sitt arbete, 
annars skulle de inte vara kvar i längden. 

 
”Vad är man värd egentligen? Jag tycker det är kul, ibland jobbar man mycket, men det 
finns perioder då man kan ta det lugnt. Man får väga penningmängden mot den fritid 
man får ut.” 
B2 

 
Respondent B3 menar att belöningen är bra, men att dennes kompetens låg högre 
än vad det nuvarande uppdraget krävde: 
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”Jag tycker kanske inte att jag är värd mer vid det här uppdraget, men man känner 
kanske att man kan mycket, mycket mer!” 
B3 

 
Konsulterna i Företag B säger den fasta grundlönen kanske är i lägsta laget, men 
uppger att de tycker att det är bra att det går att påverka den egna inkomsten. Om 
en konsult en period inte vill jobba lika mycket går det bra, då det till största del går 
ut över konsulten själv. (B2, B3)  
 

”Lönen kan variera från under den gräns jag kan klara mig på till extremt bra. De 
flesta klara sig nog inte på sin grundlön på grund av dyra bostäder och så…” 
B1 

 
På Företag B finns ingen övertidsersättning, utan konsulten får sin rörliga lönedel 
som ersättning. Dock räknas ett antal timmar bort i början av övertiden som blir 
som ett marknadsbidrag till företaget. (B2) Respondent B1 menar att övertid som 
term inte existerar i företaget och att lönen är bra som den är. Om övertiden är 
beordrad av kunden så betalas däremot ersättning ut, eftersom den då den debiteras 
kunden. (B1) 
 

”Övertid, den termen finns inte. De som klagar på det är jäkligt bortskämda, vi har ju 
jävligt bra löner, det täcks in där när vi är belagda.” 
B1 

 
Konsulterna på Företag B menar att det är ovanligt med förmåner. Det finns dock 
en partnerskapslön, som finns till för att konsulterna ska betala vissa förmåner eller 
kostnader som de själva väljer, såsom parkering och gymkort. Dessa förmåner är 
skattefria. Konsulterna uppger att belöning i pengar är viktigast i Företag B:s 
belöningssystem och tillägger att de kan tjäna mycket pengar vid hög beläggning. 
 
Det är upp till projektledaren om det ska delas ut eventuella förmåner, och 
konsulterna säger även att de tycker att det i stort sätt fungerar bra på Företag B, 
beroende på vilken projektledare de har att göra med för tillfället. 
 

Immateriella och spontana belöningar 
 
Konsulterna anser att de blir motiverade av de arbetsuppgifter de har och de 
kollegor som de arbetar med i olika projekt. Konsulterna säger även att det är 
viktigt att de får uppskattning och uppmuntran för sin prestation. 
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Konsulterna i Företag B är positiva till spontana belöningar, men anser att det är 
mycket beroende på den person som är projektledare om sådana belöningar 
överhuvudtaget delas ut. Respondent B2 anser att bra projektledare arbetar med 
spontana belöningar, som att bjuda på middag eller berätta när en konsult gör ett 
bra jobb, men både denne respondent samt respondent B1 menar att det är något 
som skulle kunna bli bättre på företaget. Om spontana belöningar förekommer 
beror även enligt konsulterna på konjunkturen; vid en god konjunktur förekommer 
sådant oftare. 
 
Konsulterna säger att det även är viktigt med utbildning, personlig utveckling och 
de personliga mål som de har. Att få vara med och påverka sin karriärutveckling 
och sina arbetsuppgifter uppges också som viktigt för motivation i arbetet.  
 

”Pengar har ju alltid betydelse, men samtidigt måste man ju må bra. Under vissa 
uppdrag har man ju stressat livet ur sig. Därför måste man trivas på jobbet och känna 
att man gör bra ifrån sig men ändå tjäna pengar. Några tusenlappar spelar ingen roll. 
Det måste vara kul att jobba.” 
B3 

 

Nackdelar med belöningssystemet 
 
Respondent B3 uppger att vissa av projektledarna i Företag B ibland spontant 
belönar projektgruppen under projektets gång med gruppbelöningar, vilket denne 
respondent tycker varit trevligt för att lära känna projektgruppen ordentligt. Samme 
respondent menar dock att det även är viktigt försöka tänka på konsultens familj 
under perioder med många arbetstimmar: 
 

”Jag tror det är viktigt att inte glömma bort en respektive, på Företag B blir det mycket 
med arbetskamraterna. Speciellt i perioder med mycket jobb tror jag sådant är bra.” 
B3 

 
Konsulterna i Företag B menar att belöningssystemet är utformat så att varje 
konsult måste bli bra på att prioritera, då det är tydligt vad företaget anser är viktigt. 
Beläggningsgraden spelar stor roll för konsulterna på Företag B eftersom de har en 
så pass stor del rörlig lön och även om de kan tjäna bra vid hög beläggning är det 
inte alltid något konsulten själv kan råda över, då vissa kompetenser efterfrågas mer 
än andra. (B1) Nackdelen med belöningssystemet blir då att konsulten tar mycket 
av risken då denne måste vara nästan heltidsbelagd för att få en hög lön.  
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Konsulterna menar att belöningarna de får nästan bara styrs av sälj- och 
leveranskrav. Om en konsult är obelagd och då arbetar mycket internt uppfylls inte 
dessa krav och den rörliga delen av lönen blir lidande.  
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5 Analys 
 
 
För att kunna möta vårt uppställda syfte att analysera vilka faktorer som påverkar konsulters 
tillit till belöningssystemet kommer vi i detta analyskapitel redogöra för de mönster vi funnit i den 
insamlade empirin och analysera dessa med hjälp av de teorier vi redovisat i referensramen. 
Mönstren som vi tycker oss se ha funnit bygger på vår förförståelse och tolkning av 
respondenternas intervjusvar.  
 

 
Konsulterna har generellt sett en positiv inställning till de belöningssystem som 
finns i respektive företag. När konsulterna berättar om företagets belöningssystem 
och vad de anser vara viktigt i ett belöningssystem finns det en tendens till att 
samma ämnen kommer på tal oavsett företag: företagets kommunikation till 
konsulten, utvärderarens beteende, individanpassat system, rättvis belönande av 
arbetsinsats, betydelsen av immateriella belöningar. 
 

5.1 Kommunikation från företaget till konsult 
 

5.1.1 Kommunicera mål 
 
Det framkom att konsulterna har uppfattat företagens mål med belöningssystemet 
på det sätt som företaget avsett; Företag A fokuserar på att skapa en 
högpresterande kultur och vårda personalen, och Företag B:s fokus är  att  bygga 
ett system som är okänsligt för svängningar och ge konsulterna möjlighet att tjäna 
mycket pengar. Vi har fått intrycket att konsulterna har belöningssystemens mål 
klart för sig, vilket Reynolds (1997) menar är en nödvändighet för att individen ska 
veta vad denne ska lägga tid och kraft på i sitt arbete. Då konsulterna verkar ha 
målen klara för sig, menar vi att företagen har lyckats förmedla denna information 
till konsulterna och informationsspridande hävdar Ritcheske (2002) underlättar 
tillitsskapande mellan individen och företaget. 
 

5.1.2 Kommunicera kriterier 
 
Den bild konsulterna målade upp av deras utvärderingsprocess tydde på att de väl 
förstått de kriterier som företagen satt upp för utvärdering. Vi uppfattade att den 
generella åsikten var att konsulterna tyckte att utvärderingen väl uppmärksammar 
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den individuella arbetsinsatsen, genom att de varje år har flera personliga 
utvärderingssamtal med sin utvärderare som fungerade som en blandning av samtal 
och förhandling. Uppfattningen vi får av konsulterna är att det finns en bra och 
tydlig kommunikation mellan utvärderare och anställd, vilket ligger i linje med 
Reynolds (1997) diskussion som gäller vikten av att kommunicera villkor till sina 
anställda och att dessa är införstådda för att tillit ska skapas inför beslutsprocesser. 
Vikten av att kommunicera utvärderingskriterierna till individen för att 
utvärderingssystemet ska fungera som det bör, poängteras även av Dolan et al 
(1997).  
 
Genom att alla konsulter kunde räkna upp de kriterier för utvärdering som används 
framträdde det tydligt att de vet vad som krävs av dem, vilket vi menar kan bero på 
att utvärderaren sätter kriterierna för den kommande utvärderingsperioden 
tillsammans med konsulten vid utvärderingssamtalen. Kravspecifikationen gör 
enligt Wilson (1994) att individen uppfattar belöningssystemet som effektivt. 
Genom att veta vilka krav som ställs och vad som förväntas menar Reynolds (1997) 
att öppenhet ökar och tillit i en mer generell mening skapas i systemet.  
 
Den utförda arbetsprestationen är viktig vid utvärdering i båda företagen, något 
konsulterna ansåg vara rättvist då de uppger att de vill bli belönade för sin 
arbetsinsats. De liknande åsikterna som företagen och konsulterna verkar ha anser 
vi visar att företagen vill koppla individens belöning till individens resultat, något 
som Dolan et al (1999) och Lawler (2000) kallar arbetsinsatsbelöning. Den här 
sortens belöning kan hjälpa till att motivera individerna, enligt Lawler (2000), och 
vikten av att veta skälen till varför belöning sker, menar Merchant och Van der 
Stede (2003), skapar ett effektivt belöningssystem. 
 
Konsulterna på Företag A framhäver att det även läggs viss vikt vid den potentiella 
prestation som konsulten kan utföra, vilket de ansåg som positivt då de kände att 
företaget litar på deras kompetens. Detta resonemang tycker vi även Armstrong 
(1999) för, när han menar att den potentiella arbetsinsatsen bör vara inräknad i 
belöningen så att individens belöning reflekterar att företaget tror på individens 
framtida arbetsinsatser. Reynolds (1997) menar också att genom att potentiella 
insatser uppmärksammas bör individer kunna känna tillit till att organisationen litar 
på deras kompetens samt att individerna även uppfattar cheferna som tillräckligt 
kompetenta för att kunna uppmärksamma individens arbetsinsats.  
 
Vi har under intervjuerna fått uppfattningen av att det inte är accepterat i något av 
företagen att vara obelagd en längre tid. Om så sker försöker företaget undersöka 
orsaken till detta och hjälpa konsulten att komma på rätt köl igen. Vi menar att 
detta sätt att agera ligger i linje med Reynolds (1997) rekommendation för hur 
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organisationer ska uppnå hög allmän tillit. Att individen kan lita på att företaget 
kommer ge denne ärlig feedback på prestationer skapar en känsla av företaget bryr 
sig om individen vilket även Kosner och Posner (2003) understryker är viktigt för 
att individen ska prestera så bra som möjligt.  
 

5.1.3 Kommunicera viktning av kriterier 
 
Ur konsulternas svar går det att utläsa att de upplever att utvärderingskriterierna har 
olika betydelse för konsultens utvärdering, trots att det officiellt inte sker någon 
viktning av kriterierna. Konsulterna menar att framförallt läggs mer vikt vid ett 
krav: beläggning. Vi tolkar att företagen verkar lägga större vikt vid beläggning än 
andra kriterier som satts som mål för konsulterna men inte informerat konsulterna 
om det. Företagens handlande i detta avseende menar vi strider mot Jackson och 
Schulers (2000) samt Dolan et als (1997) uppfattning om att medarbetarna ska vara 
informerade om eventuell viktning av kriterier, det vill säga vad företaget anser vara 
viktigt. Vikten av att förmedla de krav som individen kommer att blir utvärderad 
efter, understryks av Reynolds (1997) i hans diskussion om vikten av att företaget 
förmedlar vilka krav som ställs på individen för att skapa öppenhet.  
 
Det framkom att under utvärderingsperioden tenderar konsulterna att prioritera 
extern beläggning då de är medvetna om att tyngd läggs vid det externa 
beläggningskriteriet vid utvärderingen. Detta exemplifieras av respondent A3 som 
menade att ta sig tid för att dela med sig av kunskaper till kollegor inte blir 
prioriterat då det inte ger konsulten beläggningstid. Konsulterna accepterade denna 
viktning av kriterier, då de är medvetna om att utan belagda konsulter får inte 
företaget in några pengar vilket troligtvis påverkar dess framgång och implicit 
konsulternas lön. Även om konsulterna menar att de har full förståelse för att 
beläggning är viktigt för företagets överlevnad kan detta mål ibland vara svårt att nå 
på grund av att beläggning är ett mål som konsulten själv inte har full kontroll över, 
då även faktorer såsom att vissa kompetenser efterfrågas i olika perioder och svag 
marknad spelar in. Ovanstående kan sägas i viss mån strida mot Wilsons (1994) 
åsikt om nåbarhet, då de krav som ställs på individens prestation inte alltid är 
realistiska till följd av att kraven är sådana att konsulterna inte till fullo kan rå över 
dem. 
 
Det verkar som konsulterna på Företag B i större mån än konsulterna på Företag A 
har accepterat beläggning som ett prioriterat utvärderingskriterium, vilket vi tror 
kan bero på att beläggning är vad Företag B:s belöningssystem till stor del baseras 
på; den rörliga lönen beräknas efter antalet belagda timmar.  
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Konsulterna uppgav att interna projekt blir något av ett prioriteringsdilemma för 
dem, då interna projekt har låg status i utvärderingssammanhang. Den låga statusen 
beror på att vid internt arbete kan inte andra kriterier, såsom säljmål och extern 
beläggning uppfyllas och därmed har inte konsulten någon möjlighet att uppfylla 
samtliga kriterier som har ställs på denne. Flertalet konsulter uppgav att de gärna 
skulle arbeta med fler interna projekt för omväxlingens skull, om utvärderingen av 
ett sådant arbete skulle ha samma status som ett projekt utfört hos kund. Att inte 
ha möjlighet att uppnå de krav som ställs av företaget går emot Wilsons (1994) 
teori om att alla krav som ställs på individens prestation ska vara genomförbara för 
individen. Det framkom en allmän önskan från konsulterna om att företagen borde 
överväga att omvärdera kriterier för utvärdering vad gäller interna projekt, så att 
konsulten har större möjlighet att arbeta internt och ändå får en bra utvärdering för 
väl utfört arbete. Vi tycker det verkar som företagen och konsulterna har olika 
värderingar rörande interna projekts relevans för utvärderingen. Om företaget, 
liksom Reynolds (1997) förespråkar, identifierar individernas behov och ser vilken 
värdering de har i denna fråga, borde individen uppfatta företaget som rättvis vilket 
enligt Reynolds (1997) leder till tillit till företaget.  
 

5.1.4 Transparens i beslutsprocesser 
 
Transparens i beslutsprocessen kring förflyttningar inom det hierarkiska systemet 
förefaller ha betydelse för konsulternas tilltro till sitt belöningssystem. Detta 
uppmärksammade vi då konsulterna vid ett flertal tillfällen tog upp att de ser vissa 
brister i transparensen i de olika beslutsprocesserna alltifrån hur det bestäms vilka 
priser som ska marknadsföras till cheferna och sedan som bör delas ut till hur 
beslut om flytt till annan hierarkisk nivå tas. Individen ska enligt Kim et al (1997) 
förstå hur organisationen tar beslut och varför ett beslut blev som det blev samt på 
vilket sätt beslutet togs. Kunskap i detta skapar enligt Kim et al (1997) tillit till att 
chefen tar ett beslut med individens åsikter i åtanke vid tidpunkten för beslutet, 
även om inte beslutet blir som individen ville. 
 
Vår uppfattning är att beslutsprocessen, enligt konsulterna i Företag B, inte är 
tillräckligt transparent, då de frivilligt tog upp ämnet vid olika tillfällen. Visserligen 
är konsulten delaktig i utvärderingssamtalet, men de har inte kunskap om hur olika 
beslutsprocesser, exempelvis beslut om belöningar tas vilket vi tror, i enlighet med 
Kim et al (1997) kan medverka till att tilliten till utvärderingen och dessutom 
chefen kan minska. 
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5.2 Utvärderarens beteende 
 
Den generella åsikten som konsulterna har gällande utvärderingssprocessen är att 
den uppfattas fungera väl och vara relativt objektiv, men antyder att det fortfarande 
finns utrymme för subjektiva bedömningar av deras arbetsprestation.  
 

5.2.1 Utvärderarens objektivitet 
 
Utvärderarens objektivitet verkar vara högt värderat av konsulterna, då de 
återkommer till det ämnet ett flertal gånger under intervjuerna. Vi uppfattar att det 
konsulterna menar med att utvärderaren agerar objektivt är att denne fattar beslut 
så objektivt och rättvist som möjligt och i linje med organisationens värderingar 
vilket Reynolds (1997) framhåller som viktigt för att tillit till organisationen ska 
skapas.  
 
Företag A:s konsulter har förutom projektledarens och utvärderarens åsikter även 
möjlighet till att utvärdera med 360° utvärderingssystem, vilket enligt Redman och 
Wilkinson (2001) bidrar till att utvärderaren har en bra grund att utvärdera ifrån. 
Enligt Kressler (2003) är 360° utvärderingssystem ett komplement till toppen-ner 
utvärderingen, då han anser att chefen är den personen som egentligen besitter 
tillräcklig stor kompetens för att kunna utvärdera på rätt sätt. Redman och 
Wilkinson (2001) anser att 360° utvärderingssystem är mer meningsfull än andra 
utvärderingsmetoder då flera personer säger sin åsikt om en individs prestation. 
360° utvärdering är frivillig att använda men används mycket i Företag A, trots att 
konsulterna säger att de helst inte vill lägga ner mycket tid på utvärderingar då de 
anser att de är alltför tidskrävande. Att samtliga sade att de ändå lade ner tid på sina 
egna utvärderingar och på att lägga ut dem på intranätet tolkar vi kan bero på att de 
anser 360° utvärdering vara meningsfull och ge värdefullt material till utvärderingen.   
 
I Företag B, där de ganska nyligen bytt system för utvärdering, noterade vi en 
tillfredställelse med det nuvarande utvärderingssystemet, då det förra uppges helt 
ha bestått av subjektiva bedömningar. De ansåg det positivt att de utvärderas av 
någon som dagligen ser deras arbetsinsats, deras egen projektledare. Detta tolkar vi 
som att de litar på att projektledarna ger en rättvis bild av dem till den person som 
sedan sköter utvärderingssamtalen, något som enligt Bills (2002) skapar tillit till en 
organisation eftersom konsulterna uppger att de känner sig säkra på att andra 
individer, såsom projektledarna, är ärliga, kompetenta eller har självdisciplin. 
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5.2.2 Utvärderarens förmåga att se helhetsbild av 
konsultens arbete 

 
Det framkom att om utvärderaren verkar intresserad och satt sig in i konsultens 
arbetssituation genom att höra sig för med andra om konsulten eller på annat sätt 
varit aktiv inför utvärderingssamtalet uppfattas utvärderingen som rättvis. Att få en 
rättvis behandling understryks av Kim et al (1997) för att en individ ska kunna 
känna tillit till organisationens förmåga att fatta olika slags beslut. 
 
Konsulterna understryker vikten av att utvärderaren har förmåga att se helheten av 
konsultens prestation, vilket kongruerar med Kouzes och Posners (2003) 
diskussion om att när individens arbete uppmärksammas av en överordnad känner 
sig individen sedd och får tillit till den överordnade. För att bibehålla eller öka 
tilliten mellan utvärderaren och konsulten menar vi med stöd av Reynolds (1997) 
diskussion att beslutsfattaren bör ta sig tid att finna information om individens 
prestation och ge feedback på ett för individen effektivt sätt. En av konsulterna 
påpekade även att förmågan att se helheten är avhängig den personliga mognaden 
hos utvärderaren och uppger att det hänt att konsulten upplevt att utvärderaren 
pekar på detaljer istället för helheten.  
 

5.3 Individanpassat belöningssystem 
 

5.3.1 Konsultens möjlighet att påverka krav 
 
Konsulterna poängterade vid ett flertal tillfällen att de vill kunna påverka de krav 
som ställs på dem och de belöningar de får, det vill säga att belöningssystemet kan 
anpassas efter individen. Konsulterna vill att belöningssystemet ska anpassas efter 
deras önskningar; vissa vill exempelvis hellre ha ut lön än en extra semestervecka 
vid övertid, vilket de anser borde vara möjligt. Att konsulternas vill införliva deras 
individuella mål i belöningssystemet anser vi ligger i linje med både Henemans 
(2002) och Wilsons (1994) resonemang om att ett belöningssystem ska spegla både 
individens och företagets syfte för att vara effektivt. Vikten av att identifiera vad 
individen vill ha för sorts belöningar för att den ska bli meningsfull för individen, 
betonas även av Merchant och Van der Stede (2003). Vi tolkar det som att 
konsulterna vill ha belöningar som går att skilja från andra som har samma 
arbetsuppgifter eftersom konsulterna vill känna sitt värde i organisationen, ett 
resonemang som ligger i linje med Vrooms och Decis (1992) teori som beskriver 
hur individer vill att sina belöningar ska utformas för att känna sig värdefulla i en 
organisation. 
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5.3.2 Konsultens möjlighet att påverka 
belöningsformen 

 
Konsulterna tenderar att föredra individuella belöningar framför gruppbelöningar 
då de ser det förra som en mer rättvis form av belöning och vi tycker oss se att 
företagen verkar ha tagit detta i beaktan då fokus ligger på individnivå vad gäller de 
finansiella belöningarna i båda företagen. Detta menar vi, i enlighet med Reynolds 
(1997), gör att konsulterna anser fördelningen av belöningar som mer rättvis, 
eftersom organisationen först har identifierat deras behov att i huvudsak bli 
belönad på individnivå.  
 
Lawler (2000) förespråkar att gruppbelöningar är att föredra vid grupparbete och 
hävdar att användande av gruppbelöningar gör att individens bidrag till gruppen 
blir viktigast och därmed får gruppens mål högsta prioritet. Visserligen finns 
gruppbelöningar av varierande storlek och typ i båda förtagen, men mönstret som 
framkom var att individbelöningar är det som konsulterna vill ha som huvudsaklig 
belöning.  
 
Det kan te sig motsägelsefullt att konsulter, som oftast arbetar i grupp, främst 
värderar individuella belöningar. Men vi menar att detta inte behöver vara 
motsägelsefullt, då konsulterna lever på sin kompetens vill de bli belönad för den 
och då konsulter ofta byter gruppkonstellation blir de tvungna att förlita sig på sig 
själva och sin unika kompetens för vidare anställning, vilket också medverkar till att 
de föredrar individuella belöningar. Att konsulterna vill ha individuella belöningar 
när de arbetar i grupp går emot Shaw et al (2001) som påpekar vikten av 
gruppbelöningar för att samverkan ska öka i en grupp. Dock hävdade konsulterna 
att de hade bra sammanhållning i projektgrupperna och ansåg därmed att deras 
samverkan var god, individuella belöningar till trots. 
 
En åsikt, angående gruppbelöningar, som framfördes av respondent B3 var att när 
konsulten är ute på projekt och arbetar många timmar per vecka, vore det däremot 
bra om det även togs hänsyn till konsultens familjeliv; som det är nu ges det 
spontana gruppbelöningar om projektledaren finner det lämpligt, men nästan inga 
belöningar som konsulten och dennes respektive kan tillgodogöra sig tillsammans 
på konsultens fritid. Denna önskan om att individanpassa belöningar under projekt, 
stämmer överens med Merchant och Van der Stedes (2003) teori som pekar på 
vikten av att identifiera vad individen vill ha i belöning för att belöningen ska 
kännas meningsfull. 
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5.4 Belöning som motsvarar arbetsinsatsen 
 
Det påtalades ofta av konsulterna att de anser det viktigt att belöningen är rättvis 
för att den ska verka motiverande för dem, det vill säga att den belöning som 
konsulterna får bör motsvara den arbetsprestation de utfört, vilket även merparten 
av konsulterna uttryckte att belöningen de får gör. Denna åsikt menar vi kongruerar 
med Lawlers (2000) och Wilsons (1994) syn på att en effektiv och rättvis koppling 
mellan arbetsprestation och belöning kan öka individens motivation.  
 

5.4.1 Rättvis belöning i jämförelse med kollegor 
 
För att ha en möjlighet att avgöra huruvida konsulterna är rättvist belönade, gör 
många av dem lönejämförelser med andra kollegor, då andra konsulters lönenivå 
inte är officiell på något av företagen. Viljan att jämföra sin lön med kollegor 
stämmer överens med Lawlers (2000) teori om att i en organisation med intern 
jämlikhet är det inte penningsumman i sig som är det viktiga, utan vad individen får 
i förhållande till andras belöningar som är av betydelse. Ett mönster som vi tycker 
kan urskiljas är att det anses som positivt att en del av konsulternas belöning beror 
på den hierarkiska nivån de innehar och därmed även implicit den kompetensnivå 
konsulterna har. Den belöning konsulten får, menar vi i linje med Wilson (1994), 
uppfyller de förväntningar konsulten har på belöning till följd av sin kompetens 
och gör även att konsulten anser att de får en meningsfull belöning samt känner sig 
värdefull.  
 

5.4.2 Konsultens önskemål om vad de vill bli 
belönade med 

 
När konsulterna diskuterar ämnet belöningssystem tolkar vi att de anser lönen vara 
den överlägset viktigaste belöningen; i Företag A menar konsulterna då den fasta 
lönen och i Företag B menar konsulterna den fasta lönen tillsammans med den 
rörliga. Att konsulterna anser lönen vara viktigast kan jämföras med Zingheim och 
Schusters (2000) teori om att baslönen ska belöna individens kunskap och 
kompetens, dennes prestation över tiden och individens värde i förhållande till 
arbetsmarknaden. En konsult (A3) underströk lönens betydelse genom att säga att 
denne ser lönen som ett kvitto på att företaget värderar konsultens arbete, en 
tankegång som vi tycker visar att konsulterna vill att andra ska tycka att de är 
duktiga och gör ett bra arbete. Användning av rörlig lön såsom i Företag B, tyder 
på att de vill dela risk och möjlighet med sina anställda. Denna användning kan 
hänföras till Henemans (2002) och Zingheim och Schusters (2000) syn på rörlig lön 
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som ett incitament för individen att prestera väl, då individen inte får lön om denne 
inte först tjänar in pengar till företaget. Vi menar att detta resonemang 
överrensstämmer med Företag B:s mål med belöningssystemet.  
 
Företag A kopplar en del av bonuslönen till avdelningens och företagets egen 
prestation, något som konsulterna menade gör att de inte känner att de fullt ut har 
inflytande över sin bonus och därmed minskade deras tillit till att få rättmätig sådan. 
Vad vi förstår, är kopplingen mellan bonus och företagets egen prestation till för att 
motivera konsulterna att arbeta mot företagets strategiska mål och identifiera sig 
med företaget, vilket är i linje med Lawlers (2000) och Henemans (2002) 
resonemang om bonus kopplat till motivationshöjning. Det faktum att konsulterna 
påtalade att de inte känner förtroende för denna specifika del av bonusen gör att vi 
tror att konsulterna inte fullt ut identifierar sig med företaget, något som kan 
påverka motivationen även tilliten till bonussystemet i negativ riktning. Men då 
denna del av belöningssystemet utgör en någorlunda liten del av lönen tror vi inte 
att denna tveksamhet bland konsulterna utgör någon större negativ inverkan på 
konsulternas tilltro till belöningssystemet. 
 
Det fanns även åsikter som tydde att en bonus grundad på företagets prestation 
inte ansågs som påverkbar för en enskild konsult och därmed heller inte rättvis.  
Denna typ av bonus går emot Heneman (2002) åsikt att bonus oftast belönar på 
individuell nivå och bör vara kopplad till prestationen, kriterier som vi menar att 
detta företaget inte uppfattas uppfylla. 
 
Förmånerna som finns i belöningssystemet på Företag A tolkar vi som synnerligen 
uppskattade av konsulterna och verkar vara en stor anledning till den 
tillfredsställelse de uppger att de känner för sitt belöningssystem. Företag B köper 
konsulterna de förmåner de själva önskar med hjälp av partnerskapslönen, vilket de 
uppger fungera bra och är enkelt att använda. Båda företagens förmånssystem kan 
definieras som flexibla system som överensstämmer med individens behov och 
motsvarar därmed Henemans (2002) teori om hur ett förmånssystem som 
motiverar individen i sin arbetssituation ska se ut.  
 
I Företag B anser konsulterna att lönen är bra när de är belagda. Att Företag B 
använder sig av en stor del rörlig lön tycker vi visar att deras mål med 
belöningssystemet motsvarar hur de belönar individen. Zingheim och Schuster 
(2000) skriver att genom att använda rörlig lön för belöning till individen tjänar 
både individ och företaget på relationen, vilket även är de mål som Företag Bs 
chefspersoner menar att de vill uppnå. Konsulterna på Företag B uppger att 
företaget alltid betalar ut den rörliga lön som en konsult tjänar in under ett kvartal i 
nästföljande kvartal, vilket tyder på att konsulterna blir belönade snabbt efter utförd 
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arbetsprestation. Den rörliga lönen med direkt koppling mellan belöning och 
prestation som Företag B valt att använda sig av och beskrivs som den mest 
omtyckta belöningen av konsulterna ligger i linje med Wilsons (1994) teori som 
beskriver vikten av att belöningen bör komma konsulten tillgodo så snart som 
möjligt efter utförd prestation för att belöningen ska bli motiverande för konsulten.  
 

5.5 Betydelse av immateriella belöningar 
 

5.5.1 Olika former av immateriella och spontana 
belöningar  

 
Det är tydligt att alla konsulterna anser det viktigt att få uppskattning för sin 
arbetsinsats, vilket framkom då de sa det rent ut och ofta tog upp att trivsel på 
arbetsplatsen till stor del har att göra med överordnades uppskattning och dess 
förmåga att se handlingar och belöna spontant. Uppskattning och åsikter om vikten 
av spontana belöningar är tydligare hos konsulterna i Företag A än i Företag B, 
vilket vi anser kan bero på de olika inriktningarna företagen valt för sina 
belöningssystem. Den finansiella inriktningen på Företag B:s belöningssystem har 
attraherat individer som främst uppskattar just dessa slags belöningar och inte 
andra slags belöningar lika mycket, vilket i sin tur betyder att företagen attraherat 
individer som uppskattar de belöningar de inriktar sig på. Ovanstående kongruerar 
med Henemans (2002) åsikt som menar att organisationens mål och visioner ska 
passa ihop med individernas.  
 
Företag A använder många belöningar som är antingen immateriella eller 
gruppbaserade, förutom den finansiella lönen som anses vara mer som en självklar 
del av belöningarna. Företag A:s syn på att användning av immateriella och 
spontana belöningar är av större vikt än att använda stora finansiella belöningar för 
att skapa tillit i en organisation, överensstämmer menar Kouzes och Posner (2003) 
teori om hur tillit skapas.  
 
Vissa av Företag A:s belöningar är belöningar sådana som även andra på företaget 
kan se och uppmärksamma. Konsulterna uppger att de belöningar som är synliga 
för andra ger dem ökad känsla av stolthet och erkännande vilket motiverar dem att 
vilja prestera ännu bättre, ett resonemang som vi finner stöd hos i Merchant och 
Van der Stede (2003).  
 
På Företag B där det inte finns något officiellt system för spontan eller immateriell 
uppskattning, menar konsulterna att det inte ges speciellt mycket uppskattning 
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spontant till konsulten. De hänvisar detta till att deras företagskultur inte riktigt är 
sådan där spontana tillrop hör till vanligheten. Uppfattningen vi får av konsulternas 
utsagor är att det är av stor betydelse vilken chef konsulten arbetar under för att 
konsulten ska få spontana och immateriella belöningar, då belöningarna endast 
utdelas på subjektiv basis av projektledaren själv. Genom att Företag B inte 
formellt har inkluderat några immateriella belöningar i sitt belöningssystem kan 
konsulterna gå miste om att få den dagliga uppskattning och feedback de behöver 
för att skapa tillit till organisationen, vilket får stöd av Reynolds (1997). Vi menar, i 
enlighet med Kouzes och Posner (2003), att en kultur där daglig feedback och 
uppskattning ingår och individen därmed vet att den blir uppmärksammad när 
denne gör en bra insats, gör att denne vill den prestera så bra som möjligt. 
 

5.5.2 Utbildningsmöjligheter 
 
Ytterligare en tendens som kan skönjas är att konsulterna värderar sin personliga 
utveckling högt, då konsulterna självmant ett flertal gånger tog upp frågan om 
vidareutveckling och egna kompetensen i ett långt tidsperspektiv. Detta kan grunda 
sig i att konsultens beläggning till stor del kan bero på konsultens kompetens och 
det framkom att det därför är viktigt för konsulterna att de får möjlighet till 
vidareutbildning. Konsulterna menade att belöningar såsom utbildning, 
intressantare arbetsuppgifter eller större ansvar gör att den personliga utvecklingen 
går framåt och anses därför inneha högt värde. Konsulternas betoning på sin egen 
utveckling kan förklaras genom Reynolds (1997) resonemang om att en individ 
endast fortsätter vara kompetent om denne kan vidareutbilda sig, annars kan 
kunskap bli förlegad och därmed uppstår i konsulternas fall risken att bli obelagd.  
 
Möjlighet till utbildning visade sig vara större i Företag A, då utbildningar ingår i 
förmånsprogrammet och bekostas av företaget, vilket konsulterna såg som 
någonting mycket positivt. I Företag B får konsulterna själva bekosta utbildning, 
med hjälp av sin partnerskapslön, något som visade sig vara accepterat av 
konsulterna, förutom en konsult som hade en avvikande åsikt och tyckte att 
utbildningar blev lite väl dyrt när denne var obelagd. Även om vissa konsulter anser 
sig ha råd att utbilda sig med sin partnerskapslön tror vi att det är en god idé att 
inkludera utbildningar i förmånspaketet i en organisation, dels för att konsulten bör 
vidareutbilda sig och dels för att konsulterna verkar ha ett stort intresse av det. Vi 
anser att detta påstående ligger i linje med Reynolds (1997) som menar att 
utbildning och förnyande av kompetens är essentiell för organisationer för att 
överleva marknadens konkurrens. 
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6 Slutsatser 
 
 
 
I detta avslutande kapitel presenteras våra slutsatser som vi baserar på resten av arbetet. Kapitlet 
har till uppgift att svara på de problemfrågor vi ställde i början samt fylla uppsatsens syfte. 
 
 

6.1 Hur upplever kunskapsarbetarna 
belöningssystemet? 

 
De två företagen har valt olika vägar med sina belöningssystem. Företag A har, som 
tidigare nämnts, som mål att både fokusera på att få en högpresterande 
företagskultur samtidigt som de vill vårda sin personal.  Företag B har å sin sida valt 
att fokusera på att skapa ett system som gör att företaget i sig blir mer okänsligt för 
svängningar i konjunkturen, genom att företaget och konsulterna delar på risker 
och möjligheter som uppstår i form av konsultens rörliga lön. 
 
Vad vi förstår tycker konsulterna generellt att de belöningssystem de är i kontakt 
med fungerar bra, vilket vi tror beror dels på att företagen har lyckats förmedla sina 
mål och visioner till konsulterna och dels på att konsulterna har valt att arbeta, och 
fortsätta arbeta, på företagen just för att de har de belöningssystem de har. 
Konsulterna på båda företagen skulle gärna vilja få mer uppskattning, vilket vi 
menar beror på att deras arbetsredskap, deras kunskap, är immateriell och därmed 
vill de gärna få bekräftelse på att de är duktiga och kompetenta konsulter.  
 
Utvärderingssystemet som används för att bestämma vilken hierarkisk nivå 
konsulterna ska ha anser konsulterna i stort fungerar bra och de anser även att de 
blir rättvist utvärderade för sin arbetsinsats. Dock påpekar de att systemen 
fortfarande påverkas av utvärderarens subjektiva åsikter och att de gärna hade sett 
att företagen bättre förmedlade den viktning av krav, främst beläggningskravet, 
som de vet existerar, men inte officiellt finns. 
 
På Företag A verkar konsulterna vara nöjda med att få en baslön och en kopplad 
bonus, det efterlyses dock tydlighet om hur bonussystemet fungerar samt en andel 
förmåner. Förmånerna är något som konsulterna på Företag A särskilt framhåller 
som bra. De immateriella och spontana belöningarna på Företag A menar vi att 
konsulterna anser är bra även om de kan förbättras något och delas ut mer 
konsekvent. 
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På Företag B anser konsulterna att de finansiella belöningarna är bra så länge 
konsulten är belagd, under perioder då de går obelagda upplever de att det kan bli 
tufft att endast klara sig på sin grundlön. De immateriella belöningarna säger 
konsulterna är mycket upp till chefen och därmed mycket personberoende, men vi 
kan se att konsulterna generellt vill ha mer uppskattning. 
 

6.2 Vad påverkar kunskapsarbetarens tillit till 
belöningssystemet? 

 
Eftersom ett företag vill ha effektiva medarbetare är det viktigt att ha ett 
belöningssystem som motiverar dem i deras arbete och till att stanna kvar i 
företaget. För att bli motiverad av ett belöningssystem anser vi att det krävs att 
individen har tillit till det och vi har i vår studie kommit fram till att det konsulterna 
anser vara viktigt i ett belöningssystems utformning är att systemet ska vara rättvist, 
pålitligt, öppet och främja kompetensen. Dessa faktorer menar vi överrensstämmer 
med Reynolds (1997) teori om vad som generellt skapar tillit och Wilsons (1994) 
SMART-teori om vad som påverkar motivationen i ett belöningssystem. En möjlig 
anledning till att företagens belöningssystem såpass väl har tagit hänsyn till ovan 
nämnda faktorer anser vi kan bero på att företagen har en stor andel välutbildad 
och kompetent personal och det kan därför anses som troligt att företagen vid 
utformningen av systemet tagit hänsyn till de teorier vi tagit upp eller liknade 
teorier om tillitsskapande till belöningssystem. De olika delarna som vi menar 
behövs för att tillit ska skapas till ett belöningssystem förklarar vi närmare nedan. 
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Figur 5: Vad som påverkar konsulters tillit till sitt belöningssystem, egen figur 

 
Vi menar att det är viktigt att konsulten anser att systemet är rättvist och att denne 
får en rättmätig belöning. Att det finns klara regler för vad som ska belönas och 
vilken vikt som läggs vid de olika delarna som utvärderas menar vi ökar tilliten till 
att konsulten kommer att bli rättvist utvärderad. Vi har fått uppfattningen att det 
inte är själva penningsumman som konsulten får som är det viktiga när det gäller 
finansiella belöningar, utan det är att belöningen är rättvis i förhållande till 
arbetsinsatsen och vad kollegorna som är på samma nivå tjänar. Något som har 
framkommit som viktigt är att systemet är så individualiserat som möjligt, att 
konsulternas åsikt tas med när mål sätt för konsulten och när det ska bestämmas 
vilken belöning denne ska få för sin arbetsinsats. När systemet tar konsultens 
önskningar i beaktan menar vi att dennes tillit till systemet ökar, då konsulten själv 
kan vara med och påverka dels förutsättningarna för att kunna uppnå belöningar 
och dels vilka belöningar som konsulten anser vara motiverande och därmed 
eftersträvansvärda.  
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En åsikt som vi ser som specifik för de företag som vi intervjuat var att konsulterna 
gärna ser att interna projekt ges högre status vid utvärderingen, då flertalet av 
konsulterna uttrycker att de om så var fallet skulle ta sig an mer interna projekt. 
Detta menar vi kan vara positivt för företaget då vi anser att interna projekt 
exempelvis kan göra att företags interna processer förbättras och därmed ha 
potential att bli lönsammare om företaget ser interna projekt ur ett mer långsiktigt 
perspektiv, än vad vi fått uppfattning om att det gör idag. 
 
Under utvärderingen menar vi att det är viktigt att utvärderaren skapar sig en 
helhetsbild av hur konsulten har arbetat för att utvärderaren ska anses som pålitlig. 
Vi menar även att om utvärderaren hämtar in informationen själv och verkar 
intresserad, ökar det konsultens tillit. Vi har fått känslan av att det på företagen idag 
är upp till konsulten själv, i större eller mindre utsträckning, att se till så att 
utvärderaren får en fullvärdig uppfattning om konsultens insats.   
 
Ett system som präglas av öppenhet och villighet att dela med sig av information och 
direkt feedback anser vi ökar tilliten till systemet då konsulten har möjlighet att få 
information om både sin egen och hela företagets prestation. Den egna 
prestationen kan konsulten även förbättra om direkt feedback används i företaget. 
Om konsulten får feedback ökar tilliten till att chefen ser vad konsulten presterar 
och därmed blir konsulten motiverad att prestera bättre. 
 
I vår studie har det framkommit att uppskattning av konsultens prestation värderas 
högt av samtliga konsulter. Vi menar att det kanske till och med är mer 
framträdande inom konsultbranschen än andra branscher som en chef (CB) 
uttryckte det: ”en konsult inte är bättre än sitt senaste projekt”. Då konsulterna 
arbetar i tillfälliga grupperingar menar vi att det kan vara svårare för konsulterna att 
vilja bygga upp en stark samhörighetskänsla med gruppen, då de hela tiden vet att 
gruppen kommer att splittras upp efter projektslutet och konsulten då kommer att 
ingå i en ny konstellation. Då konsulterna byter grupptillhörighet relativt ofta 
menar vi att daglig uppskattning och feedback från den chef som konsulten i det 
långa loppet arbetar under, inte den tillfällige projektledaren, kan komma att vara 
betydande för tilliten. Detta då chefen ser konsultens prestation ur ett mer 
långsiktigt perspektiv än den enskilde projektledaren och därmed menar vi att 
tilliten till den feedback och uppskattning som chefen ger kan öka tilliten till 
organisationen mer än sådan uppskattning som konsulten får på en tillfällig basis. 
Vi menar att det från företagens sida vore en fördel om de använde sig mer av 
immateriella belöningar än vad som sker i dagsläget, speciellt uppskattning av 
konsultens arbete, då en klapp på axeln eller ärlig uppmuntran inte kostar företaget 
något, men är vad vi förstår av vår undersökning högt värderat av konsulterna. 
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Att ge belöningar som främjar konsultens kompetens, exempelvis utbildning, menar 
vi är något som ökar tilliten till belöningssystemet, då det är en form av belöning 
som konsulten har långvarig nytta av. Det understryks av konsulterna att den 
personliga utvecklingen är viktig för dem och vi tror att belöningar som 
uppmuntrar och underlättar för konsulten att utvecklas uppskattas mycket av dem 
och därmed ökar tilliten till systemet. Anledningen till att konsulterna värderar sina 
personliga mål och sin kompetensutveckling högt, tror vi beror på att konsulterna 
är beroende av sin kunskap för sin framtida karriär och att den allmänna kulturen 
inom konsultbranschen är att varje konsult först och främst ser till sig själv. Vi 
menar därmed att ett visst inslag av kompetenshöjande belöningar i konsultföretag 
borde vara en grundförutsättning, inte bara för att företaget ska förbli 
konkurrenskraftigt, utan även för att kunna behålla sina konsulter, den 
kompetensnivå de har och för att konsulten ska känna tillit till att företaget värderar 
dennes kompetens högt. 
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetet med uppsatsen har tankar om intressanta frågeställningar inom vårt 
problemområde uppkommit. Dessa frågeställningar ligger inte inom ramen för vårt 
syfte och vi vill därför gärna delge läsaren våra tankar för vidare forskning. 
 
Då vi har undersökt vilka faktorer som påverkar en konsultarbetares tillit till 
belöningssystem menar vi att det vore intressant att undersöka hur företag kan 
arbeta för att uppmärksamma dessa faktorer i sitt belöningssystem, exempelvis 
bygga in system för daglig uppskattning. Kompetensutveckling och uppfyllande av 
personliga mål såg konsulterna som viktiga för att de ska känna tillit och det vore 
då intressant att se hur företag kan identifiera de personliga målen konsulterna har 
och se till att belöningssystemet kan uppmärksamma dem. Att göra jämförelser 
med andra typer av företag med kunskapsarbetare menar vi skulle kunna vara 
intressant för att se vilka skillnader och likheter som finns, dels mellan 
kunskapsarbetarnas behov och dels mellan olika företags belöningssystem. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide för cheferna 

 
Berätta hur intervjun kommer att gå till. 
- Först  ber vi dig ge en beskrivning av dig själv. 
- Sen kommer vi att fråga om utvärderingssystem, med det menar vi det system som används för 
att kunna utvärdera vad konsulten ska få i belöning för sin arbetsinsats; det underlag som arbetas 
fram för att kunna göra en bedömning av deras arbete. 
- Sedan kommer vi att fråga om ert belöningssystem, med det menar vi allt konsulten får i utbyte 
för sin arbetsinsats, dvs lön, bonusar, förmåner etc. 
 
EGEN ARBETSBESKRIVNING 
Hur länge har du varit anställd? 
Vilken är din arbetstitel? 
Vilken är din arbetstid? 
Beskriv din arbetssituation, vad består det dagliga arbetet av, hos kund/på HK osv? 
 
UTVÄRDERINGSSYSTEM 
Hur fungerar utvärderingsprocessen hos er? 
Beskriv i steg hur processen ser ut. 
Vem utvärderar vem? 
Hur ofta? (efter, under projekten, på företaget, hos kund osv) 
Vad vill ni få fram av utvärderingen, vad är det ni fokuserar på? 
Vad är det för skillnad vid utvärdering av grupparbete VS individuellt arbete 
Ser ni skillnader mellan individuella prestationer i grupper, hur då? (övertid, tar 
initiativ osv) 
Hur gör ni för att långsiktigt uppmärksamma goda insatser? 
Vad gör ni för att konsulten ska känna tillit till utvärderingssystemet? 
 
BELÖNINGSSYSTEM 
Hur ser belöningssystemet ut hos er? 
Beskriv gärna i steg, hur belöningar delas ut.  
Vad består systemet av, vilken slags belöningar finns att tillgå? 
Vad är belöningssystemet till för?  
Vad har ni för mål med det?  (Varför har ni ett belöningssystem?) 
Hur tror du motivationen hos konsulterna påverkas av ert belöningssystem, varför 
då? 
Har ni någon uttalad lönepolicy, hur ser den i så fall ut? 
Vad händer när någon arbetar övertid? (får de betalt osv?) 
Känner konsulterna till kriterierna för att få en belöning? 
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Spontana eller planerade belöningar 
På lång sikt 
Vet den enskilde konsulten vad andra konsulter får i belöning för sitt arbete? 
Varför har ni valt att ha det så? 
Ger ni gruppbelöning eller individuell belöning, eller en blandning?  
Vad består belöningen av? 
Varför? 
 
Ges det mer omedelbara belöningar från ledningen, t ex uppmärksamhet, beröm, 
mer ansvarsfyllda arbetsuppgifter? 
Penning(materiella)/ förmåns(immateriella) incitament, vilket anser du vara  
lämpligast?  
Varför? 
Har det nuvarande belöningssystemet några särskilda förtjänster/brister? 
Varför? Hur då? 
 
Tror du att konsulterna känner tillit till 
utvärderingsprocessen, att deras arbetsinsats blir uppmärksammad? 
belöningssystemet, att de får rätt belöning för sin arbetsinsats? 
Vad gör ni för att konsulterna ska känna tillit till det utvärderingssystem som 
används? 
Tror du belöningssystemet påverkar konsulternas trivsel på företaget? 
Tror du utvärderingen och det belöningssystem ni använder er av påverkar 
konsultens lojalitet till företaget? 
Hur då? 
Varför? 
 
Kan vi kontakta dig per mail om vi har någon ytterligare fråga? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide för konsulter 

 
Berätta hur intervjun kommer att gå till. 
Först  ber vi dig ge en beskrivning av dig själv. 
Sen kommer vi att fråga om utvärderingssystem, med det menar vi det system som används för 
att kunna utvärdera vad du ska få i belöning för din arbetsinsats; det underlag som arbetas fram 
för att kunna göra en bedömning av ditt arbete. 
Efter det kommer vi att fråga om vad som påverkar din motivation och tillit till arbetet och 
arbetsplatsen. (och belöningssystem om inte det framgår..) 
Sedan kommer vi att fråga om ert belöningssystem, med det menar vi allt ni får i utbyte för din 
arbetsinsats, dvs lön, bonusar, förmåner etc. 
 
EGEN ARBETSBESKRIVNING 
Hur länge har du varit anställd? 
Vilken är din arbetstitel? 
Vilken är din arbetstid? 
Beskriv din arbetssituation, vad består det dagliga arbetet av, hos kund/på HK osv? 
 
UTVÄRDERINGSSYSTEM 
Hur fungerar ert utvärderingssystem? ( Vem som utvärderar, vilka kriterier osv)  
Hur går det till i praktiken? 
Hur blir ditt arbete utvärderat, årligen/projektvis/periodvis? 
Hur påverkar utvärderingssystemet ditt arbete? 
Hur känner du att utvärderingssystemet uppmärksammar ditt arbete 
Individuellt? 
I grupp, Tror du att din arbetsinsats kan uppmärksammas när du arbetar i grupp? 
Hur då? 
Ute hos kund? 
Internt på företaget? 
Har ledningen möjlighet att registrera vem som gör extra goda insatser eller vilka 
som är duktigare än andra? 
Varför?  
Hur? 
 
Hur långt minne tror du att ledningen har när det gäller att komma ihåg dem som 
gör goda insatser? 
Går det att lura ledningen och ge sken av att man gör extrainsatser trots att detta 
knappast är fallet? Hur? Utnyttjas detta? 
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Känner du förtroende för att ditt arbete uppmärksammas? 
Vad gör företaget för att du ska ha tillit till det utvärderingssystem som används? 
 
Har du någon gång känt att din arbetsinsats inte har blivit uppmärksammad/ 
tillräckligt uppmärksammad? 
Exempel 
Varför skulle det vara viktigt för företaget att uppmärksamma X,händelsen? 
Hur har det påverkat din syn på utvärderingssystemet (förtroende för utv.sys.) 
Egen åsikt om utvärderingssystem? 
 
BELÖNINGSSYSTEM  
Beskriv hur du upplever att ert belöningssystem är uppbyggt.  
Vilka delar består det av? 
Hur används det? 
Finns det någon uttalad lönepolicy från företaget? Hur ser den ut?  
Arbetar du mer än 40 h per vecka? Isåfall, får du belöning för det? 
Är övertiden värd den belöning som du får? 
Vad tror du företaget vill uppnå med ert belöningssystem? 
Vet du vad andra har i belöning? (jämlikar samt andra positioner i ftg)  
Anser du att det är bra att veta vad andra har i belöning?  
Varför då? 
Vet du vad du får i belöning innan du gör en uppgift?  
Föredrar du spontana belöningar eller belöningar som du i förväg vet om att du får.  
Varför? 
På lång sikt? (Kan du räkna med/lita på att det existerar en långsiktig 
belöningsrättvisa så att du vet att insatsen du gör för eller senare belönas? 
Varför/Varför inte? Hur?) 
Ges det andra former av mer omedelbara belöningar från ledningen, t ex 
uppmärksamhet, beröm, mer ansvarsfyllda arbetsuppgifter? 
Penning(materiella)/ förmåns(immateriella) incitament, vilket anser du vara 
lämpligast?  
Varför? 
 
Har det nuvarande belöningssystemet några särskilda förtjänster/brister 
Vad då för något? 
Varför anser du att det är viktigt att ha med X i systemet? 
Har ditt förtroende för belöningssystemet förändrats på grund av utvärderingen 
som gjorts av dig? (Om du känner att utvärderingen inte har stämt med din 
arbetsprestation och utveckling)  
Hur anser du att din lön och belöningar är med tanke på din arbetsinsats?  
Varför? 
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Känner du tillit till att du kommer få rätt belöning för den arbetsinsats du gör?  
Hur då/Varför då? 
Påverkar de belöningar du får (materiella/immateriella) din vilja att stanna kvar i 
företaget?, hur då? (Eller beror det på andra faktorer, i så fall vilka?) 
 
MOTIVATION 
Vad gör att du känner dig motiverad i din arbetssituation? 
Varför då? 
Motiveras du av de belöningar du får?  
I så fall vilken typ av belöningar?  
Eller är det på grund av andra faktorer som du är motiverad? 
Vilken betydelse för ditt eget och andras engagemang har det att tillgängliga 
ekonomiska och materiella belöningar fördelas på ett rätt vis? 
 
Vad anser du vara viktigt i ett belöningssystem för att öka motivationen? 
Går det bra att kontakta dig per mail om vi har någon ytterligare fråga? 
 


