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1. Inledning 
 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det ämne som vi behandlar i 
denna studie. En problematiserande diskussion förs vilken mynnar ut i 
uppsatsens syfte och de problemfrågor som skall undersökas.                                                
 

1.1 Bakgrund 
 
 
På senaste tiden har svenska och utländska företags belöningssystem varit 
en mycket aktuell fråga som debatteras flitigt i dagspressen. Det har riktats 
stark kritik mot hur dessa system är uppbyggda och hur väl de egentligen 
mäter och belönar rätt person för rätt prestation. Ett aktuellt exempel på 
detta är att Skandia nyligen kritiserats hårt för sitt optionsprogram vilket 
enligt kritiker tillåtit alltför generösa villkor och i en del fall lett till 
utdelning av mer eller mindre slumpartade belöningar.  (Nicolin, 2002) 
Även storföretags val av de kriterier som ska ligga till grund för utbetalning 
av bonus är en fråga där starka åsikter uttryckts i pressen. Ericsson har 
anklagats för att vända kappan efter vinden när det gäller kriterier för 
utbetalning av bonus. Kritiska röster har höjts mot att företaget tenderat att 
förändra bonussystem efter marknadsläge så att det även i dåliga tider 
skulle klirra till i den egna spargrisen. (Kjöller, 2002) 
 
Ämnets aktualitet till trots så är betalnings- och belöningsfrågor inte en ny 
företeelse. Redan i texter från bibeln refereras till betalning i utbyte mot 
arbetskraft. Prestationsrelaterade belöningar, det vill säga belöningar som 
är direkt länkade till arbetstagarens prestationer, har existerat i olika former 
under hundratals år, men det var först under 1900-talet som denna typ av 
belöningar började användas i stor utsträckning. (Druker, 2000). Följden av 
detta blev att arbetsgivarna i högre utsträckning valde att belöna sina 
anställda på basis av deras prestationer snarare än på basis av exempelvis 
det antal timmar dessa arbetat (Hume, 1995). Efter andra världskriget har 
en snabb spridning av användandet av prestationsrelaterade belöningar 
skett och idag är dessa vanligt förekommande i företags belöningssystem 
(Hume, 1995; Svensson & Wilhelmsson, 1989).   
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Belöningssystemet är en viktig del i företagets stryrprocess (Anthony & 
Govindarajan, 2001) Genom användandet av belöningssystem skapar 
företag en överensstämmelse mellan individens mål och företagets mål. De 
anställda motiveras att arbeta i enlighet med företagets strategi genom att 
individuella mål, vilka går i linje med företagets övergripande mål, sätts 
upp. Dessa mål länkas sedan till olika former av ekonomiska incitament 
vilka ska motivera de anställda att arbeta för att uppnå dessa uppsatta mål. 
(Merchant et al, 2003) För att belöningssystemet ska lyckas i att få de 
anställda att arbeta i den riktning som önskas är det viktigt att de mål som 
företagets ledning sätter upp är väl definierade både på verksamhets- samt 
individnivå. Dessa mål ska även vara i linje med företagets övergripande 
strategi och affärsmål (Lawler, 1990; Svensson & Wilhelmsson, 1989). 
Företaget måste därefter hitta grunder på vilka mätning och bedömning av 
den anställdes prestationer kan ske. Denna process som går ifrån 
uppsättandet av mål till mätning och bedömning av den anställdes 
prestationer handlar enligt vår mening om att bedöma den anställde. 
Bedömningen av den anställde ska sedan som ett led i belöningsprocessen 
kopplas en belöning, vilken betalas ut i förhållande till det den anställde 
presterat. 
 
Då företaget ska välja hur det ska bedöma och belöna de anställda finns ett 
flertal faktorer som har inverkan på dessa processer. Hume (1994) menar 
att aspekter så som organisationens karaktär, arbetskraftens 
sammansättning samt specifika karaktärsdrag i de arbetsuppgifter som 
finns inom företaget är viktiga för hur företaget kan och väljer att utforma  
och länka ihop sina belöningssystem.  Exempelvis menar Hume (1994) att 
mindre företag tenderar att ha ett mindre behov av komplicerade och 
byråkratiska belöningssystem medan det i större företag med ett större antal 
anställda kan finnas ett behov att bygga upp belöningssystem som kan 
hantera belöningsfrågor av mer komplicerad karaktär. Detta leder också 
ofta enligt Hume (1994) till att dessa system tenderar att bli mer 
komplicerade och byråkratiska. I fråga om arbetskraftens sammansättning 
och den inverkan detta har på belöningssystemets utformning menar Hume 
(1994) att det i företag med mycket homogena yrkesgrupper och med 
arbetsuppgifter av likartad karaktär också tenderar att finnas gemensamma 
principer för utbetalning av lön för varje grupp. I företag med heterogena 
yrkesgrupper där det är svårt att sätta upp likheter mellan de anställdas 
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arbetsinnehåll finns enligt honom en större risk för fragmenterade och 
komplexa belöningssystem.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Grundat på ovanstående resonemang anser vi att det är intressant att studera 
stora företag med ett flertal olika kategorier av arbetstagare då vi anser att 
denna typ av företag ur ett belöningshänseende kan anses vara komplexa. 
Med detta menar vi att vi att det kan finnas risk att belöningssystemet i 
stora företag med ett flertal olikartade yrkesgrupper och följaktligen också 
ett stort antal olikartade arbetstagare blir svårhanterligt och inte till fullo 
kan uppfylla det syfte det var avsett att fylla. Vi ser det som sannolikt att 
det i stora företag med ett flertal anställda på olika funktioner och nivåer 
som utför arbetsuppgifter av olika slag kan vara svårt att i bedömningen av 
de anställda sätta upp väl definierade mål som är utmanande samtidigt som 
de är nåbara för varje anställd. Vi menar också att det, så som bland annat 
Thompson och Lawrence & Lorsch (i Jiambalvo et al, 1983) argumenterar 
för, fordras olika färdigheter och olika slags prestationer av individer 
verksamma inom olika delar av företaget och menar att även detta bör öka 
svårigheten i att ta fram relevanta grunder på vilka de anställda ska bedöms 
och belönas, det vill säga hur företaget ska mäta och bedöma de anställdas 
prestationer.  
 
Vi menar även att det i denna typ av företag hög grad kan antas finns 
individer med olika preferenser vad gäller belöningar. Jiambalvo et al 
(1983) tar upp att arbetstagare blir influerade av olikheter i arbetsuppgifter 
samt olikheter i den miljö de möter och att de som en följd av detta 
kommer att utveckla olika tankesätt. Vi anser att detta förstärker vårt 
resonemang och menar att de anställdas preferenser kan antas skilja sig åt 
inom organisationen med avseende på olika yrkesgrupper och funktioner 
men även på olika nivåer i företaget.   
 
I linje med detta gör vi antagandet att det i stora företag med ett flertal olika 
yrkesgrupper samt nivåer kan finnas svårigheter i att bedöma och  belöna 
den anställde på ett sätt som motiverar denne att agera i enlighet med 
organisationens mål. Det är denna problematik vi avser att belysa/studera i 
denna uppsats.  
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För att fånga de komplexitetsaspekter som finns i stora företag med 
yrkesgrupper av olika karaktär och med ett flertal hierarkiska nivåer har vi i 
denna studie valt att studera två koncerner med ett flertal olika funktioner 
så som forskning och utveckling, produktion, försäljning samt 
administrativa funktioner. Dessa koncerner är också stora med över 10 000 
anställda och karaktäriseras av ett antal hierarkiska nivåer. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur sker bedömning av anställda i olika yrkesgrupper samt på olika nivåer 
i stora koncerner med ett flertal nivåer samt funktioner? 
 
Hur belönas anställda i olika yrkesgrupper samt på olika nivåer i stora 
koncerner med ett flertal nivåer samt funktioner? 
 
Vilken problematik kan uppkomma vid bedömning och belöning av 
anställda i företag med ett flertal funktioner och nivåer? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur stora företag med ett flertal olika verksamheter 
och därmed ett flertal olikartade yrkesgrupper samt nivåer bedömer och 
belönar de anställda. Vi ska vidare undersöka vilken problematik som kan 
uppkomma vid bedömning och belöning av anställda i företag med ett 
flertal funktioner och nivåer.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Båda företag som studerats har verksamhet i Sverige och utomlands. Vi har 
fokuserat på den verksamhet som bedrivs i Sverige och om inget annat 
anges gäller den information som ges endast för verksamheten i Sverige 

 
Uppsatsen belyser ämnet ur ett ledningsperspektiv. De anställdas 
uppfattningar om systemet och dess effektivitet har därmed ej studerats 
empiriskt i denna studie.  
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2 Vetenskapligt synsätt 
 
 
 
I föregående kapitel redogjorde vi för syftet med denna uppsats samt för de 
problemfrågor vi ämnar svara på. I detta kapitel presenterar vi vårt 
vetenskapliga synsätt vilket innefattar den bild vi har av verkligheten samt 
vår kunskapsuppfattning. Denna vår föreställningsram, som vi valt att kalla 
vårt vetenskapliga synsätt, påverkar i sin tur de metodval vi har gjort för 
att praktiskt angripa vår problemställning.   

 

2.1 Vad är vetenskap? 
 
Det finns enligt Arbnor & Bjerke (1994) ett flertal sätt att nå kunskap om 
världen. För att ett försök att nå kunskap ska betraktas som vetenskapligt 
måste det bygga på ett uttalat samband mellan forskarens grundläggande 
idéer och uppfattningar samt de empiriska observationer som denne bygger 
sin forskning på. Ett vetenskapligt angreppssätt bör dessutom innebära en 
medveten tillämpning av regler eller metoder som är någorlunda klart 
formulerade. (Arbnor & Bjerke, 1994) Arbnor & Bjerke (1994) menar även 
att den skillnad som finns mellan vetenskapande och andra sätt att söka 
kunskap, om det finns en sådan skillnad, ligger i att det vetenskapliga 
arbetet i högre grad bygger på en vetenskaplig ”offentlighetsprincip” som 
innebär att metoder och resultat bör redovisas för att de kritiskt ska kunna 
granskas av andra vetenskapare eller kunskapare. 
 

2.2 Vetenskapssyn 
 
Inom vetenskapen finns grundläggande uppfattningar om vad som ska 
studeras, vilka frågor som ska ställas, hur dessa ska ställas samt vilka regler 
som är giltiga när forskaren ska tolka de inhämtade svaren. (Kalleberg i 
Halvorsen, 1992) Dessa grundläggande uppfattningar kan samlas under 
begreppet paradigm. Ordet paradigm kommer från grekiskans paradeigma, 
vilket betyder mönster, modell eller plan. (Johnson & Duberley, 2000). 
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Arbnor & Bjerke (1994) definierar ett paradigm som en uppsättning av 
grundläggande och övergripande uppfattningar om verklighetens 
beskaffenhet, struktur och ideal. För att underlätta för läsaren i förståelsen 
av vår verklighetssyn anser vi det viktigt att ta upp de begrepp som legat 
till grund för våra diskussioner om hur vi ser på verkligheten. 
Ontologibegreppet, det vill säga, läran om verkligheten tas bland annat upp 
av Johnson & Duberley (2000). Dessa skiljer mellan realistisk och 
subjektivistisk ontologi där den realistiska ontologin innebär en syn på 
verkligheten som existerande oberoende av våra kognitiva strukturer. Den 
subjektivistiska ontologin antar istället att vad vi uppfattar som en extern 
verklighet i själva verket är en skapelse av vårt medvetande och vår 
kognition. (Johnson & Duberley, 2000) Vår grundläggande uppfattning är 
att verkligheten kan anses existera vare sig vi kan ta till oss den eller inte. 
Detta går i linje med den realistiska ontologin. Vår ståndpunkt som 
författare är därmed att verkligheten existerar oberoende av vår kognition 
och förmåga att tolka den. Vi anser dock i linje med Starrin & Svensson 
Red. (1994) att varje individ har egna förutsättningar att tolka de företeelser 
och de situationer som denne möter. Detta innebär att vi ser vår förståelse 
av verkligheten som beroende av bland annat våra egna tidigare 
erfarenheter och värderingar. Då vi ser all kunskap som tolkad menar vi 
också att det inte på ett objektivt sätt går att ta till sig den verklighet som 
råder.  
 

2.3 Kunskapssyn 
 
Ovanstående resonemang om kunskap är också nära länkat till 
epistemologibegreppet vilket närmast kan beskrivas som läran om kunskap 
(Johnson & Duberley, 2000). 
 
I anslutning till diskussioner om verklighetssyn samt syn på hur vi som 
forskare kan uppnå kunskap tar metodlitteraturen (Kvale,1997; Gilje & 
Grimen, 1995 etcetera) ofta upp två vetenskapliga skolor, positivismen och 
hermeneutiken, vilkas syn på dessa frågor skiljer sig åt. Positivismen 
bygger på en föreställning om att verkligheten är uppbyggd efter generella 
lagar och att det därmed finns en objektiv verklighet som kan studeras med 
objektiva mått och metoder. Kunskap anses vara kumulativ vilket innebär 
att resultat från forskning på olika håll kan summeras och ge forskaren en 
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allt bättre bild av verkligenheten. (Jacobsen, 2002) Det positivistiska 
synsättet har sin grund i den epistemologiska principen att kunskap om 
världen bygger på forskarens förmåga att direkt och objektivt få tillgång till 
data om den sociala och naturliga verkligheten. (Johnson & Duberley 2000) 
Ett typiskt karaktärsdrag för forskare inom den positivistiska skolan är att 
de inte ser några grundläggande skillnader mellan natur- och 
samhällsvetenskaperna och antar att forskningsmetoder som använts och 
bevisat sitt värde inom naturvetenskapen även kan användas på 
samhällsvetares material. (Arbnor & Bjerke, 1994) Enligt Arbnor och 
Bjerke (1994) kan forskare med denna verklighetssyn även ges 
benämningen explanatiker1.  
 
Johnson & Duberley (2000) tar även upp att det finns ett antal synsätt som 
förhåller sig kritiska till den positivistiska synen på kunskap. Enligt Kvale 
(1997) speglar det hermeneutiska synsättet en sådan hållning kritisk 
hållning till positivismen. Hermeneutikern hävdar, till skillnad från 
positivisten, att det inte finns några generella lagar och anser att det inte går 
att överföra de naturvetenskapliga idéerna om lagbundenhet till sociala 
system (Jacobsen, 2002). Vi sällar oss till den hermeneutiska synen och 
menar att då världen inte är för oss objektivt tillgänglig kan vi ej heller 
studera denna med objektiva mått och metoder. Vi menar därför, i likhet 
med Arbnor och Bjerkes (1994) beskrivning av hermeneutiken att 
företeelser endast kan förstås i sitt specifika sammanhang och betonar 
vikten av förståelse och tolkning då vi ska söka uppnå kunskap om 
verkligheten. Vi menar att vi, då vi ska nå kunskap om verkligheten måste 
söka förstå denna genom att undersöka hur olika individer uppfattar den. 
Då vi, vilket vi redogjort för tidigare, inte anser att en forskare på ett 
fullständigt objektivt sätt kan ta till sig den verklighet som råder utan måste 
tolka och förstå den intar vi en kritisk hållning till det positivistiska 
synsättet och anser oss stå närmare den hermeneutiska läran. 

 
2.4 Paradigmbegreppet 

 
Vårt epistemologiska samt ontologiska synsätt kan länkas till de 
samhällsvetenskapliga paradigmkategorier Arbnor & Bjerke (1994) tar upp 

                                                 
1Fortsättningsvis kommer vi att använda oss av begreppet positivist.  
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och som de anser vara relevanta för forskning inom det 
företagsekonomiska området. Dessa paradigmkategorier och deras 
kopplingar till synen på kunskap samt metodsynsätt illustreras i figuren 
nedan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Vår vetenskapssyn källa: Egen bearbetning efter Arbnor & Bjerke 
(1994) s.61-62  
 
 
Verklighetssynen i de paradigmkategorier som beskrivs av Arbnor & 
Bjerke (1994) går ifrån en ytterlighet där verkligheten ses som objektiv och 
rationell och där förklarande och generell kunskap söks till en annan 
ytterlighet där verkligheten betraktas som subjektiv och relativ och där 
förstående kunskap samt specifika resultat eftersöks. Förklarande kunskap 
kan enligt Arbnor & Bjerke (1994) likställas med positivism medan 
förstående kunskap ses som likställt med hermeneutik. Vår syn på 
verklighet och kunskap leder oss mot hermeneutiken och mot en syn på 
verkligheten som subjektivt tolkad. Då vi anser att det existerar en 
verklighet som är oberoende av individers tolkning och förståelse 
inplacerar vi oss själva i Arbnor & Bjerkes (1994) modell emellan de två 
ytterligheterna som tagits upp närmast paradigmkategori fyra som benämns 

Förstående kunskap

(Hermeneutik)

Förklarande kunskap

(Explanatik)

Aktörsynsättet

Systemsynsättet

Analytiska synsättet

Verkligheten 
som social 
konstruktion

Verkligheten 
som mani-
festation av 
mänsklig 
intentionali-
tet

Verkligheten 
som värld 
av 
symbolisk 
diskurs

Verkligheten 
som 
ömsesidigt 
beroende 
fält av 
information

Verkligheten 
som konkret 
determinera
nde process

Verkligheten 
som social 
konstruktion

Verkligheten 
som mani-
festation av 
mänsklig 
intentionali-
tet

Verkligheten 
som värld 
av 
symbolisk 
diskurs

Verkligheten 
som 
ömsesidigt 
beroende 
fält av 
information

Verkligheten 
som konkret 
determinera
nde process

Verkligheten 
som konkret
och lag-
bunden
av oss 
oberoende
struktur

Kategorier av
paradigm

Metodsynsätt

Syn på kunskap

Vår posit ion



Belöningssystem                                                                               Vetenskapligt synsätt  

 9   

”verkligheten som värld av symbolisk diskurs”. Inom denna 
paradigmkategori betonas vikten av människors subjektiva tolkningar av 
verkligheten. Språk, etiketter, rutiner och kultur anses vara viktigt för att 
individer ska kunna tolka eller modifiera verkligheten. Verkligheten ses här 
alltid som öppen för nya bekräftelser eller varianter eftersom individer 
tolkar verkligheten. (Arbnor & Bjerke, 1994) Vi anser också att 
verkligheten inte kan anses vara absolut eller oföränderlig utan att den, då 
den tolkas och omtolkas av individer, också kan omformas över tiden.  
 

2.5 Metodsynsätt 
 
De paradigmbegrepp som diskuterats ovan ligger också till grund för det 
som Arbnor & Bjerke (1994) kallar för metodsynsätt. Metodsynsättet har 
betydelse för och ger vägledning om vilka metoder som kan användas för 
att uppnå kunskap. Arbnor & Bjerke (1994) tar upp tre olika metodsynsätt; 
som bygger på de olika paradigmkategorier som tagits upp.  
 
Det analytiska synsättet bygger på en verklighetsuppfattning som ser 
verkligheten som objektivt given. Synsättet bygger också på antagandet om 
att verkligheten har en summativ karaktär, det vill säga att helheten är 
summan av dess delar. Studier som genomförs med det analytiska synsättet 
som grund tar sin utgångspunkt i redan befintliga teorier och givna tekniker 
vilket innebär att forskare utifrån teorier ställer upp hypoteser som sedan 
testas och därmed kan verifieras eller falsifieras. Kunskapen som utvecklas 
inom detta metodsynsätt anses vara oberoende av individer och av 
subjektiva omdömen. (Arbnor & Bjerke, 1994) Då vi tidigare redogjort för 
att vi anser det omöjligt att utveckla kunskap utan att subjektivt tolka 
verkligheten kan inte ett analytiskt metodsynsätt ligga till grund för vår 
undersökning. 
 
Arbnor & Bjerke (1994) beskriver även systemsynsättet och inom detta 
finns det, precis som i det analytiska synsättet, ett antagande om en 
verklighet som är objektiv. Denna verklighet anses dock bestå av delar som 
är beroende av varandra genom relationer och som därför inte kan 
summeras. Helheten blir enligt detta synsätt alltid mer eller mindre än 
summan av dess enskilda delar. De resultat som fås fram inom 
systemsynsättet blir situationsspecifika. (Arbnor & Bjerke 1994) Då vi som 
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tidigare nämnt inte anser att det existerar en objektivt tillgänglig verklighet 
motsäger detta tillämpandet av ett systemsynsätt.  
 
Aktörssynsättet bygger på en syn på verkligheten som subjektivt given och 
relativ. Detta är också det synsätt som vi anser oss stå närmast då vi som 
tidigare nämnt ser världen som subjektivt tolkad av individer. Då världen 
inte anses existera objektivt utan istället ses som beroende av dess aktörer 
blir också den kunskap som utvecklas i aktörssynsättet individberoende. 
Intresset inom synsättet ligger snarare i att förstå än i att förklara olika 
fenomen. Verkligheten anses vidare vara en social konstruktion bestående 
av ett flertal olika verklighetsbilder som delas av större eller mindre 
grupper av människor. Dessa delar kan också i större eller mindre grad 
överlappa varandra och blir, om de delas av en större grupp människor, en 
gemensam, objektiverad del av deras verklighet och ett exempel på grupper 
som ofta kan ha gemensamma verkligheter är organisationer eller 
samhällen. Då denna objektivitet som är skapad av människan inte ses som 
objektiv i den bemärkelse som inom det analytiska synsättet eller inom 
systemsynsättet bör den enligt aktörsynsättet ifrågasättas och förändras. 
(Arbnor & Bjerke, 1994)  
 
Viktiga innebörder inom aktörsynsättet är verklighetens flertydighet och 
föränderlighet vilket är resultatet av att verkligheten hela tiden subjektivt 
tolkas och omtolkas av individer. Individberoende kunskap och flertydighet 
ses här som önskvärt och nödvändigt för att verkligheten ska kunna återges. 
Till skillnad från exempelvis den empiriska forskningen där människan ses 
som en passiv upplevare och tolkare av verkligheten ses människan inom 
aktörsynsättet som en aktiv skapare av omgivningen genom sin 
intentionalitet. Istället för att endast uppleva verkligheten formar och 
skapar vi vår omgivning genom våra intentioner eftersom dessa i sin tur 
ligger till grund för våra sinnesupplevelser. Detta innebär att olika personer 
kan uppleva en och samma företeelse på olika sätt. Vi anser att det är 
viktigt att skildra den flertydighet som är ett resultat av att det förekommer 
individberoende kunskap och ser det därmed som nödvändigt att vid studiet 
av en företeelse ta del av ett flertal personers syn på denna (Arbnor & 
Bjerke 1994)  
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2.6 Slutledningsansatser 
 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) finns det olika skolor för hur forskaren kan 
dra slutsatser. I den deduktiva slutledningsansatsen går forskaren från teori 
till empiri, vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att forskaren utifrån teorier 
skapar sig en uppfattning om hur världen ser ut och sedan samlar in empiri 
för att se om denna uppfattning stämmer överens med verkligheten. Detta 
kan uttryckas som att forskaren utgår från en generell regel och söker 
fastslående av denna. I den induktiva slutledningsansatsen tar istället sin 
utgångspunkt i empirin. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Här går forskaren ut 
i verkligheten nästan helt utan förväntningar och samlar in relevant 
information. Utifrån de samband som denne observerat formuleras sedan 
teorier. (Jacobsen. 2002) 
 
Vi började med en deduktiv ansats då vi utifrån teorier formulerade ett 
antal frågor som vi sedan sökte svar på genom att undersöka verkligheten. 
Teorierna kan sägas ha legat till grund för insamlandet av empirisk 
information men vissa av teorierna har dock tillkommit efter insamlandet 
av detta material. Efter insamlingen av information använde vi oss även av 
den induktiva ansatsen i den bemärkelsen att vi utifrån det empiriska 
materialet drog slutsatser från denna. Således kan vi anses ha en ansats 
vilken är en blandning av induktion samt deduktion. 
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3 Metod 
 
 
I detta avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt som vi har haft vid 
genomförandet av denna studie. De val vi gjort är färgade av vår 
verklighetssyn som vi presenterat i föregående kapitel. Syftet med 
presentationen av vår metod är att ge läsaren en bild av hur vi har närmat 
oss vår problemställning och grunderna till de val vi gjort, samt även att 
läsaren ska kunna bedöma och ta ställning till kvaliteten i vår studie.  
 

3.1 Arbetsparadigmbegreppet 
 
Arbnor & Bjerke (1994) beskriver relationen mellan metodsynsätt och 
undersökningsområde genom det så kallade arbetsparadigmbegreppet, 
vilket illustreras i figuren nedan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2, Arbetsparadigm 
Källa: Arbnor & Bjerke (1994), s 234  
 
 
Arbetsparadigmet, vilket kan ses som det praktiska tillvägagångssätt, eller 
den metod vi använt, ska fungera som en form av länk mellan det 
metodsynsätt och det undersökningsområde som valts. Utformningen av 
arbetsparadigmet kommer att bli olika beroende på vilket metodsynsätt som 
valts. Det analytiska synsättet arbetar exempelvis i högre grad med på 
förhand givna utgångspunkter och tekniker än de övriga synsätten. Detta 
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innebär att arbetsparadigmet fastställs relativt tidigt i undersökningen. I 
aktörsynsättet utvecklas arbetsparadigmet successivt under undersökningen 
medan arbetsparadigmets utveckling inom systemsynsättet kan variera 
mellan dessa två ändpunkter beroende på undersökningssituationen. 
(Arbnor & Bjerke, 1994) Upplägget av denna studie har arbetats fram och 
utvecklats under studiens gång vilket också stämmer överens med Arbnor 
& Bjerkes (1994) beskrivning av hur ett arbetsparadigm brukar ta form 
inom aktörsynsättet.  
 

3.2 Kvalitativ och kvantitativ metodansats 
 
Vi har i föregående kapitel redogjort för att vi anser oss ha en hermeneutisk 
inställning till kunskap och att vi ser världen som subjektivt tolkad av 
individer. Vidare anser vi att vi står aktörsynsättet närmast när det gäller 
val av metodsynsätt. Detta har också haft betydelse för de metodval vi gjort 
i genomförandet av denna studie. När det gäller det praktiska 
genomförandet av en forskningsstudie finns det två metodansatser som en 
forskare kan använda sig av; den kvantitativa respektive den kvalitativa 
ansatsen.  (Bryman, 1997) 
 
Den kvantitativa forskningen anses enligt Bryman (1997) vara kopplad till 
positivismen och även på ett mer diffust och generellt sätt kopplad till 
naturvetenskapen och dess praxis. Inom den kvantitativa forskningen söks 
kausalitet och kausala samband som ska vara stödda av logik och 
information. Generaliserbarhet är mycket viktig inom den kvantitativt 
inriktade forskningen och det är av vikt för forskaren att kunna påvisa att 
resultatet av dennes forskning kan generaliseras till att gälla även andra 
situationer och personer än de som undersökts. (Bryman, 1997)  
 
Kännetecknade för den kvalitativa metodansatsen är viljan hos forskaren att 
se eller uttrycka skeenden, handlingar och värden genom den studerades 
ögon. Kontextualism är i centrum vilket innebär att händelser, personer och 
handlingar ska ses i sitt sammanhang. (Bryman, 1997) Den 
verklighetsuppfattning vi har leder till att en kvalitativ metodansats är att 
föredra då denna, till skillnad från den kvantitativa ansatsen stämmer väl 
överens med antagandet om en subjektivt tolkad verklighet där tolkning 
och förståelse är av betydelse. Då vi sällar oss till den hermeneutiska synen 
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där en företeelse endast kan förstås i sitt specifika sammanhang leder även 
detta oss också i riktning mot den kvalitativa metodansatsen. 
 

3.3 Datainsamling 
 
I vår studie har vi valt att genomföra intervjuer på två företag. Då vi ville få 
ett djup på studien valde vi att begränsa oss till dessa två företag.  
 

3.3.1 Urval av företag 
 
Intresset inom aktörsynsättet ligger inte i att, så som inom det analytiska 
synsättet, uppnå en hög grad av representativitet, det vill säga att urvalet 
ska representera den större helhet som ska beskrivas eller förklaras. 
Aktörsynsättet och systemsynsättet har likartade principer som ligger till 
grund för hur urval av studieobjekt ska ske.  Enligt Arbnor & Bjerke (1994) 
brukar studieobjekt inom dessa synsätt snarare väljas för att de är 
mångsidiga och för att de belyser de aspekter som ska studeras eller för att 
de är intressanta av andra anledningar, exempelvis att de är unika eller 
avvikande. (Arbnor & Bjerke, 1994) Vi har i vårt urval av företag sökt efter 
studieobjekt som kan anses belysa de aspekter vi önskat studera. Vi har 
velat studera stora företag med ett flertal olikartade yrkesgrupper och med 
ett flertal hierarkiska nivåer och har haft detta som kriterium då vi valt 
företag. De företag vi valt är verksamma inom skilda branscher. Företagen 
har dock sinsemellan liknande funktioner i form av forskning och 
utveckling, produktion, försäljning samt administration. De två företagen 
karaktäriseras även av att de är stora och har ett flertal hierarkiska nivåer. 
Vi anser därmed att de för vår frågeställning är relevanta och dessutom 
sinsemellan jämförbara. Även om begreppet representativitet enligt Arbnor 
& Bjerke (1994) inte definitionsmässigt kan anses äga någon giltighet inom 
aktörsynsättet anser vi att de resultat vi fått fram genom studiet av dessa 
företag kan ses som tillämpbara i studiet av liknande företag som verkar i 
en liknande kontext.  
 
I sökandet efter företag som kunde anses lämpliga för denna studie listade 
vi branscher inom vilka företag med funktioner i form av forskning och 
utveckling, produktion, försäljning samt administration kunde verka. Efter 
detta sökte vi reda på vilka företag som fanns inom dessa branscher och 
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som uppfyllde de kriterium vi satt upp. Därefter tog vi kontakt med dessa 
först via e-mail och sedan per telefon. Till slut fick vi kontakt med två 
företag som var intresserade av att vara en del i denna studie. Ett av de 
företag som är med i denna studie önskar vara anonymt då en del känslig 
information kunde framkomma i de intervjuer vi genomförde.  
 

3.3.2 Urval av intervjupersoner 
 
Inom aktörsynsättet används ofta en kombination av urvalsprinciper när det 
gäller urval av enskilda personer inom de företag som ska studeras. Arbnor 
& Bjerke (1994) tar upp tre urvalsprinciper; rekommendationsurval, 
förståelseurval samt det problemorienterade urvalet. Rekommendations-
urval innebär att intressanta aktörer väljs ut genom rekommendation från 
andra aktörer. I förståelseurvalet däremot väljs intervjupersoner ut då de på 
ett eller annat sätt anses vara betydande för att förståelse för det som 
studeras ska kunna uppnås. I den tredje urvalsprincipen, det 
problemorienterade urvalet, intervjuas personer som i någon mening har 
beröring med det undersökta problemet. Den sistnämnda urvalsprincipen 
syftar till att intervjua personer som kan ge en mångsidig 
innebördsbestämning av det studerade problemet och genom att bidra till 
ökad förståelse kan detta leda till att nya urval kan ske. (Arbnor & Bjerke, 
1994) Arbnor & Bjerke (1994) ser urvalsprocessen som ett växelspel 
mellan dessa tre former av urval. Vår urvalsprocess skedde som ett 
växelspel mellan problemorientering och förståelseutveckling där vi i vissa 
fall fick göra övergripande intervjuer som gav oss en ökad förståelse för det 
sammanhang inom vilket vårt studerade problem och vårt studerade företag 
befann sig. Dessa intervjuer som baserade sig på ett problemorienterat 
urval gav oss nya möjligheter att göra ytterligare rekommendations- såväl 
som förståelseurval.  
 
Då vår utgångspunkt enligt resonemanget under metodsynsätt är att olika 
personer kan ha olika uppfattning om verkligheten blir det för oss också 
viktigt att spegla ett flertal olika uppfattningar om denna verklighet. Vi har 
därför valt att genomföra intervjuer med ett flertal personer på respektive 
företag. Dessa personer har som tidigare nämnts valts ut genom en 
kombination av de tre urvalsmetoder som tagits upp ovan. Vi har, genom 
att intervjua belönings- respektive personalansvariga på central nivå, fått ett 
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antal beskrivningar av hur belöningssystemen på respektive företag är 
utformade samt om vilken problematik som kan uppkomma i anslutning till 
detta inom den typ av företag vi studerat. Dessa beskrivningar bygger 
enligt vår mening på intervjupersonernas tolkningar och uppfattningar om 
belöningssystemet. Dessutom ser vi det som troligt att det i dessa 
beskrivningar även finns vissa objektiverade verklighetsbilder, det vill säga 
sådana verklighetsbilder som delas av flera personer inom organisationen. 
Vi har utöver intervjuer med personer på central nivå även valt att intervjua 
ett antal belönings- respektive personalansvariga på affärsområdes-, eller 
funktionsnivå då vi sett möjligheten att dessa skulle kunna ha 
verklighetsbilder eller åsikter som skiljer sig från dem som yttrats av 
intervjupersoner på central nivå. Vi anser att detta tillvägagångssätt 
stämmer väl överens med det krav på flertydighet som aktörssynsättet 
ställer på studien i sökandet efter kunskap.  
 

3.3.3 Upplägg och genomförande av intervjuer 
 
Val, utformning och genomförande av intervjuer kan skilja sig beroende på 
vilken typ av kunskap som eftersöks. Ett sätt att skilja på intervjuformer är 
att ordna dem enligt struktureringsgrad där skalan går ifrån den helt öppna 
intervjun till den strukturerade intervjun. I den strukturerade intervjun är 
det den som lägger upp intervjun som också avgränsar och bestämmer 
företeelsen som ska undersökas samt dess kvaliteter och karaktär. Den 
sociala verkligheten anses vid detta upplägg existera objektivt och vara 
oberoende av de sociala aktörerna. (Lantz, 1993) I den helt öppna intervjun 
och i den riktade öppna intervjun beskriver intervjupersonen sin 
uppfattning och sina subjektiva erfarenheter av verkligheten. Det som 
intervjuaren söker uppnå är förståelse för hur intervjupersonen upplever att 
den sociala verkligheten är konstruerad och ordnad. (Lantz, 1993) Detta är i 
linje med vårt tidigare resonemang där vi menar att då vi söker kunskap om 
verkligheten måste försöka förstå denna genom att undersöka hur olika 
individer uppfattar denna. Utifrån detta kan vi sedan som forskare göra 
tolkningar. Vi har följaktligen valt att ha en riktat öppen intervjuform, som 
enligt Lantz (1993) kännetecknas av att en vid fråga belyses med 
frågeområden och intervjuaren följer upp inom dessa områden. 
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I genomförandet av denna uppsats valde vi att samla in information genom 
sju intervjuer på de två företagen. Intervjuerna pågick mellan 30 minuter 
och en och en halv timme. Inför intervjuerna utformades en intervjuplan 
vilket enligt Lantz (1993) är en förteckning över intervjuns frågeområden. 
Inom dessa frågeområden formulerade vi delfrågor för att se till att vi inte 
missade någon viktig aspekt under intervjuns gång. Vid intervjutillfället 
utgick vi till stor del från våra förberedda frågor men beroende på den 
intervjuades svar ställdes även följdfrågor. Vid genomförandet av 
intervjuerna ställde vi frågor där den intervjuade hade möjlighet att relativt 
fritt resonera runt ett visst frågeområde men med hjälp av följdfrågor 
riktade vi intervjun så att denna belyste de områden som vi fann vara av 
intresse för att besvara vår frågeställning. Intervjufrågorna anpassades efter 
intervjupersonerna och deras kunskapsområden. Vissa frågor ställdes till 
alla dessa personer för att belysa vissa fenomen från olika synvinklar och 
andra frågor var specifika och anpassade till de personer som vi ansåg bäst 
kunna svara på frågorna. Ett exempel på detta är att personer anställda 
inom till exempel en funktion inom ett företag fick svara på frågor om hur 
bedömning och belöning gick till just i denna funktion.  
 
På respektive företag genomfördes två besöksintervjuer samt två  
respektive en uppföljningsintervju per telefon. De tre senare genomfördes 
via telefon då vi inte hade möjlighet att ta oss till företagen som är 
lokaliserade på annan ort. Nackdelen med denna form av intervju är att vi 
som intervjuare inte kan observera hur intervjuobjektet uppträder och det 
försvårar även för intervjuaren att upptäcka intervjuobjektets reaktioner på 
vissa frågor (Jacobssen 2002).  
 
Vid de intervjuer som genomfördes hade vi som intervjuare två olika roller. 
Den ena ledde intervjun medan den andra antecknade samt ställde 
följdfrågor. Med respondenternas medgivande använde vi oss av 
bandspelare vid samtliga intervjuer. Detta gjordes för att senare underlätta 
bearbetningen och tolkningen av intervjuerna samt i största möjliga mån 
undvika feltolkningar genom felskrivningar eller missförstånd. Nackdelen 
med användandet av bandspelare är enligt Jacobsen (2002) att de 
intervjuade kan svara kortfattat då dessa känner sig obekväma med det 
faktum att deras svar blir inspelat samt att deras koncentration riktas mot 
hur de svarar istället för vad de säger då de känner en press att svara så 
korrekt som möjligt. Vi fick vid intervjuerna dock intrycket att de personer 
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vi intervjuade är vana att hantera liknande situationer och anser därför att 
förekomsten av bandspelare ej bör ha haft stor inverkan på deras svar.  
 

3.3.4 Bearbetning och tolkning av intervjuer 
 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades materialet så snart 
som möjligt. Efter att vi hade sammanställt intervjusvaren skickades dessa 
ut till de personer som intervjuats för att dessa skulle se om deras 
resonemang kommit fram på ett riktigt sätt. Vid detta tillfälle ställdes även 
en del uppföljningsfrågor och en del förtydliganden gjordes.  
 
Vid tolkningen av materialet använde vi oss av det som Kvale (1997) 
benämner meningstolkning. Detta innebär att vi vid bearbetningen av 
materialet gjorde djupare tolkningar av detta samt även sökte göra 
tolkningar och dra slutsatser grundat på det som vi implicit uppfattade hade 
uttryckts under intervjun.  
 

3.4 Generaliserbarhet 
 
Det har diskuterats huruvida det är möjligt att generalisera resultatet från 
enstaka fall eller från kvalitativa undersökningar överhuvudtaget och i så 
fall på vilket sätt detta ska göras (Bryman, 1997). Vi har under avsnittet 
vetenskapligt synsätt redogjort för att vår vetenskapssyn ligger närmast det 
som Arbnor & Bjerke (1994) benämner ”verkligheten som en värld av 
symbolisk diskurs”. En forskare med en sådan syn på verkligheten ser 
också individuella forskningsresultat som relativa och specifika för den 
situation eller det sammanhang de tagits fram. Då denna typ av resultat kan 
vara likartade från fall till fall kan även generella teorier för dessa 
situationer eller sammanhang formuleras. (Arbnor & Bjerke, 1994) De 
resultat som denna studie leder till är enligt vår uppfattning specifika för 
det sammanhang som vi har arbetat i och detta är även i linje med den 
hermeneutiska läran där forskarna förespråkar ett synsätt där fenomenet ska 
ses i sin kontext. Vi menar att de resultat vi kommit fram till kan tillämpas i 
studiet av andra liknande företag som verkar i liknande kontext. Vi anser 
även att de företeelser och problem vi finner inom våra exempelföretag kan 
finnas representerade inom andra stora företag med flera olika 
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yrkesgrupper samt anställda på olika nivåer. Vi anser i anslutning till denna 
diskussion att vår studie, så som Arbnor & Bjerke (1994) uttrycker det, kan 
anses inkludera vissa generella bidrag i form av typiska fall.  

 
3.5 Metodkritik 

 
I en professionellt genomförd studie är det enligt Jacobsen (2002) av vikt 
att det material som forskaren samlar in uppvisar hög reliabilitet samt 
validitet. 
 

3.5.1 Validitet 
 
När en forskare samlar in empiri är det enligt Jacobsen (2002) viktigt att 
denna är giltig och relevant, det vill säga att den uppvisar hög validitet. Att 
en studie har en hög validitet innebär enligt Patel & Davidsson (1994) att 
den mäter vad den avser att mäta. Den syn på validitet som Patel & 
Davidsson (1994) uttrycker anser vi hänga ihop med ett analytiskt 
metodsynsätt och vi ser det därmed inte som intressant att i denna studie 
uppnå en sådan typ av validitet. Inom aktörsynsättet kan validitetsbegreppet 
enligt Arbnor & Bjerke (1994) anta en rad olika innebörder. Det kan 
exempelvis innefatta hur en kunskapare i dialog med en intervjuperson får 
respons som tyder på att hans eller hennes tolkning är riktig. Det finns dock 
inte några konkreta validitetskriterier och det blir därmed svårt att validera 
studier inom detta metodsynsätt. En del aktörforskare menar att den enda 
validering som kan ske är i vilken grad aktörer accepterar de resultat och de 
tolkningar som gjorts av en forskare. Detta är dock enligt Arbnor & Bjerke 
(1994) en sanning med modifikation då en acceptans ifrån aktören ifråga ej 
behöver innebära att den tolkning som gjorts är riktig. (Arbnor & Bjerke, 
1994) Vi är medvetna om denna problematik, men har dock, för att i så hög 
mån som möjligt undvika att missuppfattningar uppstått under låtit samtliga 
intervjupersoner ta del av skrivna versioner av de intervjuer som 
genomförts och inom en viss tidsram givit dem möjlighet att uttala sig om 
eventuella felaktigheter eller feltolkningar. 
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3.5.2 Reliabilitet 
 
Empirin som en forskare samlar in måste även enligt Jacobsen (2002) vara 
reliabel, det vill säga att den kan beskrivas som tillförlitlig samt trovärdig. 
Ett kriterium för att en studie ska anses ha en hög reliabilitet är att andra 
oberoende studier genomförda av andra forskare ska komma fram till 
resultat som är identiska eller i alla fall nästan identiska med den enskilda 
studien (Halvorsen, 1992). Då en grundläggande föreställning inom 
aktörsynsättet är att verkligheten är subjektivt formad och befinner sig i 
ständig förändring kan denna ej undersökas på ett enligt ovanstående 
definition reliabelt sätt. Bristen på reliabilitet som är vanligt förekommande 
i samhällsvetenskapliga resultat ses inom aktörsynsättet inte som en brist 
utan snarare som ett tecken på att dessa grundläggande föreställningar är 
relevanta. (Arbnor & Bjerke, 1994)   
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4 Referensram 
 
 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som ska ligga till grund för vår 
analys av det empiriska material vi samlat in. Genom tolkningen av det 
empiriska materialet kan behandla vår frågeställning och på så sätt 
uppfylla denna uppsats syfte. 
    

4.1 Inledning 
 
Vi presenterar här den modell som kommer att ligga till grund för vår  
vidare förståelse av belöningssystem samt bedömnings- och 
belöningsprocessen inom företag. Strukturen i detta kapitel kommer att 
följa denna uppbyggnad. Vi definierar också nedan belöningsbegreppet 
samt  redogör genom ett teoretiskt resonemang för de olika syften ett 
belöningssystem kan anses fylla.  
 

4.1.1 Bedömnings- och belöningsprocessen 
 
Enligt Merchant et al (2002) består ett belöningssystem av fyra 
grundelement vilka är måluppsättning, prestationsmätning, utvärdering 
samt belöning. Vi har utifrån Merchant et als (2002) beskrivning av 
belöningssystemet samt baserat på bland annat Lawler (1990) och 
Svensson & Wilhelmsson (1989) delat in dessa grundelement i två delar 
som vi kallar bedömnings- samt belöningsprocessen.  
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Figur 3 Vår modell av bedömnings- samt belöningsprocessen 
Källa: Egen bearbetning 
 
 
Det första steget i det som vi har valt att kalla bedömningsprocessen är då 
företaget, så som bland annat Lawler (1990) beskriver det, bryter ner sina 
övergripande strategiska mål till mål på exempelvis funktions eller 
individnivå. Nästa steg i denna process är fastställandet av metoder för hur 
beteenden och prestationer som leder till måluppnåelse ska mätas och 
bedömas (Svensson & Wilhelmsson, 1989). I den sista delen av 
bedömningsprocessen bestäms hur den praktiska bedömningen av den 
anställde ska ske (Lawler, 1990). Den bedömning som gjorts av den 
anställde och dennes måluppfyllelse kan i sin tur länkas till det vi här valt 
att kalla belöningsprocessen. I denna process fastställs vilka prestationer 
som ska kopplas till belöningar, hur dessa prestationer ska belönas samt på 
vilket sätt belöningen ska kopplas till den anställdes prestationer. 
(Svensson & Wilhelmsson, 1989) 
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4.1.2 Belöningsbegreppet 
 
Det finns enligt Svensson & Wilhelmsson (1989) ingen enhetlig definition 
på belöning och människor lägger in olika mening i begreppet. Exempelvis 
menar Crandall & Wallace (1998) att belöningsbegreppet dels kan anses 
innefatta en direkt del i form av grundlön, löneutveckling och rörlig lön 
samt en indirekt del där förmåner och arbetskvalitet ingår. Arbetskvalitet 
anses enligt dessa bestå av kultur, arbetsbetingade värden och karriär. 
(Crandall & Wallace 1998) Lawler (1992) har en liknande definition men 
åtskiljer företagets kultur från belöningssystemet. Svensson & 
Wilhelmsson (1989) anser att alla åtgärder som har till syfte att tillvarata de 
anställdas kompetens och resurser kan anses vara belöningar. Vår 
definition av belöningar är att dessa innefattar alla de åtgärder som ska 
syfta till att motivera de anställda. Detta innefattar enligt vår mening dels 
lön vilket innebär fast och rörlig lön i form av kontanter samt förmåner. 
Utöver detta anser vi att arbetskvalitet enligt Crandall & Wallaces (1998) 
definition utgör en del i belöningsbegreppet. Vi åtskiljer dock i likhet med 
Lawler (1990) kulturen från detta begrepp. I likhet med Svensson (2001) 
anser vi att även åtgärder tagna från företagets sida och som inte 
ursprungligen avsetts som en belöning kan ses som belöningar ur den 
anställdes synvinkel. Exempel på detta på detta kan vara att den anställde 
får delta i ett utvecklingsarbete eller får speciella arbetsuppgifter med hög 
status i företaget. 
 
I denna uppsats kommer vi även att använda av begreppet kompensation 
och i likhet med Lawler (1990) menar vi med detta alla materiella 
belöningar som organisationen ger den enskilde.  
 

4.1.3 Belöningssystemets syfte 
 
Belöningssystemet är en viktig del i företagets stryrprocess (Anthony & 
Govindarajan, 2001) Genom användandet av belöningssystemet skapar 
företaget överensstämmelse mellan individens mål och företagets mål. 
Detta sker genom att den anställdes ges incitament att uppnå de mål som 
företag satt då ekonomiska incitament i form av belöningar är kopplade till 
denna måluppnåelse. På detta sätt motiveras de anställda att arbeta i 
enlighet med företagets strategi och mål. (Merchant et al, 2003) Merchant 
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et al (2002) menar att huvudmålet med ett belöningssystem också är att 
motivera de anställda till att prestera maximalt. Även Svensson & 
Wilhelmsson (1989) anser att belöningssystemet i motiverande syfte ska 
belöna de individer som presterar väl. Inom belöningssystem finns även 
ofta ett antal delsyften som inte främst innefattar motivation av de 
anställda. Exempel på detta är att företagsledningen genom utformandet av 
företagets belöningssystem kan söka attrahera och behålla kompetent 
arbetskraft. (Merchant et al 2002) I linje med detta anser Risher i Deeprose 
(1999) att ett företag genom sitt belöningssystem kan skapa sig 
konkurrensfördelar gentemot andra företag i fråga om att rekrytera 
kompetent personal. Ett illa utformat belöningssystem kan enligt Hume 
(1995) leda till svårigheter att rekrytera kunnig arbetskraft samt resultera i 
hög personalomsättning. Företagsledningen kan även genom att exempelvis 
länka de anställdas belöningar till företagets resultat eller kassaflöde 
premiera vinst eller ett positivt kassaflöde (Merchant et al, 2002). Detta 
innebär exempelvis att företaget, om de anställdas löner är kopplade till 
företagets resultat, kan minska sina lönekostnader i svårare tider med sämre 
resultat. (Lawler, 1990)   
 

4.2 Bedömningsprocessen 
 
I detta avsnitt tar vi upp det som vi kallar bedömningsprocessen. Detta 
innefattar som tidigare nämnt enligt vår mening måluppsättning, 
prestationsmätning och prestationsutvärdering.  
 

4.2.1 Uppsättande av prestationsmål  
 
Enligt Lawler (1990) ger ett väl utformat belöningssystem upphov till det 
beteende hos individer och grupper som behövs för att företaget ska lyckas 
med sin strategi och med sina affärsmål. Det blir därmed viktigt för 
företaget att skapa ett belöningssystem där detta beteende hos de anställda 
premieras på ett medvetet sätt (Svensson & Wilhemsson, 1989). Enligt 
Svensson & Wilhelmsson (1989) bör ett företag när det utformar ett 
belöningssystem först bestämma vad det avser att belöna. Detta innebär att 
företaget måste precisera sina mål och sin verksamhetsidé och sedan 
bestämma vilka resultat som är önskvärda för organisationen. Därefter bör 
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företaget identifiera de beteenden och prestationer som är nödvändiga och 
önskvärda i organisationen för att resultatet ska uppnås. (Svensson & 
Wilhelmsson, 1989) Företaget kan här välja i hur stor utsträckning målen 
som ska uppnås ska brytas ner, från att endast ha mål för hela företaget 
eller funktionen eller att sätta mål ändå ner på individnivå (Lawler, 1990). 
Målen måste sedan på ett tydligt sätt kommuniceras ut i organisationen 
(Merchant et al, 2003).  
 
För att belöningssystemet ska vara effektivt måste det påverka de anställdas 
uppfattningar och övertygelser så att dessa agerar på ett för företaget 
önskvärt sätt, det vill säga i enlighet med företagets strategi (Lawler, 1990). 
De resultat eller mål som fastställs bör även vara nåbara för att ha en 
motiverande effekt på de anställda, vilket i sin tur kräver att målen är 
förståeliga samt påverkbara (Lawler, 1990; Merchant et al, 2003).  
 

4.2.2 Mätning och bedömning av prestationer 
 
Efter uppsättandet av prestationsmål måste företaget bestämma på vilka 
grunder uppnåelse av dessa mål ska mätas och bedömas. Företaget måste 
därmed fastställa metoder för hur beteenden och prestationer som leder till 
de önskade resultaten ska mätas och bedömas. (Svensson & Wilhelmsson, 
1989)  
 

Mätning av den anställdes prestationer 
 
En viktig och svår fråga i utvecklandet av belöningssystem inom företag är 
enligt Wilson (1994) valet av prestationsmått. Eftersom dessa 
prestationsmått ska ligga till grund för den anställdes belöning och 
följaktligen kommer att hamna i fokus bland de anställda måste de väljas 
med stor omsorg (Wilson, 1994). När företagsledningen bestämmer vilka 
prestationsmått som ska användas i bedömningen är det därför av vikt att 
dessa mått är kopplade till resultat och handlingar som bidrar till att 
förverkliga företagets strategi (Ray, 1997). Wilson (1994) tar upp fem typer 
av mått som enligt honom kan användas i ett belöningssystem;  
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• Finansiella mått kan uttryckas i olika former av ROI-mått2 såväl som 
i kostnads- eller intäktsmått.  

• Kvantitetsmått är relaterade till antalet genomförda uppgifter så som 
exempelvis antal samtal som hanterats.  

• Kvalitetsmått definierar värdet på arbetet, exempelvis genom  
kundtillfredsställelse eller antal felfria enheter.  

• Tidsrelaterade mått är relaterade till uppnåelse av specifika 
åtaganden såsom planer/scheman, tiden det tar att genomföra 
specifika uppgifter så som leveranstider och omloppstid.  

• Säkerhetsmått är ofta relaterade till åtgärder vidtagna för att till 
exempel uppnå säkerhet i arbetsaktiviteter, möta specifika 
säkerhetskrav eller minska antalet arbetsolyckor. 

 
Bedömning av den anställdes prestationer 

 
Enligt Svensson (2001) kan det i en del fall vara svårt att mäta resultatet 
med objektiva mått och Lawler (1990) anser till och med att det i de allra 
flesta fall inte finns några mått som är helt baserade på objektiv 
information. I de fall det ställs överdrivet stora krav på att 
resultatmätningen ska vara objektiv finns det dessutom risk för att denna 
blir splittrad då bedömning sker på det som kan mätas snarare än på de 
aspekter som är viktiga för företaget (Merchant et al, 2003). Enligt Baker et 
al (1988) lämpar sig vissa aktiviteter såsom försäljning bättre för 
användandet av objektiva mått då dessa prestationer lätt kan mätas. Inom 
de flesta arbeten är det dock svårare att grunda bedömning av den anställde 
på användandet av objektiva mått då det är svårt att kvantifiera vad den 
enskilde har åstadkommit (Baker et al, 1988). Dessutom påverkas i vissa 
fall resultatet som individen ska utvärderas på av för denne okontrollerbara 
faktorer såsom handlingar av andra personer inom organisationen. Det kan 
enligt Baker et al (1988) i dessa fall vara lämpligt att bedöma den anställde 
grundat på det denne kallar subjektiva mått. Vid användandet av denna typ 
av mått utvärderas den anställdes prestationer till exempel i form av bidrag 
till verksamheten av närstående chef. (Baker et al, 1988) 
 
Lawler (1990) menar dock att det kan ligga en svårighet i denna form av 
utvärdering då denna görs av enskilda individer och följaktligen blir 
subjektiv samt färgad av känslor. För att den anställde ska kunna utvärderas 
                                                 
2 Return on Investment, avkastning på investerat kapital  
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på ett effektivt sätt krävs enligt Merchant et al (2003) att de mått som 
används för utvärdering är precisa och objektiva i den bemärkelse att 
utvärderingen av den anställde inte ska kunna påverkas av slumpen eller av 
den person som genomför utvärderingen. Lawler (1990) anser vidare att 
belöningar bara ska vara knutna till de resultat som kommer fram genom 
subjektiv utvärdering om de rätta förutsättningarna finns där i form av till 
exempel en stödjande kultur där utvärderingar tas på allvar av ledningen, 
där utformningen av arbetet möjliggör mätning av den enskildes 
prestationer samt där det finns öppna relationer mellan över- och 
underordnade så att dessa kan utbyta information sinsemellan. Om inte 
utvärdering av den anställdes prestationer fungerar väl anser Lawler (1990) 
att det är omöjligt att relatera lön till prestation på ett för den anställde 
motiverande sätt. Merchant et al (2003) menar dessutom att för att 
utvärderingen ska fungera måste den chef som utvärderar den anställde 
vara medveten om vilka resultat som önskas från organisationen. Lawler 
(1971) menar dessutom att i ju högre grad subjektiva mått används desto 
större är kravet på att den anställde har förtroende för sin chef då den 
anställde annars inte kommer att lita på att utvärderingen verkligen är 
baserad på mått som rättvist mäter dennes prestationer. 
 

Bedömning baserad på individens eller gruppens prestationer 
 
När de anställda arbetar i grupp innebär detta för den enskilde ett beroende 
av de andra gruppmedlemmarna vilket kan leda till mätproblem i form av 
svårigheter att fånga individens prestationer i förhållande till gruppen 
(Lawler 1990). Att mäta, bedöma och dela ut belöning individuellt i ett 
sådan grupp kan enligt Lawler (1990) leda till störningar i arbetet i form av 
till exempel konkurrens. Dessutom skickar detta ut signaler om att det 
individuella arbetet är viktigare än det arbete som gruppen utför. I fall där 
individuell utvärdering är svår att genomföra eller olämplig av andra 
anledningar bör utvärdering enligt Lawler (1990) därmed ske på gruppnivå. 
Så som Merchant et al (2003) tagit upp är det även viktigt att individen kan 
påverka det denne utvärderas på och belönas för. När en individ utvärderas 
på gruppen prestationer försvagas länken mellan individuella prestationer 
och den belöning som delas ut. Kopplat till att denna länk blivit svagare är 
ytterligare en nackdel bestående i att gruppmedlemmar avsiktligt kan 
minska sina ansträngningar då de är medvetna om att de kommer att bli 
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belönade efter hela gruppens prestationer och inte efter de egna. (Merchant 
et al, 2003)  
 

4.3 Belöningsprocessen 
 
När företaget har bestämt vad som ska bedömas och på vilka grunder är 
nästa steg att bestämma hur den anställde ska belönas (Svensson & 
Wilhelmsson, 1989). I belöningsprocessen fastställs vilka former av 
belöningar som ska ges till de anställda samt hur länken mellan belöningen 
och prestationen ska se ut.  
 

4.3.1 Val av utformning på belöningen 
 
Belöningar kan enligt Lawler (1990) ta många olika former och innefatta 
allt från kontanter och kontantliknade ersättningar såsom aktier och 
optioner till förmåner i form av parkeringsplatser och lyxigt inrättade 
kontor. Wilson (1994) delar upp belöningar i verbala och sociala, 
arbetsrelaterade, materiella och symboliska samt monetära belöningsformer 
vilka nu kommer att behandlas.  
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Figur 4. Belöningsformer Wilson (1994) 
 

Verbala och sociala belöningar samt arbetsrelaterade belöningar 
 
De verbala och sociala belöningarna består enligt Wilson (1994) av sådant 
som sägs eller görs för att få den anställde att känna sig värdesatt för sina 
handlingar eller för det denne uppnått. Denna typ av belöningar kan 
exempelvis komma ifrån den anställdes direkt ovanstående chef eller från 
kunder, medarbetare eller företagsledning. De arbetsrelaterade 
belöningarna inkluderar i Wilsons (1994) modell till exempel befordran, 
utvecklingsmöjligheter eller intressanta arbetsuppgifter. De kan även bestå 
av att den anställdes idéer tas tillvara och införs i företagets verksamhet 
eller att de problem den anställde tagit upp löses (Wilson, 1994). 
 
Verbala och sociala belöningar samt arbetsrelaterade belöningar ingår i det 
som Svensson (2001) benämner sociala immateriella belöningar. Dessa 
innefattar till exempel arbetstagarens ökade inflytande över den egna 
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arbetssituationen, ökad frihet och ansvar samt möjlighet att få delta i till 
exempel projekt. De kan även bestå av systematisk positiv och negativ 
feedback och visad tilltro och uppmuntran exempelvis från närstående chef 
samt i att den person som utfört ett arbete får äran av resultatet. Den största 
delen av de immateriella sociala belöningarna skapas i den anställdes 
närmaste omgivning, det vill säga inom dennes arbetsgrupp. 
Personkännedom är en viktig förutsättning för att sociala immateriella 
belöningar i form av både positiv och negativ kritik ska kunna ges. Det är 
främst den närmsta chefen som har en viktig roll i tillhandahållandet av 
denna typ av belöningar. (Svensson, 2001) Dessutom anser Svensson 
(2001) att även åtgärder tagna från företagets sida och som inte 
ursprungligen avsetts som en belöning kan ses som detta ur den anställdes 
synvinkel. Exempel på detta kan vara att den anställde får delta i ett 
utvecklingsarbete eller får ansvar för ett speciellt område med hög status i 
företaget. (Svensson, 2001) 
                                                                                                                                                  

Symboliska och materiella belöningar 
 
Wilson (1994) tar, utöver sociala och verbala samt arbetsrelaterade 
belöningar, även upp symboliska och materiella belöningar i sin modell. De 
symboliska materiella belöningarna värdesätts enligt Wilson (1994) inte 
genom sitt finansiella värde utan i det känslomässiga värde de tillför den 
anställde. Denna form av belöning motsvarar det som Svensson (2001) 
kallar sociala materiella belöningar och kan innefatta till exempel 
personalfester, subventionerade luncher, kombinerade arbets- och 
nöjesresor, studiebesök, utbildningar och kurser samt positiv tolkning av 
den anställdes ledighetsförmåner. Även extra omsorg om den fysiska 
miljön och den tekniska utrustningen kan klassas som sociala materiella 
belöningar. (Svensson, 2001) Denna typ av belöningar är enligt Svensson 
(2001) i högre grad är länkade till en direkt kostnad för företaget än de 
sociala immateriella belöningarna. De kan därmed ses som förmåner även 
om de inte nödvändigtvis behöver synas på den anställdes lönebesked. 
Förmåner kan även inkludera andra typer av belöningar som inte kan 
klassas som arbetsrelaterade då de kan komma även i form av till exempel 
försäkringspremier, tjänstebil och pensionsförsäkringar. (Svensson, 2001) 
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Monetära belöningar 
 
Slutligen tar Wilson (1994) upp monetära belöningar. Monetära belöningar 
delas av Merchant et al (2002) in i tre stora kategorier; prestationsbaserade 
löneökningar, kortsiktiga incitamentplaner samt långsiktiga 
incitamentplaner.  
 
De prestationsbaserade löneökningarna definieras av Merchant et al (2003) 
som höjningar i lön vilka beror på ökningar i den anställdes utökade 
kompetens och förmågor och vilket ur företagets synvinkel kan ses som 
förväntade framtida prestationsökningar hos den anställde. De kortsiktiga 
incitamentplanerna innefattar resultatbonus, provision och ackord och 
baseras på prestationer som mäts över perioder kortare än ett år. De 
vanligaste prestationsmåtten i bonusprogram på årsbasis är finansiella mått 
så som försäljning, nettovinst eller rörelseresultat. Långsiktiga 
incitamentplaner baseras på prestationer som mäts över perioder längre än 
ett år. Sådana typer av belöningar är ofta begränsade till att omfatta 
personer på relativt höga ledningsbefattningar. Den vanligaste formen av 
långsiktiga incitamentplaner är aktiebaserade belöningar vilket innebär att 
värdeförändringar i företagets aktier ligger till grund för belöningen. 
Exempel på aktiebaserade belöningar som ofta används är optionsprogram. 
Detta innebär att de anställda ges rätten att köpa ett antal av företagets 
aktier till ett visst pris inom en viss tidsperiod. (Merchant et al, 2003) 
 

Att välja belöningsform 
 
Enligt Merchant et al (2003) är det viktigt att de belöningar som ges till de 
anställda är kostnadseffektiva vilket innebär att belöningarna ska ge önskad 
nivå av motivation till lägsta möjliga kostnad. Svårigheten i att utforma 
effektiva belöningar ligger i att individer värdesätter olika typer av 
belöningar och att det som motiverar en anställd i hög grad inte 
nödvändigtvis påverkar en annan anställd i samma utsträckning. (Merchant 
et al, 2003)  
 
Lawler (1990) menar att sällsynta belöningar generellt sett värderas högre 
än mindre sällsynta. Denne menar även att pengar värdesätts av de flesta 
och att individer, när det gäller utbetalning av pengar, ofta jämför sig med 
andra individer. Även Wilson (1994) tar upp att monetära belöningar i 
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många sammanhang ses som en allmängiltig belöningsform men menar att 
denna typ av belöningar ofta misslyckas när det gäller att påverka de 
anställdas beteende eftersom de har begränsningar vad gäller effekt på den 
anställdes motivation. Även Merchant et al (2003) menar att monetära 
belöningar inte alltid nödvändigtvis är de bästa även om de utgör de 
vanligaste formerna av belöning. 
 
Det finns enligt Svensson (2001) inget självklart svar på när det lämpar sig 
att använda sig av sociala respektive monetära belöningar. Han menar att 
sociala immateriella belöningar är minst lika viktiga som monetära 
belöningar när det gäller att motivera de anställda och poängterar dessutom 
att dessa inte är lika hårt reglerade i exempelvis avtal och 
skattebestämmelser som de monetära belöningarna. (Svensson, 2001) 
Wilson (1994) menar att forskning visat att sociala och verbala belöningar, 
vilket är en del i de vad Svensson kallar sociala immateriella belöningar, i 
många fall är de mest kraftfulla då de ofta möter samtliga av de fem 
effektivitetskriterier som kommer att diskuterats under rubriken 4.3.3 
Kriterier för effektiva belöningar. 
 
Svensson (2001) menar dock att det måste finnas en relation mellan de 
sociala och de monetära belöningarna. Om exempelvis beröm och 
erkännande ges till den anställde men ekonomisk kompensation uteblir kan 
detta ses som ett utnyttjande av lojala anställda. Svensson (2001) anser 
vidare att det är rimligt att utgå från att det för personer med låg lön eller 
för de som ”lever på marginalen” är särskilt motiverande att erhålla 
monetära belöningar. Resonemanget om att anställda med låga löner kan 
antas värdesätta monetära belöningar högre än anställda med högre löner 
går i linje med de resonemang Hume (1994) tar upp, vilka bygger på A.H 
Maslows motivationsteorier. Dessa teorier utgår från att varje individ har 
medfödda behov som prioriteras enligt en stigande skala där de primära 
behoven består av fysiska behov och behov av säkerhet och de sekundära 
behoven innefattar psykologiska aspekter så som sociala behov och behov 
av uppskattning samt självförverkligande. (Hume, 1994) Först när de 
primära behoven har tillfredsställts kommer individen att söka 
tillfredsställa de sekundära.  
 
Ett annat sätt för företag att skapa kostnadseffektiva belöningar är genom 
så kallade flexibla löneförmåner även kallade ”cafeteria benefits”. Detta 
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innebär att företaget ger den anställde möjligheten att utifrån ett utbud av 
förmåner själv bestämma vilka av dessa denne vill ha och därmed skapa sitt 
egna individuella belöningspaket. På detta sätt kan individen välja de 
förmåner som har högst värde för just honom eller henne. (Lawler, 1990) 
 

4.3.2 Att länka belöningen till prestationen 
 
Det bör enligt Merchant et al (2003) samt Lawler (1990) finnas en klar länk 
mellan prestationen den anställde utfört och belöningen denne erhåller. 
Enligt Lawler (1990) måste en organisation för att skapa en 
prestationsorienterad kultur samt för att kunna motivera de anställda ha ett 
system där en betydande del av den kompensation som betalas ut till de 
anställda är beroende av deras prestationer. Denne uppskattar att minst fem 
procent av den kompensation som betalas ut måste vara resultatberoende 
för att den anställdes motivation ska påverkas och för att lönen ska vara en 
betydelsefull i motivationen bör närmare 10 till 20 procent av 
kompensationen bör vara resultatberoende. (Lawler 1990) Ju större del av 
kompensationen som är prestationsrelaterad desto större är den anställdes 
incitament att uppnå de uppsatta prestationsmålen. Kompensations-
sammansättningar med en relativt hög prestationsbaserad del tenderar även 
att attrahera högpresterande anställda. Skulle detta resonemang dras till sin 
spets borde de anställda enligt Merchant et al (2003) endast få lön baserad 
på prestation. Det argument som talar emot en sådan utformning av 
belöningen bottnar i det faktum att det finns okontrollerbara faktorer som 
den anställde inte kan påverka. Företaget är enligt Merchant et al (2003) i 
allmänhet i bättre form att bära risken för sådana okontrollerbara faktorer 
än en enskild anställd. 
 
Huruvida kompensationen till den anställde beror på organisationens 
resultat eller på den anställde och dennes individuella prestationer kommer 
enligt Lawler (1990) att ha betydelse för om den anställde kommer att 
intressera sig just organisationens eller sina egna prestationer. De 
individuella prestationerna är för den enskilde direkt kontrollerbara. Då den 
enskilde direkt kan påverka sin kompensation behöver inte en stor 
utbetalning vara länkad till prestationen för att verka motiverande för 
denne. Kompensation kopplad till organisationens resultat är svårare att 
påverka för den enskilde då dennes insats med största sannolikhet endast 
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kommer att ha marginell inverkan på resultatet. Detta innebär att en större 
kompensation i ett sådant fall måste vara kopplad till resultatet för att den 
anställdes motivation ska påverkas. (Lawler 1990) 
 

4.3.3 Kriterier för motiverande belöningar 
 

Både Merchant et al (2003) och Daniels i Wilson (1994) tar upp faktorer 
som är nödvändiga för att prestationsbaserade belöningar ska motivera de 
anställda. Enligt Wilson (1994) bör belöningen bör vara specifik i den 
bemärkelse att den anställde ska kunna veta specifikt vad denne gjort för att 
få belöningen. Belöningen måste också enligt Merchant et al (2003) vara 
förståelig, det vill säga den anställde ska förstå varför han eller hon har fått 
den och måste även förstå dess värde. Utöver detta bör belöningen vara 
personlig, det vill säga meningsfull för individen, och reflektera dennes 
önskningar, behov och förväntningar (Wilson 1994). Merchant et al (2003) 
uttrycker liknande tankar då de menar att belöningen måste värdesättas av 
individen samt även vara tillräckligt stor för att ha påverkan på individen. 
Även belöningens synlighet inför exempelvis medarbetare kan skapa en 
motiverande effekt i denna bemärkelse (Merchant et al 2003). Belöningen 
bör komma i snar anslutning till det att prestationen utförts, det vill säga 
vara i tid (Merchant et al, 2003; Wilson, 1994). Belöningarna bör även 
enligt Merchant et al (2003) vara hållbara i den bemärkelse att de blir 
ihågkomna av de anställda och håller länge samt återkallbara om felaktiga 
belöningar betalats ut. Slutligen bör belöningarna vara kostnadseffektiva i 
den bemärkelse att de ska ge de anställda önskad motivation till lägsta 
möjliga kostnad. (Merchant et al, 2003) 

 

4.4 Att bedöma och belöna olika nivåer och 
yrkesgrupper 

 
Arbetstagare blir enligt Jiambalvo et al (1983) influerade av olikheter i 
arbetsuppgifter samt olikheter i den miljö som de möter och kommer som 
en följd av detta att utveckla olika tankesätt, olika sätt att arbeta, olika sätt 
att fatta beslut samt olika sätt att uppfatta verkligheten. Lawler (1990) 
menar även att företaget kan mäta olika saker i de skilda funktionerna och 
enligt Thompson och Lawrence & Lorsch (i Jiambalvo et al, 1983) fordras 
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även olika slags färdigheter och prestationer av individer verksamma inom 
olika delar av företaget och detta bör i sin tur påverka de grunder på vilka 
de anställda mäts och bedöms. Företaget kan därför välja att särskilja 
anställda på olika funktioner och nivåer i fråga om bedömning och 
belöning. (Lawler, 1990) 
   

4.4.1 Bedömning och belöning av anställda på olika funktioner 
 
I linje med resonemanget ovan måste företagsledningen ta ställning till om 
de ska bedöma och belöna anställda i skilda funktioner olika (Lawler 
1990). Lawler (1990) menar att ett företag genom att ha ett gemensamt 
belöningssystem för samtliga anställda kan skapa en stark företagskänsla 
hos dessa. När de olika enheterna eller funktionerna tillåts utveckla sina 
egna belöningssystem och belöningsprinciper skapar detta istället fokus på 
just den enhet eller funktion där individen arbetar. Det blir därmed viktigt 
för företaget att anpassa sin belöningsstruktur efter den strategi som ligger 
till grund för företagets verksamhet. I företag där det i första hand är viktigt 
att samtliga anställda ska arbeta mot företagets gemensamma mål lämpar 
sig också ett gemensamt, enhetligt belöningssystem. I företag där den 
enskilda enhetens eller funktionens resultat  bör ligga i fokus passar istället 
bättre med flera belöningssystem vilka  är anpassade efter de olika  
enheterna eller funktionerna. (Lawler, 1990)  
 
Ett företag kan även välja att ge högre löner åt de anställda som arbetar i de 
funktioner respektive avdelningar som är kritiska för företagets framgång 
medan anställda inom andra funktioner får en marknadsmässig lön. 
Differentiering på grund av funktion leder enligt Lawler (1990) till att det 
skapas en speciell tillhörighet inom gruppen men det kan också leda till att 
det skapas en ojämlikhet i förhållande till andra grupper.  
 
Enligt Lawler (1990) är det även uppenbart att anställda i till exempel 
skilda funktioner har olika behov. För att anpassa belöningen till de olika 
yrkesgrupperna och funktionerna kan företaget så som Mullins (1999) 
föreslår kombinera belöningsformer på olika sätt och därigenom skapa 
skilda belöningspaket till olika grupper av anställda inom företaget. 
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4.4.2 Bedömning och belöning av anställda på olika nivåer 
 
Det kan enligt Lawler (1990) även finnas grunder till att bedöma samt 
belöna anställda på olika nivåer olika. Denne anser till exempel att de mått 
som används för bedömning av de anställda bör variera beroende på vilken 
nivå i företaget den anställde befinner sig på. På de högre nivåerna i 
organisationen är de finansiella måtten viktiga och på lägre nivåer ökar 
vikten av operationella måtten. (Ray, 1997) Lawler (1990) menar även att 
det i många fall är lämpligt att koppla en högre procent av kompensationen 
till organisationens prestationer ju högre upp i organisationen den anställde 
befinner sig. Detta eftersom personer på höga befattningar har ett större 
direkt inflytande på organisationens resultat. Om företaget knyter den 
prestationsberoende lönen endast till chefsnivåerna kan detta dock sända ut 
signaler om att cheferna är de enda ansvariga för organisationens 
prestationer. (Lawler, 1990)  
 
Det kan även enligt Lawler (1990) finnas en ide i att avlöna anställda på 
olika nivåer i företaget olika i förhållande till marknadslönerna. Detta gäller 
framförallt om vissa positioner är viktigare för företaget än andra. Denne 
menar dock att det kan innebära en risk i att avlöna anställda på olika 
nivåer olika eftersom detta enligt honom påverkar kulturen i företaget. Om 
lönerna sätts mycket högre på högre nivå i företaget kan detta leda till en 
elitistisk kultur där de anställda på dessa nivåer blir avskilda från resten av 
organisationen och även förlorar sin trovärdighet bland de anställda på 
lägre nivåer. (Lawler, 1990) 
 
Förutom kompensationens nivå kan även kompensationens 
sammansättning variera mellan olika nivåer i organisationen (Hume 1990). 
Inom en del organisationer beror till exempel förmånernas sammansättning 
bland annat på vilken position den anställde har. Det är exempelvis vanligt 
att anställda på ledningsnivå har förmåner, så som företagsbilar och 
utökade pensionsavtal, vilka inte omfattar övriga anställda. Vanligt är 
också att belöningar som exempelvis optionsprogram endast erbjuds de 
högsta cheferna. (Lawler,1990) Företagets kompensationssammansättning 
kan enligt Lawler (1990) förstärka eller utveckla speciella drag i dess 
organisationsstruktur. En hierarkisk struktur kan exempelvis förstärkas då 
vissa förmåner såsom kontoret och dess beskaffenhet kopplas till den 
anställdes position i företaget. Hume (1990) menar dock att det inom en del 
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organisationer finns en trend mot harmonisering av arbetsvillkor. Denna 
typ av harmonisering innebär att innehållet i förmånspaketet är identiskt för 
samtliga anställda och att de skillnader som finns mellan de anställda med 
avseende på ansvar och bidrag till verksamheten endast reflekteras i deras 
löner. (Hume, 1990) 
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5 Empiri 
 
 
I detta kapitel presenterar vi det empiriska material som vi samlat in främst 
genom de intervjuer som vi genomfört på de två företagen i denna studie. 
 

5.1 AstraZeneca 
 
Den information om AstraZeneca som finns i denna del bygger på de tre 
intervjuer vi genomfört på företaget. Vid dessa intervjuer samtalade vi med 
Lars Degerman som är personaldirektör för Compensation & Benefits, 
Lonnie Nilsson, som är ansvarig för Compensation för tillverkningsdelen 
samt Torbjörn Carlsson som är Team Leader Compensation och har ansvar 
för Compensation för Forskning & Utveckling.  
 

5.1.1 Företagspresentation 
 
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag och bildades 
genom sammanslagningen av svenska Astra och engelska Zeneca i juni 
1999. Koncernens försäljning uppgick till ca 156,5 miljarder kronor under 
år 2002. Verksamheten är indelad i sju verksamhetsområden; hjärta/kärl, 
mage/tarm, cancer, smärtlindring, centrala nervsystemet, andningsvägar 
och infektioner. 
 
Företaget anställer cirka 58 700 medarbetare världen över. Merparten av 
AstraZenecas verksamhet sker i Sverige, USA och England där ungefär 60 
procent av de anställda befinner sig. Forskningsverksamheten sker 
huvudsakligen i dessa tre länder medan AstraZeneca har 
försäljningsverksamhet i cirka 100 länder samt produktionsverksamhet i 20 
länder. (URL, 2003)  
 
I Sverige finns 12 400 anställda uppdelade på tre verksamhetsorter; 
Södertälje, Lund och Mölndal. Merparten av de anställda finns inom 
Forskning och Utveckling eller produktion då vardera funktionen anställer 
cirka 40 procent av de anställda. Försäljningspersonalen utgör endast cirka 
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10 procent av de anställda vilket beror på att Sverige är en liten marknad. 
(Lars Degerman) 
 

5.1.2 Övergripande beskrivning av belöningssystemet 
 
Genomgående i företaget finns principen om att samordna processer, 
synsätt och rutiner och detta går igenom i belöningssystemet. AstraZeneca 
har något det kallar ”global remuneration principles” som handlar om hur 
belöningssystemet ska vara uppbyggt samt vilka värderingar som ska ligga 
bakom detta. (Lars Degerman)  
 
Alla anställda i AstraZeneca omfattas av belöningssystemet. Företaget har 
samma belöningssystem för alla anställda med undantag för marknadsdelen 
där företaget har en del som är mer försäljningsinriktad, det vill säga att det 
har en tydligare koppling mot försäljningsvolym. (Lars Degerman) Enligt 
Lonnie Nilsson har företaget samma lönepolicy oavsett var i företaget den 
anställde befinner sig. Denne säger att: 
 
”grunden är ju att man ska ha samma lön för samma jobb oavsett var man 
befinner sig i organisationen, det är snarare den individuella kompetensen 

som gör att du ska sticka iväg åt det ena eller det andra hållet.” 
 
Enligt Lars Degerman bygger bonussystemet på tre element, 
koncernresultat, funktionsresultat samt det individuella resultatet. Den 
koncernrelaterade bonusdelen uppgår till 50 procent av det totala 
bonusutrymmet och bonus relaterad till funktionens samt den enskilde 
individens resultat uppgår till vardera 25 procent. Den totala bonusen vid 
100 procents måluppfyllelse är åtta procent av dennes lön, vilket motsvarar 
ungefär en månadslön för den anställde. Hur AstraZenecas bonus är 
uppbyggd illustreras i figuren nedan.  
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Bonusgrunder i AstraZenecas bonussystem 
      
  Minimum Mål Maximum 
Koncernbonus 0 4 8 
Funktionsbonus 0 2 4 
Individbonus 0 2 4 
Total bonus 0 8 16 

Figur 5 Bonusgrunder i AstraZenecas bonussystem Källa; Lars Degerman   
 
Sammanlagt kan en bonus om maximalt 16 procent utgå. Vid en 
måluppfyllelse under 90 procent av mål kopplad till funktionens samt 
koncernens resultat utfaller ingen bonus på dessa mål och om uppfyllelsen 
av dessa mål ligger över 110 procent får den anställde en bonus på 8 plus 4 
procent av lönen. Hur hög uppfyllelsen av de individuella målen är 
procentuellt sett är, enligt Lars Degerman, svårare att uppskatta men 
AstraZeneca använder sig av en slags skala för att ge en bild av hur stor del 
av bonusen som faller ut. Denna skala går från 50 till 150 procent istället 
för från 90 till 100 som är fallet i de koncern- samt funktionsrelaterade 
bonusdelarna. Skillnaden beror enligt Lars Degerman på att de senare 
nämnda är lättare att mäta objektivt och därför kan AstraZeneca ha ett 
system med brant stegring av bonusen. De individuella målen bedöms på 
en mer subjektiv basis samt innefattar även mjuka faktorer, vilkea företaget 
kallar ”övrigt bidrag till verksamheten”. Lars Degerman anser att denna 
indelning inte kan vara lika strikt då dessa mål bedöms på en mer subjektiv 
basis och skalan blir därför bredare. Anledningen till uppdelning på 
koncernens, funktionens samt individens resultat är enligt Lars Degerman 
att företaget vill undvika suboptimering då individen ska bidra till 
utvecklingen på alla dessa nivåer. 
 

5.1.3 AstraZenecas definition av belöning 
 
Enligt Lars Degerman talas det på AstraZeneca om belöning på fyra nivåer, 
se figur 6. Det innersta belöningsbegreppet kallas ”total cash” och 
innefattar grundlönen samt bonus, vilket innebär direkt ersättning i 
kontakter. Sedan läggs långsiktiga incitament och optionsprogram på och 
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detta kallas ”total compensation”. I begreppet ”total remuneration” har 
pension och förmåner lagts till. I dess mest vida mening innefattar belöning 
”total reward” även faktorer såsom personalutveckling, lärande samt 
arbetsmiljö. Det yttersta begreppet handlar om vad företaget erbjuder sina 
anställda och vilka faktorer företaget vill påverka för att vara 
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. (Lars Degerman) 
 
Lars Degerman menar vidare att faktorer såsom förmåner och 
karriärutveckling ingår i belöningssystemet i dess totala bild men att 
tillgången till dessa inte behöver vara individuellt styrd. Han exemplifierar 
detta genom att säga att den anställde inte får bättre arbetsmiljö genom att 
göra ett bra jobb då denna förhoppningsvis ska vara samma för alla. De 
individuellt prestationsstyrda delarna av belöningssystemet ligger på det 
finansiella området och kommer i form av lön, bonus och optioner. (Lars 
Degerman) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Belöningsbegreppet: Källa; Lars Degerman 

 

5.1.4 Syftet med belöningssystemet 
 
Lonnie Nilsson menar att belöningssystemet finns till för att motivera de 
anställda att göra rätt saker och i linje med detta anser Lars Degerman att 
om företaget ska vara framgångsrikt måste det satsa på bland annat 

TOTAL CASH
Grundlön
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TOTAL DIRECT COMPENSATION

Long-term incentives
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TOTAL REMUNERATION
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TOTAL REWARD

Arbetsmiljö
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belöningssystem. Belöningssystemet handlar enligt denne inte bara om att 
belöna medarbetarna utan det handlar även om att skapa en attraktivitet för 
företaget som arbetsgivare.  
 
Enligt Lars Degerman är syftet med belöningssystemet att detta ska stödja 
företagets styrprocess. Genom att ge de anställda incitament till att göra ett 
bra arbete. Det arbete som den anställde gör måste även vara kopplat till de 
mål som företaget satt. Dessa mål måste vara tydliga. Lars Degerman anser 
att:  
 
”Belöningssystemet är inte till för att var hyggliga med folk utan för att vi 
ska nå våra mål. Dessa råkar dock sammanfalla, så att ett framgångsrikt 
företag kan ge bra ersättningar och ta hand om folket på ett bra sätt. Det 
ska finnas en finess med att arbeta i ett företag som går bra och att bidra 
bra i det företag man arbetar i. Belöningsfilosofin är inte krångligare än 

så, det ska vara tydligt prestationsinriktat.” 
 

Torbjörn Carlsson anser att belöningssystemets syfte kan delas in i tre 
delar. För det första ska det belöna den anställdes prestation utifrån de mål 
som är satta. För det andra ska systemet attrahera arbetskraft och detta har 
inte med den prestationsrelaterade belöningen att göra utan med den lön en 
speciell befattning för med sig. Det tredje syftet med belöningssystemet är 
att AstraZeneca vill lyckas behålla de bästa medarbetarna och utveckla 
dessa, vilket kan ses som en del i belöningen av prestationen. Torbjörn 
anser även att belöningssystemet har en särskild roll inom Forskning och 
Utveckling då han anser att det inom detta område är speciellt viktigt att 
fånga upp och belöna viktiga prestationer.  
 

5.1.5 Bedömningsprocessen  
 

Måluppsättning 
 

Företagets övergripande mål uttrycks genom sex övergripande 
prioriteringar som ska vara vägledande för all styrning i företaget (Lars 
Degerman). Två exempel på dessa prioriteringar är att företaget ska växa 
genom försäljning av nyckelprodukter samt att det ska utveckla 
kompetensen och engagemanget hos sina medarbetare (AstraZenecas 
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årsredovisning). Företagets framgång mäts med det ekonomiska måttet 
EPS3. AstraZeneca har en process som kallas målstyrning. I denna process 
sätts de strategiska mål som är gemensamma för hela företaget och dessa 
kommuniceras sedan ut nedåt i organisationen. Sidoordnad 
målstyrningsprocessen är belöningsprocessen som ska fungera som en 
stödprocess till målstyrningsprocessen. Dessa processer är tätt kopplade till 
varandra och belöningssystemet finns till för att stimulera till att bra mål 
sätts i målstyrningsprocessen samt att se till att dessa uppnås. (Lars 
Degerman) Enligt Lars Degerman är det ytterst viktigt att skilja på dessa 
två processer;  
 
”När vi började prata om det här i företaget för några år sedan märkte jag 
när jag stod och hade en dragning för chefer att man trodde att man satte 
mål för att kunna avgöra hur mycket bonus en medarbetare skulle kunna 

få.. Men det är ju inte det utan man sätter mål för att kunna styra 
verksamheten. Däremot använder man måluppfyllelsen som är bra för 

företaget för att vi ska vara säkra på att det går åt rätt håll, så kopplar vi 
på det här belöningssystemet för att stimulera till ett beteende som ligger i 

linje med företagets önskemål.” 
 
De strategiska målen som sätts bryts ner i till de olika funktionerna och ska 
sedan på olika sätt bidra till företagets övergripande mål (Lars Degerman, 
Torbjörn Carlsson). Ju längre ner i kedjan desto mer ökar 
konkretiseringsgraden (Lars Degerman). Enligt Lars Degerman har chefer 
på funktionsnivå stor frihet att själva sätta mål, huvudsaken är att de har 
siktet inställt åt rätt håll. De mål som sätts i funktionerna bryts sedan även 
ner på individnivå och alla anställda har individuella mål.  Dessa mål sätts i 
samtal mellan den anställde och dennes chef och är hela tiden inriktade på 
hur enhetens mål ska uppnås. (Lars Degerman) Det är enligt Torbjörn 
Carlsson viktigt att få den anställde att känna sig delaktig i företagets mål.  
 

Mätning och bedömning 
 
Till varje mål finns ett mätetal som beskriver vad ett uppfyllt mål är. 
AstraZeneca har en grundläggande regel som säger att för att ett mål ska 
anses vara fungerande måste ett mätetal vara kopplat till detta. (Lars 

                                                 
3 Earnings Per Share; innebär företagets vinst delat på antal aktier (Merchant et al, 2003) 
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Degerman) Detta är enligt Lars Degerman ett objektivt sätt att avgöra om 
målet är uppnått eller inte. På individnivå anser Lars Degerman att 
företaget inte enbart kan ha objektiva mål. Belöningen kan inte bara 
kopplas till att målen uppnåtts utan hänsyn måste även tas till hur dessa mål 
uppnås och vilket värde som den enskilde har tillfört företaget. Vid 
utvärderingen av den enskilde tas hänsyn till det som kallas ”övrigt bidrag 
till verksamheten” och med detta menas just vilket värde som individen 
tillför företaget genom sitt arbete eller med andra ord hur denne utför sitt 
arbete.  
 
Utvärdering av den anställdes måluppfyllelse sker i en subjektiv 
utvärdering i ett utvärderingssamtal mellan den enskilde och dennes chef 
(Lars Degerman). Enligt Lonnie Nilsson sker detta uppföljningssamtal i 
januari varje år inför lönerevisionen. Riktlinjer finns om att 
uppföljningssamtal ska ske kontinuerligt under året men det är i princip upp 
till varje chef att besluta om hur många gånger denne vill genomföra dessa 
samtal. Lonnie Nilsson tillägger att företaget använder sig av en så kallad 
”farfarsprincip” vilket innebär att varje chefs chef ska försäkra sig om att 
saker sker på rätt sätt och kontrollera processen. Detta är viktigt då 
företaget är månt om att belöningar ska delas ut beroende på prestation och 
inte beroende på vilken chef den enskilde har. Lonnie Nilsson anser dock 
att det finns en risk att den avstämning som sker mellan cheferna inte är 
tillräckligt god. (Lonnie Nilsson) 
 

Grupp eller individmål 
 
Som tidigare nämnts har alla anställda inom AstraZeneca individuella mål. 
I diskussionen om huruvida gruppmål finns säger Lars Degerman: 
 
“Gruppmål det kan man ha men däremot måste det finnas en möjlighet att 
belöna olika inom gruppen även om vi haft samma mål, om gruppen har 
nått samma resulta,t eftersom det ändå är så att individerna i en grupp 

bidrar på olika sätt till gruppens måluppfyllelse.” 
 
I slutändan belönas ändå den individuella insatsen (Lars Degerman, Lonnie 
Nilsson). Enligt Lars Degerman är anledningen till detta att företaget vill 
belöna de insatser varje individ gjort i gruppen och skicka tydliga signaler 
om vilket beteende som är önskvärt. Om detta inte skulle göras skulle 
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företaget enligt Lars Degerman skicka ut signaler till högpresterande 
individer att det inte lönar sig att arbeta hårt då dessa ändå i slutändan får 
samma belöning som de lågpresterande individerna. Han menar att detta i 
förlängningen skulle kunna leda till att företaget förlorar kompetent 
arbetskraft samtidigt som det behåller de lågpresterande individerna. För att 
undvika att de individuella målen går före gruppens mål har företaget 
”övrigt bidrag till verksamheten” vilket som tidigare nämnts innebär att 
hänsyn tas till helheten av vad den anställde presterat vid bedömningen av 
denne. (Lars Degerman) Carlsson tillägger att inom Forskning och 
Utveckling har forskaren individuella mål som både kan vara knutna till 
gruppen och hur väl denna lyckas samt till vad den anställde själv bidrar 
med. På vissa ställen i företaget är de individuella målen knutna till det som 
gruppen presterar men samtidigt anser Torbjörn Carlsson som den enskilde 
inte får vara beroende av andra individer för att få sin bonus.   
 

5.1.6 Belöningsprocessen 
 

Inom AstraZeneca ska kortsiktig måluppfyllelse belönas genom bonus och 
långsiktig måluppfyllelse genom löneökningar (Lars Degerman, Lonnie 
Nilsson). Detta beror enligt Lars Degerman på att en lönehöjning teoretiskt 
sett innebär en höjning för all framtid och att den därför ska belöna ett mer 
långsiktigt bidrag till verksamheten såsom ökad erfarenhet och ökad 
kunskap. Enligt Torbjörn Carlsson finns det i företaget befattningslön och 
prestationslön. I början av en anställds karriär är en stor del av lönen 
befattningsrelaterad men sedan ökar den prestationsrelaterade delen. 
Grundlönen ökar under åren och prestationer är en av faktorerna som leder 
till högre grundlön. Företaget vill dock försöka att belöna prestationer 
genom bonussystemet vilket innebär att dessa ska belönas med 
engångsbelopp och inte med ökning av grundlönen. Torbjörn Carlsson 
säger att denna modell, som är amerikansk, ännu inte är accepterad på den 
svenska marknaden. Carlsson tillägger att om en arbetstagare ska acceptera 
risken att inte få belöning överhuvudtaget måste belöningen vara rätt stor 
annars kommer denne inte att vilja ta denna osäkerhet. Ju större osäkerhet 
som finns desto mer vill arbetstagaren kompenseras i bonusen och det är 
svårt för företaget att veta var det ska lägga sig på denna skala. (Torbjörn 
Carlsson) 
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Belöningen utfaller till 50 procent i pengar och till 50 procent i aktier. (Lars 
Degerman, Torbjörn Carlsson) I framtiden kommer dock en större del av 
bonusen betalas ut i pengar (Torbjörn Carlsson). Den koncernrelaterade 
bonusen utfaller i aktier och den funktions- samt individrelaterade bonusen 
utfaller i pengar. Utöver belöningarna finns en stor flora av förmåner. (Lars 
Degerman) Lars Degerman ställer sig dock frågan vad som ska klassas som 
förmån och vad som ska klassas som villkor, för honom är dessa ungefär 
likställda. Sedan ett år tillbaka har företaget något det kallar ”Mitt val” 
vilket är flexibla förmåner. Bland dessa förmåner kan den anställde välja 
vad denne vill ha vilket är allt från pensioner och försäkringar till 
medlemskap i fritidsföreningar. Dessa förmåner betalas med lönen vilket 
innebär att den anställde kan byta lön mot förmåner. ”Mitt val” är inte 
kopplade till prestationer. (Lars Degerman) 
 
Lars Degerman menar att belöningssystemet har olika element. Först och 
främst kommer lön och sedan även bonus. Till detta kommer vad företaget 
kallar för ”andra former av erkänsla” och detta inkluderar till exempel 
engångsbelopp som betalas ut till individer som presterat något utöver det 
vanliga. Andra exempel på denna belöningsform är olika former av icke-
monetära belöningar såsom middag för två, biobiljetter eller 
uppmärksamhet. (Lars Degerman) Lonnie Nilsson påpekar vikten av att 
den anställde får just erkännande och respons när denne har presterat något 
bra. Chefen har i sin roll som chef möjligheten att belöna den anställde på 
olika sätt och företaget vill fästa uppmärksamhet på att belöningar inte bara 
kommer i form av pengar. (Lonnie Nilsson) Lars Degerman menar att 
belöningssystemet handlar om ett helt koncept för att vara en bra 
arbetsgivare; 
 

“Jag vill varna för en övertro på belöningssystemet om man med detta 
menar bonus. Man kan inte ersätta ett bra ledarskap eller bra 

utvecklingsmöjligheter med bra lön. För mig blir det då som man betalar 
skadestånd till de anställda - vi är ett taskigt företag att arbeta i men vi 

betalar bra.” 
 

Det är även viktigt för företaget, för att vara en attraktiv arbetsgivare både 
internt och externt, att ha en positiv image. Medarbetarna som arbetar i 
företaget samt andra som ännu inte arbetar i företaget ska känna till att 
AstraZeneca anser sig ha ett bra ledarskap och att medarbetarna har bra 
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utvecklingsmöjligheter. Detta är enligt Lars Degerman det 
aktivitetsprogram eller belöningssystem som företaget har. Cheferna har ett 
antal verktyg för att göra detta bland annat lön, bonus, icke-monetära 
belöningsformer, information, att göra bra utvecklingsplaner och att ha en 
bra dialog. Denne anser att det är viktigt att inse att verksamheten utvecklas 
genom att medarbetarna gör ett bra jobb. För att detta ska ske måste 
belöningsformerna eller motivationsfaktorerna användas på ett bra sätt. 
Denne likställer motivationsfaktorer och belöningsformer i den 
bemärkelsen att de båda har att göra med inflytande, 
utvecklingsmöjligheter, ledarskap samt löner, förmåner och ersättningar.  
 
Både Lars Degerman och Lonnie Nilsson talar om hur motivationsfaktorer 
varierar i varaktighet samt intensitet. En lönehöjning ger enligt dessa en 
intensiv känsla av lycka medan bra ledarskap, uppskattning eller inflytande 
på arbetsuppgifterna inte ger en lika intensiv känsla men varaktigheten blir 
längre och den anställde känner att denne arbetar på en bra arbetsplats. 
(Lars Degerman, Lonnie Nilsson) 
 
I fråga om de förmåner som finns i företaget menar Lonnie Nilsson har alla 
anställda samma förmåner med undantag för bilförmånen som är knutna till 
vissa positioner. Den bonus som utgår till de allra högsta cheferna går 
utanför det övriga bonussystemet och denna sätts utanför Sverige. 
Belöningarna varierar heller inte beroende på funktion om funktionerna i 
fråga ligger inom samma land. (Lonnie Nilsson) 
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5.1.7 Bedömningsprocessen för olika nivåer  
 
Som Lars Degerman uttrycker det har AstraZeneca egentligen två 
bonussystem, ett som omfattar i stort sätt alla anställda och ett som 
omfattar de 250 högsta cheferna. De högsta cheferna kallas Executives och 
innefattar koncernledningen och en liten krets runt denna. Bonussystemet 
för dessa chefer är uppbyggt på samma sätt som det bonussystem de andra 
medarbetarna är en del av i den mening att samma krav ställs samt med en 
uppdelning på mål relaterade till koncernen, funktionen samt individen. 
Dock finns här en tydligare koppling mot EPS då denna del har givits en 
större tyngd.  
  
 “Detta beror på att de ligger närmare det här målet. De kan faktiskt ha det 

i någorlunda inom synhåll.” Lars Degerman 
 
EPS är ett finansiellt mått och ju längre ner i organisationen individen 
befinner sig desto mindre blir användningen av finansiella mått. (Lars 
Degerman)  
 

5.1.8 Bedömningsprocessen för olika yrkesgrupper 
 
Företaget har som tidigare nämnt samma belöningssystem för alla anställda 
med undantag för de 250 högsta cheferna samt för marknadsdelen där 
företaget har en del som är mer försäljningsinriktad, det vill säga att det har 
en tydligare koppling mot försäljningsvolym. Belöningssystemet i 
funktionerna skiljer sig främst åt vad gäller målsättningen. (Lars 
Degerman) 
 

Säljare och marknadsförare 
 
Som nämnt har AstraZeneca ett system som är enhetligt med undantag för 
säljarna där systemet är något mer inriktat på försäljningsvolym. Sälj- och 
marknadsfunktionen kan ha samma övergripande mål som till exempel att 
öka marknadsandelen. Sedan bryts dessa ner till delmål på funktionerna. 
Säljorganisationen är tydligt marknadsanknuten då det till stor del handlar 
om försäljningsvolym. Detta gör det lättare att sätta tydligt mätbara mål. 
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Inom marknadsföringsfunktionen sätts istället mål som till exempel har 
med marknadsföringsplaner att göra.  (Lars Degerman) 
 

Forskare 
 
Inom Forskning och Utveckling finns en tendens till att ha kvalitativa mål 
men företaget försöker att blanda kvalitativa och kvantitativa mål samt vara 
så specifika som möjligt när det gäller uppsättandet av mål (Torbjörn 
Carlsson). Enligt Torbjörn Carlsson handlar det inom denna enhet mycket 
om att forskaren ska dela med sig av den kunskap denne har. Detta kan ta 
sig form i till exempel målet att en forskare ska hålla ett visst antal föredrag 
om året eller att denne ska skapa nätverk mellan funktionerna. I 
målsättningen har hänsyn tagits till behovet för forskaren att vara kreativ. 
Vidare är det enligt Torbjörn Carlsson för enheten viktigt att ha en strategi 
och Forskning och Utveckling består denna av fyra delar; lyckade projekt, 
att forskaren ska kunna hantera risker och fatta självständiga beslut, 
förbättra produktiviteten samt ha fokus på medarbetarna. Inom Forskning 
och Utveckling sätter varje anställd sina egna mål och får sedan dessa 
godkända av sin chef. Vid utvärderingen utvärderar först den anställde sig 
själv sedan diskuteras detta med chefen som ger sin bedömning efter 
samspråk med andra personer i organisationen som känner till forskaren 
och dennes prestationer. De kriterier efter vilka forskaren bedöms ska tas 
fram innan själva bedömningen sker då det i företaget efterstävas 
objektivitet och de belöningsansvariga vill ha en modell som möjliggör att 
bedömningar kan göras på ett rättvist sätt. (Torbjörn Carlsson)   
 
Torbjörn Carlsson anser att det är speciellt viktigt att attrahera och behålla 
arbetskraft inom Forskning och Utveckling men att det inte på något 
nämnvärt sätt påverkat belöningssystemet eftersom detta är snarlikt i hela 
företaget. En skillnad är att det finns större karriärutvecklingsmöjligheter 
inom Forskning & Utveckling i jämförelse med företagets andra 
verksamheter. Carlsson anser vidare att forskare lockas till företaget främst 
på grund av de spännande arbetsområdena och arbetsuppgifterna. 
Belöningen vilken denne definierar som lön, kompetens och 
karriärmöjligheter är dock även det en viktig faktor. Det är viktigt att 
företaget betalar de anställda en marknadsmässig lön. Torbjörn säger även 
att hans subjektiva uppfattning är att generellt sett så drivs forskare mer av 
det värde som arbetet ger dem och att det är viktigt för dessa att få arbeta 
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med det som de brinner för. Han tillägger att han anser att grovt sätt så ju 
närmare marknadsföring och försäljning som individen kommer desto 
viktigare blir lön och belöning för denne. 
  

Produktion 
 
Målen som sätts inom produktionen beror mycket på vilket fokus som 
produktionen har för tillfället. Målen som sätts har och göra med hur en 
individ ligger till i förhållande till de föregående målen och vad som ska 
förbättras till det nuvarande året. Det kan till exempel handla om att 
förbättra leveransförmågan från 90 till 92 procent. Målen sätts individuellt 
och handlar om vad den enskilde individen behöver förbättra. (Lonnie 
Nilsson) 
 

5.1.9 Problematik i anslutning till bedömning och belöning av den 
anställde 

 
Lars Degerman anser inte att företaget har mött några speciella svårigheter 
i utformandet av belöningssystemet med tanke på företagets komplexitet. 
Denne menar att företaget vid utformandet av belöningssystemet hållit sig 
på en viss abstraktionsnivå och att det har utgått ifrån företagets 
målstyrning. Inom målstyrningen används olika mått och terminologi men 
detta spelar ingen roll då de mått och de termer som passar med den 
verksamhet som drivs används. På målstyrningsprocessen kopplas 
belöningsprocessen på och då används de begrepp som finns i den 
förstnämnda. Vad som är intressant ur belöningssynpunkt är enligt Lars 
Degerman inte vilka mål eller mått som används utan huruvida dessa mål 
är uppnådda eller inte. En aspekt som dock måste beaktas för 
belöningssystem företag med komplex verksamhet är att se till att de olika 
verksamheterna har mål som är rimligt lika i frågan om hur lätta dessa är 
att uppnå.  (Lars Degerman) Lonnie Nilsson tillägger att ett problem som 
kan uppkomma i och med företagets komplexitet är att det skapas olika 
belöningskulturer i företaget där prestationer belönas på skilt sätt i olika 
miljöer. Denne anser att det är de belöningsansvarigas uppgift att se till att 
det inte skapas olika belöningskulturer inom företaget samt att ta bort dessa 
där de uppkommer.  
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Enligt Lars Degerman och Lonnie Nilsson arbetar företaget med att relatera 
en större del av bonusen till det individuella resultatet men för att detta ska 
fungera menar Lars Degerman att det krävs att företaget blir riktigt bra på 
att sätta mål och att medarbetarna känner förtroende för cheferna både vad 
gäller att sätta mål samt att följa upp dessa mål.  
 
Att en för liten del av företagets belöningssystem belönar den individuella 
prestationen ser Lars Degerman som den nackdel som finns med 
belöningssystemet, han anser att systemet idag är något för mycket av ett 
vinstdelningssystem. Lonnie Nilsson påpekar också vikten av individuellt 
styrd bonus som ökar den enskildes möjlighet att påverka då en 
initiativtagande individ är positivt för företaget.  
 
Torbjörn Carlsson tillägger att det ligger ett stort ansvar på cheferna när det 
gäller att sätta mål tillsammans med den anställde. För att systemet ska 
fungera måste chefen tillsammans med den anställde klarar av detta 
(Torbjörn Carlsson).  
 



Belöningssystem                                                                                                     Empiri 

 52   

5.2 Företag B 
 
 
Vi har på företag B genomfört fyra intervjuer med personer på personal- 
samt belöningsfunktioner. Då det funnits en önskan från företagets sida om 
att vara anonymt har intervjupersonerna benämnts Person A, Person B, 
Person C samt Person D. Person A och C arbetar på företagets svenska HR 
avdelning med Villkor och Belöningar. De sitter på olika orter i Sverige 
men arbetar med frågor som gäller företagets organisation i hela landet. 
Person B är Ansvarig Chefsvillkor inom den svenska organisationen och 
Person D är Personalansvarig för Kundtjänst i Sverige. 
 

5.2.1 Företagspresentation 
 
Företag B är ett delvis svenskägt företag men det har även verksamhet i 
utlandet. I företaget arbetar sammanlagt 11 000 anställda varav 6000 
återfinns i Sverige. Inom det svenska bolaget sker samtliga former av 
verksamhet vilket inkluderar utveckling, produktion, försäljning och 
administration. En stor del av företagets produktion och utveckling sker 
inom olika former av tjänster, men även försäljning och utveckling av 
produkter förekommer. (Person A) 
 
Inom företaget finns mycket marknads- och säljpersonal men även 
affärsstödjande och utvecklande personal. Företaget utvecklar inte många 
produkter själva utan fokuserar snarare på att paketera produkter och 
erbjuda tjänster i anslutning till dessa produkter. Enligt Person A kan 
företagets aktiviteter delas in i försäljning, paketering, produktion och 
service. (Person A) 
 

5.2.2 Övergripande beskrivning av belöningssystemet 
 
Enligt samtliga intervjuade har Företag B i stort sett ett belöningssystem 
som omfattar samtliga anställda. Det som skiljer systemet åt mellan olika 
funktioner är att de mål som sätts upp är olika från verksamhet till 
verksamhet. Det finns inom företaget fyra olika typer av bonus; ledarbonus, 
säljbonus, kundtjänstbonus samt medarbetarbonus. (Person A) 



Belöningssystem                                                                                                     Empiri 

 53   

Medarbetarbonusen kommer nu att behandlas och under rubrikerna 5.2.7. 
och 5.2.8 behandlas de andra bonusformerna.  
 

Medarbetarbonus 
 
Den bonus som omfattar den största delen av de anställda kallas 
medarbetarbonus. Medarbetarbonusen är till för samtliga anställda som inte 
omfattas av sälj-, kundtjänst- eller ledarbonus och utgår till personer på vitt 
skilda befattningar och funktioner. Även en del chefer omfattas av 
medarbetarbonusen beroende på i hur hög grad de har personalansvar eller 
om de sitter i ledningsgrupper. Medarbetarbonusen är uppdelad i tre delar. 
Den första delen omfattar koncernens resultat och innebär att den anställde 
får bonus relaterat till koncernens resultat. (Person A) Denna 
koncernrelaterade del utgör i år 40 procent av det totala bonusutrymmet 
(Person C). Den andra delen av bonusen är länkad till det svenska bolagets 
ekonomi och ger på samma sätt som koncernbonusen utslag för individen 
om det gått bra för det bolag som individen arbetar inom och även denna 
del utgör 40 procent av bonusen. Den sista delen utgör de sista 20 
procenten av den totala bonusen och består av en grupp- eller individbonus 
vilket innebär att individen blir utvärderad antingen på det denne själv, 
eller den grupp han eller hon arbetar inom har presterat. 
Medarbetarbonusen utgår som ett krontal som sträcker sig mellan 0- 38 000 
kronor. (Person A & Person C).  
 

Bonus kopplad till individens eller gruppens resultat 
 
Enligt Person A är det upp till respektive gruppchef att avgöra om den del 
av bonusen som är individ- eller grupprelaterad ska ges på individuell basis 
eller på gruppbasis. Enligt en del av de intervjuade är det dock mycket 
ovanligt att bonusen kopplas till individuella mål. Det är, enligt dessa, 
främst personer på chefsnivå och personer inom säljorganisationen som har 
individuellt uppsatta bonusmål. (Person B, Person C) Person C menar att 
individuellt länkad bonus kan förekomma i de fall då en anställd driver ett 
specifikt projekt där det finns tydliga mål och där dessa kan användas som 
ett bonuskriterium. Detta är dock ovanligt och i 99 procent av fallen finns 
det gemensamma kriterier som satts upp. Enligt Person C är det annorlunda 
för säljare då dessa har individuella kriterier länkade till bonus.  
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Det framhålls av ett flertal av de intervjuade att den bonusstruktur som 
företaget har i år inte är representativt för hur den tidigare sett ut (Person A, 
Person B, Person C). När det gäller medarbetarbonusen är den del som är 
relaterad till koncernens samt till det svenska bolagets resultat större än 
vanligt och följaktligen har det grupp- eller individrelaterade 
bonusutrymmet fått en mindre andel. Anledningen till denna i år förändrade 
bonusstruktur är enligt Person A och Person C de omfattande 
organisationsförändringar som skett inom företaget vilka lett till att vissa 
åtgärder har måst vidtas då det gäller att samordna bonussystemen i de 
olika bolagen. Företaget har enligt Person C tidigare bestått av ett antal 
affärsområden vilka nu slagits ihop till en enda enhet. Person A menar att 
organisationen tidigare bestod av runt 20 bolag där varje bolag hade sitt 
eget system när det gällde medarbetarbonus. Detta innebar att 
medarbetarbonusen ”spretade” relativt mycket. Tidigare styrdes 
bonussystemet i högre grad på lokal nivå i de olika bolagen men nu arbetar 
företaget mot utvecklandet av ett centralt styrt system. För att ena företaget 
fanns det enligt Person C ett behov att skapa genensamma värderingar och 
en gemensam filosofi. Person B uttrycker det som att ökningen i de 
koncern- samt bolagsrelaterade delarna bottnar i en önskan om att just detta 
år lägga fokus på det ekonomiska resultatet.  
 

5.2.3 Företag B’s definition av belöning 
 
Alla medarbetare på företag B anser att belöningsbegreppet innefattar den 
fasta och den rörliga lönen samt att det kan innefatta förmåner samt 
gratifikationer. Dessa gratifikationer kan enligt Person A ges ut antingen i 
pengar eller i form av en upplevelse. Gratifikationer är ibland förknippade 
med ett diplom som delas ut i anslutning till ett grupp- eller veckomöte och 
då är det enligt Person A själva uppmärksamheten som är syftet med 
belöningen. Person C tar även upp arbetsuppgifter, egenutveckling och 
uppskattning som ges till medarbetare och menar att dessa faktorer bör 
finnas med då belöningsbegreppet diskuteras i stort. Person A menar att 
faktorer som arbetsmiljö och karriärmöjligheter inte kan anses ingå i 
belöningssystemet men tror att exempelvis möjligheten till 
kompetensutveckling i en del fall kan uppfattas som en belöning av den 
anställde. 
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5.2.4 Syftet med belöningssystemet 
 
Enligt Person B är de främsta syftena med företagets belöningssystem att 
attrahera, rekrytera och behålla de personer företaget vid varje tillfälle 
behöver. Vidare ska belöningssystemet syfta till att uppmuntra 
medarbetarna till egenutveckling, stimulera till olika prestationer, främja 
koncernintern rörlighet samt se till att företaget har en kontrollerad 
lönekostnadsutveckling. (Person B) Person D uttrycker det som att 
belöningssystemet ska fungera som ett styrinstrument för att få 
medarbetarna att uppnå de mål som är uppsatta och både Person A och 
Person C menar att ett bonussystem syfta till att få medarbetarna att känna 
sig motiverade och uppskattade. Person C tror även att belöningssystemet 
har stor betydelse när det gäller att behålla redan existerande personal men 
att systemet däremot inte fyller en lika stor funktion vad gäller att attrahera 
arbetskraft. Lön och förmåner ses av Person C som underordnat andra 
faktorer så som exempelvis intressanta arbetsuppgifter och utvecklings-
möjligheter i fråga om att attrahera personal. 
 

5.2.5 Bedömningsprocessen 
 
I fråga om uppsättandet av mål inom företaget så sätts enligt Person A 
samtliga grupp- och individrelaterade mål av den anställdes närmsta chef 
och där litar ledningen på att rimliga och relevanta mål sätts. När det gäller 
de mått som utvärdering av de anställda och som därmed också utbetalning 
av bonus baseras på är dessa enligt Person C ofta länkade till olika delar av 
företagets ekonomisystem. Det kan exempelvis för säljare handla om mått 
på orderingång och lönsamhet vilka tas fram i systemet. När det gäller 
kriterier för den anställdes fasta lön sker utvärderingen mer subjektivt och 
den närmaste ledarens utvärdering styr, inom given lönepolicy, denna 
utveckling.  
 
Mycket av arbetet är inom Företag B är projektorienterat och det är ofta 
önskvärt att låta projektets resultat ligga till grund för åtminstone en del av 
bonusutfallet. Ofta föreligger emellertid svårigheter att mäta enskilda delar 
i projekten utan att detta skulle medföra alltför omfattande administration.  
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5.2.6 Belöningsprocessen  
 
Företaget definierar enligt Person B fast och rörlig lön som ”total cash”. 
Vidare anser Person B att belöningen innefattar den fasta och den rörliga 
lönen men att det även kan innefatta förmåner samt gratifikationer, det vill 
säga engångsutbetalningar. Gratifikationer kan enligt Person A ges ut 
antingen i pengar eller i form av exempelvis en upplevelse så som en resa 
eller ett restaurangbesök. Det kan i vissa fall även handla om att den 
anställde får ledig tid exempelvis om denne slutför ett visst projekt inom 
föreskriven tid. Gratifikationer är ibland förknippat med ett diplom som 
delas ut i anslutning till ett grupp- eller veckomöte. (Person A) Enligt 
Person A är det själva uppmärksamheten som är syftet med en sådan 
belöning. Person C menar att utöver fast och rörlig lön samt förmånspaket 
och gratifikationer bör möjligheten till intressanta arbetsuppgifter och 
egenutveckling tas med i bilden då belöningar i stort diskuteras. Inte heller 
den uppskattning som ges till medarbetare kan enligt denne anses vara 
oviktig. Person A menar att faktorer som arbetsmiljö och karriärmöjligheter 
inte kan anses ingå i belöningssystemet men tror att exempelvis 
möjligheten till kompetensutveckling, även om det inte uttryckligen sägs 
vara en belöning, kan uppfattas som detta av den anställde. (Person A) 
 
I fråga om förmåner menar Person A att olika anställda kan värdesätta olika 
förmåner och exemplifierar detta genom att säga att tjänstebil kan vara 
viktigt för en anställd medan en veckas språkstudier i utlandet kan vara mer 
värt för en annan person. Person A menar att; 
 
”Vi laborerade med att tänka oss ett totallönebegrepp och sedan inom ett 
totallönetänkande fick individen, inom skattemässiga konsekvenser och 
rimliga gränser bestämma hur man ville disponera lönen. Och då skulle 

man kunna få ut lite mer av en belöningskaraktär, städhjälp etcetera 
istället för bonus.”  

 
Dessa idéer slog dock inte igenom som tänkt men inför år 2005 kommer de 
enligt Person att tas upp igen.  
 
Företag B har även en koncernpolicy gällande lönesättning. De kriterier 
som satts upp för lönerna innebär att dessa ska vara individuella och sättas 
utifrån kriterier på arbetets innehåll och ansvar, personens förmåga att 
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hantera olika situationer genom kunskap förmåga och vilja, personens 
prestationer och uppnådda resultat samt den lönemarknad som råder. 
(Koncernpolicy för lönesättning) När det gäller den rörliga lönen, det vill 
säga bonusen, sätts denna enligt Person B centralt för hela företaget. Person 
A menar att det funnits tider då företaget behövt höja lönerna för att kunna 
anställa personer inom vissa yrkesgrupper men att det i dagsläget inte finns 
något sådant problem då arbetsmarknaden är rätt stabil för tillfället. Person 
B ser frågan om hur Företag B konkurrerar om kompetent arbetskraft på 
marknaden som stor men menar likt övriga intervjuade att andra faktorer än 
belöningssystemet väger in. Viktiga aspekter är exempelvis arbetsmiljö och 
företagets image. Person A menar att det, när det gäller att attrahera 
kompetent arbetskraft inte endast är lön är viktigt utan även arbetsvillkor. 
Med tanke på konjunkturen i dagsläget är det viktigt för ett företag att 
kunna erbjuda en någorlunda stabil anställning och bra villkor för 
exempelvis föräldraledighet. Frågor som balans i livet i fråga om 
exempelvis fritid tas också upp som andra viktiga faktorer när det gäller att 
framstå som en attraktiv arbetsgivare.  
 

5.2.7 Belöningsprocessen för olika nivåer i företaget 
 
Företaget har vid sidan av medarbetarbonusen en ledarbonus som utgår till 
chefer som har personalansvar. Systemet är uppbyggt på samma sätt som 
för övriga medarbetare och ledarna bedöms enligt samma kriterier. 
Skillnaden ligger i att denna bonus är uttryckt i procent av lönen istället för 
i krontal. (Person A) Ledarbonusen kan variera eftersom den sätts i 
förhållande till respektive anställds årslön. De flesta chefer som inkluderas 
av systemet har 15 procent av sin årslön som maximalt bonusbelopp medan 
maxbeloppet kan nå upp till 35 procent av lönen för chefer på högre nivåer. 
(Person C) 
 
För de allra flesta anställda har Företag B ett anställningsavtal för 
medarbetare enligt standardmodell. För ledningspersonal finns istället 
personliga anställningsavtal i vilka dels de förmåner som är bestämda 
enligt kollektivavtal och dels en del ytterligare förmåner så som 
sjukvårdsförsäkring, uppsägningstider samt bonus vilka inte är standard 
ingår. Denna grupp har även en kompletterande pension till skillnad från 
övriga i organisationen. (Person B) Enligt Person B och Person C finns det 
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också olika typer av förmåner för personer på olika nivåer i företaget. För 
ledningsskiktet finns ett förmånsval som består av tre möjligheter; bil, fast 
lönetillägg och hemservice. Person B menar att tjänstebilar dock inte endast 
erbjuds anställda på högre nivåer i företaget utan att denna typ av förmån 
kan finnas spritt i organisationen. Denne menar att det i sådana fall i högre 
utsträckning är marknadsmässiga orsaker som ligger till grund för denna 
typ av förmåner.  
 
Anledningen till att det finns olika belöningsstrukturer på olika nivåer i 
företaget är enligt Person B att företaget vill vara konkurrenskraftiga som 
arbetsgivare och för att klara detta måste de följa det som händer på 
marknaden. Samtidigt anser denne att belöningen bör vara väl avvägd och 
menar att företaget inte vill sticka ut för att dess belöningar ligger högt över 
andra företags. Företaget eftersträvar snarare en kontrollerad 
löneutveckling. Företag B har ett system som de använder sig av för att 
avgöra hur de ligger till på marknaden med avseende på chefslöner. 
Företaget samarbetar även med andra företag i framtagandet av 
lönestatistik som ska visa att Företag B ligger i linje med marknaden. Även 
statistik används både internt och externt för att se hur lönerna ser ut. 
(Person B) 
 

5.2.8 Bedömnings- och belöningsprocessen  för olika yrkesgrupper 
 
Företagets belöningssystem är enligt Person A gemensamt för hela det 
svenska bolaget. Lönesystemet är centralt styrt vilket innebär att alla 
anställda går under samma avtal eller avtalsområden. Det som skiljer de 
olika yrkesgrupperna inom företaget åt är uppsättandet av mål. (Person A) 
Företaget sätter upp individuella mål för varje medarbetare men dessa 
individuella mål är endast länkade till bonus för en del av de anställda. 
(Person A; Person C) Förutom ekonomiska mål sätts även mål som är 
relaterade till respektive verksamhet upp. Det kan handla om kundnöjdhet 
eller driftsäkerhet eller inom Kundtjänst till exempel hur många kunder 
som inte får svar eller väntetid. Det är också dessa mål, vilka i högre grad 
är länkade till specifika aktiviteter, som ligger till grund för den bonus som 
utbetalas på grupp- eller individnivå och som utgör 20 procent av 
medarbetarbonusen. (Person B) 
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Säljare 
 
Säljarna inom Företag B har ett eget bonussystem som är länkat till deras 
säljmål. Vanligen är dessa säljmål kopplade till ekonomiska mått såsom 
intäkter eller försäljning som till exempel att säljaren ska ta in ett visst antal 
order eller att sälja ett visst antal produkter. Säljarnas bonus är i högre 
utsträckning kopplad till deras individuella prestationer i jämförelse med 
anställda inom andra funktioner i företaget. (Person C)  
 
Inom säljfunktionen finns tre olika säljgrupper vilka skiljer sig åt i fråga 
om vilka kunder de inriktar sig på. Dessa, vilka Person A benämner 
säljnivåer, har också olika så kallade maxtak på den rörliga delen av lönen, 
det vill säga på bonusen. Enligt Person C ligger de olika nivåerna på 
säljarnas maxtak mellan cirka 50 000 och 250 000 per år. Den bonus 
säljaren får skiljer sig bland annat åt beroende på volym vilket innebär att 
exempelvis säljare som har storföretag som kunder ofta har en högre bonus 
eftersom kunderna köper större volymer. (Person A) Säljarna utvärderas 
enligt Person C på tre till fyra kriterier vilka grundas på både individuella 
mål samt på gruppmål. Det kan också skilja sig mellan säljare i hur stor 
andel dessa har individuella mål länkade till sin bonus, detta beror bland 
annat på vilken typ av försäljning denne ägnar sig åt. Försäljning till en del 
typ av kunder belönas i hög grad genom provision, men i sådana fall 
handlar det om mått på lönsamhetsutveckling hos en kund som en grupp 
eller individ har hand om. När det gäller förmåner menar Person B att 
säljarna ofta har tjänstebil vilket vanligen är en förmån för personer på 
högre nivå i företaget eller marknadskänslig personal. För säljarna ses 
tjänstebilen förutom som förmån också som arbetsredskap.  
 

Kundtjänst 
 
Även företagets kundtjänst har ett speciellt bonussystem som skiljer sig 
från de övriga verksamheterna (Person A). Kundtjänstfunktionen består 
enligt Person D av kundtjänstsäljare som tar emot kunder, beställningar och 
reklamationer, administratörer som tar hand om ärenden som kräver en 
djupare behandling samt medarbetare som hanterar felanmälningar från 
kunder. Belöningssystemet ska inom kundtjänst fungera som ett 
styrinstrument för att få kundtjänstmedarbetarna att uppnå de mål som är 
uppsatta. Enligt Person D har Kundtjänsts medarbetare en ganska liten 
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bonus i förhållande till den fasta lönen. Den fasta lönen uppgår i kundtjänst 
till 60 procent av totala lönen och provisionsdelen till 40 procent om den 
anställde kommer upp till maximal bonus. När det gäller de mål som sätts 
upp i verksamheten så har personalchefen för Kundtjänst möjlighet att 
påverka den del av bonusen som tillhör Kundtjänst. Personalchefen är även 
ansvarig för denna del av bonusen, men samarbetar dock med 
verksamhetschefer som tar fram förslag på de kriterier som ska gälla för 
bonusen. De mål som ska gälla för hela verksamheten sätts av företagets 
ledning. (Person D) 
 
De mål som sätts inom Kundtjänst och vilka ska gälla för medarbetarna kan 
uttrycka sig i att ett visst antal tjänster ska säljas eller att ett visst antal 
gamla kunder ska tas tillbaka men även i andra mått såsom svarstid eller 
antal samtal. Kundtjänstmedarbetarna utvärderas enligt Person D på tre 
olika typer av mål; säljmål, effektivitetsmål samt ekonomiska mål varav de 
ekonomiska målen står för koncernens och bolagets resultat. Endast då 
samtliga dessa mål är uppnådda utgår maximal bonus till den anställde. Om 
företaget som helhet inte uppnår de ekonomiska målen innebär detta 
därmed också att den anställde inte kan nå upp till sin maximala bonus. 
(Person D) 
 

5.2.9 Problematik i anslutning till bedömning och belöning av den 
anställde 

 
Person B ser inga problem med uppsättandet av ett belöningssystem inom 
ett företag med ett flertal olika yrkesgrupper samt nivåer. Person D menar 
dock att systemet sett ur Kundtjänsts perspektiv är mycket tungt 
administrativt sett på grund av att det måste ske så mycket rapportering. 
Med detta avses att det är flera olika funktioner och nivåer inblandade och 
att systemet inte blir tillräckligt flexibelt när företaget byter inriktning. En 
ytterligare nackdel med systemet är enligt Person D att detta kan leda till 
förväntningar bland medarbetare om att dessa alltid ska uppnå sin 
maximala bonus.  Detta är framförallt risken då det gått bra för företaget 
under en längre period. Person D menar att då kundtjänstmedarbetarna 
måste ta hänsyn till ekonomiska kriterier såväl som effektivitetskriterier 
och säljkriterier blir det för dem svårt att fokusera på försäljningen. Ett mer 
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lämpligt alternativ till nuvarande upplägg skulle enligt denne vara att ha en 
fullständigt provisionsbaserad bonus på de produkter och tjänster som säljs.  
 
Även Person C tar upp att det system som företaget har innebär ett stort 
administrativt arbete och att det i anslutning till uppsättning av mål sker 
mycket diskussioner då dessa mål kommer att bli mycket avgörande för 
bonusutfallet. Utöver detta anser Person C;  
 
”Likaså tycker vi kanske att säljare är ensidigt inriktade på sin bonus. Allt 

man gör funderar man på- vad innebär detta för mitt bonusutfall? 
Nackdelen är att det blir lite stelbent på det här sättet.” 

 
Person C tar även upp att det i ett stort företag som detta är svårt för 
individen att se exempelvis hur denne påverkar det övergripande 
ekonomiska resultatet för koncernen som helhet;  

 
”För den enskilda individen så ser man ju inte hur man påverkar 

övergripande ekonomiska resultatet för hela koncernen.” 
 
Person B menar även denne att bonusfrågor inte är oproblematiska men ser 
det ändå som fullt möjligt att ha en bonus som i hög grad är relaterad till 
koncernens resultat. Denne menar att det i ett sådant fall är viktigt att 
framhäva att varje medarbetares insats är viktig för företagets totala resultat 
och att det är viktigt att medarbetaren förstår sin del i helheten och känner 
att han eller hon kan påverka. En sådan känsla hos medarbetaren uppnås 
enligt Person B bland annat genom att företaget går bra och genom att 
informera medarbetarna. Person A menar att koncernbonusen finns till för 
att skapa en sammanhållning men att det även finns nackdelar med denna; 
 

”Vi måste ha en bra sammanhållning för att bolaget ska gå bra men det 
finns ju ändå vissa saker som blir lidande vad gäller påverkansmöjligheter 
för individen […] Så därför vill man ju att man ska kunna påverka […].den 
här delen. Det är även viktigt att alla intresserar sig för hur bolaget går.” 
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6 Analys 
 
 
I detta kapitel använder vi oss av den referensram, som vi tidigare 
presenterat, för att analysera det empiriska material vi samlat in. Utifrån 
vår analys ska vi i nästa kapitel dra slutsatser och svara på de frågor som 
ställts upp i vår problemformulering. 

 
6.1 Företag B och AstraZeneca  

 
Både Företag B samt AstraZeneca är verksamma på den svenska 
marknaden och har i Sverige organisationer av ungefär liknande storlek 
räknat i antal anställda. Astra Zeneca är dock, sett till antal anställda i 
världen, större än Företag B samt har i högre utsträckning organisationer i 
andra länder. Företagen är verksamma inom olika branscher vilket enligt 
vår mening haft inverkan på hur dessa ser på sina belöningssystem. Vi ser 
Astra Zeneca som mer forskningsintensivt medan Företag B kan ses som i 
högre grad fokuserat på försäljning av olika slag.  
 

6.1.1 Företagens definition av belöning 
 
Vi beskriver i detta avsnitt hur de intervjuade på Företag B samt Astra 
Zeneca uppfattar belöningsbegreppet samt vad de menar kan anses ingå i 
detta.  Anledningen till att vi ser detta som viktigt att belysa är att olika 
personers eller företags definition av vad som ska anses vara en belöning 
också kommer att ha inverkan på hur dessa svarar i vår studie. 
Intervjupersonerna på Företag B anser att belöningsbegreppet och vad som 
innefattas i ett belöningssystem innefattar den fasta och den rörliga lönen 
samt att det kan innefatta förmåner samt gratifikationer. Detta motsvarar 
det Crandall & Wallace (1998) benämner den direkta delen i 
belöningsbegreppet. En av de intervjuade inom Företag B tar även upp 
arbetsuppgifter, egenutveckling och uppskattning som ges till medarbetare 
och menar att dessa faktorer bör finnas med då belöningsbegreppet 
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diskuteras i stort. Denna syn stämmer in på Crandall & Wallaces (1998) 
begrepp på belöning som helhet, vilket också innefattar den indirekta delen. 
I likhet med Lawler (1990) ses dock inte kultur som en del i begreppet. En 
annan av de intervjuade menar att faktorer som arbetsmiljö och 
karriärmöjligheter inte kan anses ingå i belöningssystemet men anser att 
exempelvis möjligheten till kompetensutveckling i en del fall kan uppfattas 
som en belöning av den anställde. Då synen på vad som ska anses vara en 
belöning skiljer sig åt mellan intervjupersonerna ser vi detta som speglingar 
av deras individuella uppfattningar om belöningar snarare än som en för 
företaget enhetlig klassificerig av hur belöningsbegreppet definieras.  
 
På AstraZeneca talas det om belöning på fyra olika nivåer vilka går från det 
innersta begreppet som innefattar grundlön samt bonus till att i dess vidaste 
mening innefatta faktorer såsom personalutveckling, lärande samt 
arbetsmiljö. Det sätt som AstraZeneca ser på belöningsbegreppet i dess 
vidaste bemärkelse liknar Crandall & Wallaces (1998) definition. Liksom i 
Företag B’s ingår dock inte kultur i begreppet.  
 

6.1.2 Syfte med företagens belöningssystem 
 
Vi menar att det, utöver definition av belöningsbegreppet, är viktigt att 
redogöra för vad de intervjuade anser att belöningssystemet har för syfte. 
Anledningen till att vi ser detta som intressant att ta upp är att även detta 
enligt vår mening kan ha inflytande på hur intervjupersonerna ser på de 
faktorer vi önskar belysa. De intervjuade vid både Företag B och 
AstraZeneca tar upp att belöningssystemet finns till för att motivera de 
anställda dels att göra rätt saker och dels till att prestera väl. Ett annat 
viktigt delsyfte med belöningssystemet på Företag B såväl som på 
AstraZeneca består i att företaget med hjälp av detta ska attrahera och 
behålla kompetent arbetskraft. Båda dessa syften tas upp i 
belöningslitteraturen bland annat av Merchant et al (2003) som menar att 
huvudmålet med ett belöningssystem är att motivera de anställda. Risher i 
Deephouse (1999) menar vidare att ett viktigt syfte med ett 
belöningssystem är att kunna rekrytera kompetent personal. I AstraZeneca 
är även syftet med belöningssystemet att detta ska stödja företagets 
styrprocess genom att ge de anställda incitament till att göra ett bra arbete 
så att företaget kan uppnå sina mål. Liksom i AstraZeneca ska 
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belöningssystemet även i Företag B fungera som ett styrinstrument för att 
få medarbetarna att uppnå de mål som är uppsatta. I Företag B är dock de 
individuella målen inte alltid kopplade till en belöning och vi anser att detta 
kan försvåra uppnåelse av dessa mål. Detta grundar vi på att belöningen 
enligt Merchant et als (2003) resonemang verkar som ett ekonomiskt 
incitament som motiverar den anställde att arbeta i enlighet med företagets 
strategi.  
 

6.2 Bedömningsprocessen  
 

6.2.1 Uppsättande av prestationsmål  
 
I AstraZenecas målstyrningsprocess sätts de övergripande affärsmålen som 
sedan kommuniceras ut i organisationen och bryts ner i företaget i olika 
steg ända ner på individnivå där målsättningen hela tiden är inriktad på att 
målen ska bidra till företagets övergripande strategi. Detta är också det sätt 
enligt vilket exempelvis Lawler (1990) och Merchant et al (2003) menar att 
strategiska ska mål brytas ner till olika nivåer i organisationen samt 
kommuniceras ner i organisationen. På både AstraZeneca och Företag B 
sätts de individuella målen upp i samtal mellan den anställde och dennes 
närmste chef. Inom Företag B poängteras att det är viktigt att dessa mål ska 
vara utmanande men nåbara. Att den anställde ska kunna uppnå de uppsatta 
målen är också är enligt Merchant et al (2003) ett viktigt kriterium för att 
målet ska verka motiverande för den anställde. På både Företag B och 
Astra Zeneca har bedömningsprocessen, det vill säga uppsättandet av mål 
och bedömning av individens prestationer i hög grad länkats till respektive 
verksamhet.  

6.2.2 Mätning av den anställdes prestationer 
 
De mått som används för bedömning av de anställda är också i hög grad 
anpassade efter verksamhetens karaktär och har exempelvis inom 
verksamheter så som Forskning och Utveckling i högre grad kvalitativa 
inslag, medan mått inom försäljning i högre grad är av kvantitativ karaktär. 
I båda företagen sätts det upp mål på individnivå. Dessa är satta dels utifrån 
företagets och funktionens övergripande mål men även utifrån individens 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Skillnaden mellan företagen är 
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graden i vilken individens måluppnåelse är länkad till dennes belöning. När 
det gäller uppsättandet av prestationsmått finns detta på både Företag B och 
Astra Zeneca på tre nivåer. Den högsta nivån, vilken är relaterad till 
koncernens resultat, består av finansiella mått i form av exempelvis EPS4 
eller EVA5. Den nivå som ligger under denna baseras antingen på bolagets 
eller på funktionens resultat och även i detta fall är det finansiella mått som 
ligger till grund för mätningen. Den nedersta nivån består av individuellt 
resultat eller gruppresultat och mäts högre utsträckning i form av andra 
typer av mått så som kvalitetsmått i form av till exempel leveransförmåga i 
AstraZeneca och kundnöjdhet i Kundtjänst i Företag B eller kvantitetsmått 
i form av orderingång för säljarna i Företag B och antal föredrag som hålls 
av en forskare i AstraZeneca. Vi ser mönstret att konkretiseringsgraden 
ökar ju närmare individen målen och måtten inom de två företagen är. Vi 
ser det som troligt att dessa företag, precis som Svensson & Wilhelmsson 
(1989) beskriver har utgått ifrån uppsatta strategiska mål och brutit ner 
dessa på individnivå för att kunna göra dessa mål förståeliga, påverkbara 
samt nåbara för individen. Att de mål individen ska utvärderas på uppfyller 
dessa kriterier är enligt Merchant et al (2003) ett krav för att målen ska 
anses vara effektiva. Vi menar att företagen genom att formulera 
väldefinierade mål vilka är kopplade till prestationsmått med en hög 
konkretiseringsgrad för individen kan anses sträva mot detta. 
 

6.2.3 Bedömning av den anställdes prestationer 
 
Inom säljfunktionen både på Astra Zeneca och på Företag B bedöms de 
anställda i hög grad genom objektiva ekonomiska mått som försäljning 
eller intäkter vilka kan mätas i företagets ekonomisystem. Detta kan 
förklaras genom Baker et als (1998) resonemang om att det för vissa 
yrkesgrupper lättare att sätta upp objektiva mått. Vi menar utifrån detta 
resonemang att säljare utgör en sådan grupp där det finns större möjligheter 
att bedöma de anställdas prestationer med objektiva mått. Vi menar 
dessutom att det finns yrkesgrupper där användandet av objektiva mått 
lämpar sig mindre bra. Detta kan exemplifieras genom att de mål som sätts 
upp för forskare inom Astra Zeneca bland annat måste ta hänsyn till 
behovet av kreativitet inom forskningsyrket. Vi menar att kreativitet inte 

                                                 
4 Earnings Per Share –, vilket innebär företagets vinst delat på antal aktier (Merchant et al, 2003) 
5 Economic Value Added – finansiellt mått som reflekterar företagets värdeökning (Merchant et al 2003) 
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fullständigt går att mäta med objektiva mått och ser därför forskare som 
exempel på yrkesgrupper för vilka det kan vara svårt att sätta upp objektiva 
mått.  
 
Forskare inom Astra Zeneca involveras i målsättningsprocessen genom att 
de själva får sätta upp mål vilka sedan godkänns av deras chef. Även 
utvärderingen sker av den anställde där dennes chef på samma sätt 
involveras. Vi menar, återigen baserat på Baker et als (1998) resonemang, 
att en subjektiv utvärdering kan vara nödvändig på forskningsavdelningen 
då det enligt vår mening är svårare att kvantifiera vad den enskilde 
forskaren har åstadkommit. Dessutom menar vi, i likhet med Baker et al 
(1998), att om överdrivet stora krav ställs på att resultatmätningen ska vara 
objektiv finns det också risk för att fokus läggs på sådana faktorer som kan 
mätas snarare än på det som är viktigt för företaget. På forskningsenheten 
handlar det exempelvis mycket om att forskaren ska dela med sig av den 
kunskap denne har, vilket enligt vår mening är detta någonting som kan 
vara svårt att objektivt mäta. AstraZeneca försöker fånga delar av denna 
aspekt genom att mäta till exempel hur många föredrag som en forskare 
håller och enligt vår mening fångar dock detta mått endast delar av de 
denna aspekt. För att fånga prestationer som går utanför de mål och mått 
som sätts upp har AstraZeneca dock något som kallas ”övrigt bidrag till 
verksamheten” där helhetsbilden av hur den anställde gör sitt arbete 
bedöms.  
 
Inom AstraZeneca finns en grundläggande regel som säger att varje mål, 
för att kunna ses som väl fungerande, måste vara kopplat till ett mätetal. 
Anledningen till detta är att det på ett objektivt sätt ska kunna gå att mäta 
om målet är uppnått eller inte. Detta leder oss att anta att det finns önskan 
på AstraZeneca om att på ett objektivt sätt kunna bedöma anställda även på 
forskningsavdelningen. Vi ser det som sannolikt att denna önskan grundar 
sig på de nackdelar som bland annat Lawler (1990) anser är förknippade 
med subjektiv utvärdering. Denne menar att det vid subjektiv utvärdering, 
då den genomförs av enskilda individer, finns risk att den som utvärderar är 
färgad av känslor och av dennes egna uppfattningar. AstraZeneca har enligt 
vår mening försökt undgå detta genom att flera personer involveras i den 
subjektiva bedömningen av den anställde. I bedömningen av den anställde 
på forskningsavdelningen sker diskussioner mellan anställd, chef samt 
medarbetare vilket kan ses som ett sätt att söka minska känslomässigt 
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färgade bedömningar. Även den så kallade ”farfarsprincipen” som 
tillämpas överallt på AstraZeneca kan ses som ett sätt att minska de 
negativa effekterna av subjektiv utvärdering då varje chef kontrolleras av 
direkt ovanstående chef exempelvis i sin målformulering. Företaget kan 
enligt ovanstående resonemang anses arbeta mot de kriterier på precision 
och objektivitet som bland annat tas upp av Merchant et al (2003) vilka 
innebär att bedömningen av den anställde inte ska påverkas av slumpen 
eller av den person som utvärderar denne. Merchant et al (2003) menar 
vidare att i ju högre grad subjektiv utvärdering används desto större är 
kravet på att den anställde har förtroende för sin chef. Dessutom anser 
Lawler (1990) att belöningar endast ska vara knutna till subjektiv 
utvärdering av den anställdes prestationer om företaget har skapat 
förutsättningar för detta genom att ha en stödjande kultur där utvärdering 
tas på allvar samt att relationen mellan chefen och den anställde är öppen. 
Astra Zeneca betonar vikten av ett gott ledarskap vilket vi menar kan ses 
som en följd av behovet att skapa ett gott klimat för subjektiv utvärdering  
 
Utifrån de empiriska undersökningar vi gjort har vi fått uppfattningen att 
AstraZeneca i högre grad än företag B använder sig av subjektiv 
utvärdering av de anställda samt i högre grad länkar bonus till resultat från 
den subjektiva utvärderingen. Vi ser detta som en bidragande orsak till 
varför ett bra chefsskap/ledarskap betonas så starkt inom Astra Zeneca. Vi 
anser att det utspridda användandet av subjektiv utvärdering kan bygga på 
att AstraZeneca har större inslag av till verksamheter där det är svårt att 
mäta den enskildes resultat samt att objektiv mätning av resultat kan ge 
större negativa effekter för ett företag som AstraZeneca där Forskning & 
Utveckling är en mycket viktig del än för Företag B där denna del är 
mycket mindre. Vi menar med detta att AstraZenecas framgång bygger mer 
på Forskning & Utveckling och forskarnas förmåga och kreativitet än i 
Företag B där de anställda i större utsträckning arbetar med produkter som 
utvecklats av andra företag.  

 

6.2.4 Utvärdering baserad på individens eller gruppens prestationer 
 
Mycket av arbetet inom företag B är projektorienterat och det finns en 
önskan om att åtminstone en del av utvärderingen av den enskilde och 
bonusutfallet för denne ska vara länkat till projektets resultat. Vi tolkar 
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intervjupersonernas svar som att det dock inte sker någon utvärdering av 
individen i projektet eftersom detta ses som svårt att mäta och från 
företagets sida skulle innebära alltför stora administrativa insatser. Även 
inom AstraZeneca sker arbete i projektform och här finns uppsatta 
gruppmål. Dock är filosofin i AstraZeneca att det i slutändan är den 
individuella insatsen som ska belönas. Så som Lawler (1990) beskriver kan 
det uppkomma mätproblem då den individuella prestationen i gruppen ska 
bedömas. Vi menar att företagen skiljer sig åt vad gäller hur de har hanterat 
denna problematik. Företag B genomför inte i hög utsträckning mätning på 
individens prestationer i gruppsammanhang utan bedömningen görs i 
sådana fall på gruppens prestationer. Detta kan enligt vår mening te sig 
problematiskt då det är viktigt att individen ska kunna påverka det denne 
bedöms på och belönas för. När en individ bedöms på gruppens resultat 
innebär detta också att dennes möjlighet att påverka det han eller hon 
utvärderas på minskar. Detta kan också få effekter som verkar 
omotiverande för individen. Risken finns också, menar Merchant et al 
(2003) att en del individer sänker sin prestationsnivå då de inser att deras 
egen arbetsinsats ej är avgörande för det resultat de ska bli utvärderade på.  
 
AstraZeneca mäter i motsats till Företag B i hög grad individens bidrag till 
gruppmålen. En viktig anledning till detta är just att undvika signaler till 
högpresterande individer om att det inte lönar sig att arbeta hårt, vilket 
skulle kunna vara risken om endast gruppmål användes för utvärdering. Det 
ses på AstraZeneca som att tillämpandet av gruppmål skulle leda till av 
lågpresterande individer stannar i företaget medan de högpresterande 
individerna kanske väljer att lämna detta. Det finns dock enligt Lawler 
(1990) ett antal problem som kan uppkomma vid tillämpandet av 
individuell bedömning i grupp. Störningar i arbetet i form av konkurrens 
mellan gruppmedlemmar kan uppkomma samtidigt som företaget genom 
att fokusera på individens prestationer sänder ut signaler om att det 
individuella arbetet är viktigare än det arbete som gruppen utför. 
AstraZeneca har försökt lösa denna problematik genom att använda sig av 
ett bedömningskriterium som kallas ”övrigt bidrag till verksamheten”. 
Detta innebär att det i bedömningen av en anställd ingår en 
helhetsbedömning där inte endast de individuella prestationerna, utan även 
det som individen tillfört i grupp- eller projektarbete räknas in och bedöms. 
Vi anser att problemet med att individen blir alltför inriktad på sina egna 
prestationer inte helt kan avhjälpas med genom ”övrigt bidrag till 
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verksamheten”. Eftersom ett företag, genom sitt belöningssystem skickar ut 
signaler om vad som värdesätts i företaget är det i AstreZenecas fall viktigt 
att de uppmärksammar betydelsen av samarbete för att på detta sätt söka 
uppväga de negativa effekterna som kan uppstå i form av konkurrens.  
 

6.3 Att belöna den anställde 
 

6.3.1 Verbala och sociala belöningar samt arbetsrelaterade belöningar 
 
Både företag B och AstraZeneca använder sig av det som bland annat 
Wilson (1994) benämner verbala och sociala belöningar. I Företag B 
poängteras vikten av denna form av belöningar. Exempel på hur företaget 
praktiskt tillämpar dessa är att den anställdes insatser uppmärksammas i 
anslutning till aktiviteter där övriga arbetskamrater deltar. Att 
uppmärksamma den anställdes prestationer hänger också samman med de 
tankar Merchant et al (2003) tar upp om att en belöning som synliggörs 
inför exempelvis medarbetare har en större effekt på den anställdes 
motivation än en belöning som ges i det tysta. Även uppskattning som ges 
till medarbetaren ses inom Företag B som en viktig form av belöning. Vi 
anser att det i företag i största allmänhet finns inslag av verbala och sociala 
belöningar. Dessa kan exempelvis te sig i beröm eller komplimanger ifrån 
arbetskamrater och behöver enligt vår mening ej vara en medveten del av 
ett företags belöningspolicy. Vi menar även att företaget till en liten 
kostnad kan utöka belöningens effekt genom att länka den till genom 
sociala belöningar i form av exempelvis uppmärksamhet.  
 
Även inom AstraZeneca betonas vikten av sociala och verbala belöningar. 
Denna form av belöningar tillhandahålls exempelvis genom att den 
anställde får respons och erkännande för det denne gör. Inom AstraZeneca 
poängteras även vikten av ett gott ledarskap. Baserat på Svenssons (2001) 
resonemang om att det ofta är den anställdes närmsta chef som har den 
största betydelsen för tillhandahållandet av sociala belöningar ser vi det 
som sannolikt att företaget genom att arbeta för ett gott ledarskap också 
söker öka förekomsten av sociala och verbala belöningar inom företaget. 
Svensson (2001) menar att de sociala immateriella belöningarna, vilket 
innefattar det som Wilson benämner verbala och sociala belöningar, i 
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mindre grad är direkt länkade till kostnader för företaget. Vi menar dock att 
företaget för att uppnå ett bra ledarskap, vilket vi baserat på Svenssons 
(2001) resonemang är en förutsättning för en del av de sociala 
belöningsformerna, måste lägga pengar på utveckling och utbildning av 
chefer. Därmed ser vi det som sannolikt att de att de verbala och sociala 
belöningarna ofta kan innebära indirekta kostnader.  
 
Wilson (1994) menar att sociala och verbala belöningar i många fall kan 
vara kraftfulla i motivationen av de anställda. På AstraZeneca betonas 
denna typ av belöningar, men det som framförallt fokuseras utöver ett gott 
ledarskap är utvecklings- och karriärmöjligheter samt den anställdes 
inflytande på sina arbetsuppgifter vilket enligt Wilsons (1994) definition 
kan anses ingå i kategorin arbetsrelaterade belöningar. Karriär- och 
utvecklingmöjligheter som belöning är på AstraZeneca särskilt utvecklade 
på Forskning & Utveckling. Det finns en önskan inom företaget att komma 
ifrån monetära belöningar och istället fokusera på denna typ av 
arbetsrelaterade belöningar. En av anledningarna till detta är att de 
monetära belöningarna, så som exempelvis löneökningar, på AstraZeneca, 
anses ge en intensiv men kortvarig lyckokänsla medan de belöningar som 
enligt Wilson (1994) klassas som arbetsrelaterade anses vara mindre 
intensiva men mer varaktiga. Enligt Merchant et al (2003) är varaktighet ett 
viktigt kriterium för att den anställde ska kunna motiveras av belöningen. 
Vi menar i linje med detta att det är viktigt att chefer och ledare 
medvetandegörs om vikten av denna typ av belöningar och inte bara leds 
att fokusera på materiella belöningar. 
 
Även företag B erbjuder sina anställda kompetensutveckling och 
karriärmöjligheter. Meningarna om ifall dessa arbetsrelaterade faktorer 
tillsammans med intressanta arbetsuppgifter och egenutveckling ska 
betraktas som belöningar går dock isär bland de intervjuade och 
följaktligen anser vi att dessa inte lika uttalat anses som belöningar på 
företag B. Det som Enligt Wilson (1994) kan karaktäriseras som 
arbetsrelaterade belöningar ska ses som belöningar eller snarare som 
någonting som är skilt från belöningsbegreppet. Vi har under intervjuernas 
gång fått uppfattningen om att faktorer som arbetsmiljö och 
karriärutveckling inom Företag B ses som skilt ifrån belöningsbegreppet 
eller åtminstone inte i lika hög grad som inom AstraZeneca tas upp som 
belöningar.  
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6.3.2 Symboliska och materiella belöningar 

 
Vi har genom de intervjuer vi genomfört fått uppfattningen att de 
symboliska och materiella belöningarna är de belöningar av minst vikt både 
inom Företag B samt AstraZeneca. Det finns inom Företag B inslag av 
engångsbelöningar, vilka kan utgöras av exempelvis resor, ledighet eller 
restaurangbesök. Även inom AstraZeneca erhåller anställda som presterat 
något utöver det vanliga belöningar i form av middagar eller biobiljetter. 
Dock tycker vi oss se att det i de två företag vi undersökt inte läggs lika 
stor tyngd vid denna form av belöningar som exempelvis vid monetära eller 
vid sociala och verbala belöningar. Vi har fått uppfattningen att de 
symboliska och materiella belöningarna inom Företag B i de flesta fall är 
relaterade till prestationer av engångskaraktär. Det är också sannolikt att 
dessa belöningar i högre grad än för andra belöningsformer bestäms i 
efterhand då de enligt vad som framkommit i intervjuer är länkade till 
prestationer som inte är förutsedda. Eftersom denna typ av belöningar i 
Företag B är länkade till prestationer utöver det vanliga tycker vi oss 
dessutom även kunna utläsa att dessa belöningar inte i lika hög grad som 
exempelvis monetära belöningar är relaterade till specifika uppsatta mål. Vi 
anser att då länken mellan belöning och mål är svag ger dessa belöningar 
inte samma motivationseffekt som till de andra belöningsformerna. 
Dessutom misslyckas denna belöningsform i att sända ut signaler om vad 
den anställde ska göra för att få belöningen, vilket enligt Merchant et al 
(2003) är viktigt för att belöningen ska verka motiverande för den 
anställde. Dock menar vi att symboliska och materiella belöningar fyller en 
funktion i företagens totala belöningspolicy då dessa tillför den anställde 
känslomässigt värde förutom det materiella värdet. Vi anser att den 
anställde troligen känner sig mer utvald när denne erhåller denna typ av 
belöning på grund av dess sällsynthet. Detta är även något som enligt 
Lawler (1990) får den anställde att värdera belöningen högre. Belöningen 
uppfyller även Merchants kriterie på förståelighet då sambandet melllan 
prestation och belöning blir mycket tydlig efter att den anställde erhållit 
belöningen. Samtidigt sänder företaget ut signaler om att prestationer som 
ligger utanför målsättningen även de kan vara av vikt, vilket vi ser som 
uppmuntrande för de anställda till att bete sig på ett sätt som kan gynna 
företaget trots att handlingarna inte direkt är kopplade till de mål som satts 
upp. 
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När det gäller saker så som arbetsrelaterad utrustning i form av datorer och 
möbler, vilka också enligt Wilsons (1994) definition går in under kategorin 
symboliska och materiella belöningar har vi inte i något av företagen fått 
uppfattningen att dessa skulle ses som belöning. Vi ser det som sannolikt 
att denna typ av utrustning inom dessa företag snarare ses som en 
självklarhet än en belöning. Wilson (1994) menar att en väsentlig 
förbättring vad gäller arbetsutrustning skulle kunna ses som en belöning av 
den anställde. På AstraZeneca ses det som att förbättring av faktorer så som 
arbetsmiljö och liknande inte ska vara länkade till en individ utan till 
gruppen eller organisationen som helhet. Vi håller med i Wilsons (1994) 
resonemang om att arbetsrelaterad utrustning kan verka belönande för den 
anställde men vi menar också att om denna typ av belöning som är starkt 
knuten till arbetsplatsen ges till en enskild anställd, kan detta ha en negativ 
inverkan på medarbetare och skapa avundsjuka.  
 

6.3.3 Monetära belöningar 
 
Monetära belöningar är enligt vår uppfattning de belöningsformer som ges 
störst utrymme i både Företag B och AstraZeneca. Enligt Wilson (1994) 
kan dessa, exempelvis i form av pengar, ses som en allmängiltigt form av 
belöning vilket vi tror stämmer överens i Företag B samt på AstraZeneca 
såväl som i andra företag. Både Företag B samt Astra Zeneca har inslag av 
de tre kategorier av monetära belöningar som Merchant (2003) tar upp.  
 
Inom AstraZeneca finns befattningslön och prestationslön. Dessa två delar 
utgör tillsammans den anställdes grundlön och kan ses som den fasta lön 
som betalas ut. Det är ökningen i prestationslönen som Merchant et al 
(2003) kallar prestationsbaserade löneökningar. Befattningslönen i 
AstraZeneca som namnet indikerar kopplad till den anställdes befattning 
och stiger då den anställde stiger i befattning medan prestationslönen stiger 
till följd av att den anställde utökat sina kompetenser och förmågor och 
därmed kan prestera mer eller bättre. AstraZeneca vill, enligt den modell de 
arbetar efter, i så hög grad som möjligt belöna prestationer genom 
bonussystemet. Grundtanken i detta ligger i att kortsiktiga prestationer ska 
belönas genom bonus och långsiktiga prestationer genom löneökningar. En 
av de intervjuade menar att problemet med detta vore att på grund av den 
ökade osäkerheten om huruvida belöning skulle komma att betalas ut så 
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skulle den anställde på grund av denna osäkerhet att kräva en högre 
kompensation vilket även är i linje med Merchant et als (2003) resonemang 
om att arbetstagaren kommer att kräva högre lön vid högre risk. Vi menar 
även att det kan vara svårt att utforma ett bonussystem som på ett korrekt 
sätt kan fånga upp samtliga aspekter på en anställds prestationer. Vi menar 
att förekomsten av okontrollerbara faktorer, det vill säga sådant som den 
anställde inte själv kan påverka och som inte kan fångas upp av systemet, 
vilket bland annat tas upp av Merchant (2003), försvårar uppsättandet av ett 
sådant system. Detta då den anställde tvingas att bära en del av företagets 
affärsrisk och enligt Merchants et als (2003) resonemang kräver 
kompensation för detta. 
 
Då bonusutbetalningar på Företag B i mycket låg grad är länkade till varje 
anställds individuella prestation ser vi det som troligt att den anställdes 
prestationsökning speglas i lönen och det som Merchant et al (2003) kallar 
prestationsbaserade löneökningar. Genom att använda sig av dessa 
undviker Företag B problematiken med att de anställda tvingas bära 
företagets affärsrisk genom att deras bonusutbetalningar påverkas av för 
dem okontrollerbara faktorer.  
 
Både Företag B och AstraZeneca har kortsiktiga incitamentplaner i form av 
resultatbonus för de anställda. Företag B har ett antal olika bonusprogram 
för olika kategorier av anställda. Vilken typ av bonus dessa får beror dels 
på vilken funktion de arbetar inom och dels på vilken position inom 
företaget de har. För den största delen av de anställda har Företag B en 
medarbetarbonus som grundar sig på koncernens, bolagets samt gruppens 
eller individens resultat. Även AstraZeneca har en liknande uppdelning på 
koncern-, funktions- och individuell bonus för de anställda inom företaget. 
För en del yrkesgrupper förlitar sig både Företag B och AstraZeneca i 
högre grad till kortsiktiga incitamentplaner i form av provision. Detta gäller 
framförallt inom säljfunktionerna där en större del av de anställdas totala 
lön är länkad till bonus eller provision. Detta illustreras till exempel genom 
att fast och rörlig lön motsvarar vardera 50 procent av säljarens lön i 
Företag B medan de anställda inom kundtjänst har en fast lön på 60 procent 
av hela lönen och en rörlig del på 40 procent. 
 
De långsiktiga incitamentplanerna består både inom Företag B och inom 
AstraZeneca av ett optionsprogram. Inom AstraZeneca betalas dessutom 
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den koncernrelaterade delen av bonusen, vilken står för 50 procent av den 
totala bonusen, ut till de anställda i form av aktier. Även detta kan enligt 
vår mening ses som en form av långsiktiga incitament.  
 

6.3.4 Att välja belöningsform 
 

Precis som Svensson (2001) menar vi att det inte finns något självklart svar 
på vilken form av belöning som lämpar sig bäst för att motivera de 
anställda. Vi menar, baserat på Merchant et als (2003) resonemang om att 
individer värdesätter olika typer av belöningar att det kan vara svårt i ett 
företag att utforma belöningar som kan ge samtliga anställda den 
motivation som önskas. Vi ser det, bland annat baserat på Jiambalvo et als 
(1983) resonemang om att arbetstagare blir influerade av olikheter i 
arbetsuppgifter samt olikheter i den miljö de möter, som särskilt 
problematiskt i organisationer såsom Företag B samt AstraZeneca, som har 
många anställda och ett flertal funktioner, att kunna belöna dessa individer 
på ett kostnadseffektivt sätt. I både Företag B och Astra Zeneca används i 
hög grad monetära belöningar. Vi ser det som att företagen till en viss grad 
tillämpar monetära belöningar då dessa i enlighet med Lawlers (1990) 
resonemang kan ses som en allmängiltig form av betalning. Vi anser att när 
de anställde erhåller pengar kan denne också använda dessa efter de 
preferenser de har. Företagen behöver följaktligen inte bekymra sig om att 
anpassa belöningen efter den enskilde då denna själv väljer vad han eller 
hon vill göra med pengarna som erhålls.  
 
Vi får uppfattningen att både Företag B och AstraZeneca söker finna en 
balans mellan de sociala och materiella belöningar som ges ut. Inom 
Företag B används exempelvis sociala belöningar som att den anställde 
uppmärksammas och synliggörs i samband med att ekonomiska belöningar 
i form av exempelvis engångsutbetalningar delas ut. En kombination av 
monetära och sociala belöningar är enligt vår mening nödvändigt för att 
företaget på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna belöna de anställda. Vi 
anser att anledningen till att företagen kombinerar dessa former av 
belöningar delvis kan förklaras genom Svenssons (2001) resonemang om 
att ett företag måste backa upp sociala belöningar med monetära för att de 
anställda inte ska få en känsla av att bli utnyttjade. Som tidigare nämt 
menar de intervjuade i AstraZeneca att effekten av de sociala belöningarna 
har en längre varaktighet än de monetära. Vi menar som tidigare nämnt att 
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företaget till en liten kostnad kan utöka den monetära belöningens effekt 
genom att länka den till sociala belöningar i form av exempelvis 
uppmärksamhet.  
 
I Astra Zeneca används det som Lawler (1990) kallar cafeteria benefits 
vilket innebär att den anställde utifrån ett antal förmånsval kan den 
belöningsform som ger denne högst värde. Även företag B har tankar på att 
införa ett liknande förmånssystem. Detta kan ses som ett sätt att komma 
runt problematiken med att olika personer värderar olika förmåner. 
 

6.3.5 Att länka belöningen till prestationen 
 
Både Företag B och Astra Zeneca har i hög grad relaterat utbetalning av 
bonus till koncernens eller bolagets respektive funktionens resultat. Vi 
menar att företagen i detta fall inte agerat i linje med Merchant et als 
(2003) kriterium om att belöningar för att vara motiverande också måste 
vara påverkbara för individen. Inom Företag B förklaras den höga andelen 
koncern- och bolagsbonus bland annat med att detta är ett sätt att fokusera 
på det ekonomiska resultatet, det vill säga på koncernens prestationer. Det 
är också ett sätt att skapa en sammanhållande känsla. Vi ser det, baserat på 
Lawler (1990), som sannolikt att de anställda då de bedöms på 
organisationens resultat i högre utsträckning kommer att intressera sig för 
organisationens prestationer. Dock menar vi att det finns nackdelar med ett 
sådant upplägg. Dels krävs det enligt Lawler (1990) i ett sådant fall att en 
större kompensation är kopplad till resultatet för att den anställdes 
motivation ska påverkas. Dessutom tolkar vi Lawlers (1990) resonemang in 
att den anställde i lägre utsträckning kommer att intressera sig för sina 
individuella prestationer då denne belönas på basis av organisationens 
resultat vilket enligt vår mening kan ses som negativt för organisationen 
som helhet. Vi menar vidare att det, då individen inte i hög grad kan 
påverka sin bonus finns en risk för att de anställda, när det går bra för 
företaget, tar bonusen för given och snarare ser den som en del av sin lön. 
När det däremot går dåligt för företaget ser vi en risk i att de anställda 
istället upplever frustration, framförallt i de fall de själva presterat väl, då 
bonus inte faller ut. Vi ifrågasätter användandet av monetära belöningar 
som är svagt länkade till individens prestation. Företag B har exempelvis 
en medarbetarbonus vilken kan sträcka sig ifrån 0-38000 kronor på ett år 
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beroende på hur det går för företaget samt gruppen eller eventuellt 
individen. Vi menar i linje med Merchants et als (2003) resonemang, att då 
individuella prestationer inom Företag B i mycket låg grad länkas till bonus 
kommer den motiverande effekten att utebli. Det bör dock poängteras att 
både Företag B och AstraZeneca  ämnar knyta en större del av bonusen till 
individuella prestationer och därmed är väl medvetna om problematiken.  
 

6.4 Att bedöma och belöna olika yrkesgrupper samt 
anställda på olika nivåer  

 

6.4.1 Bedömning och belöning av anställda på olika funktioner 
 
I fråga om hur Företag B samt AstraZeneca skiljer bedömningen av de 
anställda mellan de olika yrkesgrupperna och funktionerna ligger den 
största skillnaden i måluppsättningen. Inom båda företagen är 
måluppsättning och prestationsmätning starkt länkad till verksamhetens 
karaktär och hänsyn har tagits till att arbetsuppgifter och önskat resultat 
skiljer sig åt funktioner emellan. Detta kan förklaras genom Thompsons 
och Lawrence & Lorschs (i Jiambalvo et al 1983) resonemang om att olika 
slags färdigheter och prestationer fordras från individer verksamma inom 
olika delar av företaget och att detta i sin tur bör ha inverkan på de grunder 
som de anställda mäts och bedöms på. I de två företagen skiljer det sig även 
funktioner emellan vilket beteende som premieras, vilket kan förklaras 
genom detta resonemang. En annan förklaring till skillnaden i hur mätning 
i de olika funktionerna i det två företagen är enligt Lawlers (1990) 
resonemang om att ett företag kan mäta olika saker i de skilda 
funktionerna.  
 
Lawler (1990) menar att anställda i olika funktioner har olika behov. Vi ser 
det som att företagen dock inte i hög grad har anpassat belöningsprocessen 
efter olika funktioner och efter de anställda inom respektive verksamhet. 
Båda företag har liknande belöningar till samtliga anställda och har inte 
anpassat dessa efter respektive anställds preferenser. Dock erbjuder 
AstraZeneca sina anställda så kallade cafeteria benefits vilka diskuterades 
under rubrik Monetära belöningar. 
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Inom Företag B har det i vissa fall funnits ett behov att höja lönerna för att 
kunna anställa personer inom specifika yrkesgrupper.  På AstraZeneca 
menar en intervjuperson att det inom Forskning och Utveckling är speciellt 
viktigt att attrahera och behålla kompent arbetskraft. Enligt Lawler (1990) 
skulle detta kunna innebära att lönen sätts högre för denna yrkesgrupp. 
Detta har i AstraZeneca dock inte påverkat belöningssystemet eftersom 
detta är snarlikt i hela företaget.  
 

6.4.2 Belöning av anställda på olika nivåer  
 
Inom Företag B är bonusen uppbyggd olika för anställda på olika nivåer. På 
de lägre nivåerna finns den så kallade medarbetarbonusen som utgår som 
ett krontal. När det gäller chefer på högre nivåer i organisationen är 
bonusen i högre grad länkad till företagets prestationer. I detta fall kan 
procentdelen av den totala lönen som är prestationsrelaterad variera ifrån 
15-35 procent. Även Astra Zeneca har ett liknande upplägg där ledare på 
högre nivå har en större andel av sin lön länkad till prestationer. Detta 
upplägg kan förklaras genom Lawlers (1990) resonemang om att anställda 
på högre positioner i organisationen bör ha en större del av sin lön länkad 
till företagets prestationer eftersom de ofta har ett högre direkt inflytande 
på organisationens resultat.  
 
AstraZenca har ett speciellt belöningssystem för de 250 högsta cheferna. 
De två systemen är uppbyggda på samma sätt men för de högre cheferna 
finns en starkare koppling mot EPS, Earnings Per Share. Detta är i linje 
med Lawlers (1990) resonemang om att måtten bör variera beroende på 
vilken nivå den anställde befinner sig i företaget och med Rays (1997) 
resonemang om att de finansiella måtten är av större vikt på de högre 
nivåerna. Att användandet av finansiella mått blir viktigare kopplar vi till 
att dessa mäter organisationens resultat som helhet och att chefer i enlighet 
med Lawler (1990) bör utvärderas på detta resultat då de har ett större 
direkt inflytande på detta.   
 
Både Företag B och AstraZeneca har centralt uppsatta kriterier för hur 
löner ska sättas. Så som Lawler (1990) tar upp kan det finnas en idé i att 
avlöna anställda på olika nivåer i företaget olika i förhållande till 
marknadslönerna. Detta gäller framförallt om vissa positioner är viktigare 
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för företaget än andra. Vi får dock uppfattningen att detta är någonting som 
företagen försöker undvika. Både inom Företag B och inom Astra Zeneca 
ses lön som någonting nödvändigt men inte avgörande för att kunna 
attrahera önskad arbetskraft. Vi ser det som att företagen försöker att 
upprätthålla marknadsmässiga löner, men att de snarare konkurrerar om 
arbetskraft med andra medel. Detta innefattar exempelvis olika former av 
förmåner samt arbetsrelaterade värden så som arbetsmiljö, intressanta 
arbetsuppgifter samt bra ledarskap. De monetära belöningarna kan med 
andra ord ses som nödvändiga för att den potentielle arbetstagaren 
överhuvudtaget ska överväga att ta anställning vid företaget. Detta, 
alltmedan andra belöningar, vilka enligt Svenssons (2001) resonemang kan 
klassas som sociala, ses som mer viktiga då individen ska välja mellan 
olika arbetsgivare. 
 
Inom Företag B finns det olika typer av förmåner för olika nivåer i 
företaget. För ledningsskiktet finns olika förmånsval vilka innefattar 
möjlighet att välja mellan bil, lönetillägg och hemservice. Inom 
AstraZeneca har alla anställda samma förmåner med undantag för 
bilförmåner som är knutna till vissa positioner i företaget. Detta ser vi som 
ett exempel på det Hume (1990) kallar harmonisering av belöningar och 
förmåner. Vi ser det därmed, utifrån Humes (1990) resonemang, som 
troligt att de skillnader som finns mellan de anställda med avseende på 
ansvar och bidrag till verksamheten på AstraZeneca främst reflekteras i 
deras löner. (Hume, 1990) 
 
Vi menar att det, precis som Hume (1990) resonerar, kan finnas fördelar i 
att belöna anställda på olika nivåer på olika sätt. Vi delar Merchants (2001) 
uppfattning om att olika anställda kan antas värdesätta olika former av 
belöningar. Dessutom menar vi, även om vi inte uppfattar detta som en 
generell teori, att Svenssons (2001) resonemang om att personer med låg 
lön i högre grad värdesätter monetära belöningar kan te sig rimligt. Vi 
menar utifrån detta att andra värden än rent monetära kan antas öka i 
betydelse då den anställde uppnått en viss levnadsstandard. Med detta vill 
vi också ha sagt att vi ser monetära belöningar som en sorts 
grundförutsättning och att dessa har en motiverande effekt upp till en viss 
nivå. När den anställdes grundläggande behov fyllts skapas nya behov som 
i högre grad är relaterade till sociala belöningar. Detta resonemang bygger 
till viss del på bland annat Maslows behovsteorie som Hume (1994) tar upp 
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i anslutning till belöning och motivation. Då vi anser att personer på högre 
nivå i företaget också tenderar att ha högre lön än personer på lägre nivå i 
företaget menar vi att ovanstående resonemang skulle kunna visa på ett 
behov att i högre grad tillämpa sociala belöningar ju högre upp i 
organisationen den anställde befinner sig. Vi vill påpeka att vi ser förmåner 
så som företagsbil som materiella, men även som immateriella sociala 
belöningar då vi menar att dessa är förknippade med status och 
uppmärksamhet vilket kan ses som ett förstärkande av den materiella 
belöningen. Samtidigt som vi ser det som relevant att i en del fall länka 
olika förmåner till anställda på olika nivåer på företaget menar vi att det i 
enlighet med Lawler (1990) kan finnas nackdelar med att i alltför hög grad 
länka olika belöningsformer till olika nivåer i företaget. Vi menar att detta 
kan ha negativ inverkan på de anställda som inte blir belönade och leda till 
att dessa tappar förtroende för ledningen.  
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7. Slutsatser 
 
Vi ställde i början av denna studie upp ett antal problemfrågor som vi 
genom empiriska och teoretiska studier ämnade besvara. Genom den 
analys vi gjort av det material vi samlat in kan vi detta kapitel presentera 
de slutsatser vi kommit fram till.  Slutsatserna ska dels föra fram kärnan i 
vår analys samt svara på de problemfrågor vi ställt upp i början av denna 
studie. 
 
Det finns ett flertal faktorer som har inverkan på hur företag väljer att 
bedöma och belöna sina anställda. Vi menar dock att sammansättningen av 
dess arbetskraft har stort inflytande för företagets möjligheter att på ett 
effektivt sätt bedöma och belöna sina anställda. I våra slutsatser har vi som 
illustrerande exempel tagit upp aspekter på två yrkesgrupper vilka kan ses 
som mycket olika ur bedömnings och belöningshänseende, nämligen 
forskare och säljare. Vidare har vi undersökt hur personer på olika nivåer i 
företaget bedöms och belönas. Slutligen tar vi upp hur förekomsten av 
anställda i olika yrkesgrupper samt på olika nivåer påverkar företags sätt att 
bedöma och belöna sina anställda.  
 
 
Hur sker bedömning av anställda i olika yrkesgrupper samt på olika 
nivåer i stora koncerner med ett flertal nivåer samt funktioner? 
 
I fråga om den process där de anställda bedöms ligger den största 
skillnaden som finns mellan de olika yrkesgrupperna samt funktionerna i 
de mål som sätts samt i de mått som mäter uppfyllelsen av dessa mål. 
Målen är anpassade till varje verksamhet och dess karaktär och hänsyn har 
tagits till att arbetsuppgifter och önskat resultat skiljer sig åt mellan 
funktionerna. Det finns i företagen en strävan att använda sig av objektiva 
mått eller att i de fall subjektiv utvärdering sker i största möjliga mån 
minska de subjektiva inslagen genom att ett flertal personer involveras i 
utvärderingsprocessen. 
 
Företagens möjlighet att använda objektiva mått beror till stor del på 
verksamhetens karaktär. I verksamheter såsom exempelvis Forskning och 
Utveckling är framgången starkt länkad till faktorer som kreativitet och 
samarbete vilket inte i hög utsträckning kan mätas på objektiva grunder. På 
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en säljavdelning ligger däremot ett större fokus på mål som är direkt 
mätbara med objektiva mått. Säljaktiviteten skapar ett värde som är lätt att 
mäta i förhållande till företagets resultat genom olika former av 
försäljnings- samt intäktsmått.  
 
När det gäller utvärdering av anställda inom olika funktioner finns det en 
tendens att bedöma individuella resultat på försäljningsfunktionen 
samtidigt som det inom Forskning och Utveckling i högre grad sker 
utvärdering på gruppnivå. Anledningen till att det ses som viktigt att 
relatera individens arbete till gruppens inom Forskning och Utveckling är 
att funktionens framgång i hög grad bygger på ett bra samarbete forskare 
emellan. Inom försäljningsfunktionen ligger fokus i hög grad på 
individuella resultat. Det finns inte samma behov av samarbete säljare 
emellan utan i flera fall är det snarare positivt med viss grad av konkurrens 
bland de anställda. Dock finns det även inom försäljningsfunktionen ett 
behov av att skapa en känsla av samhörighet och av att se till att de 
individuella målen inte går före företagets intressen. Därför sker 
utvärdering på grupp, funktions- eller företagsnivå även på försäljare.  
 
I fråga om hur bedömningen av de anställda skiljer sig åt mellan nivåer 
ligger den stora skillnaden i karaktären på de mått som används. Ju högre 
upp i organisationen individen befinner sig desto större fokus ligger på 
finansiella mått samt på mått som kan fånga företagets resultat. 
Anledningen till att företagets resultat ses som intressant att länka till 
individer på högre nivå är att dessa genom sina handlingar anses ha en 
större och mer direkt inverkan på företagets resultat.  
 
Hur sker belöning av anställda i olika yrkesgrupper samt på olika nivåer 
i stora koncerner med ett flertal nivåer samt funktioner? 
 
För anställda inom verksamheter som i hög grad kan mäta sina resultat 
objektivt finns det en tendens att i högre utsträckning länka dessas 
prestationer till kortsiktiga incitamentplaner exempelvis i form av bonus 
eller provision. Säljfunktionen ses som en avgränsad del i företagets 
bonusprogram där lönen i högre grad än för andra anställda är 
prestationsrelaterad och bygger på individuell måluppfyllelse. Säljarens 
prestation är lätt att mäta vilket leder till att det i högre grad är möjligt för 
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företaget att bedöma den anställde på ett objektivt sätt samt att koppla en 
belöning till dennes måluppfyllelse.  
 
För anställda inom Forskning och Utveckling betonas individuella 
prestationer inte i lika hög grad vilket kan ha sin grund i att resultatet av de 
individuella prestationerna inte är lika enkla att mäta som i säljfunktionen. 
Det ligger en svårighet i att värdera forskarens prestationer och att koppla 
en belöning till dessa prestationer. Forskarens bidrag till verksamheten är 
inte heller lika direkt och tydligt kopplat till företagets lönsamhet som 
säljarens. Då karriärmöjligheter samt arbetsrelaterade belöningar inom 
forskningsintensiva verksamheter ses som viktiga kan en betoning av denna 
form av belöningar vara fördelaktig för denna typ av arbetstagare.  För 
samtliga verksamheter krävs en kombination av sociala och monetära 
belöningar. Hur den kombinationen ska se ut beror bland annat på 
verksamhetens karaktär och på arbetstagarnas preferenser.  
 
I fråga om belöningens sammansättning och frågan om att belöna personer 
på skilda funktioner och i olika yrkesgrupper finns det en tendens att inta 
en enhetlig policy. Företagen anpassar inte i hög grad utformningen av 
belöningar som erbjuds de anställda efter olika yrkesgrupper och deras 
preferenser. Dock förekommer förmånsval i form av så kallade ”Cafeteria 
Benefits”, där den anställde utifrån ett antal förmåner kan välja det denne 
önskar. Detta kan ses som en anpassning till de olika arbetstagarnas 
preferenser.  Den  rörliga lön som erbjuds är inte i hög grad länkad till den 
anställdes prestationer utan ofta till företagets övergripande resultat. 
Anledningen till detta är en kombination av önskan om att individen ska 
intressera sig för företagets resultat och svårigheten att sätta upp principer 
för måluppsättning, prestationsmätning, prestationsbedömning samt 
belöning för samtliga anställda i företaget.  
 
Belöningens sammansättning skiljer sig i viss grad åt mellan olika nivåer i 
företaget. Förmåner, såsom exempelvis tjänstebilar erbjuds ofta endast till 
anställda på högre nivåer i företaget. Monetära förmåner tenderar att 
användas i hög grad på samtliga nivåer. Dock finns det en önskan om att 
öka användandet av andra former av belöningar, exempelvis sociala 
belöningar då dessa tillhandahåller en längre varaktighet. Monetära 
belöningar är till en viss nivå nödvändiga då lön är en förutsättning för att 
den anställde ska vara villig att arbeta. Vid en viss nivå blir dock 
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motivationsökningen som monetära belöningar ger marginell och kortvarig. 
I detta fall kan sociala belöningar ha en starkare motiverande effekt än 
monetära belöningar. 
 
  
Vilken problematik kan uppkomma vid bedömning och belöning av 
anställda i företag med ett flertal funktioner och nivåer? 
 
 
För att få samtliga anställda att arbeta i enlighet med företagets 
övergripande mål krävs det att mål som är relevanta för varje verksamhet 
och individ i företaget sätts upp. I företag med ett flertal verksamheter samt 
nivåer blir detta problematiskt dels eftersom det, då antalet verksamheter 
ökar också innebär ett större antal verksamhetsanknutna aspekter att ta 
hänsyn till. Bedömning av de anställdas prestationer inom de olika 
verksamheterna kräver olika typer av mått samt olika former av 
utvärdering. Detta innebär att ledningens förtroende för chefers förmåga att 
sätta upp relevanta mål samt utvärdera de anställda enligt dessa blir 
avgörande för möjligheten att länka bedömning av den anställde till 
belöning. De individuella mål som idag sätts upp för anställda inom företag 
samt uppnåelsen av dessa mål är inte i hög grad direkt kopplad till 
belöningar vilket kan anses vara en följd av svårigheten i att sätta upp mål 
och bedöma de anställda på ett sådant sätt att samtliga aspekter på den 
anställdes prestationer kan tas i beräkning. Denna svårighet i att bedöma 
den anställde och länka dennes prestationer direkt till belöningar leder till 
att den anställdes prestationer i högre grad istället måste fångas upp i den 
fasta lönen. Svårigheten i att sätta upp väldefinierade mål som mäter 
samtliga aspekter i den anställdes prestationer till trots finns en tendens att 
företag valt att betala ut prestationsbaserad lön till anställda exempelvis i 
form av bonus eller provision. Denna form av belöning är ofta svagt länkad 
till individens prestationer och baserar sig snarare på koncernens eller 
bolagets resultat. Utbetalningen av denna typ av belöning som är så pass 
svagt länkad till individens prestation samt dess motivationseffekt på den 
anställde kan ifrågasättas. Det finns risker i att tillhandahålla denna typ av 
belöningar då de varken är specifika, det vill säga den anställde vet inte vad 
denne gjort för att förtjäna belöningen samt då de mål som sätts upp för att 
belöningen ska betalas ut inte för individen är påverkbara. Risken med 
dessa typer av belöningar är att då de anställda inte på samma sätt ser 
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kopplingen mellan prestation och belöning att belöningen kommer att 
uppfattas som en självklarhet och vid utebliven belöning skapas missnöje i 
organisationen.  
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8. Slutord 
 
Vi ser en problematik i att företag inte tillräckligt väl kopplar samman 
bedömnings- och belöningsprocesserna, vilket i sin tur innebär att dessa två 
tappar en del av sin kraft som motivatorer av de anställda. Detta är ett 
problem som vi antar även finns i andra företag och koncerner. Vi menar 
dock att det bör vara lättare att koppla samman dessa processer i mindre 
företag då det i dessa ofta är lättare att få en överblick över varje anställds 
arbetsuppgifter, prestationer och preferenser vad gäller belöningar. En 
tydligare koppling till individuella resultat, och även en större rörlig del 
som baseras på prestationer skulle enligt vår mening skapa ett mer 
motiverande klimat. Inom företagen finns en önskan om att gå mot 
belöningar som i högre grad är baserade på individuella resultat och vi ser 
det därför som troligt att utvecklingen kommer att gå i en sådan riktning. 
Vi menar också att företagen, genom att anpassa belöningens 
sammansättning efter individens preferenser bör kunna maximera nyttan av 
belöningen. Vi tror att det kan vara så att personer inom en viss yrkesgrupp, 
i högre grad värdesätter en viss typ av belöningar. Samtidigt tror vi att 
nyttan av belöningar kan ökas genom att dessa i högre grad anpassas till 
varje individs preferenser. ”Cafeteria Benefits” är ett möjligt sätt att just 
försöka ge varje anställd en så hög grad av individuell tillfredsställelse som 
möjligt genom att denne själv får välja belöning. För att denna typ av 
belöningsform ska fungera måste dock de belöningar som ingår i 
valmöjligheterna utgöra tillräckligt attraktiva alternativ till den kontanta 
belöningen.  
 
Vi ser det som en möjlig utveckling att företag i högre utsträckning 
kommer att använda sig av den flora av icke-monetära belöningar som 
finns. Fritid och balans i livet är faktorer som vi tror kommer att 
värdesättas i allt högre grad i takt med att kraven på arbetstagaren och 
dennes prestationer ökar. Samtidigt anser vi att statussymboler så som makt 
och pengar alltid kommer att ha en mycket stor betydelse som belöningar.  
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Appendix: 1 Intervjufrågor 
 
 

1. Övergripande beskrivning av företaget 
- Verksamheter  
- Funktioner 
- Nivåer 

2. Övergripande affärsmål 
- Delmål för olika funktioner 
- Hur det övergripande målet är uppdelat och definierat i 

delmål för olika affärsområde/funktioner inom företaget 
- Målbeskrivning för de olika affärsområdena/funktionera?  

3. Övergripande beskrivning av belöningssystemet  
4. Definition av belöningssystemet, det vill säga vad som ingår i 

detta 
5. Målsättning 

- Vilka mål kopplas till belöningssysstemet och på vilka 
grunder 

6. Prestationsmätning och bedömning  
- Vilka prestationsmått finns 
- Olika mellan funktioner/nivåer, om skillnad, varför? 
- Koppling mellan prestationsmått och företagets 

övergripande affärsmål, det vill säga grunderna till val av 
mått 

- Hur de prestationsmått som satts upp för respektive 
funktion och nivå. speglar de delmål som dessa har  

- Olika prestationsmått för anställda/chefer på olika nivåer, i 
så fall varför. Speglar detta de anställdas/chefers ansvar på 
dessa olika nivåer 

- Beteende som ska premieras genom användandet av de 
prestationsmått som satts upp  

- Mätning med användandet av resultatmått eller utvärdering 
- grupp eller individbaserad utvärdering 
- skiljer sig dessa processer åt mellan funktioner och nivåer 

7. Prestationernas koppling till belöningen 
8. Belöningar 

- vilka belöningar finns 
- vilka förmåner finns 
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- varför just dessa och vilken funktion fyller de 
-olikheter mellan funktioner/nivåer 
- Prestationsmått och utvärderingens  länk till belöningen 
(exempelvis hur många procent EPS som ska gå till anställd) 
-ingår ytterligare komponenter i belöningssystemet 

9. Hur stor del av lön som är prestationsrelaterad (provision/bonus) 
10. Hur är lönerna uppbyggda fast grundlön i förhållande till rörlig 

lön. Olikheter mellan funktioner/nivåer 
11. Fördelar respektive nackdelar med den struktur/form av 

belöningssystem som ni valt (med avseende på  
- rättvisa – hur upplever de anställda systemet?  
- överblickbarhet – sett ur ledningens perspektiv  
- lättförståelighet – förstår de anställda belöningssystemet 

och dess upplägg  
- motivation: påverkbarhet – hur stor del av sin lön/belöning 

kan den anställde påverka och i hur stor utsträckning tar 
systemet hänsyn till individuella prestationer? 

12. Förekomst av verksamhet på projektbasis  
- Inom vilka funktioner 
- Målsättning, mätning, utvärdering, belöning   
- Individuell/gruppbasis 
- Varför denna struktur 
- För och  nackdelar med denna 

13. Planerande förändringar/Gjorda förändringar i belöningssystemet. 
Grunder 

14. Främsta syftet med ert belöningssystem/  
-   olika syfte/roll inom olika områden i företaget? 

15. Hur sätts löne/belöningsnivåer. Externa faktorer exempelvis 
konkurrenter/marknad, interna faktorer – lönenivåer inom 
företaget till exempel mellan funktioner. 

16. Hur utformas systemet framför allt belöningspaket med hänsyn 
tagen till externa faktorer exempelvis konkurrerande företag? 
Med hänsyn tagen till interna faktorer?(exempelvis skillnader 
mellan individer och inom olika funktioner/affärsområden) 

17. Svårigheter i utformningen av ert belöningssystem med tanke på 
att företag har flera olika funktioner och yrkesgrupper 

- Har detta inneburit att kompromisser fått göras vid 
utformandet av belöningssystemet 
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- Vilka då? Vad har prioriterats? Ser ni en risk i att ert 
belöningssystem blir ett trubbigt instrument? Exempelvis 

- Det är svårt att mäta individuella prestationer 
- Den påverkbara delen av det man utvärderas på är alltför 

liten 
- Belöningen har blivit till en självklarhet och dess kraft som 

motivator minskar 
18. Problem med dagens belöningssystem i allmänhet samt med ert 

eget belöningssystem. 
19. Tendenser vad gäller belöningssystem- framtidssyn 

 
 
 

 
 
 
 
 


