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1 INLEDNING 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en överblick över det ämne som skall stu-
deras och den problematik som kommer att belysas i studien. Den inledande 
diskussionen av bakgrund och bakomliggande problematik kommer sedan att 
mynna ut i studiens syfte och de problemfrågor som kommer att besvaras inom 
ramen för denna studie.  

1.1 Bakgrund 
För att få de anställda att prestera i linje med företagets mål använder sig alla 
företag, enligt Wilson (2003), av olika former av belöningar. Alla de belöningar 
som kan utfalla till ett företags anställda bildar tillsammans det som i litteraturen 
ofta benämns som ett belöningssystem. Enligt Svensson & Wilhelmson (1988) 
finns det emellertid ingen enhetlig definition på vad ett belöningssystem är, utan 
begreppet har olika innebörd för olika människor. Ett försök att definiera be-
greppet har dock gjorts av Armstrong (2002:24):  
 
”A reward system expresses what an organisation values and is prepared to pay 
for. It is governed by the need to reward the right things in order to convey the 
right message about what is important in terms of expected behaviours and out-

comes.” 
 

Belöningssystem och de belöningar de utgörs av likställs ofta med de anställdas 
lön, men detta är inte alltid helt korrekt; lönen är en viktig del av den belöning 
de anställda kan få, men den är, enligt Svensson & Wilhelmson (1988:9), långt 
ifrån den enda belöning som kan utfalla till de anställda: 
 

”Belöningar kan vara av skiftande slag […] De kan vara hundra kronor mer i 
lönekuvertet, medalj efter tjugo års tjänst, en klapp på axeln, en blomma, nya 

arbetsuppgifter, beröm från chefen, utbildning etc.” 
 
Enligt Despres & Hiltrop (1995) var utformning och användande av belönings-
system en gång i tiden ganska enkla chefsuppgifter där lön och arbete gick hand 
i hand. Detta menar de dock inte längre är fallet då vi har gått ifrån att vara ett 
industrisamhälle till att bli ett kunskapssamhälle. Som ett resultat av denna 
utveckling har även arbetssättet förändrats och i de svenska industriföretagen 
bedrivs idag kunskapsintensivt arbete, enligt Berggren (i Berggren & Lindkvist, 
2001), ofta i projektform. Despres & Hiltrop (1995) menar att denna utveckling 
även har ändrat förutsättningarna för att använda sig av belöningar som ett styr-



INLEDNING 

2 

medel. Empiriska undersökningar visar, enligt dem, att traditionella belönings-
system uppbyggda kring finansiella ersättningar varken ger en tillräckligt moti-
verande effekt hos den växande andelen kunskapsarbetare eller är kostnads-
effektiva. Cacloppe (1999) menar därför att det är av yttersta vikt att dagens 
företag ser över sina belöningssystem och anpassar dem efter de ändrade förut-
sättningarna som den tilltagande projektverksamheten ger upphov till.   

1.2 Problemdiskussion 
”Project teams present a particularly interesting challenge for reward systems, 
often requiring a reward system that is specifically designed to support them.” 

(Lawler, 2000:214) 
 
Arbete i projekt skiljer sig på många sätt från arbete i den normala verksam-
heten, vilket vi i likhet med Lawler (2000) anser kan skapa problem vid belö-
ning av de anställda. En av de största skillnaderna är att de enskilda projekten 
endast temporärt är en del av en organisation, då de enbart upprättas för att få en 
specifik uppgift utförd (Marttala & Karlsson, 1999). Detta resulterar i att männi-
skorna i denna miljö går ifrån arbete i ett projekt till ett annat och ibland till och 
med från arbete i projekt till linjearbete eller tvärtom och de har därmed, enligt 
Lawler (2000), snarare en roll än tydligt definierade arbetsuppgifter. Arbetet 
med att belöna dessa anställda kan därmed bli komplext för företagen att 
hantera.   
 
Det finns mycket forskning om hur företag bör använda sig av belöningar för att 
motivera sina anställda, men när det gäller gränssnittet mellan projekt och belö-
ningar är forskningen inte lika omfattande. Någonting som vi finner speciellt 
intressant inom detta outforskade område är kombinationen av projektarbete och 
den nya sortens kunskapsarbetare, som tillsammans ställer nya krav på de belö-
ningssystem som används. Denna kombination går idag att finna på många 
företags forsknings- och utvecklingsavdelningar. Det kan ifrågasättas hur de 
företag som arbetar på detta sätt agerar vid belöning av de anställda i denna 
miljö.   
 
I litteraturen (se exempelvis Svensson & Wilhelmsson, 1988; Lawler, 2000) 
diskuteras tre viktiga aspekter som ett företag bör ta ställning till vid belöning av 
de anställda. Dessa aspekter anser vi även bör ägnas speciell uppmärksamhet åt 
vid arbete i forsknings- och utvecklingsprojekt.    
 
Den första av dessa är fastställandet av vad som skall belönas. Att denna aspekt 
är så viktig är, enligt Cacloppe (1999), att den är ett av de tydligaste sätten för 
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ett företag att ge de anställda signaler om vad som anses vara viktigt och vad 
som bör efterstävas. Traditionellt sett har företag, enligt Lawler (2000), lagt stor 
vikt vid den enskilde individens prestationer och dennes arbetsroll. För att uppnå 
goda prestationer är det idag, enligt honom, emellertid viktigare att med hjälp av 
belöningar betona kompetensutveckling än att uppmuntra de anställda till att ta 
nya arbetsroller genom att klättra i hierarkin. Ofta finns det, som har nämnts 
ovan, idag heller inte tydligt definierade arbetsroller att belöna. Någonting som 
ytterligare försvårar fastställandet av vad som skall belönas är att de anställda 
vid arbete i projekt arbetar tillsammans i en grupp och Cacloppe (1999) menar 
att om ett företag vill att de anställda skall arbeta ihop på detta sätt så krävs det 
också att de belönar dem för detta. Resonemanget ovan indikerar att de 
traditionella belöningsgrunderna inte har någon större roll vid belöning av de 
anställda i den nya forsknings- och utvecklingsmiljön. Frågan är därmed vad 
belöningar grundar sig på i denna miljö idag. 
 
En andra aspekt som bör beaktas vid användandet av belöningar är den utvärde-
ring som de grundar sig på. Vid bedömning och utvärdering av de anställda och 
deras prestationer är det, enligt Svensson & Wilhelmsson (1988), viktigt att 
denna bedömning är rättvis. Eftersom projekt endast är av tillfällig karaktär och 
de anställda ofta även är en del av en linjeorganisation har den enskilde medar-
betaren, enligt Andersen et al (1994), ett ansvar emot såväl en projektledare som 
en ordinarie chef. Det kan därmed ifrågasättas vem som kan ge den mest rättvisa 
bilden av en anställd som växlar mellan projekt- och linjearbete. Är det projekt-
ledaren, linjechefen eller någon annan som utvärderar de anställda i forsknings- 
och utvecklingsprojekt? Å andra sidan kan problem även uppstå i de företag där 
all verksamhet bedrivs i projekt och där de anställda istället för att växla mellan 
projekt och linje går mellan olika projekt. Vem utvärderar vid dessa tillfällen 
den anställde och dennes prestationer?    
 
Den tredje och sista aspekt som bör beaktas är vilken form av belöning som 
skall tilldelas de anställda. Enligt Svensson & Wilhelmsson (1988) är det viktigt 
att den belöning som utfaller skapar värde för den enskilde anställde eftersom 
den motiverande effekt som den syftar till annars kan utebli. Mullins (1999) 
menar att de anställda som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt snarare 
motiveras av andra former av belöningar än rent penningmässiga, vilket borde 
påverka ett företags val av belöningsformer. Det kan därmed ifrågasättas om det 
finns andra belöningsformer som spelar en större roll inom forsknings- och 
utvecklingsprojekt än de mer traditionella penningmässiga belöningarna och 
som därmed används inom denna miljö idag.   
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Det är sannolikt att företag, utifrån de tre behandlade aspekterna ovan, uppvisar 
vissa skillnader i sitt agerande vid belöning av de anställda som arbetar i 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Frågan är om dessa skillnader i företags age-
rande kan förklaras av bland annat omfattningen på projektverksamheten, läng-
den på projekten, erfarenheten av att arbeta på detta sätt eller andra bakomlig-
gande faktorer som inte härrör till den projektverksamhet som bedrivs. Utifrån 
detta undersöker vi i denna studie fem olika fallföretag som uppvisar såväl skill-
nader som likheter i de forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs. 

1.3 Problemformulering 
Problemdiskussionen ovan behandlar tre problemområden vid användandet av 
belöningar i en forsknings- och utvecklingsmiljö. Dessa tre områden samman-
förs i nedanstående undersökningsfrågor, vilka kommer att utgöra grunden i vår 
studie:  
   

• Vad ligger till grund för de belöningar som tilldelas till de anställda vid 
arbete i forsknings- och utvecklingsprojekt? 

 
• Vem utvärderar de anställda som arbetar i forsknings- och 

utvecklingsprojekt?  
 
• Vilka belöningsformer används för att motivera de anställda i forsknings- 

och utvecklingsprojekt till att prestera i linje med företagets mål? 
 
Utifrån de tre frågeställningarna ovan har en fjärde vuxit fram: 
 

• Finns det några skillnader i hur företag agerar vid belöning av anställda i 
forsknings- och utvecklingsprojekt? Om skillnader föreligger, vad kan 
dessa bero på?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag agerar vid belöning av 
anställda som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet är vidare att 
analysera eventuella olikheter företag emellan som kan förklara skillnader i 
deras agerande.   

1.5 Disposition 
För att underlätta för läsaren har vi valt att illustrera uppsatsens uppbyggnad i 
figur 1 nedan. Figuren symboliserar också hur de olika delarna hänger samman. 
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Som kan ses i figuren är denna uppsats uppdelad i sju huvudsakliga kapitel, 
vilka kort kommer att redogöras för i det följande. 
 
I detta inledningskapitel ger vi en bakgrund till det undersökta området samt för 
en diskussion kring problemet, vilken leder fram till studiens syfte. Detta kapitel 
följs av metodkapitlet, i vilket vi redogör för vårt vetenskapliga förhållningssätt 
och studiens praktiska tillvägagångssätt. Detta görs för att ge läsaren en möjlig-
het att ta ställning till studiens trovärdighet.   
 
Metodkapitlet mynnar sedan ut i de två nästkommande kapitlen; referensramen 
samt empirikapitlet. I referensramen redovisas tidigare forskningsresultat inom 
det undersökta området för att hjälpa oss och läsaren att få en djupare förståelse 
kring ämnet. I empirikapitlet redogör vi sedan för vår egen undersökning genom 
sammanställningar av de intervjuer och det material vi har samlat in på våra fall-
företag. Empirikapitlet följs sedan upp av ett kapitel som vi valt att benämna 
empirisk analys, i vilket vi sammanfattar det som vi anser har varit mest fram-
trädande samt viktigast i vår empiriska studie för att läsaren sedan lätt skall 
kunna följa våra tankegångar i den kommande analysen. 
 
I det teoretiska analyskapitlet tar vi hjälp av vår referensram och sammanför den 
med vår insamlade empiri i syfte att kunna besvara studiens problemfrågor, 
vilket avslutningsvis leder fram till studiens slutsatser. I slutsatskapitel besvaras 
slutligen uppsatsens problemfrågor för att uppfylla studiens syfte som 
introducerades i inledningskapitlet, därav den återknytande pilen mellan 
slutsatser och inledning i figuren nedan. 
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2 METOD 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en detaljerad beskrivning av vår studie 
och dess genomförande för att denne skall kunna ta ställning till analysen och 
de presenterade resultatens trovärdighet och tillförlitlighet. För att underlätta 
detta för läsaren presenteras först hur vi förhåller oss till vetenskap samt veten-
skaplig kunskap och därefter ges en överblick över hur vi har gått tillväga 
praktiskt under arbetets gång. 

2.1 Vår vetenskapliga utgångspunkt 
Ofta förknippas studier på högre instanser som universitet med ordet vetenskap 
och som studenter förväntas vi eftersträva en viss grad av vetenskaplighet i vårt 
arbete och denna studie är inget undantag (Andersen, 1994). Två frågor som vi 
ställde oss vid denna studies början var därför vad vetenskap egentligen är samt 
vad som skiljer vetenskaplig kunskap från annan kunskap som kan erhållas i vår 
vardag.  
 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) råder viss enighet angående vad som kan klassi-
ficeras som vetenskap och vetenskaplig kunskap. De hävdar att införskaffandet 
av vetenskaplig kunskap skiljer sig från andra försök att förstå och förklara vår 
omvärld på tre sätt. Först och främst menar de att vetenskap bygger på en rela-
tion mellan idé och empiriska observationer och att arbetet därför skall ha viss 
relevans i verkligheten. Vi anser att vårt undersökningsproblem har relevans i 
verkligheten, då projektverksamhet är ett relativt nytt fenomen och att forskning 
därmed behövs inom området. Företags agerande vid belöning av anställda inom 
denna miljö är därmed ett förhållandevis outforskat område, vilket bekräftades 
under vår empiriska studie då flertalet av de undersökta fallföretagen betonade 
att det var ett högaktuellt och intressant område att undersöka.   
 
För det andra menar Arbnor & Bjerke (1994) att det vid vetenskapliga studier 
krävs en medveten tillämpning av speciella regler eller metoder för att omgiv-
ningen skall förstå hur forskaren har dragit sina slutsatser. Det har därför varit 
viktigt för oss att redovisa vårt angreppssätt genom att på ett så tydligt sätt som 
möjligt beskriva hur vi har tillämpat olika metoder. Då det angreppssätt vi har 
valt ligger till grund för hela vårt arbete gör denna redovisning det därigenom 
möjligt för utomstående att ta ställning till vår studies trovärdighet.       
 
Sist men inte minst ställer vetenskaplighet, enligt Arbnor & Bjerke (1994), upp 
vissa begränsningar då det krävs att varje forskare respekterar och skyddar indi-
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viderna som deltar i studien och deras åsikter. Som forskare var det därför vik-
tigt att vi tog ansvar för vår studie och eventuella följder av dess resultat (Arbnor 
& Bjerke, 1994). Detta kriterium var av stor betydelse för oss och för att försöka 
säkerställa detta erbjöds intervjupersonerna dels en möjlighet att vara anonyma 
samt en möjlighet att godkänna allt material innan det användes i slutrapporten. 
Detta kommer att diskuteras vidare i kapitel 2.3 som behandlar det praktiska 
tillvägagångssättet.  

2.1.1 Vetenskapligt synsätt  
Det finns olika sätt att se på verkligheten och hur människan skapar sig för-
ståelse och kunskap om denna. Litteraturen brukar åtskilja mellan olika veten-
skapliga synsätt, varav positivism och hermeneutik, enligt Andersen (1994) 
brukar betraktas som två ytterligheter.  
 
Som forskare ansåg vi det viktigt att fundera över vår egen ställning i denna 
fråga. Under hela våra liv har vi inhämtat kunskap i olika former. Stor del av 
våra liv anser vi att vi har sett på världen ur ett perspektiv där det har funnits ett 
rätt och ett felaktigt svar. Det vi har fått lära oss i skolan har varit det rätta svaret 
och världen har på detta sätt till stor del framstått som svart eller vit. Detta syn-
sätt som präglat en stor del av våra liv, anser vi uppvisar starka likheter med det 
som i litteraturen diskuteras som positivism. Positivismen har, enligt Hartman 
(1998), sin grund i naturvetenskapen och syftar till att beskriva hur världen är 
och enligt detta synsätt nås kunskap om verkligheten genom att observera den. 
Detta synsätt utgår, enligt Hartman (1998), ifrån att verkligheten kan studeras på 
ett objektivt sätt och bygger således på kvantitativ mätning samt experiment. 
Enligt Andersen (1994) anser positivisterna att de fakta som har observerats 
leder fram till kunskap om allmängiltiga orsakssamband. Positivistiska 
kunskaper är således, enligt Arbnor & Bjerke (1994), ett resultat av vår erfaren-
het.  
 
Med åren har det dock blivit allt tydligare för oss att det inte alltid finns enbart 
ett rätt svar eller en sanning. Detta har inte minst betonats under våra högre stu-
dier. Utifrån detta anser vi att vår syn på kunskap delvis har förändrats och det 
som i litteraturen benämns som hermeneutik har haft en viss inverkan på oss och 
vårt sätt att se på kunskap och den verklighet vi lever i. Grundläggande för detta 
synsätt är, enligt Hartman (1998), att varje människa uppfattar sin omvärld på 
olika sätt. Gilje & Grimen (1992:183) menar: 
 

”Vi möter aldrig världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som vi 
tar för givna.” 
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Citatet ovan beskriver det hermeneutiska sättet att se på verkligheten. Detta syn-
sätt bygger i sin tur, enligt Gilje & Grimen (1992), på att människan tolkar och 
förstår den verklighet hon lever i, vilket görs utifrån den egna bakgrunden och 
de tidigare erfarenheter hon har, det vill säga hennes förförståelse. Därmed är 
det också individens egna förutsättningar som avgör vad som är förståeligt för 
denne. Utan viss förförståelse för ett fenomen är det, enligt dem, därför svårt för 
en person att skapa sig en fullständig förståelse. Eller som Alvesson & 
Sköldberg (1994:115) uttrycker det:  
 

”[…] meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med 
helheten.” 

 
Den förförståelse för ämnet som vi hade innan vår studie har under arbetets gång 
utökats allteftersom litteraturstudier och intervjuer har genomförts. Detta har i 
sin tur gett upphov till nya tolkningar och nya behov av ytterligare förståelse. 
Utan viss förförståelse hade det också varit svårt för oss att till exempel ställa 
relevanta frågor under de intervjuer vi har genomfört. I takt med att vår förförs-
tåelse har tilltagit har vi sedan även kunnat göra vissa ändringar av våra intervju-
frågor och därigenom även kunnat ställa nya frågor eller följdfrågor. Att vår för-
ståelse ständigt har ökat på detta sätt anser vi uppvisar likheter med det herme-
neutiska synsättet som, enligt Alvesson & Sköldberg (1994), kan illustreras som 
en spiral mellan förståelse och dialog.  
 
En ytterligare indikation på att det hermeneutiska synsättet ligger till grund för 
vår studie är att den till stor del bygger på tolkningar. Detta då vi vid våra inter-
vjuer utgått från vår förförståelse samt även då vi har tolkat det material vi har 
fått in genom undersökningen utifrån vår egen bakgrund, vilket har resulterat i 
att vi inte har haft möjlighet att vara helt objektiva i vår undersökning.  

2.2 Undersökningens ansats 
Efter att ha diskuterat vår syn på vetenskap går vi i det följande in på den speci-
fika ansats som vi har valt för vår att genomföra vår studie. Vid genomförandet 
av en studie finns det en mängd olika ansatser som kan användas. Enligt Fog (i 
Holme & Solvang, 1997:75) är det vid utformandet av en studie av vikt att tänka 
på:  
 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det.” 
 
Frågan vi ställdes oss redan tidigt i vårt arbete var därför hur vi på bästa sätt 
skulle kunna undersöka hur företag belönar sina anställda som arbetar i den 
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undersökta formen av projekt. I det följande kommer vi redogöra för de val vi 
gjorde för att kunna uppfylla vårt syfte.  

2.2.1 Studiens syfte och inriktning 
Vilken inriktning en studie har är, enligt Jacobsen (2002), beroende av dess 
problemställning. När vi gick ut till våra fallföretag var vårt syfte med studien av 
beskrivande karaktär eftersom vi i detta skede först och främst ville få en över-
gripande bild av hur de belönar sina anställda som arbetar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Detta syfte anser vi stämmer överens med Lekvalls & 
Wahlbins (2001) definition av beskrivande studier, vilka enligt dem i första hand 
är koncentrerade på att kartlägga fakta och sakförhållanden samt ämnar beskriva 
hur ett fenomen ser ut. I och med syftets övergripande karaktär i detta läge anser 
vi att grunden i vår empiriska studie är beskrivande.  
 
I det inledande skedet av vår studie ville vi se om skillnader och likheter förelig-
ger i hur företag belönar sina anställda i forsknings- och utvecklingsprojekt, 
vilket enligt Jacobsen (2002) kännetecknar en beskrivande studie. Efter hand 
ville vi emellertid gå ett steg längre och inte bara beskriva hur företag belönar 
denna typ av anställda, utan även försöka se om det finns något mönster i hur de 
agerar. Vår studie fick på så sätt med tiden även viss komparativ karaktär. Under 
arbetets gång ändrades således syftet då vi i slutskedet inte bara ville kunna kon-
statera att det finns likheter och skillnader i företagens agerande vid belöning, 
utan också försöka förklara vad eventuella skillnader i agerandet kan bero på. 
Vår studie kan därmed också delvis ses som vad Lekvall & Wahlbin (2001) be-
traktar som förklarande.   

2.2.2 Val av angreppssätt 
Vi har valt att i vår studie använda oss av ett angreppssätt som i litteraturen be-
tecknas som en fallstudie. En fallstudie är, enligt Patel & Davidson (2003), en 
studie som undersöker en mindre avgränsad grupp. En studie av detta slag 
syftar, enligt Eisenhardt (1989), till att skapa förståelse för dynamiken inom 
olika situationer. Detta val av angreppssätt gjordes då vi först och främst äm-
nade beskriva hur människor som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt 
belönas, vilket vi, i likhet med Eisenhardt (1989), ansåg kunde belysas på bästa 
sätt genom att använda oss av fallföretag.  
 
Då vi avsåg att få en bredare bild av hur belöningar används i den projektmiljö 
som undersöks, ansåg vi att det inte var möjligt för oss att endast använda ett 
fallföretag. Genom att använda oss av ett flertal fallföretag som arbetar mycket i 
forsknings- och utvecklingsprojekt gav det oss förutom en djupare förståelse av 
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det studerade fenomenet, även en möjlighet att genomföra jämförelser mellan 
fallföretagen för att på så sätt undersöka likheter och skillnader dem emellan, 
vilket enligt Eisenhardt (1989) är en av metodens största styrkor. Vi har där-
igenom begränsat vår sökning till att hitta generella likheter och skillnader, 
mellan de undersökta fallen och deras agerande gällande belöningar.   
 
En svår men avgörande fråga för oss var emellertid hur många fall vi skulle 
undersöka i vår studie. Lundahl & Skärvad (1999) menar att ju färre antal fall 
som väljs, desto bättre blir förutsättningarna för att en studie kan gå på djupet 
och behandla ett stort antal aspekter av ett studerade fenomenet. Vi var emeller-
tid av åsikten att det fanns en risk att ett fåtal fall skulle vara alltför situations-
specifika och därför ej vara av intresse för utomstående. Den avvägning som vi 
var tvungna att göra gällande antalet fall blev därför, precis som Lundahl & 
Skärvad (1999) betonar, en avvägning mellan djup och bredd i vår studie. För att 
få ett visst djup i studien valde vi att avgränsa vår studie till tre områden 
gällande företagens agerande vid belöning. Vi valde sedan slutligen att använda 
oss av fem fallföretag, vilket ligger inom det intervall mellan fyra och tio företag 
som Eisenhardt (1989) rekommenderar för denna typ av studie. Detta val från 
vår sida gjordes för att vi skulle kunna dra slutsatser utifrån de data som genere-
ras samtidigt som vi ville undvika alltför komplex data, vilket enligt Eisenhardt 
(1989) ofta blir fallet då antalet undersökta fall överstiger tio.   

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
Fallstudier kombinerar, enligt Eisenhardt (1989), ofta olika former av datain-
samlingsmetoder, såsom intervjuer, enkäter och observationer. Den studie vi 
ämnade genomföra påverkade vårt val av källor. Det material som samlas in till 
en studie delas i litteraturen ofta upp i primärdata och sekundärdata (Arbnor & 
Bjerke, 1994). För att kunna göra en så djup analys som möjligt, ville vi från 
början komplettera vår insamlade primärdata med sekundärdata rörande de 
undersökta företagens belöningssystem, för att såväl stärka samt komplettera det 
material vi samlade in under vår empiriska studie. Då formella dokument inom 
det undersökta området saknades i fyra av våra fem fallföretag var det tyvärr 
inte möjligt att komplettera materialet i någon större omfattning. Vår studie 
baseras därför främst på den primärdata som vi själva har samlat in och som är 
direkt kopplad till vårt syfte och den studie vi genomför.   

2.3.1 Referensramens uppbyggnad 
Som ett första steg i vårt praktiska arbete genomfördes litteraturstudier inom det 
område vi ämnade undersöka och en referensram byggdes upp. Den referensram 
som byggdes upp ämnar emellertid främst till att ge oss riktlinjer att arbeta efter 
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i såväl vårt empiriska arbete som vår analys. Den syftar inte till att ge en hel-
hetsbild av det undersökta området utan är snarare inriktad på att ge en att ge en 
överskådlig bild av undersökningsområdet.  
 
För att hitta böcker och artiklar som berörde vårt ämne söktes litteratur huvud-
sakligen i databaserna och bibliotekskatalogerna vid Linköpings universitets-
bibliotek samt vid Halmstads högskolebibliotek. Redan tidigt stod det klart för 
oss att det finns mycket skrivet inom området belöningar och belöningssystem. 
Detta var dock inte fallet när vi sedan valde att fokusera mer specifikt på belö-
ningar inom en projektorienterad miljö, vilket kan vara ett resultat av att denna 
arbetsform är ett relativt nytt fenomen som har vuxit sig allt starkare under de 
senaste åren. Då forskningen kring belöningssystem inom en projektorienterade 
miljö inte är så omfattande har vi byggt upp grunden i vår referensram på all-
männa teorier och sedan kompletterat dessa i så hög grad som möjligt med 
forskningsresultat som är relaterade till den studerade miljön.  
 
Redan tidigt under våra litteraturstudier insåg vi att det finns en forskare som har 
bedrivit mycket forskning gällande belöning av anställda och att hans studier 
ligger till grund för en stor del av den forskning som bedrivs inom belönings-
området i dagsläget. Denna forskare, E.E. Lawler III, har publicerat en rad 
artiklar och böcker, vilket har lett till att han indirekt har fått en stor roll i vår 
studie. Detta då många andra studier bygger på hans resonemang och vi alltid 
har försökt att gå tillbaka till grundkällorna. För att undvika att denne forskare 
fick en alltför stor inverkan på vår studie har vi emellertid sökt annan forskning 
som kan bekräfta hans resultat samt i så stor utsträckning som möjligt komplet-
terat hans resonemang med annan forskning.   

2.3.2 Datainsamlingsmetod 
För att kunna genomföra vår studie var vi redan tidigt tvungna att ta ställning till 
vilken data vi ville samla in till vår undersökning samt hur denna skulle genere-
ras. Enligt Patel & Davidsson (2003) handlar det i detta fall om att ta ställning 
till hur materialet i en undersökning skall bearbetas samt analyseras. Holme & 
Solvang (1997) menar att det vid kvantitativa datainsamlingsmetoder handlar 
om att uttrycka det insamlade materialet i siffror som sedan skall användas för 
statistiska analyser. Används en kvalitativ metod handlar det å andra sidan, 
enligt dem, snarare om hur den som genomför undersökningen tolkar situationen 
och det insamlade materialet, än att omvandla det till siffror.  För att kunna be-
svara vår frågeställning ansåg vi att en kvalitativ datainsamlingsmetod var mer 
passande. Detta då vi ville få en helhetsbild av hur företag agerar vid belöning 
av anställda vid arbete i forsknings- och utvecklingsprojekt för att senare kunna 
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förklara varför de agerar som de gör. Vi ville också ha ett öppet förhållningssätt 
för att samla in så mycket information och så många intryck som möjligt, vilket 
enligt Jacobsen (2002) möjliggörs av en kvalitativ studie. Ett ytterligare argu-
ment till att denna form av datainsamling valdes var att vi ville uppnå en djupare 
förståelse för vårt undersökningsområde, vilket, enligt Holme & Solvang (1997), 
är en kvalitativ undersöknings styrka. Det öppna förhållningssättet gjorde det 
möjligt för oss att först då all data var insamlad kategorisera denna för att se 
eventuella samband (Jacobsen, 2002).  
 
Som ett resultat av att vi använt oss av en kvalitativ metod har vår förståelse för 
ämnet ständigt ökat och i och med detta ändrades eller snarare vidareutvecklades 
även vår undersöknings frågeställningar. Denna utveckling av en studie och dess 
frågeställningar är, enligt Jacobsen (2002), något som karakteriserar kvalitativa 
undersökningar där viss analys sker redan under informationens insamling.  

2.3.3 Val av studieobjekt 
När vi hade valt vilken datainsamlingsmetod vi skulle använda oss av i vår 
studie blev nästa steg att ta ställning till vilka källor som skulle användas till 
studiens empiriska del. Då vi ansåg att fallstudier var det bästa sättet för att be-
lysa det studerade området, var det sedan dags för oss att ta ställning till vilka 
företag som skulle passa bäst för vår studie. Vi ville undersöka hur företag age-
rar vid belöning av anställda som arbetar inom en projektorienterad miljö, men 
för att undvika ett alltför brett område valde vi att fokusera på forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Efter en diskussion med vår handledare på universitetet kom 
vi sedan fram till att stora industriföretag borde vara passande studieobjekt för 
detta, då i sitt utvecklingsarbete arbetar mycket i denna typ av projekt. Dessa 
företag borde således även på något sätt arbeta med belöningar inom denna 
miljö. Vårt val av företag för undersökningen byggde alltså mycket på den för-
förståelse och de förutfattade meningar vi hade om företagen, vilket enligt 
Holme & Solvang (1997) är vanligt vid denna typ av studier.  
 
Det är enligt Holme & Solvang (1997) viktigt att rätt personer väljs ut för att 
delta i en undersökning. När vi började kontakta företag upptäckte vi emellertid 
tidigt att det ibland kan vara svårt att få tag i personer med kunskap om belö-
ningar i projektsammanhang. Detta berodde på att det inte finns någon speciell 
befattning som ansvarar för vårt studerade område utan de personer som ansva-
rar för detta gränsområde har vanligtvis skiftade positioner. Våra intervju-
personer har således olika befattningar såsom personalchefer, chefer för 
projektledare samt projektledare. Vi blev därför ofta hänvisade till ett stort antal 
personer innan vi hamnade rätt. 
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I två av de undersökta företagen var det svårt att hitta en person med kompetens 
för att kunna ge en helhetsbild av det undersökta området. I dessa fall valde vi 
därför, i samråd med företagen, att intervjua två personer för att säkerställa att vi 
fick en rättvisande bild av hur företagen agerar vid belöning av anställda. I dessa 
fall intervjuades då en personalchef samt en chef för projektledarna eller en 
projektledare, då dessa visade sig ha kompletterande arbetsuppgifter vid belö-
ningen av de anställda.  
 
Vi har inte själva valt vilka personer som vi skulle intervjua, utan har istället 
låtit företagen avgöra vilka personer som besitter bäst kunskap inom vårt under-
sökningsområde. Denna typ av urval där olika aktörer rekommenderar andra 
lämpliga aktörer klassificerar Arbnor & Bjerke (1994) som ett rekommenda-
tionsurval. Det finns på så sätt en viss risk att företagen hänvisade oss till fel 
personer, då de kan ha tolkat vårt syfte med studien på ett felaktigt sätt. För att 
undvika detta har vi alltid varit noggranna med att för varje person vi har talat 
med specificera vad det är vi undersöker.  

2.3.4 Intervjuernas genomförande 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kan primärdata i princip samlas in på två olika 
sätt; antingen via direkta observationer eller genom att ställa frågor om det stu-
derade området. Utifrån de förutsättningar vi hade för denna studie, främst den 
begränsade tidsramen, ansåg vi att det bästa sättet att skaffa oss information om 
hur företag belönar sina anställda som arbetar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt var genom att ställa frågor om det. Nästa steg var sedan att ta 
ställning till om detta skulle göras skriftligt eller muntligt. Vårt val förr på kva-
litativa intervjuer då vi hade för avsikt att enbart undersöka ett mindre antal 
enheter samt uppnå en djupare förståelse för hur dessa företag agerar gällande 
belöning av de anställda, vilket, enligt Jacobsen (2002), talar för att just denna 
metod skall användas.  
 
Kvale (1997) menar att intervjuarnas förförståelse i ämnet är av stor vikt för 
intervjuns utgång. För att förvissa oss om goda förkunskaper studerade vi litte-
ratur inom ämnet innan intervjuerna genomfördes. Detta möjliggjorde att vi 
kunde ställa relevanta frågor till intervjupersonerna under intervjuerna samt 
redan i detta skede uppmärksamma viktiga aspekter. 
 
Innan intervjuerna genomfördes planerade vi noga vad vi ville få ut av dem. I 
samband med detta tog vi fram vad Holme & Solvang (1997) kallar en inter-
vjumanual. Enligt bland annat Jacobsen (2002) och Lekvall & Wahlbin (2001) 
finns det två viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utformningen av en 
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intervjumanual. Dessa utgörs av standardisering och strukturering. Gällande 
graden av standardisering, innehöll vår intervjumanual ett antal frågor inom 
förutbestämda områden, vilka vi ville ha svar på. För att låta intervjupersonerna 
till stor del själva styra intervjun, var frågorna dock relativt öppet formulerade 
(se intervjumanual i bilaga 1). Vi var noggranna med att ta upp alla områden vi 
ville diskutera, men intervjumanualen följdes sällan helt, då intervjupersonerna 
ofta självmant kom in på de områden vi ville diskutera. Vi hade även lämnat 
visst utrymme för oss att ställa följdfrågor inom intressanta områden. Vi anser 
därför att våra intervjuer kan klassificeras som vad Lundahl & Skärvad, (1999) 
benämner semistandardiserade intervjuer. Detta eftersom varje intervju 
behandlade ett antal områden och till stor del följde våra formulerade frågor, 
men att det alltid fanns möjligt att avvika från den manual som användes.  
 
Målet med våra intervjuer var att få igång en diskussion med intervjupersonen 
och vi eftersträvade därför att genomföra relativt ostrukturerade intervjuer, där 
de intervjuade fick möjlighet att själva formulera sina svar (Lundahl & Skärvad, 
1999). Vi försökte därför att snarare fokusera på eller lyfta fram vissa teman för 
diskussion än att styra den intervjuade till vissa ståndpunkter eller svar. För att 
undvika den risk som Lekvall & Wahlbin (2001) diskuterar med intervjuer i 
form av oklart formulerade eller ledande frågor, gick vi igenom intervjumanua-
len efter varje intervju för att kunna identifiera eventuella brister och göra för-
bättringar inför nästa intervjutillfälle.  
 
Vi valde att inte skicka frågorna till intervjupersonerna före intervjuerna. Detta 
eftersom vi tror att vi på så sätt kunde uppnå ärligare och mer spontana svar 
samtidigt som det kunde leda till en bättre diskussion än om de intervjuade 
redan visste vad vi skulle fråga om. Även fastän de människor vi pratade med 
arbetade mycket med belöningar märktes det i vissa situationer att vissa av våra 
frågor berörde ämnen som företaget ej hade funderat så mycket kring tidigare.  
 
Enligt Kvale (1997) är det viktigt att intervjupersonerna känner till studiens 
syfte och är införstådda med hur intervjumaterialet senare skall användas. Före 
varje intervju skickade vi därför alltid ut ett e-mail till intervjupersonerna där vi 
i stora drag presenterade oss själva, studiens syfte och exempel på ämnen som 
skulle behandlas under intervjun. Varje intervju inleddes sedan med en liknande 
presentation för att låta intervjupersonerna skapa sig en bild av vad som skulle 
behandlas under intervjun. Vi frågade också alltid intervjupersonerna om vi fick 
använda oss av deras samt företagets namn i rapporten och om vi fick spela in 
intervjun. Som framgår av rapporten ville ingen vara anonym. Då alla dessutom 
tillät att vi spelade in användes en MP3-spelare för att försäkra oss om att ingen 
information gick förlorad under intervjuerna. I och med att intervjuerna spelades 
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in kunde vi lättare koncentrera oss på den diskussion som uppstod och ställa 
följdfrågor om sådant som vi inte förstod (Kvale, 1997).  
 
Totalt har sju personer på fem olika fallföretag intervjuats. De intervjuer som 
gjordes på våra fem fallföretag varade i regel cirka 90 minuter. I det fall vi 
genomförde två kompletterande intervjuer var dock intervjuerna något kortare 
eftersom de enskilda intervjupersonerna inte kunde svara så utförligt på samtliga 
frågor. 
 
Gruppintervju 
Som vi beskrev i kapitel 2.3.3 fanns det inte alltid en självklar intervjuperson på 
våra fallföretag, utan på två företag behövde vi intervjua två personer för att få 
en helhetsbild av hur de agerar vid belöning av anställda som arbetar i de under-
sökta projekten. På det ena företaget gjordes två enskilda intervjuer, men detta 
var inte möjligt på det andra på grund av tidsbrist från intervjupersonernas sida. 
Vi valde därför att genomföra en intervju med båda intervjupersonerna samti-
digt, vilket vi anser delvis kan liknas vid det som Holme & Solvang (1997) 
benämner som en gruppintervju. 
 
Vi anser att denna gruppintervju inte skiljde sig så mycket från de individuella 
intervjuer som genomfördes. Detta då vi även vid denna intervju använde oss av 
den intervjumanual som vi hade tagit fram för alla intervjuer. Vi ingrep sedan i 
diskussionen precis som under tidigare intervjuer för att ställa vissa följdfrågor 
eller be om förtydliganden. Den stora skillnaden med denna typ av intervju 
anser vi, i likhet med Jacobsen (2002), är den inverkan de två intervjupersonerna 
kan ha haft på varandra. Då de båda hade kompetenser inom olika områden 
anser vi att de i de flesta fall inte hade något negativt inflytande på varandra 
eftersom de svarade på frågorna utifrån olika perspektiv. I vissa fall då frågorna 
rörde gränsområdet mellan deras kompetenser fick vi dock intrycket av att båda 
blev något avvaktande och snarare ville undvika att svara. Vi tror dock inte att 
de på något sätt utelämnade viktig information på grund av den andre personen 
var närvarande utan båda deltog aktivt i intervjun.  

2.3.5 Bearbetning, analys och tolkning 
Efter intervjuernas genomförande lyssnade vi igenom det som hade sagts och 
transkriberade detta. I de fall oklarheter förelåg kontaktades intervjupersonerna 
igen för förtydliganden och följdfrågor. Då det har varit svårt att få tag på våra 
intervjupersoner har detta resulterat i att vi trots upprepade försök, inte alltid har 
fått svar på de följdfrågor vi har ställt. Vi är emellertid av åsikten att detta inte 
bör ha haft alltför stor negativ inverkan på vår studie då det främst har rört sig 
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om bakgrundsfrågor som inte har haft någon större betydelse för vårt fortsatta 
arbete. 
 
Efter att transkriberingarna av intervjuerna hade skrivits ut, började bearbet-
ningen av materialet. Vi läste igenom materialet från intervjuerna ett flertal 
gånger och gjorde noteringar om tankar och reflektioner som uppkom både 
under intervjun och när vi gick igenom materialet. Bearbetningen blev därför en 
process av ständig tolkning och analys under hela arbetets gång. Genom att i ett 
tidigt stadium sammanställa intervjuerna kunde vi strukturera upp och skapa oss 
en överblick över det insamlade materialet, vilket Kvale (1997) ser som en vik-
tig början på en analys av materialet.  
 
I vår rapport valde vi sedan att återge de undersökta fallföretagen i form av 
porträtt där respektive företag speglas i ett särskilt kapitel. Detta upplägg som 
förespråkas av Eisenhardt (1989) valde vi främst för att skapa en lättöverskådlig 
struktur där läsaren ges en chans att på ett tydligt sätt ta del av hur de fem före-
tagen agerar vid belöning av anställda som arbetar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Genom att ge läsaren en överblick över vårt insamlade mate-
rial på detta sätt, anser vi att denne själv kan skapa sig en uppfattning av de fem 
företagen för att även senare kunna bedöma det resonemang vi för i vår analys 
och våra slutsatser. På detta sätt blir de unika karaktärsdragen hos varje företag 
tydliga för såväl läsaren som för oss själva. En annan anledning till att vi ansåg 
detta upplägg som det mest passande var att det, precis som Eisenhardt (1989) 
poängterar, underlättar den jämförelse vi senare önskade göra mellan fall-
företagen för att analysera likheter och olikheter dem emellan gällande deras 
agerande vid belöning. Det föreligger dock enligt Lekvall & Wahlbin (2001) 
alltid en risk för fel i och med att intervjuaren i slutänden måste göra sin egen 
tolkning av vad som har framgått av intervjun. De så kallade porträtten av före-
tagen skickades sedan till intervjupersonerna för godkännande innan de lades in 
i rapporten. Efter att intervjupersonerna hade gått igenom dessa sammanställ-
ningar och ett fåtal mindre ändringar hade gjorts började vi vårt analysarbete.     
 
En analys av kvalitativ data som den vi har samlat in, är enligt Holme & 
Solvang (1997) ofta tidskrävande och komplicerad. I detta kapitel kommer vi att 
benämna det arbete som gjordes efter att all empirisk information var insamlad 
och sammanställd för vårt analysarbete. Att bara detta arbete skulle utföra vårt 
analysarbete stämmer dock inte helt, utan stor del av analysen genomfördes 
fortlöpande under hela studiens genomförande, då datainsamlingen och analysen 
vid en kvalitativ fallstudie som denna ofta är överlappande (Eisenhardt, 1989). 
Enligt Holme & Solvang (1997) finns det vid kvalitativa metoder inte alltid 
utarbetade tekniker eller rutiner för hur en analys av materialet skall göras utan 
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forskaren måste i många fall själv ta fram en metod som passar dennes under-
sökning.  
 
Första delen i den process som sedan skulle resultera i vår analys bestod därför 
av att vi ännu en gång läste igenom de transkriberingar och sammanställningar 
av intervjuerna som hade gjorts och försökte tolka dessa och göra en inledande 
empirisk analys av de undersökta fallföretagen för att hitta tydliga likheter och 
skillnader mellan deras agerande (se kapitel 5). Detta gjordes rent praktiskt 
genom att vi jämförde svaren på respektive fråga och strukturerade upp den 
empiriska analysen kring dessa under de rubriker som hade behandlats i refe-
rensramen.  
 
Som ett andra steg i vårt analysarbete försökte vi sedan att dra det resonemang 
som hade förts ett steg längre i en andra analys för att försöka hitta likheter och 
skillnader mellan de studerade företagen, vilka i sin tur skulle kunna förklara 
varför de undersökta fallföretagen agerar som de gör vid belöning av de 
anställda. Detta gjordes för att försöka hitta något mönster i hur företagen reso-
nerade kring belöningar av människor som arbetar i den undersökta projekt-
miljön. Vid denna tidpunkt tog vi hjälp av vår referensram för att analysera 
studiens empiriska delar och i de fall det behövdes, gjordes vissa komplette-
ringar av referensramen. Den analys som har gjorts bygger till stor del på våra 
egna tolkningar av de intervjuades svar, vilka i sin tur är färgade av dessa indi-
viders förförståelse och bakgrund. Detta anser vi är viktigt att ha i åtanke när 
rapporten läses. De analyssteg vi följde sammanfaller, enligt vår mening, med 
det tillvägagångssätt Eisenhardt (1989) rekommenderar för fallstudier av den typ 
som vi har genomfört.   
 
Utifrån den analys som gjordes drogs sedan sammanfattande slutsatser om hur 
företag som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt belönar sina anställda.    

2.4 Studiens trovärdighet 
Som ett sista steg i vår studie har vi dragit vissa slutsatser. Frågan som såväl 
läsaren av denna rapport som vi som forskare kan ställa sig är huruvida dessa 
slutsatser är riktiga. Två av de viktigaste kriterierna för bedömning av veten-
skapliga studier är enligt Bryman (2002) reliabilitet och validitet, vilka behand-
lar studiens trovärdighet, pålitlighet samt giltighet. Dessa variabler är dock 
främst anpassade efter kvantitativ forskning och då vi har genomfört en kvalita-
tiv undersökning kommer vi i det följande diskutera det Lincoln & Guba (i 
Bryman, 2002) benämner studiens trovärdighet, bestående av fyra delaspekter.   
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Två av dessa aspekter, tillförlitlighet och överförbarhet, härrör till validitet och 
berör således hur troliga resultaten är samt om de kan tillämpas i andra kontex-
ter. Pålitlighet i sin tur är en kvalitativ motsvarighet till reliabilitet och diskute-
rar huruvida liknande resultat kan uppnås vid ett annat tillfälle. Den sista aspek-
ten, konfirmering, kopplas till oss som forskare och huruvida vi har påverkat 
undersökningen på något negativt sätt (Bryman, 2002).  
 
Gällande trovärdigheten anser vi att det finns vissa aspekter som bör diskuteras. 
Först och främst kan diskuteras huruvida de resultat som vår studie har genererat 
kan anses möjliga att överföra till andra kontexter. Att generalisera resultaten av 
kvalitativa studier kan, enligt Alvesson & Sköldberg (1994), vara svårare än vid 
kvantitativa studier. En nackdel med kvalitativa fallstudier som vår är, enligt 
Jacobsen (2002) och Lekvall & Wahlbin (2001), att enskilda eller få fall ofta 
inte kan representera hela verkligheten. De menar att det därför kan vara svårt 
att applicera resultaten på andra fall än de undersökta, vilket kan resultera i små 
möjligheter att generalisera resultaten. Vi är emellertid av åsikten att våra resul-
tat har uppvisat vissa mönster gällande agerande vid belöningar av anställda som 
arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt. Vårt syfte med denna studie är 
dock inte att dra slutsatser som är generella för all verksamhet som bedrivs i 
projektform, utan utgör snarare ett försök att bidra till forskningen inom 
området. Detta genom att först och främst beskriva hur företag agerar vid belö-
ning av anställda i forsknings- och utvecklingsprojekt, men även för att försöka 
förklara vad eventuella skillnader i deras agerande kan bero på. En fullständig 
generalisering av våra resultat är först möjlig då andra studier visar liknande 
resultat (Jacobsen, 2002; Lekvall & Wahlbin, 2001). 
 
Ett metodkapitel som detta ämnar normalt sett till att ge läsaren en möjlighet att 
göra om studien för att förhoppningsvis komma till samma resultat, det vill säga 
göra studien pålitlig och därigenom även öka dess trovärdighet. Att återskapa en 
kvalitativ studie som vår för att komma till samma resultat kan emellertid vara 
svårt då denna form av studie, enligt Holme & Solvang (1997), även innefattar 
en social process. Att det är svårt att återskapa denna situation menar de i sin tur 
kan påverka studiens pålitlighet och därmed trovärdighet. Å andra sidan menar 
de vidare att denna svaghet kan uppvägas av den växelverkan som uppkommer 
mellan forskarna och intervjupersonerna. Vi anser därmed att vår studie trots 
dess kvalitativa karaktär är trovärdig då vi genom den sociala interaktionen 
mellan oss som forskare och intervjupersonerna kunde säkerställa att vi under-
intervjuerna behandlade det vi ämnade undersöka.  
 
Vi har med vårt metodkapitel även avsett att förklara, motivera och kritiskt 
granska våra val som har gjorts och våra synsätt för att därigenom skapa trovär-
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dighet för studien och dess resultat. Som har nämnts redan tidigare i detta 
metodkapitel har vi även valt att redovisa våra undersökta fallföretag i form av 
porträtt för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna ta del av det som har sagts 
under intervjuerna, vilket vi anser har haft en positiv inverkan på studiens tro-
värdighet. För att ytterligare höja trovärdigheten har vi genom hela uppsatsen 
försökt att kritiskt granska allt material som har använts samt i den mån det har 
varit möjligt alltid söka efter originalkällorna till all den litteratur vi har använt.     
 
Slutligen anser vi att även det som Bryman (2002) benämner konfirmering och 
som relaterar till vår roll i sammanhanget bör diskuteras. Då vår studie är kvali-
tativ fanns intervjupersonernas och våra värderingar med redan under intervju-
erna som genomfördes och påverkade därmed det som diskuterades. Vid bear-
betningen av materialet har vi av naturliga skäl sedan tolkat det som har sagts. 
Det syfte vi arbetade efter i vår analys gav även visst utrymme för mer tolk-
ningar från vår sida, men för att öka trovärdigheten av studien har vi försökt att 
hela tiden hålla ett väl underbyggt resonemang. Vi är medvetna om att våra vär-
deringar och tolkningar därmed har haft viss inverkan på det resonemang som 
förs och de slutsatser som dras, men detta anser vi är så gott som omöjligt att 
undvika vid en kvalitativ studie som vår.  
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3 REFERENSRAM 
I detta kapitel ger vi en teoretisk överblick över det studerade området. Vi 
börjar därför kort med att beskriva hur litteraturen ser på belöningar och vad 
de syftar till. Därefter behandlas mer specifika teorier som belyser våra tre 
undersökningsfrågor. Detta kapitel syftar främst till att ge viss förförståelse för 
ämnet men även till att ge oss ett verktyg att arbeta efter i vår datainsamling 
samt i vår analys.   

3.1 Litteraturens syn på belöningar 
Belöningar är enligt Anthony & Govindarajan (2003) ett av de viktigaste styrin-
strument ett företag kan använda sig av. För att kunna föra en fortsatt diskussion 
om hur belöningar används i projektbaserat arbete, anser vi det grundläggande 
att först och främst fastställa vad belöningar syftar till.  

3.1.1 Syftet med belöningar  
Enligt Svensson & Wilhelmson (1988) syftar ett belöningssystem främst till att 
ta tillvara på de anställdas resurser och kompetenser. Belöningar syftar enligt 
dem därför framförallt till att öka engagemanget och motivationen bland de 
anställda för att på så sätt kunna öka produktiviteten och effektiviteten i organi-
sationen. Wilson (2003) menar att ett ytterligare syfte med belöningar är att ge 
de anställda en möjlighet att ta del av det resultat de har bidragit till.  
 
Crandall & Wallace (1998) framhäver flera områden inom vilka belöningar 
erbjuder organisationen stora möjligheter. Först och främst menar de att belö-
ningar uppmärksammar de anställda på vad som är viktigt och bidrar på så sätt 
bland annat till lärande. Detta genom att fånga de anställdas uppmärksamhet och 
göra dem medvetna om vad som bör fokuseras på i verksamheten.  Användandet 
av belöningar ger även upphov till en möjlighet att locka till sig samt behålla 
nödvändiga talanger och kompetenser inom företaget. Genom belöningar av 
kompetensutveckling kan ett företag dessutom även skapa samt utveckla den 
kompetens som krävs och sist men inte minst kontinuerligt förbättra prestatio-
nerna inom nyckelområden på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå 
(Crandall & Wallace, 1998).   
 
Enligt O´Connell (1996) är det av yttersta vikt att belöningssystemet är i linje 
med företagets mål och dess strategi. Föreligger inte denna målkongruens eller 
saknar de anställda kunskap om systemet och dess avsikt, föreligger det, enligt 
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honom, en risk att systemet ej kommer att få önskad styreffekt. För att en orga-
nisation skall uppnå önskat resultat är det grundläggande att ett belöningssystem 
skapas som premierar de handlingar som leder till att målen uppnås.  

3.1.2 Motivation  
Som framgår av resonemanget ovan syftar belöningar i hög grad till att motivera 
de anställda till att prestera i enlighet med företagets mål. För att kunna använda 
sig av belöningar är det därför viktigt för företag att förstå vad som verkligen 
kan motivera de anställda. Människor har, enligt Kressler (2003), olika behov 
och motiveras därmed av olika saker. Detta anser vi vara särskilt viktigt att tänka 
på vid belöningar av anställda som arbetar i projekt, eftersom många olika slags 
människor ofta är inblandade i ett projekt. Armstrong (2002) menar till exempel 
att finansiella belöningsformer kan fungera bra vid belöning i grupp om alla 
gruppmedlemmar motiveras av pengar, annars ej. Frågan är då vad som motive-
rar de anställda att arbeta.  
 
Enligt Armstrong (2002) finns det två former av arbetsmotivation. Dessa utgörs 
av inre respektive yttre motivation (Armstrong, 2002; Mullins, 1999). Den inre 
formen bygger på att en anställd motiveras av sig själv genom att utföra ett 
arbete som går i linje med dennes egna mål samt då denne har en känsla av att 
arbetet är meningsfullt, intressant samt utmanande (Armstrong, 2002). Den yttre 
motivationen erhålls från företagets sida och är ofta materiell såsom den lön den 
anställde får (Mullins, 1999). Yttre motivation kan enligt Armstrong (2002) 
dock även bestå av sådant som inte är materiellt, exempelvis i form av beröm. 
Han menar vidare att yttre motivation kan ha stor effekt när det gäller att moti-
vera de anställda, men att denna motivationseffekt inte alltid är så långvarig. 
Inre motivation å andra sidan anser han kan ge en längre effekt eftersom denna 
inte kommer utifrån utan ofta är en medfödd värdering hos den anställde. 
Kovach (1987) i sin tur menar att de inre motivationsfaktorerna är de som verk-
ligen kan motivera de anställda, medan de yttre snarare kan skapa nöjdhet än att 
ge en större motiverande effekt.   
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att olika former av motivation kan driva en 
människa till goda prestationer. Motivationens inverkan är dock inte det enda 
som bör beaktas när ett företag beslutar sig för att använda belöningar för att 
styra sina anställda. I det följande kommer vi att diskutera ett antal kriterier som 
också bör tas hänsyn till vid användandet av ett belöningssystem. 
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3.1.3 Kriterier för ett bra belöningssystem 
För att belöningar skall få den styrande och motiverande effekt som de syftar till 
är det, enligt Wilson (1994), viktigt att ta hänsyn till ett antal kriterier vid 
utformningen av ett belöningssystem. Dessa kriterier har även till viss del 
diskuterats av andra författare. 
 
Det första kriteriet som tas upp är att belöningssystemet skall vara noga 
specificerat så att alla anställda vet vad som krävs av dem för att företaget skall 
kunna nå sina mål och därmed också för att de skall få en belöning. De anställda 
skall på detta sätt kunna se en tydlig koppling mellan sitt eget agerande och 
företagets resultat. 
 
Wilson (1994) menar vidare att ett belöningssystem även skall kännas menings-
fullt för de anställda, det vill säga att de känner att företaget värdesätter deras 
insats. Även Hume (1995) påpekar detta och menar att en belöning måste skapa 
ett värde hos den anställde antingen direkt eller på lång sikt för att vara effektiv. 
Både Wilson (1994) och Hume (1995) menar dock att ett belöningssystem måste 
vara kostnadseffektivt och att företaget måste känna att det är värt den möda 
som läggs ned på det. 
 
Det är, enligt Wilson (1994), också viktigt att de anställda känner att de kan nå 
upp till de mål som företaget har satt upp för dem. En förutsättning för detta 
anser han är att de anställda kan påverka och kontrollera sin egen situation. 
Gällande måluppsättningen menar Lawler (2000) att ett företag inte skall sätta 
upp för låga mål eftersom de anställda då bara anstränger sig tills de har nått 
sina mål. Samtidigt är det emellertid även viktigt att ett företag inte sätter upp 
för höga mål eftersom de anställda då kan känna att målen är ouppnåeliga.  
 
Ett belöningssystem skall, enligt Wilson (1994), även vara tillförlitligt. Han 
menar att ett bra belöningssystem skall leva upp till sitt syfte, det vill säga att 
belöningar utfaller vid goda prestationer. Han menar vidare att ett system som 
belönar anställda oavsett arbetsinsats inte är effektivt vare sig ur ekonomisk eller 
prestationsmässig synvinkel.  
 
Det sista kriteriet som Wilson (1994) nämner för ett bra belöningssystem är att 
belöningen skall utfalla i rätt tid. Med detta menar han att belöningen skall 
utfalla snarast efter en god arbetsinsats. På detta sätt känner den anställde en 
direkt koppling mellan sin insats och belöningen, vilket kan ge upphov till bättre 
prestationer. Även Lawler (2000) diskuterar hur ofta anställda skall belönas och 
han anser att det mest realistiska är att belöna anställda minst en gång per år.  
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Wilson (1994) menar slutligen att nyckeln till framgång gällande ett effektivt 
belöningssystem är att uppmuntra till ”rätt” prestationer, så att företag kan skapa 
konkurrensfördelar. För att lyckas med detta krävs det emellertid att företag för-
står vad det är som uppmuntrar de anställda till dessa insatser. Wilson (1994:50-
51) menar att: 
 

”Money is not the only answer, nor objects, nor announcements. By under-
standing what reinforcements are meaningful to employees and providing 
opportunities for them to earn reinforcement and rewards, we can create a 

win/win situation.” 

3.2 Belöningsgrunder 
Efter den inledande diskussionen om belöningar kommer vi i det följande att 
fokusera på specifika teorier som är kopplade till de undersökningsfrågor vi har 
formulerat. Den första frågan som bör besvaras gällande belöningar anser vi är 
vad som skall belönas.  
 
Frågan om vad som skall belönas kan, enligt Svensson & Wilhelmson (1988), 
ofta framstå som självklar. För att finna ett svar på denna fråga hävdar de emel-
lertid att det är viktigt att besvara ett antal följdfrågor gällande bland annat vilka 
resultat som skall uppnås, vilket agerande som krävs från de anställda för att 
dessa resultat skall uppnås samt hur de anställdas prestationer kan bedömas eller 
utvärderas. För att motivera de anställda att agera på önskat sätt kan belöningar 
användas och både Lawler (2000) och Armstrong (2002) diskuterar olika belö-
ningsgrunder som ett företag kan använda. De belöningsgrunder som vi anser 
har störst inverkan på belöningssystemet och som vi kommer att diskutera 
vidare, utgörs av arbetsbaserad belöning, belöningar utifrån position i organisa-
tionen, personbaserade samt prestationsbaserade belöningar.    

3.2.1 Arbetsbaserad belöning  
Lawler (2000) menar att en stor del av alla företag fram till idag har belönat sina 
anställda utifrån det arbete och de arbetsuppgifter de innehar. Enligt Lindblom 
(1996) har denna belöningsgrund ofta förespråkats av fackliga representanter 
och bygger på principen att ett svårare arbete skall belönas mer än ett lättare. 
Han menar vidare att det därigenom är arbetsuppgifterna som värderas, inte den 
eller de som utför uppgifterna. I den värdering som görs tas, enligt Lindblom 
(1996), bland annat hänsyn till det ansvar och de befogenheter arbetet innefattar, 
den utbildning som krävs samt de arbetsrutiner som arbetet innebär.    
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Anledningen till att arbetet eller arbetsuppgifterna har legat till grund för belö-
ningen i så stor utsträckning som den har är, enligt Lawler (2000), att det är 
relativt enkelt att fastställa ett arbetes värde. Grundläggande vid denna belö-
ningsgrund är dock, enligt Flannery et al (1996), att det är möjligt att fastställa 
ett värde på de arbetsuppgifter som utförs samt att den person som utför arbetet 
inte bidrar med ett större värde till organisationen än de arbetsuppgifter denne 
har.  
 
Ett belöningssystem som belönar individerna utifrån deras arbetsuppgifter upp-
muntrar inte de anställda att införskaffa bredare kunskaper inom flertalet 
områden, vilket enligt Lawler (2000) och Despres & Hiltrop (1995) talar emot 
att använda denna belöningsgrund inom kunskapsintensiva företag där en stor 
del av arbetet sker i projektform. I dessa miljöer har de anställda, enligt Lawler 
(2000), snarare en roll än ett tydligt definierat jobb, vilket försvårar användandet 
av denna metod.  

3.2.2 Belöning utifrån position i organisationen 
En andra belöningsgrund ett företag kan använda och som vi anser till viss del 
knyter an till det arbete en person utför, utgörs av belöning utifrån position i 
organisationen. Detta betonas även av Lawler (2000) som menar att arbetsupp-
gifterna normalt sett hänger ihop med positionen i organisationen och därmed 
ändras vid avancemang uppåt i hierarkin.  
 
I organisationer som belönar utifrån hierarkisk position utfaller, enligt Lawler 
(2000), högre belöningar ju högre upp i hierarkin den anställde befinner sig. 
Eftersom belöning utifrån hierarkisk position starkt knyter an till hur företag 
arbetar menar Lawler (2000) att det i många fall inte tas något beslut om att 
använda sig av denna form utan att den snarare är ett resultat av hur företaget 
sköts. Han hävdar vidare att resultatet av denna metod är att hierarkiska makt-
förhållanden uppstår samt att en känsla av olika status bland de anställda kan 
växa fram.   
 
Enligt Lawler (2000) bör den hierarkiska positionen belönas då det krävs ett 
visst byråkratiskt beteende samt motivation för att få folk att sträva uppåt i hie-
rarkin. Han menar vidare att en belöning som inte knyter an till hierarkisk posi-
tion istället uppmuntrar att beslut tas utifrån kompetens och kunskap. Detta 
menar han talar för att ett hierarkiskt belöningssystem inte är så passande i hög-
teknologiska och kunskapsintensiva företag. Detta betonas även av Lawler & 
Ledford (1987) som menar att denna typ av företag ofta har relativt platta 
strukturer och att det därför enbart finns ett fåtal positioner att sträva efter.   
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3.2.3 Personbaserad belöning   
Ett alternativ till belöning utifrån den anställdes arbete, som har vuxit fram 
under de senaste åren är, enligt Lawler (2000), belöning utifrån de kompetenser 
och färdigheter den enskilde anställde har. Lindblom (1996) menar att detta 
alternativ har vuxit fram som ett resultat av att alla personer som är anställda för 
att utföra samma arbetsuppgifter gör det på olika sätt.  
 
En av de största skillnaderna mellan arbetsbaserad och personbaserad belöning 
är emellertid, enligt Lawler (2000), den inverkan de har på företagets kultur och 
den anställdes motivation. Istället för att belöna de anställda för att de klättrar i 
företagets hierarki skapas, enligt Lawler (2000) och Armstrong (2002), vid 
personbaserad belöning ett system där belöningar istället ges för kompetens-
utveckling. Detta menar de skapar en kultur som uppmuntrar personlig utveck-
ling och leder till framväxt av välutbildad och kunnig arbetskraft, vilket vi anser 
är av yttersta vikt vid arbete i kunskapsintensiva projekt. Lawler (2000) hävdar 
dock att personbaserade belöningar utifrån en anställds kompetens och färdig-
heter oftast inte skiljer sig så mycket ifrån belöningar utifrån dennes arbetsroll 
då de kompetenser en person har oftast motsvarar dennes arbetsroll.  
 
Enligt Lawler & Ledford (1987) finns det dock stora skillnader i vilka kompe-
tenser som belönas. De menar att vissa företag eftersträvar att de anställda skall 
ha djupa kunskaper inom specifika områden och därför även belönar detta, 
medan andra snarare vill uppnå att deras medarbetare har breda kunskaper inom 
många områden. Vidare anser Lawler (2000) att denna metod även passar orga-
nisationer som bör attrahera eller bevara värdefulla kompetenser i organisatio-
nen. Detta diskuteras även av Flannery et al (1996) som tillägger att företagen, i 
samband med att de anställda utökar sin kompetens- och kunskapsbas, ökar sin 
flexibilitet. Denna flexibilitet i sin tur menar de är essentiell för att ett företag 
skall överleva i dagens konkurrens.  
 
Belöningar utifrån en persons kompetenser och färdigheter har enligt Lawler 
(2000) och Flannery et al (1996) fram till idag ofta använts i organisationer som 
arbetar mycket i olika former av team, samt i organisationer där individer upp-
muntras att lära sig många arbetsuppgifter. Både Lawler (2000) och Armstrong 
(2002) menar att denna form lämpar sig bäst i organisationer som vill ha flexibel 
arbetskraft som är inriktad på att lära, växa samt utvecklas. I projekt är det enligt 
Lawler (2000) av yttersta vikt att individerna har djupa kunskaper inom olika 
områden och det är därför viktigt att belöningssystemet belönar inlärning och 
därigenom kunskapsutveckling, vilket han menar talar för personbaserade belö-
ningar inom denna miljö.  
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Även om personbaserade belöningar har börjat användas i allt större omfattning 
under de senaste åren och de har haft en positiv inverkan på såväl de anställda 
som företaget, anser dock Flannery et al (1996) att denna belöningsgrund inte 
löser alla problem. Problem som återstår är, enligt dem och Armstrong (2002), 
att det kan vara svårt att utveckla en effektiv metod eftersom det inte alltid är så 
enkelt att identifiera vilken kompetens och vilka färdigheter som skall belönas 
samt att utveckla ett system för att hjälpa de anställda att utvecklas. Därutöver 
menar de att det även kan vara svårt att värdera kunskaper och kompetenser 
samt att mäta dem för att fastställa belöningar som är konkurrenskraftiga.  

3.2.4 Prestationsbaserade belöningar 
De belöningsgrunder som har beskrivits hittills kan, enligt Flannery et al (1996), 
anses vara nödvändiga för att få utveckling inom en organisation. De menar 
dock att denna utveckling i sig inte driver en organisation framåt utan att det 
även krävs att de anställda presterar i enlighet med företagets mål. En fjärde 
belöningsgrund kan därför vara de anställdas prestationer, individuella såväl 
som gruppbaserade (Cacloppe, 1999), vilka kommer att diskuteras utförligare 
nedan.    
  
Belöning av individuell arbetsinsats  
Enligt Lawler (2000) anser de flesta företag att de använder sig av ett presta-
tionsbaserat belöningssystem idag, där den enskilde individen får en belöning 
utifrån vad han eller hon har presterat under en viss tidsperiod. Ett viktigt beslut 
vid prestationsbaserade belöningar är hur stor del av belöningen som skall vara 
knuten till prestation. Enligt Lawler (2000) bör ej hela belöningen vara knuten 
till prestationen, utan han menar att denna belöningsgrund bör kombineras med 
andra alternativ, exempelvis de som har diskuterats ovan. Han menar vidare att 
det dessutom är viktigt att hänsyn tas till individens kortsiktiga såväl som lång-
siktiga arbetsinsats. Görs ej detta föreligger, enligt honom, en risk att den an-
ställde prioriterar egen kortsiktig vinst på bekostnad av företagets långsiktiga 
mål.  
 
Att basera de anställdas belöningar på vad de har presterat kan ses som en själv-
klarhet i många lägen, men såväl Lawler (2000) som Armstrong (2002) poängte-
rar att denna belöningsgrund inte alltid är så enkel som den kan framstå. Ett pro-
blem med denna belöningsgrund är, enligt Kohn (1993), att undersökningar har 
visat att dåligt utformade system av detta slag kan ge stora skadliga effekter på 
motivationen då det inte alltid finns ett självklart samband mellan den enskilde 
anställdes prestation och belöningen. Lawler (2000) å andra sidan menar att 
undersökningar har visat att välutformade belöningssystem av detta slag kan ha 
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en oerhört motiverande effekt hos de anställda. Detta förutsätter dock att det 
finns en tydlig koppling mellan prestation och belöning. Även om deras åsikter 
till viss del går isär i resonemanget ovan, är emellertid både forskarna överens 
om att fokus och eftertanke bör läggas på utformningen av prestationsbaserade 
belöningar.   
 
Även Armstrong (2002) diskuterar denna belöningsgrunds lämplighet. Han häv-
dar att prestationsbaserade belöningar inte passar i alla företag utan att många 
bör överväga alternativa baser för sina belöningar. Han menar att prestationerna 
enbart bör ligga till grund för belöningar i organisationer där cheferna har den 
kunskap som krävs för att sätta mål för samt utvärdera de anställdas prestationer. 
Detta anser vi är viktigt att ha i åtanke inom en projektorienterad miljö där de 
anställda inte alltid arbetar så nära sina formella chefer, vilket kan försvåra 
användandet av denna belöningsgrund. 
 
Lawler (2000) rekommenderar att gruppens snarare än individernas enskilda 
prestationer belönas i projekt, men att undantag kan göras i vissa projekt där de 
enskilda individerna arbetar relativt individuellt. I dessa fall anser han att det 
kan vara passande att använda sig av belöningar utifrån individuella prestatio-
ner.  
 
Gruppbelöningar   
Som ett alternativ till prestationsbaserade belöningar på individnivå, diskuteras i 
litteraturen även belöningar utifrån gruppers prestationer (se exempelvis 
Cacloppe, 1999; Che & Yoo, 2001). Under de sista åren har det blivit allt vikti-
gare att arbeta i grupp och som en naturlig följd av detta har fokus gällande 
belöningar lagts på hur dessa kan bidra till att öka gruppers effektivitet. Resul-
tatet av detta har enligt Armstrong (2002) blivit att företag alltmer har börjat 
frångå belöningar som bygger på individuella prestationer för att istället använda 
sig av olika former av gruppbelöningar. Gruppbelöningar definieras av honom 
som finansiella eller icke-finansiella belöningar kopplade till en grupps presta-
tion. Cacloppe (1999) menar emellertid att många chefer i dagens företag främst 
har visat ett stort intresse för att använda sig av gruppbaserade belöningar. Till 
skillnad från Armstrong (2002) hävdar han dock att cheferna fortfarande är 
tveksamma till att införa denna form av belöningar på grund av deras komplex-
itet samt att de är rädda för att de kan ha en negativ inverkan på de individuella 
prestationerna. Lyfter organisationer inte fram olika gruppers prestationer på 
något sätt menar Hoffman & Rogelberg (1998) att det ej framgår för de anställda 
att deras arbete i gruppen värdesätts, vilket kan ha en negativ inverkan på pre-
stationerna i gruppen.   
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Det viktigaste skälet till att använda sig av gruppbaserade belöningar är, enligt 
Armstrong (2002), de fördelar den ger upphov till bland annat med avseende på 
samarbetet och de gemensamma ansträngningarna inom gruppen. Även Shaw et 
al (2001) diskuterar dessa fördelar. De menar dock att den enskilde individens 
inställning till gruppbelöningar är avgörande för belöningsgrundens effektivitet 
och lämplighet. En individ som vill ha individuell belöning kommer inte att 
motiveras av en belöning som har baserats på gruppens prestation, vilket enligt 
Shaw et al (2001) innebär att belöningen inte kommer att vara effektiv och ge de 
positiva effekter som förväntas. Vidare pekar de även på att negativa effekter 
kan uppkomma genom att den individuella motivationen kan sjunka samt att stor 
konkurrens kan uppstå mellan grupper inom en och samma organisation. Lawler 
(2000) vidhåller dock att fördelarna med denna metod är många och att männi-
skor som belönas för gemensamma prestationer kommer att hjälpas åt för att 
höja sina prestationer.  
 
Önskar ett företag uppnå en god gruppbaserad prestation i en projektmiljö är det 
enligt Lewis (2001) viktigt att använda sig av belöningar som balanserar belö-
ningar för individuella prestationer med belöningar för gruppens prestationer. 
Detta då han menar att anställda förväntar sig att de blir belönade om de preste-
rar bra i jämförelse med andra. Om enbart individuell prestation belönas menar 
Lewis (2001) att incitament saknas för att samarbeta med övriga gruppmed-
lemmar, vilket kan leda till konkurrens inom projektgruppen. Detta diskuteras 
även av Despres & Hiltrop (1995) som menar att studier har visat att belönings-
system inom kunskapsintensiva företag, som arbetar mycket i projektform inom 
forskning och utveckling, till stor del baseras på en kombination av individuella, 
gruppbaserade samt organisationsbaserade belöningar. De menar vidare att 
belöningssystem i dagens företag där mycket arbete sker i grupp bör underlätta 
denna typ av arbete och därför fokusera helt eller delvis på gruppbaserade belö-
ningar. 
 
Vi anser att problem kan uppstå då finansiella belöningar utfaller till en grupp. 
Detta då dessa är baserade på gruppens prestation som helhet, men sedan måste 
fördelas ner på individnivå på något sätt. Gällande fördelningen av gruppbelö-
ning hävdar förespråkarna för gruppbaserade belöningar, enligt Armstrong 
(2002), ofta att en grupps medlemmar bidrar lika mycket och att belöningar 
därför bör fördelas lika dem emellan. Han hävdar dock att människor inte pres-
terar lika i praktiken och att belöningar som tilldelas en grupp därför bör förde-
las vidare inom gruppen utifrån de individuella prestationerna. Han betonar även 
vidare att lika fördelning av belöningen kan leda till att gruppen inte presterar 
bättre än den svagaste individen i gruppen. Detta då resterande medlemmar ej 
får mer belöningar för extra ansträngningar och att de därför inte motiveras att 
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göra sitt bästa. Detta fördelningsproblem diskuteras även av Lawler (2000) som 
menar att ytterligare svårigheter kan uppstå vid fördelning av gruppbelöningar 
eftersom medlemmarna i projektgrupper ofta varierar under projektets löptid.  

3.2.5 Belöningsgrunder i korthet 
Som har framgått av resonemanget ovan kan ett företag välja att belöna sina 
anställda utifrån ett flertal olika grunder. De som bäst knyter an till människor 
som arbetar inom en projektorienterad miljö kan sammanfattas på följande sätt:  
 

Kompetens Prestation 
(Grupp/ 
individ) 

Position i 
organi-
sationen 

Arbetsroll 

 
Belöning 

Intern el. 
extern 

jämlikhet 

 
Figur 2: Belöningsgrunder 

(Egen bearbetning av Armstrong, 2002:22)  
 
Som framgår av bilden anser vi att de faktorer som Lawler (2000) benämner 
intern och extern jämlikhet även har en viss roll vid fastställandet av vad som 
belönas. Vi anser att dessa påverkar vad som belönas, då företag som eftersträ-
var intern jämlikhet, enligt Lawler (2000), fokuserar på att belöna samma saker 
inom alla företagets avdelningar, medan företag med externt fokus  belönar 
samma saker som andra företag på marknaden. Anledningen till att dessa inte 
har diskuterats tidigare är att vi inte anser dem utgöra direkta belöningsgrunder 
på samma sätt som de övriga. Detta då de inte har någon större koppling till de 
anställda som därmed inte kan påverka dem.   
 
I samband med denna diskussion av olika belöningsgrunder är det dock viktigt 
att tänka på att användandet av ett av alternativen ovan inte på något sätt uteslu-
ter de andra, utan att ett belöningssystem kan baseras på en kombination av 
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dessa. Gruppbelöningar är, enligt Armstrong (2002), emellertid att rekommen-
dera i de fall grupparbete krävs och kompetens- eller kunskapsbaserade belö-
ningar då företaget önskar uppmuntra kompetensutveckling för att på så sätt 
uppnå bättre resultat, vilket ofta är fallet inom forsknings- och 
utvecklingsprojekt.    

3.3 Utvärdering av de anställda 
Den stora utmaningen när det gäller att belöna anställda är, enligt Lawler (2000), 
att bestämma vilka beteenden som krävs för framgång samt vem eller vilka som 
bäst kan utvärdera dessa beteenden. I kapitel 3.2 diskuterade vi första delen av 
denna utmaning, och i det följande kommer den andra delen att behandlas, det 
vill säga vem eller vilka som skall sköta den utvärdering som ligger till grund 
för belöningen.   
 
Lawler (2000) menar att utvärderingsprocessen syftar till att motivera den 
anställde samt att bidra till utvecklingen av nya kompetenser inom företaget. 
Grundläggande för att kunna göra en utvärdering, utifrån vilken de anställda 
belönas, är dock enligt Mullins (1999) att de anställda vet vad som förväntas av 
dem samt att de vet utifrån vilka kriterier de bedöms.  
 
Enligt Armstrong (2002) var utvärderingar traditionellt sett något som påtvinga-
des de enskilda cheferna och som skulle utföras regelbundet. Även idag anses 
chefen ofta vara den självklare utvärderaren, vilket dock inte alltid är fallet. 
Utvecklingen av samhället samt det arbete som sker i dagens organisationer har 
emellertid resulterat i ett stort behov av att överväga alternativa utvärderare och 
ett antal nya system för utvärdering har, enligt Redman (i Redman & Wilkinson, 
2001), börjat ta form. Detta då det i dagens situation ofta är så att en anställds 
kollegor och arbetskamrater har en bättre uppfattning om vad den enskilde indi-
viden presterar än vad dennes chef har. En utvärdering som görs av kollegor, 
kunder eller andra människor i den utvärderades omgivning kan därför i många 
fall, enligt Armstrong (2002) ge en mer rättvisande bild av dennes prestationer 
än en utvärdering som görs av dennes chef.    
 
Nedan följer en diskussion av fyra metoder som kan användas för utvärdering 
och som återfinns såväl i organisationer som i litteraturen idag. Dessa utgörs av 
top-down, bottom-up, 360-gradig utvärdering samt grupputvärderingar. Vilken 
metod som används är, enligt Randall (i Redman & Wilkinson, 2001), beroende 
av den expertis och de resurser som finns internt samt ledningens inställning till 
utvärdering. Små organisationer tenderar därmed, enligt honom, att använda sig 
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av enklare system medan större organisationer ofta använder sig av bland annat 
den 360-gradiga metod som kommer att beskrivas nedan. 

3.3.1 Utvärdering top-down  
Den första metoden som, enligt Kressler (2003), traditionellt sett även har varit 
den mest framträdande är top-down metoden som bygger på ett hierarkiskt för-
hållande där underordnad utvärderas av direkt överordnad. Denna metod har 
traditionellt sett använts i hög grad då den anställdes närmaste chef, enligt 
Mullins (1999), har ansetts besitta störst kunskap om den anställde och dennes 
prestationer.   
 
Top-down metoden passar, enligt Lawler (2000), bäst i hierarkiska och byråkra-
tiska organisationer och togs fram under en era då denna form av organisationer 
dominerade. En risk med att göra utvärderingar top-down, enligt Mullins (1999), 
att bedömningen oftast enbart görs av en person och att det därigenom föreligger 
en risk att utvärderingen blir subjektiv och påverkas starkt av huruvida chefen 
gillar den enskilde anställde eller ej.  
  
Utifrån de risker med metoden som diskuteras ovan samt den utveckling som 
har skett inom dagens organisationer kan det idag anses som negativt att fortfa-
rande använda sig av denna form av utvärdering. Enligt Armstrong (2002) är 
top-down metoden dock fortfarande den metod som används mest. Lawler 
(2000) menar dock att det är viktigt att ha i åtanke att metoden fortfarande kan 
fylla en funktion förutsatt att den används i rätt sammanhang. Mullins (1999) 
hävdar snarare att det gällande denna metod i vissa lägen kan vara mer passande 
att utvärderingen sköts på en ännu högre nivå i företaget än bland de direkt 
överordnade. Detta då han anser att det skulle resultera i ett mer rättvist system 
då de anställda blir utvärderade utifrån ett mer enhetligt system än om olika 
chefer utvärderar utifrån egna standarder.   

3.3.2 Utvärdering bottom-up  
Denna form av utvärdering är en relativt ny och ovanlig företeelse och används, 
enligt Kressler (2003), oftast enbart som ett komplement till top-down metoden 
som har beskrivits ovan. Som framgår av namnet börjar bottom-up metoden 
längst ner i den hierarkiska strukturen och innebär därigenom att den underord-
nade är med och utvärderar sin chef (Mullins, 1999; Redman & Wilkinson, 
2001). Genom att vända på förhållandena mellan den som presterar och den som 
utvärderar jämfört med top-down metoden menar Kressler (2003) att innehållet 
och syftet med utvärderingen till stor del ändras. Denna metod syftar därmed 
snarare till att bedöma chefens förmåga att leda en grupp av människor, istället 
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för dennes prestation eller bidrag till företagets resultat. En utvärdering som 
denna ger, enligt Redman & Wilkinson (2001), högre effektivitet samt förbättrat 
ledarskap samtidigt som den i dagens organisationer ofta ligger i linje med den 
plattare organisatoriska strukturen där de anställda har ett större inflytande.    
 
Då de kriterier som denna metod utvärderar kan vara ännu svårare att bedöma än 
traditionella prestationsmått som i top-down metoden ovan, anser Kressler 
(2003) att det är essentiellt att de som utvärderar har viljan samt förmågan att 
göra denna bedömning. Det torde därför ligga en risk i att utvärderingen görs av 
anställda som normalt sett ej arbetar med liknande arbetsuppgifter.      

3.3.3 360-gradig utvärdering   
Enligt Armstrong (2002) samt Toegel & Conger (2003) har de nya organisa-
tionsformer som har vuxit fram med plattare organisationsstrukturer och allt 
större andel gruppbaserat arbete lett till att företag alltmer har gått ifrån använ-
dandet av påtvingade top-down metoder till att fokusera på så kallad 360-gradig 
utvärdering eller andra former av utvärderingar som utförs av flertalet utvärde-
rare. 
 
Enligt Kressler (2003) skiljer sig den 360-gradiga metoden från de föregående 
två då den ej relaterar till hierarkiska och vertikala förhållanden i ett företag. 
Kressler (2003) liknar istället en 360-gradig utvärdering vid en cirkel där den 
som ska utvärderas placeras i mitten, omgiven av människor såsom relaterade 
medarbetare, chefer, underordnade samt kollegor som gör en bedömning. Denna 
form av utvärdering görs därmed av olika grupper i den anställdes närhet som 
påverkas av eller tar del av dennes prestationer. Vilka som ingår i denna typ av 
utvärdering kan, enligt Redman & Wilkinson (2001), emellertid variera mycket 
mellan olika företag.  
 
En stor fördel med denna metod jämfört med tidigare metoder är, enligt 
Armstrong (2002), att företaget kan undvika utvärderingar som baserats på för-
utfattade meningar och partiska åsikter, vilket ofta är fallet då enbart en person 
utför utvärderingen. Detta påpekar även Toegel & Conger (2003) som vidare 
menar att metoden även möjliggör en bredare utvärdering då omdömet bygger 
på flertalet individers åsikter, vilka alla har olika bakgrund och därmed olika 
krav på den utvärderades prestation och ser på denne ur olika perspektiv. Grint (i 
Redman & Wilkinson, 2001) menar dock att metoden istället för att lösa pro-
blemet med subjektiva åsikter snarare kan resultera i att en persons subjektiva 
åsikter byts ut mot flera personers subjektiva åsikter. 
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En annan fördel med metoden som diskuteras av Flannery et al (1996) är det 
faktum att den inte enbart utgör en utvärderingsmetod utan även möjliggör för-
ändringar av organisationens kultur. Detta då de menar att metoden bygger på en 
mer demokratisk tanke och sänder ut ett budskap till de anställda om att de är 
medlemmar i en större grupp och att gruppens framgång till stor del är beroende 
av de individuella prestationerna. De menar vidare att företag som har imple-
menterat denna metod har fått mer produktiv personal som är trevligare mot var-
andra. Flannery et al (1996) menar att personalen uppvisar mer omtanke om 
varandra samtidigt som samarbetsförmågan har förbättrats och de anställda ser 
sig mer som en grupp som tillsammans kan påverka resultatet. Även Redman & 
Wilkinson (2001) ser många fördelar i att använda sig av denna metod. En av 
dessa är att den är lämplig att använda i organisationer där den anställde inte all-
tid har en tydlig koppling till sin arbetsplats och chef. Detta anser vi överens-
stämmer bra med den situation som de anställda ofta befinner sig i vid projekt-
arbete, då deras chefer utanför projektet inte alltid vet precis vad den anställde 
arbetar med i ett projekt. I sådana situationer är den traditionella top-down 
metoden, enligt Redman & Wilkinson (2001), enbart av lägre värde.  
 
Trots de fördelar som litteraturen tillskriver metoden, menar Armstrong (2002) 
att det i nuläget finns många företag som är tveksamma till att koppla denna 
form av utvärdering till belöningssystemet och då främst till monetära belö-
ningar. Flannery et al (1996) är dock av åsikten att en 360-gradig utvärderings-
process är mest passande inom en projektorienterad miljö som den vi studerar. 
Den cirkel av utvärderare som omger den enskilde individen bör, enligt dem, i 
detta fall innefatta arbetskamrater och eventuellt också kunder. Även Despres & 
Hiltrop (1995) delar denna mening och betraktar den 360-gradiga utvärderingen 
som grunden inom framtida belöningssystem. 

3.3.4 Grupputvärderingar  
Enligt Lawler (2000) kan slutligen även två olika former av utvärderingar göras 
på gruppnivå. I den första metod som han beskriver har utvärderingen av de 
anställda gjorts till en gruppaktivitet. Den utvärdering som görs bygger i detta 
fall på att individerna i en grupp själva ansvarar för att utvärdera varandras pre-
stationer, och vi anser att denna metod därigenom uppvisar vissa likheter med 
den 360-gradiga utvärderingen. Denna form av grupputvärdering anser han mest 
passande inom organisationer som arbetar mycket med relativt självständiga 
team där stort ansvar gällande kompetensutveckling och belöningar vilar på den 
enskilda gruppen. Denna grupputvärdering förespråkas även av Covey (1999) 
som menar att gruppmedlemmarna oftast har en mycket mer rättvisande bild av 
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vem som har presterat vad än vad chefen har och därför bättre kan avgöra vilka 
belöningar de olika gruppmedlemmarna skall få.   
  
Den andra metoden som Lawler (2000) lyfter fram gällande grupputvärderingar 
är bäst lämpad då arbetet inom en grupp är starkt sammankopplat och de en-
skilda individernas prestationer är beroende av varandra, vilket gör resultaten av 
deras prestationer svåra att särskilja. Denna metod bygger precis som individu-
ella prestationsutvärderingar på att mål sätts upp, prestationen mäts samt belö-
ningar utdelas. Den största skillnaden mellan en traditionell top-down metod och 
denna grupputvärdering är, enligt Redman & Wilkinson (2001), att prestatio-
nerna och därefter även belöningarna tillskrivs gruppen som helhet istället för de 
enskilda medlemmarna. Enligt Lawler (2000) är förväntningarna på denna 
metod ändå att individerna till viss del ska kunna åtskiljas via informella belö-
ningar i form av till exempel erkännande inom gruppen.  
 
De metoder som har beskrivits i kapitel 3.3 ovan används oftast inte i renodlade 
former, utan undersökningar har, enligt Redman & Wilkinson (2001), visat att 
många företag använder sig av en kombination av flera metoder.  

3.4 Belöningsformer 
När ett företag har bestämt vad som skall belönas samt hur utvärderingen av de 
anställda skall ske återstår det, enligt Lawler (1990), att identifiera vilka olika 
former av belöningar som skall användas. Kovach (1987) menar att det före-
ligger viss diskrepans mellan vilka belöningsformer de anställda verkligen moti-
veras av och därmed även önskar och vad de överordnade tror motiverar de 
anställda. Det är därför viktigt att fundera över vad som motiverar de anställda, 
vilket leder oss in på frågan vilka olika former av belöningar som står företagen 
till förfogande. 
 
Traditionella belöningssystem är, enligt Despres & Hiltrop (1995), ofta upp-
byggda kring finansiella belöningar och de flesta människor associerar också, 
enligt Kressler (2003), ordet belöning till lön. Han menar dock att det även finns 
många andra viktiga former av belöningar och att lön inte alltid är den mest 
effektiva av dem. Ett företags belöningssystem kan, enligt Armstrong (2002), 
därför bestå av finansiella samt icke-finansiella delar. Vi börjar med att beskriva 
de finansiella delarna. 

3.4.1 Finansiella belöningsformer 
Baslönen är, enligt Wilson (2003), den mest uppenbara belöningsformen som 
tilldelas de anställda i en organisation. Lönen speglar, enligt honom, ofta det an-
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svar som den anställde tar samt det han eller hon tillför organisationen. Flannery 
et al (1996) menar att baslönen traditionellt sett ofta utgår från det arbete den 
anställde skall göra, vilken lönenivå andra i organisationen har samt hur löneni-
vån ser ut på marknaden. Löneökningar menar de sedan kan tillfalla personer 
vid befordran och utifrån hur väl personen presterat. Enligt Lawler (1990) är 
lönen viktig eftersom en person med hjälp av lönen kan få tillgång till andra 
saker som han eller hon eftersträvar eller är i behov av.  
 
För att motivera de anställda ytterligare menar Smitt et al (2002) att många 
företag använder flexibla lönesystem där en viss del av lönen är kopplad till pre-
station. En vanlig form av prestationsbaserad lön är enligt Armstrong (2002) 
bonus. Lawler (2000) menar att bonus ofta ger en bättre motiverande effekt än 
vanliga löneökningar eftersom en bonus inte är bestående utan ständigt kräver 
goda prestationer för att utfalla. Smitt et al (2002) menar att företag ofta använ-
der bonus för att framhäva kopplingen mellan den anställdes lön och företagets 
resultat. Bonus fungerar, enligt Armstrong (2002), på så sätt att den enskilde 
anställde belönas för att han eller hon uppnått de mål som har satts upp. Hur stor 
bonusen blir är, enligt Smitt et al (2002), helt beroende av det som presterats. De 
menar vidare att den inte behöver vara individuellt avhängig utan att den kan 
vara beroende av en grupp anställdas prestation, så kallad kollektiv bonus. 
Lawler (2000) menar att bonus fungerar bra vid belöning av anställda i projekt 
eftersom de kan delas ut när gruppen har fullföljt ett projekt. Bonus bör, enligt 
honom, tilldelas projektmedlemmarna vid framgångsrika projekt. 
 
En annan form av belöning som enligt Wilson (2003) blev allt mer framträdande 
under 1990-talets IT-uppgång är aktieprogram. Dessa program går ut på att de 
anställda blir erbjudna att köpa aktieoptioner eller aktier i företaget till förmån-
liga priser. På detta sätt får de anställda en direkt koppling till företagets resultat 
eftersom de tjänar pengar på företagets ökade marknadsvärde. Lawler (2000) 
anser att aktieprogram kan lämpa sig bra vid belöning av anställda i projekt vid 
de tillfällen då projekten är viktiga för hela företaget. Dessa program kan 
därmed leda till långsiktigt och ett mer övergripande tänkande hos de anställda 
än andra former och är därmed att föredra enligt Lawler (2000). 
 
Anställda kan också erbjudas belöning i form av speciella förmåner. Dessa för-
måner kan, enligt Wilson (2003), bestå av exempelvis olika former av försäk-
ringar, pensionssparande samt möjlighet till gratis friskvård. Eftersom olika per-
soner har olika behov värdesätter de, enligt Wilson (2003), också dessa 
förmåner olika.  
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3.4.2 Icke-finansiella belöningsformer 
Ett bra belöningssystem skall, enligt Armstrong (2002), inte bara behandla belö-
ningar som kan uttryckas i kronor och ören, utan även inkludera andra former av 
belöningar som motiverar de anställda att arbeta mot företagets mål.  
 
Enligt Redman & Wilkinson (2001) finns det fem områden inom vilka de 
anställdas behov måste tillfredsställas av icke-finansiella belöningar. Dessa ut-
görs av prestation, erkännande, ansvar, inflytande och personlig utveckling. 
 
Alla anställda vill, enligt Redman & Wilkinson (2001) och även Kovach (1987), 
känna att de har presterat något och att de kan känna sig stolta över det som de 
har åstadkommit. För en anställd är det dock inte bara viktigt att själv känna sig 
nöjd med sin insats, utan det är även betydelsefullt att andra i organisationen 
lägger märke till prestationen. Redman & Wilkinson (2001) anser i likhet med 
Kovach (1987) att det därför är viktigt att cheferna i en organisation visar upp-
skattning och inser vikten av att ge de anställda en klapp på axeln för ett bra 
jobb. De menar emellertid att det även är viktigt att uppmärksamma goda insat-
ser inför den anställdes arbetskollegor genom att exempelvis skriva om insatsen 
i interntidningar eller att dela ut speciella utmärkelser till duktiga anställda. 
Andra former av erkännande som nämns av Wilson (2003) är att ett företag 
uppmärksammar anställda som presterat ovanligt bra och utser en ”månadens 
anställd”, eller att personer som arbetat i ett företag under en längre period upp-
märksammas för sin arbetsinsats. Denna uppmärksamhet menar Redman & 
Wilkinson (2001) kan ha en mer motiverande effekt än finansiella belöningar. 
Även Armstrong (2002) betonar vikten av att ge de anställda erkännande vid 
goda prestationer för att visa att deras prestationer är uppskattade. Han menar 
därför att erkännande är en av de viktigaste motivationsfaktorer som står ett 
företag till förfogande. Vanligen uppmärksammas individuella prestationer i 
företag, men det är, enligt McAdams (1998), även viktigt att ge erkännande till 
gruppers prestationer. Undersökningar har även visat att erkännande är en av de 
mest effektiva belöningsformerna vid belöning i grupp (IIE Solutions, 1996).  
 
Den vanligast använda formen av erkännande är, enligt Wilson (2003), beford-
ran, då duktiga anställda belönas med mer ansvarfulla och mer utmanande 
arbetsuppgifter. Även Armstrong (2002) menar att ett företag genom att tilldela 
en anställd mer ansvar och inflytande kan skapa ökad arbetsmotivation hos 
denne, då mer ansvar kan öka den inre motivationen. Gällande ansvar och in-
flytande menar Redman & Wilkinson (2001) dock att det är viktigt att tänka på 
att alla anställda inte vill ta mer ansvar eller beslut i sitt arbete. Kovach (1987) 
menar emellertid att ökat ansvar i form av befordran eller annat avancemang i 
organisationen är de mest effektfulla belöningsformerna för högutbildade män-
niskor. Han menar vidare att högutbildade kunskapsarbetare har ett stort behov 
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av feedback på sitt arbete och att feedback i form av ökat deltagande i besluts-
processer eller ökat ansvar är just vad dessa människor önskar.  
 
Redman & Wilkinson (2001) menar att en anställds strävan efter personlig 
utveckling genom sitt arbete kan vara en betydelsefull motivationsfaktor och att 
anställda många gånger värderar personlig utveckling högre än olika former av 
finansiella belöningar. Armstrong (2002) menar att ett företag kan bidra till en 
persons utveckling genom att erbjuda denne olika former av utbildningar och 
kurser, eftersom även dessa kan ha ett stort inflytande på en persons arbets-
motivation. Han anser därför att de utvecklingsmöjligheter som erbjuds från ett 
företags sida är en viktig del av ett belöningssystem. 
 
Ansvar, inflytande och personlig utveckling är, enligt Redman & Wilkinson 
(2001), i många fall mer efterfrågat i organisationen än vad cheferna ofta tror.  

3.4.3 Belöningarnas sammansättning 
Som har framgått av diskussionen ovan finns det många olika former av belö-
ningar som ett företag kan använda sig av för att styra och motivera sina 
anställda. I figur 3 nedan har vi sammanställt och klassificerat de olika former 
som vi, efter litteraturstudier, anser vara de vanligaste och som har beskrivits 
ovan. Som framgår av bilden anser vi att den totala belöning som tilldelas en 
anställd kan bestå av såväl finansiella som icke-finansiella belöningsformer.  
 

Figur 3: Total belöning som kan ges till en anställd 
(Egen illustration) 

 
Vilka former av belöningar som ett företag väljer att använda sig av är enligt 
Lawler (1990) ofta beroende av vilken ledningsstil ett företag eftersträvar samt 
vilken typ av anställda som företaget vill locka till sig. McAdams (1998) är 
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också av åsikten att ett företags belöningar speglar organisationskulturen och att 
införandet av belöningssystem ofta kan ha en inverkan på arbetsmiljön.  
 
Lawler (1990) menar, som även tidigare har nämnts, att olika människor motive-
ras av olika typer av belöningar. Enligt Redman & Wilkinson (2001) är icke-
finansiella belöningsformer speciellt viktiga för att motivera vissa anställda. 
Mullins (1999) är också av denna åsikt och menar att undersökningar har visat 
att kunskapsarbetare snarare motiveras av inre och icke-finansiella motivations-
faktorer som personlig utveckling och autonomi än finansiella belöningar såsom 
löner eller bonus. Detta poängteras även av Gomez-Mejia & Balkin (1989) som 
menar att människor som arbetar inom forskning och utveckling ofta vill pres-
tera bra och därmed till stor del drivs av inre motivationskrafter. Även Kovach 
(1987) har i en undersökning kommit fram till att högutbildade rankar intres-
santa arbetsuppgifter som mer motiverande än högre lön.  
 
Som vi har nämnt tidigare anser vi i likhet med Lawler (1990) att en annan sak 
som ett företag bör fundera över är om individuella eller gruppbaserade belö-
ningar skall användas. Detta anser vi vara speciellt viktigt för företag som har 
anställda som arbetar i projektform. Lawler (1990) menar vidare att om indivi-
duella belöningar väljs finns det en risk för att den anställde är mer engagerad i 
sitt eget presterande än gruppens, vilket kan vara viktigt att beakta vid detta val. 
Även Gomez-Mejia & Balkin (1989) vidhåller detta och de har i sin studie 
kommit fram till att gruppbaserade former av belöningar har en mer positiv in-
verkan på prestationer i projekt än olika former av individuella belöningsformer.  
 
Flannery et al (1996) menar att grupper precis som individer kan motiveras av 
finansiella såväl som icke-finansiella belöningar. Både de och Armstrong (2002) 
är av åsikten att gruppbelöningar fram till idag ofta bara fokuserar på finansiella 
mål. Armstrong (2002) menar dock att den ultimata belöningen för projektgrup-
per ofta utgörs av ett framgångsrikt avslut på ett projekt som gruppens med-
lemmar därefter ges erkännande för. Vid belöning i grupp anser han alltså att de 
anställda inte enbart skall belönas med finansiella gruppbelöningar, utan att även 
icke-finansiella belöningar bör användas. Detta beroende på att finansiella belö-
ningar, som har nämnts ovan, ej är varaktiga samt att många gruppmedlemmar 
har svårt att se kopplingen mellan sin egen arbetsinsats och den belöning han 
eller hon tilldelas. En undersökning gjord av IIE Solutions (1996) visar att 
många företag som har använt sig av icke-finansiella belöningsformer vid belö-
ning av anställda i grupp därigenom har nått bra resultat.  
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3.5 Sammanfattning 
I figur 4 nedan har vi fört samman referensramens olika kapitel för att illustrera 
hur vi anser dem hänga samman. Vi är av åsikten att hur ett företag ser på belö-
ningar av sina anställda i projektform torde ha viss inverkan på vad som belönas, 
vem som utvärderar de anställdas arbete samt vilka former av belöningar an-
vänds. Sammantaget anser vi att detta leder till ett företags agerande vid belö-
ning av sina anställda. Det som intresserar oss är emellertid om det finns skill-
nader i hur företag agerar när det gäller belöningar av anställda i projektform 
och om skillnader föreligger vad dessa kan beror på.  

 

Figur 4: Företags agerande vid belöning av anställda 
(Egen illustration) 

 
Precis som vi har visat i kapitlet ovan finns det mycket att fundera kring vid 
användandet av belöningar. Det kommande kapitlet kommer även det att spegla 
denna problematik då vi redovisar hur våra fallföretag agerar vid belöning av 
sina anställda som arbetar i projekt. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som vi har samlat in genom 
intervjuer på våra fem fallföretag. Företagen presenteras i det följande vart och 
ett för sig, där vi inleder med en kort presentation av respektive företag som 
sedan följs av en sammanställning av respektive företags agerande inom våra 
tre undersökningsområden. Om ej annat anges kommer informationen nedan 
från de intervjuer som har genomförts.  

4.1 Saab Aerosystems 
Saab Aerosystems (tidigare Aerospace) är den del av Saab koncernen som ut-
vecklar, tillverkar och levererar högteknologiska flygplanssystem till försvarsin-
dustrin (URL 1).  Denna del av Saab är ansvarig för utvecklingen av nya flyg-
planssystem (URL 1) och arbetar framför allt med stridflygplanet Gripen, nya 
produkter inom flygområdet samt med eftermarknaden till dessa produkter.  
 
Vår intervjuperson, Jan Westlund, är chef för projektkontoret på Saab 
Aerosystems’ systemutvecklingsavdelning. På projektkontoret arbetar 10-15 
projektledare som Westlund ansvarar för. Westlund har därmed inget linjemäs-
sigt ansvar, men vid belöningar av projektledarna på projektkontoret spelar han 
en avgörande roll då han i princip kan sätta spelreglerna för dessa personers be-
löningar.  
 
”Vi har nog alltid arbetat i projekt, sedan har de sett lite olika ut naturligtvis.” 

(Westlund, 2004) 
 
Nästintill all verksamhet inom Saab Aerosystems bedrivs i projektform och 
Westlund uppskattar att mindre än 10 procent av de anställda inte arbetar i 
någon form av projekt. Idag bedriver Saab Aerosystems affärsutvecklingsprojekt 
som är inriktade mot nya affärer, produktutvecklingsprojekt som innefattar de 
”stora” projekten och även en typ av forskningsprojekt som bedrivs i samråd 
med högskolor och universitet. Projekten som bedrivs inom Saab Aerosystems 
verksamhet har relativt långa löptider, vanligast är att de löper mellan nio måna-
der och flera år. På systemutvecklingsavdelningen, där Westlund arbetar, finns 
totalt 650-700 anställda varav ungefär 50 är projektledare eller delprojektledare. 
Avdelningen har en projektportfölj på ungefär 100 projekt varav 2-3 kan ses 
som relativt stora. 
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4.1.1 Saab Aerosystems’ syn på belöningar 
På Saab Aerosystems definieras belöningar traditionellt sett som lön, men det är 
också viktigt var i organisationen en person befinner sig eller vilken roll en per-
son har i ett projekt. Befattning och befogenhet är därmed två viktiga delar i de 
belöningar som används.  
 
Gemensamt för alla avdelningar på Saab Aerosystems är att varje gång ett pro-
jekt skall dras igång får projektledaren presentera sitt projekt och dess komplex-
itet enligt en utarbetad mall. Utifrån denna presentation görs sedan en bedöm-
ning av hur mycket tillägg en projektledare bör få på sin lön för att han eller hon 
håller i projektet. Vid belöning av anställda på Saab Aerosystems är det därför 
viktigt vilken roll en person har som arbetsledare och hur många underställda 
han eller hon har i projektet. Belöningar används på detta sätt främst för att 
motivera ökat ansvarstagande. Eftersom företaget i nuläget tittar mycket på vilka 
kompetenser de vill uppmuntra samt behålla inför framtiden, är även en persons 
förändringsvilja och förmåga att ta nya roller viktiga.  
 
På Saab Aerosystems används liknande belöningssystem på alla avdelningar 
eftersom alla förväntas arbeta i projektform. Lönen är grundstommen i detta 
system och endast projektledarna kan få en belöning i form av ett tillägg på 
lönen för att de ansvarar för projekt. Hur stort detta tillägg blir är, som även har 
beskrivits ovan, beroende på projektets komplexitet, antalet underställda och 
även projektets längd.  

4.1.2 Belöningsgrunder 
Vid belöning av anställda på Saab Aerosystems är det av stor vikt att en person 
kan växla mellan en linjechefsroll och en projektledarroll. Detta för att få en 
ständig kontakt mellan linjearbete samt projekt och personer med denna kom-
petens värderas därför högt vid belöningsarbetet. Belöningen är ofta beroende av 
prestation och personer som har presterat bra vid tidigare projekt får ofta möj-
lighet till större ansvar i framtida projekt. Därmed är det ofta den enskilde indi-
videns prestation som belönas vid arbete i projektform. Eftersom Saab 
Aerosystems i sitt arbete är väldigt beroende av projekt försöker de höja statusen 
på projektledarrollen genom att satsa på utbildning samt certifiering av personer 
som arbetar som projektledare. Saab Aerosystems anser att det är viktigt att lyfta 
fram dessa av individer så att de får synas i organisationen. 
 

”Vi belönar individuella personer, men det är i första hand gruppen [av 
projektledare] som vi vill premiera, att de får synas och finnas med.” 

(Westlund, 2004) 
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När det gäller lönen som är en av de viktigaste belöningsformerna på Saab 
Aerosystems, sätts denna utifrån ett antal kriterier. Personens kompetens är i 
detta sammanhang av stor vikt, både den sociala och den tekniska. Som tidigare 
har nämnts är prestation också viktig vid belöning och lönesättning hos Saab 
Aerosystems, men företaget tittar då också mycket på en persons framtidsutsik-
ter.  
 
” Det kan vara viktigare vad man kan förväntas prestera i framtiden än vad man 

gjort fram tills nu. Det är alltså inte historiken så mycket, utan mer framåt.” 
(Westlund, 2004) 

 
En annan viktig del i lönesättningen är vilken roll en person har haft i ett projekt. 
Saab Aerosystems använder sig av ett antal nivåer när det gäller projektledarnas 
lönesättning beroende på om personen har varit exempelvis huvudprojektledare 
eller delprojektledare.  

4.1.3 Utvärdering av de anställda 
På Saab Aerosystems används inte någon speciell form av utvärdering av 
anställda som arbetar i projekt. För att försäkra sig om att rätt kompetens behålls 
inom företaget i framtiden syftar den utvärderingen som görs främst till att 
bedöma den anställdes potential inför framtiden.   
 
Utvärderingen av anställda som arbetar i projekt på Saab Aerosystems sker alltid 
av närmaste linjechef. När det gäller utvärdering av projektledarna är det emel-
lertid inte enbart linjechefen som utvärderar deras insats, utan i detta fall är även 
människorna som har arbetat runt respektive person med i utvärderingsarbetet. 
Projektledarna kan därför utvärderas av såväl gruppmedlemmar som andra pro-
jektledare.  
 
”I varje projekt är oftast inte närmste linjechef med så han ser inte hur han eller 

hon [projektledaren] fungerar i projektet. Så då måste man ju säkra det och ta 
med någon som har sett personen arbeta i projektet.” 

(Westlund, 2004) 
 
De kriterier som används vid utvärdering av de anställda bestäms ofta på avdel-
ningsnivå, men utgår för det mesta från riktlinjer från de olika affärsledningarna. 
Projektledarna utvärderas årligen i samband med lönerevisionen och då görs en 
bedömning av hur nuvarande projekt fortlöper. Det sker dock även en utvärde-
ring av projektledarna i samband med varje projektavslut, men i detta samman-
hang sker ingen lönerevision. Westlund menar dock att goda prestationer kan 
ligga till grund för högre lön vid nästa lönerevision.  
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Saab Aerosystems använder sig även av utvecklingssamtal som hålls med alla 
anställda minst en gång per år. Vid dessa tillfällen diskuteras personens utveck-
ling inför framtiden och hur denne vill arbeta framöver.   

4.1.4 Belöningsformer 
Saab Aerosystems har idag inget speciellt belöningssystem för de anställda som 
arbetar i projekt, utan Westlund menar:  
 

”Alla har ju lön och alla jobbar i projekt.” 
 
Då de flesta anställda förutsätts arbeta i projektform tilldelas ingen extra belö-
ning utöver lönen för att en person deltar i ett projekt på företaget. Projektle-
darna som arbetar mer än 50 procent av sin arbetstid som projektledare kan 
dock, som även har nämnts tidigare, få ett tillägg på lönen, ett så kallat delta. 
Detta delta motiverar Westlund med följande: 
 

”Att vara projektledare är en chefsroll och det är det man får belöning för 
egentligen. Det vi bedömer är hur många anställda man leder och hanterar i sitt 

jobb.” 
 
Deltat på lönen försvinner vanligen efter att projektet är avslutat. Westlund 
menar dock:  
 

”Å andra sidan så har ju personen blivit duktigare, ändrat sig och tagit en ny 
roll och mer ansvar så då är det en bedömning om man ska ha kvar en viss del 

av deltat eller inte.” 
 
Vid arbete i mycket stora projekt förekommer det ibland att projektledarna till-
delas delta på lönen efter att vissa milstolpar eller mål i projektet har klarats av. I 
ett fåtal fall kan det vid dessa stora projekt också vara så att projektledarna till-
delas bonus vid avklarade milstolpar.   
 
På Saab Aerosystems är det också viktigt med icke-finansiella belöningsformer. 
Därför försöker företaget lyfta fram personer som presterat bra i ett projekt och 
uppmärksamma deras insats i interntidningar eller via webbsidor på företaget. 
På detta sätt blir dessa personers insats synlig i hela organisationen. Westlund 
menar därför:  
 
” […] uppmärksamhet och icke-finansiella belöningsformer är minst lika viktiga 
som lönen för att behålla personen. För att känna motivation är det ofta betyd-

ligt mer värt med uppmärksamhet.” 
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För att kunna arbeta effektivt i ett projekt anser Westlund att både finansiella 
och icke-finansiella belöningsformer är viktiga. Förutom deltat på lönen är det 
därför viktigt att, enligt Westlund, berömma, uppmärksamma och ge projektle-
darna feedback på deras insats. Projektledarna är av yttersta vikt för Saab 
Aerosystems och yrket i sig är, enligt Westlund, redan prestigefyllt: 
 

”Det är mycket populärt att jobba som projektledare, det räknas som ett steg 
uppåt. Indirekt är det ju en belöning [att vara projektledare], man känner att 

man får ökat ansvar och en annan roll […]” 
 
För att även på lång sikt upprätthålla goda prestationer vid projektarbete har 
företaget valt att placera alla projektledare nära varandra i organisationen. På 
detta sätt kan de lättare kompetensutvecklas samtidigt som de även får mer syn-
lighet i organisationen, vilket enligt Westlund visar att Saab Aerosystems vill 
satsa på sina projektledare och är måna om deras kompetens.  
 
I stort anser Westlund att Saab Aerosystems’ belöningssystem fungerar bra. Han 
menar dock att alla avdelningar inte alltid är eniga i hur de belönar sina 
anställda, vilket skulle kunna förbättras. För att lyfta fram projektledarnas status 
ytterligare vill företaget också börja certifiera projektledare, vilket enligt 
Westlund skulle bida till ett bättre belöningssystem.  

4.2 ABB Corporate Research 
ABB som har mer än 113 000 anställda i över 100 länder arbetar med att ta fram 
olika automationsprodukter och kraftlösningar och företaget försöker ständigt 
komma med nya innovativa lösningar inom dessa områden. Det är ett högtek-
nologiskt företag med mer än 700 forskare som arbetar i åtta olika forsknings-
center och laboratorier runtom i världen (Internt material 1). Dessa avdelningar, 
även kallade Corporate Research Centers, finns förutom i Västerås i Sverige 
även på sju andra platser i världen och är för tillfället under uppbyggnad på en 
åttonde plats. Vid den svenska avdelningen finns i dagsläget 238 anställda.  
 
Vi har intervjuat Ronny G. Larsson som är personalchef på ABB Corporate 
Research i Västerås. I hans arbetsuppgifter ingår alltifrån kompetensutveckling 
till belönings- och arbetsmiljöfrågor. Larssons roll vid belöning av de anställda 
är dock främst praktisk. I dagsläget är det de ansvariga cheferna som nominerar 
de anställda till vissa belöningar och motiverar varför dessa skall belönas. Det är 
sedan Larssons uppgift att tillstyrka detta innan hans chef sedan godkänner det. 
Utöver detta har Larsson även varit med och utformat det belöningssystem som 
används inom ABB Corporate Research.    
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Inom ABB Corporate Research arbetar alla anställda i projekt. Denna form av 
arbete har, enligt Larsson, bedrivits ändå sedan verksamhetens begynnelse, 
vilket innebär 89 år. De projekt som bedrivs utgörs framförallt av utvecklings-
projekt där nya produkter och system tas fram, samt forskningsprojekt. Vid 
sidan av detta är de anställda även engagerade i olika kundprojekt där det rör sig 
om produkter eller lösningar som behöver förbättras, utvecklas eller anpassas för 
en specifik miljö. Denna sista del är dock inte lika omfattande som de rena 
utvecklings- och forskningsprojekt som bedrivs. Löptiden på de projekt som 
genomförs varierar kraftigt, men de vanligaste projekten tar mellan 9-12 måna-
der att genomföra. Därutöver bedrivs emellertid även ett stort antal projekt som 
sträcker sig över en betydligt längre tid, då främst forskningsprojekten. Årligen 
genomförs totalt cirka 1 500 projekt inom företaget. De människor som arbetar i 
projekt inom ABB Corporate Research är alla någon form av projektledare med 
ett visst ansvar. Därutöver finns det även ett fyrtiotal anställda som arbetar som 
projektledare vid större projekt.       

4.2.1 ABB Corporate Research’ s syn på belöningar  
Inom ABB Corporate Research definieras belöningar som något som är kopplat 
till extraordinära prestationer: 
 

”En belöning hör ihop med något som är extraordinärt, utöver vad man kan 
förvänta sig av en person som har en viss befattning.” 

(Larsson, 2004) 
 

I denna definition ingår inte den monetära ersättning de anställda får i form av 
lön. Larsson menar dock att lönen är en form av belöning då den är ett resultat 
av vad den anställde har presterat, men att den inte uppvisar någon koppling till 
extraordinära insatser. Lönen är snarare en del av det anställningskontrakt den 
anställde har med företaget och det är något som alla anställda får, precis som 
semester och betald övertid.  
 
En av de viktigaste anledningarna till att ABB Corporate Research använder sig 
av belöningar är den beteendestyrning de kan resultera i; företaget önskar vissa 
resultatleveranser och genom att belöna för dessa kan de uppnås. Belöningar 
används dock även för att skapa en så bra arbetsmiljö och så bra förutsättningar 
som möjligt och för att lyfta fram människan och dennes prestationer.  
 

” När man ger någon form av belöning vill man ju samtidigt skapa någonting. 
De här människorna [i projektgrupperna] har ju skapat någonting ihop och 

detta är ju ett sätt att försöka att premiera detta. Ju mer sammanhållning du kan 
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få och ju mer du kan få människorna att förstå varandra och använda sig av 
varandras kompetenser, desto bättre effekt kan skapas.” 

(Larsson, 2004) 
 
Enligt Larsson är belöningar ett viktigt styrinstrument och för bästa effekt menar 
han att det är viktigt att lyfta fram och visa vilka människor som har fått belö-
ningar och av vilken anledning de har fått dessa. Därigenom ser de anställda vad 
företaget prioriterar och de anställda som har gjort något bra blir uppmärksam-
made internt.   
 
Som redan har nämnts ovan arbetar alla anställda inom ABB Corporate 
Research i projekt, vilket har resulterat i att ett belöningssystem anpassat för 
denna typ av verksamhet har tagits fram och formaliserats.  
 

”[…] i princip är all verksamhet projektverksamhet. Det betyder att om vi tar 
den här biten med om vi har ett utarbetat belöningssystem, så har vi det helt 

klart. Vi har regler för detta, vilka innefattar både individuellt och i grupp eller i 
team.” 

(Larsson, 2004) 
 

Det formaliserade belöningssystem som finns i dagsläget gäller ABB Corporate 
Research i Sverige, men likartade system används även av de andra Corporate 
Research avdelningarna runtom i världen. Detta system har använts sedan 1990, 
men modifikationer har gjort under årens lopp. Anledningen till att detta system 
togs fram var att cheferna ville belöna sina anställda, men att det då dök upp en 
många frågor som krävde svar. Bland annat rådde stor osäkerhet gällande vad 
som utgjorde en belöning och vem som skulle få dem och för att få klarhet togs 
ett formaliserat system fram.  

4.2.2 Belöningsgrunder 
Inom ABB Corporate Research ligger fokus gällande belöningar på det som för 
företaget framåt. Varje år sätts ett antal tekniska inriktningar upp inom vilka 
företaget önskar arbeta under det kommande året och inom vilka de vill att de 
anställda koncentrerar sitt arbete. Det är därför främst goda prestationer inom 
dessa områden som företaget önskar uppmuntra med det belöningssystem som 
används.  
 
Gällande prestationerna kan både individuella, såväl som gruppbaserade presta-
tioner ligga till grund för belöningar. Larsson menar dock att prestationen måste 
sättas i relation till det resultat den ger vid belöning: 
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”[…] det har att göra med vad du levererar. Det är en kombination av att det är 
goda resultat och prestationer. Du kan ju prestera något som är bra, det vill 

säga prestationen i sig är bra, men resultatet kan vara sisådär.” 
 
Det som belönas bör därför vara produktivt och rimligt. Försök till att urskilja de 
enskilda individernas prestationer i projektgruppen är, enligt Larsson, inte något 
som görs regelbundet. Han menar dock att ett projekt är organiserat på ett sådant 
sätt att individerna har olika uppgifter, vilket underlättar när enskilda prestatio-
ner skall urskiljas.  
 
Som tidigare har nämnts kan lönen inom ABB Corporate Research till viss del 
ses som en belöning då den är kopplad till den prestation som görs. Lönen base-
ras inom organisationen på fem lönebedömningskriterier. Dessa utgörs av 
resultat, utvecklingsbarhet, professionalism, förmåga att genomföra samt kom-
munikationsförmåga (Internt material 2). Enligt Larsson tillmäts dock de två 
kriterierna resultat och utvecklingsbarhet störst vikt vid lönesättningen.    

4.2.3 Utvärdering av de anställda 
Den utvärdering som görs av de anställda syftar framförallt till att ge varje 
enskild individ feedback på dennes arbete. Detta görs för att de skall kunna för-
bättra sig, göra de förändringar som krävs och sist men inte minst för att betona 
det som redan är bra. Då den normala verksamheten för de anställda utgörs av 
arbete i projekt görs ingen extra utvärdering för att de arbetar på detta sätt. Ut-
värdering av de anställda sker huvudsakligen vid två tillfällen varje år. Det ena 
är vid den utvärdering som föregår lönesättningen medan den andra utgörs av de 
utvecklingssamtal som hålls med de anställda. Vid lönerevision görs en bedöm-
ning av den enskilde individens prestationer under årets gång. Vid detta tillfälle 
sätter varje chef samman en helhetsbild av den anställde utifrån de lönebedöm-
ningskriterier som tidigare har nämnts.   
 
Den andra formen av utvärdering som görs sker vid de utvecklingssamtal som 
hålls med alla medarbetare minst en gång om året. Vid dessa tillfällen diskuterar 
cheferna och de enskilda medarbetarna historik, nuläge och framtid. Historiken 
innefattas av prestationer, medan nuläget snarare berör bland annat den kompe-
tens den enskilde individen har. Slutligen behandlas framtiden och vad den 
anställde kommer att göra rent arbetsmässigt samt behov av kompetensutveck-
ling på den tekniska sidan.     
 
De två bedömningarna ovan är de främsta med avseende på individuella presta-
tioner. En tredje form av utvärdering görs dock och denna består av en utvärde-
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ring som görs av projektet efter dess avslutande. Vid denna utvärdering läggs 
dock större fokus på projektgruppen och dess resultat än på den enskilde indivi-
den i gruppen och först och främst bedöms huruvida projektgruppen har uppnått 
de förväntade resultaten eller ej. Detta görs utifrån kriterier som har satts upp 
innan projektets genomförande. Vissa kriterier finns dock även uppställda på 
individnivå, vilka bedöms då dennes prestation utvärderas. 
 

” I och med att du går in i en befattning så finns det vissa saker som du ska 
leverera. Är du med i ett projekt så får du ett leveransåtagande. Du åtar dig ju 

att det är något du ska leverera. Är det logistiken som ska fixas så är man 
ansvarig för att det blir gjort.” 

(Larsson, 2004)  
 

De kriterier som sätts upp för den enskilde individens arbete sätts, enligt 
Larsson, främst genom samråd inom projektgruppen: 
 
”[…] det är  naturligtvis så att man i varje projekt kommer överens om vem som 

ska göra vad. Jag uppfattar det som att stor tydlighet råder.” 
 
Vid varje projekt genomförs även fortlöpande bland annat kundenkäter, vilka 
riktar sig till uppdragsgivaren, det vill säga den som beställt projektet. Dessa 
enkäter innehåller en rad frågeställningar om projektets resultat, leveranser samt 
medarbetarna och deras agerande under arbetets gång.  

4.2.4 Belöningsformer 
ABB Corporate Research har valt att utforma ett formaliserat system där det 
tydligt framgår vilka finansiella belöningar som de anställda kan få vid goda 
prestationer.  

 
Gällande finansiella belöningar inom ABB Corporate Research spelar företagets 
gratifikationssystem en viktig roll (Internt material 3). Denna belöning som till-
faller individer eller projektgrupper som har åstadkommit något extraordinärt 
finns i tre beloppsnivåer, 3 000, 5 000 och 10 000 kronor. Detta system syftar till 
att uppmuntra kreativitet och egna samt gruppinitiativ som är i linje med företa-
gets mål. Något som är viktigt gällande denna belöning är att den inte speglar 
ökad prestationsförmåga inom ordinarie arbetsuppgifter, vilket snarare avspeglas 
i löneökningar, utan istället härrör till något extraordinärt. Nomineringar till 
denna belöning görs av respektive chef och belöningar skall sedan utfalla i sam-
band med den extraordinära prestation som ligger till grund för dem. Det är 
dessutom av yttersta vikt att de utgör ett överraskningsmoment och inte har ut-
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pekats i förväg. Vid den högsta nivån är det ledningen som tar beslut om belö-
ningen och det föranleds även av att den anställde blir uppmärksammad internt.    
 
En annan form av finansiell belöning som används inom ABB Corporate 
Research är ersättning för publicering av teknisk artikel (Internt material 4). 
Denna belöning syftar till att motivera forskarna att dela med sig av tekniska 
idéer och resultat de har kommit fram till. Även denna belöning kan tilldelas 
individer eller grupper och också i detta fall tas initiativ till belöningen av ansva-
rig chef. En ytterligare belöning kan även utfalla för det som internt benämns 
som ”Årets uppdrag” (Internt material 5). Ett utvecklingsprojekt kan klassifice-
ras som ett uppdrag och genom att nominera sig själva kan projektgruppen få 
presentera sitt uppdrag för en jury som sedan utser en vinnare. De personer som 
har deltagit i detta uppdrag får därefter dela på en finansiell belöning. Från och 
med i år belönas även den anställde som har varit delaktig i flest uppfinnings-
anmälningar som har gått vidare till verkliga patentansökningar. Vid denna form 
av belöning, ”årets uppfinnare”, vägs på så sätt antal och kvalitet samman 
(Internt material 6).      
 
ABB Corporate Research använder sig av bonus, men denna tilldelas endast 
cheferna och är inte något specifikt för de anställda som arbetar i projekt. Inter-
nationellt sett menar Larsson att bonus används i större utsträckning än i 
Sverige. Detta anser han dock inte är en passande belöningsform vid projektori-
enterat arbete i Sverige: 
 
”Detta är jätteknepigt inom en forskningsvärld där människor är individualister 

och där man möjligen kan säga att teamet presterat något. Det är svårt att 
koppla dessa [bonus] till bolagets ekonomiska resultat, vilket ofta är fallet. 
Detta då människorna som arbetar här ofta struntar i det [det ekonomiska 

resultatet]. Det är ju det tekniska resultatet som är viktigt för dem.” 
 
En annan form av belöningar som används är delägarskap. Denna belöning är 
dock inte specifik för projektarbete utan gäller alla anställda i organisationen. 
Vid delägarskap kan den anställde välja att spara en viss del av lönen internt 
under ett år för att sedan få en förfrågan om han eller hon önskar köpa aktier för 
den sparade summan.  
 
Exempel på andra former av belöningar som är värda pengar och som kan ges 
till de anställda är, enligt Larsson, resor för att göra presentationer av sitt pro-
jekts resultat, middagar, luncher eller presenter av olika slag. Något fastställt 
system för dessa former finns dock inte.  
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Inom ABB Corporate Research har alla anställda möjlighet att få samma belö-
ningar, men penningbeloppet som delas ut till de anställda kan variera beroende 
på individuella prestationer. Enligt Larsson är det dock ofta så att hela projekt-
gruppen eller teamet belönas för vad de har åstadkommit gemensamt. Den 
finansiella belöning som utfaller får sedan fördelas mellan projektgruppens 
medlemmar.  
 
En form av en icke-finansiell belöning som en anställd vid ABB Corporate 
Research kan få när han eller hon har presterat bra är ett ökat ansvar bland annat 
i form av en ny befattning. Inom företaget finns vissa utvecklingsvägar och 
genom goda prestationer kan de anställda klättra i organisationen och gå in i 
olika befattningar. Larsson menar dock att den allra viktigaste icke-finansiella 
belöningen inom ABB Corporate Research är den uppmärksamhet företaget kan 
ge den enskilde individen eller de olika projektgrupperna, genom att framhäva 
deras prestationer. En viktig aspekt för de anställda är, enligt Larsson, att känna 
att deras kompetens är efterfrågad. Som en viktig del i arbetet med att premiera 
prestationer på detta sätt ingår det att tydligt dokumentera och publicera resultat 
som har åstadkommits internt.  
 
Den belöningsform som Larsson anser är mest effektiv vid arbete i projekt är 
den som utgörs av uppmärksamhet. Detta förklarar han på följande sätt: 

 
”Den [uppmärksamheten] ger den snabbaste feedbacken till individerna och är 
någonting som gör att människor blir glada och nöjda med sig själva. De blir 

tillfreds med det de håller på med. Sedan skapar det bättre stämning. Pengar är 
något roligt och bra, men det är inte bestående så länge.” 

 
Han menar vidare att de anställda inom denna miljö ofta har ett stort behov av 
att få uppmärksamhet för att de är duktiga och bli belönade för det de är bra på. 
Det är därför väldigt viktigt för de anställda med självförverkligande och att få 
utmanande arbetsuppgifter.  
 
För att säkerställa goda prestationer även på längre sikt använder sig ABB 
Corporate Research främst av lönen. Presterar de anställda inte i enlighet med 
den ersättning de har så kan de inte heller förvänta sig någon löneutveckling.  
 
Det formaliserade belöningssystem som finns inom ABB Corporate Research 
har, enligt Larsson, haft en positiv inverkan på verksamheten och förutom bättre 
prestationer har även kvaliteten på arbetet och resultaten höjts. Genom förbätt-
rade arbetsprocesser anser han att även synen på medarbetarna har förbättrats. 
Det har blivit tydligare för de anställda att de inte klarar allt själva utan att alla 
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har olika kompetenser och att bäst resultat uppnås genom att dessa kompetenser 
kombineras ihop. Larsson menar att det belöningssystem som används idag fun-
gerar bra och att det inte uppvisar några större styrkor eller svagheter. Han beto-
nar dock vikten av efterlevnad och att se till att systemet står i samklang med 
den samtid vi lever i. Det regelverk som används modifieras regelbundet och 
inom den närmsta tiden kommer bland annat de belöningar som används att ses 
över.  

4.3 BT-Products 
BT koncernen är världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande 
tjänster. Koncernen omsätter runt 12 miljarder kronor varje år och har cirka 
8000 anställda, varav ungefär 1150 arbetar i Mjölby (URL 2). BT koncernen in-
går i sin tur i Toyota Industries koncernen och är representerade över hela värl-
den. I Mjölby ligger förutom huvudkontoret även BT-Products. Här sker fram-
förallt utveckling och produktion av de truckar som ingår i produktsortiment.  
 
Då det var svårt att hitta en person på BT-Products som kunde ge oss en bild av 
hur de anställda som arbetar i projekt belönas, valde vi att intervjua två personer 
på företaget. Vår första intervju hölls med Gunnar Mångsbro, som är personal-
chef på företaget. Hans arbetsuppgifter består framförallt av rekrytering, löne-
hantering och kompetensutveckling. Han är därigenom även med och sätter de 
övergripande lönerna genom att fördela ut en viss penningsumma på varje 
avdelning. De individuella lönerna sätts dock av respektive avdelningschefchef.  
 
En ytterligare intervju genomfördes därefter med Martin Mimer, som arbetar 
som projektledare. Som projektledare har han ingen formell roll vid finansiell 
belöning av de anställda, då detta görs av respektive chef. Han har dock ett visst 
inflytande när det gäller icke-finansiella belöningar, till exempel i form av upp-
muntran och uppmärksamhet, samtidigt som han kan lyfta fram goda prestatio-
ner för lönesättande chefen. De två intervjupersonernas åsikter kommer i det 
följande att presenteras gemensamt. I de fall deras åsikter gick isär har vi angett 
vem som har sagt vad.    
 
Inom BT-Products förekommer framförallt utvecklingsprojekt, där det handlar 
om att ta fram nya produkter. Dessa projekt löper normalt på 12-18 månader, 
beroende på hur stora förändringar som skall göras. Förutom dessa projekt före-
kommer även vissa andra typer av projekt som löper på en kortare tid, inom till-
verkningen till exempel förekommer även omställnings- och investeringsprojekt. 
Denna form av renodlat projektarbete växte fram under slutet av 1990-talet. 
Tidigare fick de anställda hantera olika former av projekt vid sidan av sina ordi-
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narie arbetsuppgifter, men i takt med att företaget har växt och projekten har 
blivit alltmer omfattande så har projektarbete blivit ett heltidsjobb för cirka fem 
människor som arbetar som projektledare. Övriga medlemmar i en projektgrupp 
plockas dock ut ur den ordinarie organisationen utifrån vilka som är bäst läm-
pade att ingå i projektgruppen. Arbetet i projekt är på detta sätt ett uppdrag de 
tar på sig vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Företaget har för nuva-
rande ett trettiotal projekt i sin verksamhet.   

4.3.1 BT-Products syn på belöningar  
På BT-Products betraktas lönen som en väsentlig del av den belöning en anställd 
kan få. Den utgör dock inte allt utan Mångsbro menar att en belöning även kan 
vara att ha roliga och utvecklande arbetsuppgifter, vilka utgör en utmaning för 
de anställda. Han menar även att en belöning för de anställda kan vara att se att 
de har presterat något och avläsa resultatet av detta. Mimer å andra sidan anser 
att belöningar även kan utgöras av att de ansvariga talar om för den anställde 
och visar uppskattning för att denne har gjort ett bra jobb, vilket han illustrerade 
med hjälp av följande exempel: 
 
”Det finns en person på IT-avdelningen här som när han får beröm för någon-
ting via e-mail, skriver ut det och sedan sätter han upp det framför sig och då 
vet man att till honom ska man skicka ett mail när han har gjort något bra.” 

 
De belöningar som används syftar, enligt Mångsbro, till att motivera de 
anställda till goda prestationer. Mimer menar att företaget med hjälp av belö-
ningar kan få de anställda att vara med och bidra till utvecklingen av såväl före-
taget och dess produkter som individen själv. Genom att belöna för det företaget 
vill ha utfört menar han att de kan undvika att onödiga saker görs. Enligt 
Mångsbro är det därför viktigt att människor som gör något bra för företaget 
också får känna företagets uppskattning för detta. Mimer i sin tur menar att det 
är viktigt att de anställda vet varför de skall göra någonting och varför de får en 
belöning. Han anser vidare att det därför är viktigt att de anställda får belöning 
utifrån prestation, inte att alla bara får till exempel en viss procentuell löneök-
ning.  
 
I nuläget finns inget formaliserat belöningssystem, speciellt framtaget för de 
människor inom BT-Products som arbetar i projekt. Detta innebär dock inte att 
belöningar ej används inom organisationen, utan snarare att dessa belöningar är 
desamma som används för alla människor oavsett arbetsuppgifter. De belöningar 
som används i dag är främst löner, bonus samt specialistutnämningar. När det 
gäller projekt kan dock vissa belöningar utfalla beroende på från vilken roll eller 
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nivå den anställde kommer. Företaget använder sig av befordringstillägg då en 
anställd går in i rollen som projektledare eftersom detta ofta innebär ett ökat 
ansvar och en mer utmanande roll. Detta befordringstillägg innebär att den 
anställde får en belöning i form av ett visst penningtillägg. Hur stort detta skall 
vara bestäms i samråd mellan respektive chef och personalchefen. Det finns 
därmed inga uppsatta kriterier för detta. För de övriga i projektgruppen innebär 
projektarbete normalt sett inga finansiella belöningar, utan det ses snarare som 
en chans för dem att utveckla sig själva och sina kunskaper. Dessa människor 
har samtidigt, enligt Mimer, en chans att påverka och visa framfötterna, vilket 
ofta är positivt för dem. Lyckas de kan de dessutom belönas med en ny tjänst 
eller större ansvar på annat sätt.  
 
När det gäller möjligheten att använda sig av ett och samma belöningssystem för 
alla projekt som bedrivs inom företaget är båda intervjupersonerna skeptiska. 
Mångsbro menar att det kan vara möjligt men han anser att det är osäkert hur 
länge detta system skulle kunna användas. Mimer anser att det ej är så passande 
då alla belöningar måste anpassas efter individen eftersom olika individer upp-
skattar olika saker. Han är vidare av den åsikten att de som arbetar i projekt 
oftast har ett brinnande intresse för det de gör och att det därför snarare kan vara 
viktigt att belöna dem genom att låta dem arbeta med det de tycker är kul.     

4.3.2 Belöningsgrunder 
Enligt Mångsbro önskar BT-Products framförallt premiera människor som är 
beredda att ta på sig ett större ansvar. Mimer å andra sidan menar att människor 
skall belönas så att de uppmuntras att leverera det de skall i tid och med den 
kvalitet som efterfrågas. Han betonar även vikten av att uppnå detta utifrån de 
resurser som står till förfogande. Tyngdpunkten ligger dock på kvaliteten. De 
projekt som genomförs inom BT-Products är utformade på ett sådant sätt att de 
inte kan hanteras av en enda människa, utan det är väldigt viktigt att en hel pro-
jektgrupp engageras och känner sig delaktig. Det är dock projektledaren som har 
det yttersta ansvaret och det är därför oftast denne som främst får finansiella 
belöningar.   
 
”Helst skulle man ju vilja ha det så at man säger till en projektledare att när du 
har klarat ut ditt projekt, blivit klar vid rätt tidpunkt och alla specifikationer och 

krav är uppfyllda, då får du den här penningsumman.” 
(Mångsbro, 2004) 

 
I dagsläget är detta dock inte fallet utan BT-Products visar redan från början att 
de tror på vederbörande person och denne får därför ofta ett lönepåslag när han 
eller hon går in i rollen som projektledare. I ett längre perspektiv menar 
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Mångsbro dock att en projektledare värderas utifrån sin förmåga att avsluta 
projekten på bästa möjliga sätt, såväl tids- som kvalitetsmässigt.  
 
Gruppens prestation belönas på BT-Products med någon form av avslut på pro-
jektet, där gruppen belönas gemensamt med en middag eller någon annan form 
av belöning. Den enskilde individen däremot kan vid goda prestationer i projekt 
belönas med förändrade arbetsuppgifter. Goda prestationer på individnivå kan 
även uppmärksammas vid den årliga lönerevisionen då en belöning i form av 
löneökning kan utfalla. Kontinuerligt görs dock inget för att urskilja de enskilda 
individernas prestationer, utan det är upp till projektledaren att framhäva dessa. 
Det finns dock noggranna planer för vem som skall göra vad och vid arbete i 
grupp är medlemmarna medvetna om vem som gör vad och vem som alltid leve-
rerar det han eller hon skall.     
 
Lönen är en viktig belöning på BT-Products och denna baseras på vad den 
enskilde har presterat under året samt det ansvar och de befogenheter denne har. 
Den anställdes utbildningsbakgrund har dock även en viss betydelse, men detta 
är dock främst vid nyanställning då den anställde till viss del värderas utifrån 
den formella utbildning han eller hon har. Detta görs i tron om att denne utifrån 
denna utbildning kan tillföra mer i framtiden. Presterar denne dock inte bättre än 
någon utan utbildning spelar utbildningsbakgrunden ingen större roll i det långa 
loppet.  

4.3.3 Utvärdering av de anställda 
För att ständigt bli bättre och förbättra verksamheten gällande kvalitet, leverans-
säkerhet och effektivitet, görs regelbundet utvärderingar av de anställda inom 
företaget. Den linjemässiga utvärdering som görs av de anställda är även den 
som används för anställda som arbetar i projektform. Det görs därmed inte 
någon speciell utvärdering av de anställdas prestationer i enskilda projekt.  
 

”I projekt sker ingen utvärdering av de anställda på det sättet utan vi 
utvärderar resultatet av projektet och försöker komma fram till vad som gick bra 

och vad som inte gick bra så att vi kan lära oss inför kommande projekt.” 
(Mimer, 2004) 

 
Vid dessa utvärderingar tas inga speciella kriterier upp enbart för att den 
anställde har arbetat i projekt, men vid lönerevisionen kan dennes prestationer i 
olika projekt vägas in i den slutgiltiga bedömningen. Den utvärdering som sedan 
görs sköts av respektive chef eller projektets ägare, vilka ofta är samma person. 
Det är även dessa som sätter upp de kriterier som den anställde eller projektet 
och dess medlemmar utvärderas ifrån.  
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”Vi har inom BT fyra prioriteringar som vi egentligen också vill ha mål på. 
Dessa är: säkerhet eller säker arbetsmiljö, kvalitet, leverans eller leveranssä-
kerhet och effektivitet. Ska man göra någon form av utvärdering ska man göra 

det utifrån de prioriteringarna, de målen.” 
(Mimer, 2004) 

 
Utvärdering av de anställda sker som nämnts ovan, vid lönerevisionen, men 
även vid de utvecklingssamtal som sker med de anställda en gång om året. 
Mångsbro menar dock att utvärdering av projektledaren sker fortlöpande under 
projektets gång:  
 
”Det är inte så att någon formellt sätter sig ner när projektet är slutfört och gör 
någon kristallklar utvärdering av projektledaren, utan den bild man har av en 
projektledare när projektet är slut, den bild har man nog skapat sig långt tidi-

gare när man har sett hur frågor har hanterats i vardagen. ” 
 
Minst en gång om året skall varje anställd ha ett utvecklingssamtal med sin chef. 
Under dessa samtal kan ett flertal olika saker behandlas. Bland annat diskuteras 
hur det har gått med de mål som sattes upp föregående år, vilket bidrar till att 
viss utvärdering görs av den anställde och dennes prestation. Därefter sätts nya 
mål upp för det kommande året och något som inte får utelämnas är kompetens-
utveckling.  

4.3.4 Belöningsformer 
Som framgår av definitionen av belöningar i kapitel 4.3.1 utgör lönen en viktig 
del av den finansiella belöning som den enskilde anställde kan få. Därutöver 
belönar BT-Products även sina anställda med en bonus. Denna bonus bygger på 
fyra parametrar: kvalitet, leveranssäkerhet, lönsamhet och ett effektivitetsmått. 
Denna bonus är dock inte speciellt framtagen för dem som arbetar i projekt utan 
gäller för alla i organisationen och utgörs av ett visst antal kronor per arbetad 
timme. Bonusen är därigenom inte knuten till individuell prestation. Den intjä-
nade bonusen utfaller sedan två gånger om året.  
 
Förutom den ordinarie lönen, finns ofta också en möjlighet för en projektledare 
att få en extra belöning när han eller hon går in i den nya arbetsrollen, då denna 
ofta är mer kvalificerad än det tidigare arbetet.  
 
Vid sidan av de finansiella belöningarna används även vissa icke-finansiella. En 
viktig icke-finansiell belöning är, enligt Mångsbro, ett ökat ansvar bland annat i 
form av andra arbetsuppgifter. Han pekar dock på ett problem med denna form 
av belöning: 
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”Sedan är det viktigt att vi förmår se skillnader på människor. Alla är inte 
stöpta i samma form. Alla vill faktiskt inte ha ett ökat ansvar.” 

 
Därutöver menar Mimer att även projektledarna och cheferna i så stor utsträck-
ning som möjligt försöker uppmuntra och premiera sina anställda genom en 
klapp på axeln eller erkännande av olika slag. BT-Products har också en perso-
naltidning som kommer ut varje månad och som uppmärksammar människor 
som har presterat bra på olika sätt.  
 
Inom BT-Products anses de icke-finansiella belöningarna oftast ha en viktigare 
och mer stimulerande roll för de som arbetar inom projekt än vad de finansiella 
belöningarna har.   
 
”[…] för att framgångsrikt bedriva verksamhet måste cheferna vara skickliga i 
att motivera sina medarbetare, och det sker inte huvudsakligen genom att stän-
digt sätta högre lön, utan man måste i den vardagliga dialogen få medarbetare 

att känna sig motiverade.” 
(Mångsbro, 2004) 

 
Mångsbro menar att lönen ofta är ett tydligt tecken på att företaget uppskattar 
den anställdes prestationer. Han är dock skeptisk till den effekt denna belöning 
egentligen har: 
 
”Man brukar säga att om man ger en medarbetare ett extra lönepåslag så sitter 
värdet av det kvar i cirka tre månader. Sedan måste det till andra bitar för att 

man även fortsättningsvis ska känna sig uppskattad och det ligger oftast på den 
här ”mjukvarusidan” som jag brukar kalla det. Det här med att ge pengar är 

alldeles för enkelt.” 
 
Mimer är av åsikten att de olika belöningsformernas betydelser ofta är kopplade 
till på vilken nivå i organisationen som den anställde befinner sig. Han menar 
vidare att den mest effektiva belöningen vid projektarbete oftast är att perso-
nerna i projektgruppen helt enkelt får höra att de har gjort ett bra jobb och att de 
blir uppmärksammade i organisationen. Mångsbro håller med om detta, men 
menar att detta främst gäller projektledaren. Han är av åsikten att det är viktigt 
att låta denne känna att hans eller hennes arbete är uppskattat, vilket framgår av 
dels lönen men framförallt även av mer icke-finansiella belöningar som de som 
har diskuterats ovan.  
 
En annan viktig del i BT-Products’ belöningssystem är en specialistutnämning, 
där anställda med jämna mellanrum utses till specialister inom sitt område. 
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Denna utnämning utgör ett alternativ till chefsutnämning och ges till dem som är 
erkänt duktiga bland medarbetarna. Denna är dock inte knuten enbart till 
projekt, utan gäller för alla individer i organisationen. För att kunna få denna 
utnämning skall den anställde ha arbetat inom området i minst fem år, men får 
inte inneha en chefsbefattning. Att de anställda belönas på detta sätt förekommer 
relativt sällan, men när det händer så blir det desto mer uppmärksammat. Hittills 
har en projektledare tilldelats denna utnämning, och totalt har cirka 12 personer 
blivit utsedda till specialister under de senaste fem åren. För att en anställd skall 
få denna belöning måste respektive chef lyfta fram honom eller henne som en 
kandidat för ledningsgruppen, som sedan tar det avgörande beslutet. Historiskt 
sett har de som har presterat bra ofta fått någon form av chefsposition, men då 
det inte alltid är så att de som är duktiga inom ett specifikt område automatiskt 
är duktiga chefer, valde BT-Products att införa denna specialistutnämning. 
Genom att utnämna specialister samt genomföra löneökningar anser BT-
Products att de även på lång sikt kan upprätthålla goda prestationer.   
 
I det stora hela anser BT-Products inte att de arbetar efter ett speciellt och 
genomtänkt belöningssystem, men enligt Mångsbro så fungerar det bra med 
projektledarna som det är idag. För tillfället finns heller ingen diskussion om 
eventuella förändringar utan han menar att projektledarna är tillfreds med situa-
tionen för tillfället och att de uppskattar det fokus de får på sig. Mimer anser att 
en nackdel kan vara att det inte alltid finns en klar koppling mellan den enskilda 
individens prestation och den finansiella belöningen. Han menar dock vidare att 
de som presterar bra oftast får uppskattning för det på andra sätt, vilket oftast är 
viktigare än eventuell finansiell belöning.    

4.4 Flextronics 
Flextronics är ett internationellt företag med 85 000 anställda runtom i världen 
som är ledande inom elektroniska tillverkningstjänster. Företaget designar, pro-
ducerar och levererar elektronikprodukter till såväl stora som små elektronik- 
och IT-företag (URL 3). Flextronics arbetar oftast på uppdrag av andra företag 
men tar även själva fram produkter som de sedan säljer vidare till andra företag. 
Företaget arbetar också med att vidareutveckla tidigare versioner av andra före-
tags produkter för att sedan tillverka dem.  
 
Flextronics i Linköping tillhör den del som kallas industrialisering och som kan 
ses som ett steg mellan design och produktion. Flextronics i Linköping är här 
specialiserat på industrialisering av mobiltelefoner och här designas tillverk-
ningsprocesser och prototyper tillverkas. Vår intervjuperson på företaget heter 
Eva-Britt Larsson och är chef för projektkontoret. På projektkontoret arbetar 
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idag 12 projektledare under ledning av Larsson. Då Larsson är linjechef för 
projektledarna är hon delaktig vid belöningen av dessa.  
 
Största delen av Flextronics verksamhet bedrivs i projektform och företaget har 
sedan verksamheten startade i Linköping 2001 arbetat på detta sätt och då 
huvudsakligen med utvecklingsprojekt. I Linköping har företaget cirka 200 
anställda.  Projekten som bedrivs är av varierande längd och sträcker sig allt 
ifrån en upp till nio månader. Det är oklart hur många projekt som bedrivs per 
år, men antalet är stort då allt arbete sker på detta sätt. När vi i fortsättningen 
refererar till Flextronics menar vi företagets verksamhet i Linköping.  

4.4.1 Flextronics syn på belöningar  
Flextronics har ingen utarbetad definition på begreppet belöningar, men Larsson 
menar:  
 
”Man arbetar ju för sin lön och det är ju en del av en överenskommelse, en del 

av ett kontrakt, när ni säger belöning så tänker jag mig någonting extra.” 
 
Larsson är vidare av åsikten att en belöning kan vara att ge feedback på en per-
sons arbete och att tala om för denne att han eller hon har gjort ett bra jobb. Hon 
anser vidare att belöning kan vara att uppmärksamma en persons insats och att 
sprida dennes arbetssätt i organisationen, eller att göra någonting trevligt till-
sammans efter ett lyckat projekt. Larsson menar: 
 

”Det behöver inte vara så flashigt, utan det kan vara mer att träffas under 
enklare former och utvärdera resultatet.” 

 
Flextronics vill med hjälp av belöningar skapa en känsla av nöjdhet hos de 
anställda och att de känner att deras insatser uppskattas av företaget. Larsson 
menar dock att det är viktigt att belöningar inte blir en vana: 
 

”Det ska inte vara för många morötter, då blir man van vid alla morötter och 
förväntar sig dem och blir besviken om det inte blir några morötter. Det ska 
vara någonting extra utöver det vanliga att få en belöning. Det får inte bli en 

vana.” 
 
Det finns inget uttalat belöningssystem på Flextronics utan det är upp till varje 
enskild ansvarig hur de vill belöna sina anställda. De ansvariga för de olika 
avdelningarna stämmer dock av med varandra så att belöningarna inte skiftar allt 
för mycket från avdelning till avdelning. Larsson tror att företaget skulle kunna 
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använda sig av ett och samma belöningssystem för alla anställda som arbetar i 
projektform i och med att projekten i verksamheten inte skiljer sig så mycket åt. 
Hon anser därför att det system som används idag skulle kunna formaliseras och 
kallas för företagets belöningssystem.   

4.4.2 Belöningsgrunder 
Med hjälp av belöningar vill Flextronics uppmuntra till goda prestationer samt 
att få de anställdas beteende att gå i linje med företagets mål. Därför belönas 
anställda som har gjort bra arbetsinsatser i förhoppning om att dessa prestationer 
skall upprepas. Det är då, enligt Larsson, viktigt att de anställda ”känner för 
företaget”. Detta tror hon kan uppnås genom att skapa en bra stämning på arbe-
tet så att de anställda trivs där, eftersom hon menar att anställda som trivs på 
jobbet också arbetar bättre. Prestationer som är speciellt bra ses som ”best 
practise” och företaget hoppas då att andra anställda skall ta efter detta arbetssätt 
och sprida det vidare i organisationen.  
 
Flextronics vill belöna såväl goda individuella arbetsinsatser som bra insatser 
från projektgruppen som helhet. Försök att urskilja de enskilda individernas pre-
stationer görs, men inte alltid regelbundet. Larsson är dock av åsikten att företa-
get har en bra bild av vem som presterar vad i ett projekt och att de som preste-
rar bra ofta också syns i och med sitt arbete. Hon är dock av åsikten att personer 
som inte presterar till sin fulla styrka har möjlighet att ”surfa med på vågen i ett 
lyckat projekt”.  
 
Duktiga personer belönas inte på något annat sätt än att de får känna sig ärade av 
att ha genomfört ett projekt bra, men dessa personer har möjlighet till en bättre 
lön eftersom prestation är kopplat till en de anställdas löneutveckling. Lönesätt-
ningen på företaget utgår från den anställdes befattning, personens bakgrund och 
erfarenheter samt hur han eller hon utför sitt arbete.  

4.4.3 Utvärdering av de anställda 
Arbete i projekt hör till Flextronics vardagliga verksamhet och därmed anses 
detta arbete vara en del av en anställds normala arbetsuppgifter. Någon utvärde-
ring på individnivå sker därför inte efter ett avslutat projekt, utan vid dessa till-
fällen värderas endast gruppens prestation som helhet och vad gruppen kan ta 
med sig och förbättra inför nästa projekt.  
 
Utvärderingen av den enskilde anställde görs av linjechefen som även sätter den 
anställdes lön. För att en anställd som arbetat mycket i projektform skall få en så 
rättvis lön som möjligt försöker linjechefen skapa sig en bild av den anställdes 
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prestation i projektet genom att diskutera personens insatser med projektledaren. 
Lönen sätts sedan utifrån centrala kriterier som gäller för hela Flextronics 
Sverige.  
 
På Flextronics sker utvecklingssamtal 1-2 gånger per år och vid dessa tillfällen 
ger linjechefen återkoppling på den anställdes arbete. Utvecklingssamtalen ger 
också den anställde möjlighet att diskutera hur han eller hon trivs på sitt arbete, 
med sina arbetskamrater och med arbetsmiljön. Vid dessa tillfällen sätts också 
individuella mål upp som följs upp vid nästa utvecklingssamtal. Dessa mål kan 
vara utvecklingsmål såsom kurser som personen vill gå. Utvecklingssamtalen 
och lönerevisionen är de utvärderingar som sker på individnivå på Flextronics, 
men Larsson menar att en chef som lever bland sina medarbetare ständigt har en 
god bild av hur personerna presterar och agerar. 
 
Vad företaget vill uppnå med utvärderingen av sina anställda är enligt Larsson: 
 
”[…] en grupp som jobbar bra och jobbar bra tillsammans och utvecklar både 

sig själva och sina arbetsuppgifter. Så att man ser att det går framåt och att 
individen som sådan går framåt också och lär sig och utvecklar sig.” 

4.4.4 Belöningsformer 
På Flextronics används inga finansiella belöningsformer, utan företaget fram-
häver snarare de icke-finansiella formerna av belöningar för anställda i projekt. 
Larsson uttrycker det på följande sätt:  
 

”Jag tror ju på den mänskliga biten. På det här att ha en god arbetsanda på 
jobbet och att uppmärksamma folk och göra så att folk känner sig nöjda och 

glada.” 
 
Larsson menar vidare att pengar är viktigt för människor, men att de icke-finan-
siella belöningsformerna såsom exempelvis uppmärksamhet är minst lika viktig.  
 
Om en anställd har presterat bra i ett projekt kan han eller hon få en mer 
ansvarsfylld roll i nästa projekt. Den anställde kan då få en specialistroll och bli 
den som representerar Flextronics ut mot kund, vilket Larsson anser är en form 
av belöning. I och med ökat ansvar kan den anställde också få en högre lön 
eftersom lönerna på Flextronics är beroende av det en anställd gör på sitt arbete 
och hur väl han eller hon presterar. Personer som presterat bra i projekt kan 
också vid nästa projekt få inta en projektledarroll. Larsson framhåller dock att en 
person som är tekniskt duktig inte alltid vill eller bör vara projektledare eftersom 
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hans eller hennes kompetens ligger inom det tekniska området och inte inom det 
administrativa. Ofta blir dessa personer därför inte projektledare, utan tekniska 
delprojektledare.  
 
Alla anställda på Flextronics förväntas, som även tidigare har nämnts, att arbeta 
i projekt och därför tilldelas de heller ingen extra belöning för detta arbete. Alla 
anställda har också samma möjlighet att få belöning för sin insats i ett projekt. 
Vid icke-finansiella belöningsformer såsom beröm och feedback på en anställds 
arbete anser Larsson att projektledaren spelar en viktig roll då han eller hon är 
den chef som är närmast arbetet och som därmed också kan uppmärksamma en 
individs insats. 
  
Larsson menar att icke-finansiella belöningsformer är bra för att även på lång 
sikt upprätthålla goda prestationer. Hon är vidare av åsikten att finansiella belö-
ningar inte är varaktiga på samma sätt som icke-finansiella.  
 

”[…] nu har du gjort det här och då får du 1000 kr extra. Nästa gång du gör 
någonting så förväntar du dig 1000 kr extra och får du inte det så blir du ju 

besviken. Till slut går det inflation i det på något sätt. Det är bättre att försöka 
ha någon slags stabilitet i sitt arbetssätt och i sin grundlön egentligen, att man 

arbetar för att få sin lön.” 
(Larsson, 2004) 

 
Att det inte går inflation i belöningar på Flextronics anser Larsson är styrkan 
med företagets sätt att belöna anställda. Belöningar skall inte höra till det var-
dagliga, utan som även har nämnts tidigare, vara någonting extra utöver det 
vanliga. Det system som används anser Larsson fungera bra vid arbete i projekt-
form på Flextronics.  

4.5 Scania 
Scania är en världsledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- 
och marinmotorer och i Sverige finns cirka 12 000 av företagets 28 000 
anställda (URL 4). I Södertälje där vi har genomfört våra intervjuer har företaget 
huvudkontor, produktutveckling samt flera produktionsenheter (URL 5). På 
företagets forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar 1 680 personer varav 
huvuddelen är högskole- samt civilingenjörer. 
 
För att få en bra bild av hur företaget belönar sina anställda vid forsknings- och 
utvecklingsprojekt intervjuades Olle Gustafsson som är personalchef och ansva-
rig för HR-frågor inom forskning och utveckling samt Mats Köpsén som är 



EMPIRI 

63 

huvudprojektledare på företagets projektkontor. Gustafsson har stor kunskap om 
företagets belöningssystem och har även en viss roll i projekt i och med att han 
är med vid anställningar av folk på projektkontoret. Köpsén å andra sidan har 
stor erfarenhet av den projektverksamhet som bedrivs inom organisationen, men 
som ansvarig för ett femtontal projektledare har även han en viss roll vid belö-
ningar då hans dagliga arbete går ut på att coacha projektledare. Båda intervju-
personerna är anställda vid forsknings- och utvecklingsavdelningen på Scania 
och återger därmed hur denna avdelning använder sig av belöningar. För enkel-
hetens skull kommer vi i fortsättningen dock endast att referera Scania. 
 
Fram tills idag bedrivs endast utvecklingsprojekt i verksamheten, men system-
projekt kan komma att bli aktuella i framtiden. Projektledarna på projektkontoret 
arbetar i olika projekt. En del arbetar med förutveckling andra med projekt ut 
mot kund och en tredje grupp arbetar med kvalitetsförbättringar. Projekten på 
projektkontoret är dock uppdelad i två delar. Den första delen av ett projekt är 
en förstudie- samt utvecklingsfas medan den andra, vilken Köpsén ansvarar för, 
är en verifierings- samt implementeringsfas. Projektorganisationen som finns 
arbetar ut mot linjefunktionerna och projektmedlemmarna finns alltså ute i linje-
arbetet. Projektledarna på projektkontoret tas in från linjen för att vanligtvis 
arbeta med projekt ett antal år för att sedan ta med sig sina erfarenheter när de 
fortsätter i linjen: 
 

”Det är för att öka förståelsen för det här med att driva projekt.” 
(Köpsén, 2004) 

 
Företaget eftersträvar att personalen endast skall arbeta i ett eller ett fåtal projekt 
samtidigt, eftersom ställtiden att gå mellan olika projekt kan minska effektivi-
teten i arbetet. Inom verksamheten bedrivs ett nittiotal projekt som har en löptid 
på mellan 2 och 7 år. Företaget har arbetat i projektform på projektkontoret 
sedan 1999, men Köpsén menar att viss projektverksamhet förekom även innan 
dess.  

4.5.1 Scanias syn på belöningar 
På Scania finns det ingen uttalad definition på vad företaget ser som en belö-
ning. Köpsén menar: 
 

”Det första man tänker på det kanske är pengar eller ledighet eller vad det nu 
kan vara, men det kanske finns andra typer av belöningar.” 

 
Gustafsson menar å andra sidan att företaget har funderat kring belöningar men 
aldrig så strukturerat, utan att företagets belöningssystem har vuxit fram över 
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tiden. Han anser att Scanias belöningssystem är av mer ”traditionell karaktär”, 
vilket han menar beror på att företagets produkter inte är så snabbrörliga, efter-
som det tar 5-7 år att ta fram en produkt på Scania.  
 
Det belöningssystem som har vuxit fram bygger framförallt på två delar; materi-
ella och immateriella belöningar. De materiella formerna av belöningar ser rela-
tivt lika ut över Scania i hela Sverige. Detta i och med att det inom Scania 
Sverige finns en väl uttalad lönepolicy. Gustafsson menar dock att de immateri-
ella belöningsformerna kan se olika ut från ort till ort beroende på verksamheten 
samt hur den bedrivs. Möjlighet till utveckling ser Köpsén som en viktig form 
av belöning, som går hand i hand med lönen:  
 

”För mig går det här takt i takt, så med bra prestationer, möjligheten att byta 
jobb och avancera på det sättet så utvecklas ju människan och i takt med att 

individen utvecklas då kommer lönen automatiskt.” 
 
Lönen ses som en del av belöningen inom Scania och var i organisationen en 
person befinner sig kan ge utslag på lönen då han eller hon växlar från linje- till 
projektarbete. Köpsén menar att exempelvis en person som går in och blir del-
projektledare kan få mer ansvar jämfört med sitt tidigare linjearbete och därmed 
också ett lönepåslag, medan en linjechef som går in som projektledare fortsätter 
med liknade arbetsuppgifter och därmed inte får någon större förändring i sin 
lön bara för att han eller hon går in och blir projektledare. 
 
Företaget använder sig av belöningar för att ge feedback och motivation till sina 
anställda. Just snabb återkoppling vid goda prestationer anser Gustafsson vara 
väldigt viktigt vid belöning av anställda. Projektledarna som arbetar på projekt-
kontoret får en gång i veckan redovisa hur det går i sina projekt inför andra pro-
jektledare och linjechefer. På detta sätt ges mycket snabb återkoppling och det 
blir direkt synligt inför de andra vilka som lyckas med sina projekt. Duktiga 
projektledare får därmed uppmärksamhet för sina goda insatser, medan dessa 
tillfällen leder till negativ uppmärksamhet för dem som uppvisar mindre bra 
resultat. Dessa tillfällen kan därmed, enligt Köpsén, sporra projektledarna till 
goda prestationer eftersom denna uppmärksamhet ses som en belöning.  
 
Köpsén ställer sig frågande till att det skulle gå att använda sig av ett och samma 
belöningssystem för alla som arbetar i projektform på Scania. Gustafsson menar 
att Scania vill att de anställda skall kunna gå mellan linje- samt projekt-
funktioner och tror att ett speciellt belöningssystem för projekt skulle kunna för-
svåra detta.  
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4.5.2 Belöningsgrunder 
Belöningarna som används inom Scania syftar till att skapa engagemang och 
vilja att lyckas i projekten och goda prestationer är det som företaget belönar 
framförallt. Eftersom all lönesättning på Scania är individuell så beaktar företa-
get inte projektgruppers prestation vid denna belöningsform, utan endast indivi-
duella. Köpsén menar att han tittar på sina projektledares prestation vid lönesätt-
ningen medan de olika linjecheferna tittar på sina medarbetares roll vid deras 
lönesättning. Köpsén är av åsikten att företaget försöker urskilja de enskilda 
individernas prestationer och att stor tydlighet råder om vem som presterar vad. 
Han menar därför att han ganska snart kan se vilka projektmedlemmar han kan 
lita på och ha förtroende för samt vilka han måste ”ligga på” för att det ska fun-
gera. Därmed anser han sig också ha en relativt god bild av de enskildas presta-
tioner.  
 
Det finns egentligen fyra olika delar som ligger till grund för lönesättningen på 
Scania. Den första delen är en så kallad kvalifikationsdel som grundar sig på de 
arbetsuppgifter en person har samt tyngden av dessa. Nästa del är beroende av 
hur marknadslönerna ser ut. I och med företagets storlek så har de även en intern 
lönebild som de kan arbeta utifrån. Detta är den tredje delen, strukturdelen, som 
innebär att företaget jämför en persons lön med företagets, avdelningens samt 
gruppens lönestruktur. Den fjärde och viktigaste delen är trotsallt den anställdes 
prestation: 
 
”När du har fått de tre delarna så är det sedan prestationen som gör att du får 

den stora individuella skillnaden.” 
(Gustafsson, 2004) 

 
Företaget är tydliga med att belöningen till stor del är beroende av prestationen 
och Gustafsson menar: 
 
”[…] det är inte bara för att man går in i en roll som man får en viss belönings-
nivå utan det är när man har levererat i den rollen som man får den ekonomiska 

belöningen så att säga.” 

4.5.3 Utvärdering av de anställda 
När det gäller utvärdering av anställda som arbetar i projekt på Scania så är den 
uppdelad. Köpsén ansvarar för utvärderingen av sina projektledare, medan linje-
cheferna ansvarar för utvärderingen av övriga gruppmedlemmar. Köpsén menar 
dock: 
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”Sedan vet jag att det görs bra prestationer ute i linjen och det är ju linjechefen 
som ansvarar för den delen. Det är däremot ingen som frågar projektet vad vi 

tycker och det kanske är lite synd för vi ser ju väldigt mycket av hur de här per-
sonerna fungerar också. Det har faktiskt aldrig hänt att någon [linjechef] har 

frågat.” 
 
Dock sker en utvärdering åt andra hållet då projektmedlemmarna årligen får 
fylla i en enkät angående projektledarens insats i projektet. Denna enkät finns 
sedan med i bedömningen av en projektledare vid nästa lönerevision. Den här 
formen av utvärdering kan ses som ”extra” eftersom någon liknande inte finns 
för övriga anställda.  
 
Grunden för utvärdering av anställda på Scania ligger i de lönesättningskriterier 
som diskuterats tidigare. Köpsén menar dock att hur väl en person lyckats med 
ett projekt är av största vikt, eftersom prestation är den avgörande faktorn för en 
persons löneutveckling. 
 
Cheferna har årligen så kallade planerings- och utvecklingssamtal med de 
anställda, men utvärderingen av de anställda sker inte enbart vid detta tillfälle, 
utan löpande.  
 

”Men det ska inte komma upp någonting nytt där [på planerings- och utveck-
lingssamtalen] för då tycker jag att vi har misslyckats, utan det här ska ju ske 

kontinuerligt. 
(Köpsén, 2004) 

 
Köpsén ser därmed planerings- och utvecklingssamtalen som ”en skriftlig av-
stämning” av det som varit och väljer istället att vid dessa tillfällen blicka 
framåt.  

4.5.4 Belöningsformer 
Scania har, som även har nämnts tidigare, delat in sina belöningar i två stora 
delar; materiella och immateriella belöningar. Det företaget betraktar som mate-
riella belöningsformer är lön, bonus samt även en del förmåner såsom exempel-
vis friskvård. Lönen bygger, som även tidigare har nämnts, främst på prestation 
och ses som en belöningsform för att även på lång sikt upprätthålla goda presta-
tioner hos de anställda. Detta beroende på att lönen ökas stegvis om personer 
presterar bra. Bonusen som företaget använder sig av är inte speciell för dem 
som arbetar i projekt, utan tilldelas alla fast anställda på företaget eftersom 
denna bygger på hela organisationens prestation. Köpsén menar dock att 
projekten kan ha ett inflytande på bonusen med den anledningen att om felaktiga 
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beslut fattas i projekten så kan produktionsstörningar uppkomma och därmed 
påverka företagets prestation som helhet. Att använda sig av en speciell bonus 
vid arbete i projektform på Scania ställer sig Gustafsson frågande till eftersom 
han anser att bonus kan ge enstaka prestationshöjningar, men att dessa inte är 
uthålliga i längden. Köpsén är också av åsikten att användandet av bonus vid 
enskilda projekt inte skulle vara lyckat eftersom han anser att det då skulle vara 
en risk att projektledarna blir utbrända. Gustafsson menar att det snarare är im-
materiella belöningsformer som ger goda resultat: 
 
”Det finns väl viss forskning på det att det är det här inre och den positiva åter-

kopplingen som skapar bra resultat.” 
 
De immateriella belöningsformerna som företaget arbetar med är att erbjuda de 
anställda utveckling i sitt arbete, intressanta arbetsuppgifter, bekräftelse och 
tydlig feedback på sina insatser. Gustavsson menar att det är dessa immateriella 
delar företaget vill arbeta ännu mer med än vad de gör idag eftersom de ofta 
upplevs som väldigt positiva och motiverande för de anställda. Köpsén instäm-
mer i detta och menar att det är viktigt att projektledarna är driftiga, engagerade, 
har en vinnarinstinkt och vill lyckas. Han menar att det är en belöning i sig att ro 
ett projekt i hamn, men att feedbacken på arbetet är viktig för att motivera dessa 
människors drivkraft. Människorna som arbetar som projektledare på projekt-
kontoret motiveras, enligt Köpsén, snarare av inre drivkrafter än av yttre former 
av belöningar såsom lön och bonus, men menar dock:  
 
”Jag är av uppfattningen att det viktiga är att projektledarna känner att de äger 
projektet och att de driver det här och att deras vilja är att köra det här i mål. 
Självklart ska de ha positiv feedback, men om det kommer en lönerevision och 

man har lyckats så ska det ju synas i lönerevisionen också.” 
 

För att lyckas med ett projekt är det, enligt Köpsén, viktigt att ge de anställda 
förutsättningar att lyckas samt att uppmuntra dem till goda prestationer. 
Projektledaren spelar på Scania ofta en viktig roll eftersom han eller hon skall 
kunna driva igenom ett projekt utan de formella befogenheter som en löne-
sättande chef har. För att uppmuntra projektmedlemmarna åker därför hela 
gruppen ibland iväg och är borta i något dygn. Vid dessa tillfällen ägnas bara en 
viss del av tiden till projektarbete medan andra delar ägnas åt nöjen. 
 
Då utvecklingsmöjligheter ses som en viktig belöningsform erbjuder Scania de 
anställda inom forskning och utveckling ett antal olika utvecklingsvägar. Tradi-
tionellt sett har många anställda valt att bli mer specialiserade tekniker. Andra 
har valt att gå vidare till högre chefsbefattningar och den utvecklingsväg som 
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vuxit fram allt starkare under de senare åren är den så kallade projektvägen. Alla 
börjar alltså på en teknisk bana, men Gustafsson menar att de som vill bli 
projektledare ganska tidigt viker av från denna eftersom de känner att de vill 
jobba i en mer ledande roll. Dessa utvecklingsvägar möjliggör även karriärvägar 
för duktiga tekniker då de kan belönas likvärdigt som chefer för sitt arbete. 
Köpsén anser att dessa utvecklingsvägar fungerar bra: 
 
”[…] det tycker jag är bra med den här modellen, att vi tar tillvara båda de här 

egenskaperna för företaget Scania behöver ju dem som är väldigt duktiga 
tekniskt och kan lösa de här svåra tekniska problemen som vi faktiskt har, men 

också dem som har ledaregenskaper och som kan driva och titta mer 
övergripande.” 

 
Båda intervjupersonerna anser att Scanias belöningssystem av anställda som 
arbetar i projektform fungerar bra. Gustafsson menar att systemet blivit bättre på 
senaste tiden i och med att återkopplingen och feedbacken på projektledarnas 
prestationer blivit bättre. Han är av åsikten: 
 

”Det här har vi fått ut mycket av jämfört med det som vi varit inne på flera 
gånger, det här med lönedelen. Det är mycket spetsigare. Det är mycket mer 

känsla i att få den här positiva återkopplingen och naturligtvis omvänt om det 
inte går så bra så gör det naturligtvis någonting också.”
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5 EMPIRISK ANALYS 
För att kunna finna likheter och skillnader de undersökta företagen emellan 
samt för att underlätta för läsaren att följa våra tankegångar i det kommande 
analyskapitlet, sammanförs i den empiriska analysen nedan det som vi anser har 
varit viktigast att beakta angående företagens agerande inom de områden som 
har undersökts. Kapitlet börjar dock med en kort sammanställning av företagens 
projektverksamhet samt deras syn på belöningar för att skapa en övergripande 
bild till deras agerande. 

5.1 Projektverksamheten 
De undersökta företagen uppvisar med avseende på projektverksamheten starka 
likheter och vi kommer därför i det följande att diskutera de skillnader som vi 
anser är viktigast dem emellan och som illustreras i tabell 1 nedan. 
 

Faktorer Saab 
Aerosystems 

ABB 
Corporate 
Research 

BT-Products Flextronics Scania 

Typ av 
projekt? 

Affärs-
utvecklings-, 
produkt-
utvecklings-, 
forsknings-
projekt. 

Utvecklings-
projekt, 
forsknings-
projekt, 
kundprojekt. 

Utvecklings-
projekt. 

Utvecklings-
projekt. 

Utvecklings-
projekt. 

Antal år 
arbetet har 
bedrivits i 
projekt? 

Alltid.  Alltid, 89 år. Ca.5-6 år. Alltid, ca. 3 år. Ca. 5-7 år. 

Projektens 
löptid? 

9 mån- flera år.  9-12 mån. Vissa 
längre, 3-5 år. 

12-18 mån. 1-9 mån. 2-7 år. 

Antal 
projekt? 

Ca. 100 st. Ca. 1500 per år. Ca. 30 st. Många. Ca. 90 st. 

Arbetar 
anställda 
enbart i 
projekt?  

Ja.   Ja.  Nej. Ja.  Nej.  

Tabell 1: Fallföretagens projektverksamhet 
(Egen sammanställning) 
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De företag som har undersökts bedriver alla olika former av utvecklingsprojekt, 
men en skillnad som vi har kunnat identifiera är att de projekt som bedrivs 
främst i ABB Corporate Research, men även till viss del i Saab Aerosystems, 
även kan klassificeras som forskningsprojekt.   
 
En viktig skillnad företagen emellan är huruvida de anställda arbetar i projekt 
hela tiden eller om de även har linjeuppgifter och enbart deltar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt emellanåt. I detta avseende delas de undersökta företagen 
upp i två grupper. I den ena gruppen bestående av Saab Aerosystems, 
Flextronics och ABB Corporate Research arbetar de anställda ständigt i olika 
projekt. I den andra gruppen bestående av BT-Products och Scania är de 
anställda en del av linjeorganisationen och deltar endast till och från i olika 
forsknings- och utvecklingsprojekt.     
 
Det stora antalet av de undersökta företagen har arbetat i projekt endast under en 
kortare tid, medan ABB Corporate Research har arbetat på detta sätt sedan verk-
samhetens början för cirka 90 år sedan. De flesta företag bedriver projekt med 
en löptid på 9-18 månader. Saab Aerosystems och Scania samt till viss del även 
ABB Corporate Research bedriver emellertid även projekt som löper på ett fler-
tal år.  
 
En viktig skillnad mellan projekten som vi anser bör belysas är slutligen omfatt-
ningen på projektverksamheten, då antalet projekt som bedrivs i verksamheten 
varierar. I detta avseende anser vi att det går att urskilja tre grupper, där ABB 
Corporate Research har störst antal projekt per år. Scania, Flextronics samt Saab 
Aerosystems utgör en andra grupp och BT-Products är slutligen det företag som 
arbetar minst i projektform.   

5.2 Synen på belöningar 
När det gäller de undersökta företagens syn på belöningar har vi funnit många 
likheter, men även en del viktiga skillnader. Studien har visat att ABB Corporate 
Research är det enda företag som har ett speciellt framtaget belöningssystem för 
projektverksamheten. Övriga företag anser sig inte ha ett belöningssystem som 
är speciellt för de anställda som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt, 
utan använder sig av samma belöningssystem för alla anställda. Vi har dock 
funnit att Saab Aerosystems, BT-Products och Scania i vissa fall tilldelar sina 
projektledare ett tillägg på lönen när de träder in i en projektledarroll.  
 
Även när det gäller formaliseringen av företagens belöningssystem är det ABB 
Corporate Research som utmärker sig mest. Detta då vi anser att företaget är det 
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i vår undersökning som har det mest formaliserade belöningssystemet för 
anställda i projektverksamhet, eftersom de har ett klart nedtecknat belönings-
system för denna verksamhet, något som övriga företag inte uppvisade. Då Saab 
Aerosystems vid beräkning av det tillägg som projektledarna skall ha på lönen 
använder en och samma mall på alla avdelningar anser vi att även de uppvisar 
vissa inslag av formaliserade belöningssystem vid projektarbete. Samtliga 
undersökta företag verkar också ha relativt klara riktlinjer vad gäller lönesätt-
ningen samt i de fall bonus utdelas, även om de själva ej påtalade detta vid 
intervjuerna. 
 
De undersökta företagens åsikter angående lämpligheten av att använda sig av 
ett formaliserat belöningssystem för deras projektverksamhet skiljer sig åt. Detta 
då ABB Corporate Research och Flextronics är positiva till användandet av ett 
sådant system, medan BT-Products och Scania har en mer negativ inställning. 
Saab Aerosystems uttalade sig tyvärr inte i frågan. 
 
Vi uppmärksammade även skillnader i företagens definitioner av belöningar. 
Här skilde sig återigen ABB Corporate Research, men även Flextronics, från de 
övriga. Detta i och med att de anser att lönen inte är en belöning, utan att en 
belöning snarare är någonting som skall tillfalla en anställd när denne har gjort 
någonting extraordinärt. Övriga företag anser att lönen är en viktig del av den 
belöning som en anställd tilldelas. 

5.3 Belöningsgrunder 
Med avseende på vad som ligger till grund för de belöningar som tilldelas de 
anställda anser vi att det finns vissa tydliga mönster i företagens agerande, då 
samtliga företag betonade liknande aspekter. I tabell 2 nedan kan företagens 
belöningsgrunder ses. 
 

Faktorer Saab 
Aerosystems 

ABB 
Corporate 
Research 

BT-Products Flextronics Scania 

Vad belönas? Individens 
prestation, 
kompetens, 
ansvars-
tagande. 

Individens & 
gruppens 
prestationer.  

Individens & 
gruppens 
prestationer. 
Ansvars-
tagande.  

Individens & 
gruppens 
prestationer.  

Individens 
prestationer. 

Görs något för 
att urskilja de 
enskilda 

- Görs ej 
regelbundet, 
men alla har 

Görs inget 
regelbundet. 
Finns dock 

Ja, men inte 
alltid vid 
belöningar. 

Ja, företaget 
anser att det 
råder stor 
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individernas 
prestationer? 

tydliga 
uppgifter, 
vilket 
underlättar.  

tydliga planer 
för vem som 
gör vad. Upp 
till 
projektledare 
att framhäva. 

Företaget anser 
sig dock ha en 
god bild av vad 
de enskilda 
individerna 
presterar. 

tydlighet om 
vem som 
presterar vad i 
projektet. 

Lönebe-
dömnings-
kriterier? 

Kompetens 
(social & 
teknisk), 
framtidsut-
sikter, 
prestation, 
roll i projekt.   

Resultat, 
utvecklings-
barhet, 
professiona-
lism, förmåga 
att genomföra, 
kommunika-
tionsförmåga. 

Prestation, 
ansvar, 
befogenhet, 
utbildningsbak
grund. 

Befattning, 
bakgrund och 
erfarenheter 
samt hur den 
anställde utför 
sitt arbete.  

Kvalifikations-
del, 
marknadsdel, 
strukturdel, 
prestation.  

Tabell 2: Belöningsgrunder 
(Egen sammanställning) 

 
Det som vi anser spelar störst roll vid utfallande belöning är prestationen, vilket 
betonades av samtliga företag. Gällande prestation belönar alla företag utom 
Saab Aerosystems det som har presterats fram till en viss tidpunkt. På Saab 
Aerosystems ligger fokus snarare på framtiden och vad de anställda kan prestera 
framöver. En annan viktig skillnad som vi har identifierat företagen emellan är 
huruvida det är individens eller gruppens prestationer som betonas och resulterar 
i belöningar av olika slag. I detta fall kunde två grupper urskiljas.   
 
I den första gruppen, som består av Saab Aerosystems, Scania och BT-Products 
är det den enskilde individens prestationer som är i fokus och som kan leda till 
belöningar. I dessa företag diskuterades huvudsakligen individuella prestationer 
och även om gruppens prestationer i vissa fall belystes fick vi intrycket av att 
dessa var av underordnad betydelse. På Saab Aerosystems och BT-Products är 
det emellertid inte enbart prestation som är avgörande för den belöning som 
utfaller, utan viss vikt läggs även på det ansvar det enskilde individen tar.     
 
Till skillnad från den första gruppen ovan läggs i ABB Corporate Research och 
Flextronics, även stor vikt vid projektgruppens prestation. Detta innebär dock 
inte att de enbart belönar de anställda för det de presterar tillsammans som 
grupp, utan viss del av belöningen som tilldelas de anställda knyter även an till 
den enskilde individens prestation.  
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Lönens roll i belöningssammanhang kan, precis som vår studie har visat, disku-
teras. Något som är klart är dock att den används i mer eller mindre omfattning i 
alla företag och det var först då lönebedömningskriterierna diskuterades med 
intervjupersonerna som även andra belöningsgrunder utöver prestation togs upp 
i större utsträckning. Något som vi anser är viktigt att belysa är att de lönebe-
dömningskriterier som används är gemensamma för all verksamhet inom 
företaget och att de därigenom inte är specifika för den undersökta projekt-
miljön.  
 
De kriterier som ligger till grund för lönen i de undersökta företagen uppvisar i 
många fall stora likheter och det är därför svårt att se några tydliga grupperingar 
bland företagen. Grundläggande i alla företag är även när det gäller lönen den 
anställdes prestation, men i detta fall finns även andra belöningsgrunder. 
Gällande dessa belöningsgrunder anser vi att det är möjligt att se två grova 
mönster utifrån om företagen lägger stor vikt vid den anställde och dennes för-
måga samt kompetens eller om de snarare baserar lönen på de arbetsuppgifter 
och det ansvar den anställde har.  
 
Att placera in de undersökta företagen i två grupper utifrån de två mönster som 
nämndes ovan är dock inte helt enkelt då flera företag lägger stor vikt vid såväl 
den enskilde individen samt dennes arbete. De två mönster som vi identifierade 
kan därför snarare ses som två ytterligheter. Vi är av åsikten att BT-Products och 
Scania är de företag som starkast betonar den anställdes arbete och det ansvar 
denne tar. Detta då de baserar lönen på ansvar, befogenhet och den anställdes 
arbetsuppgifter. ABB Corporate Research anser vi å andra sidan utgör den andra 
ytterligheten, där stort fokus snarare ligger på den anställde och dennes kunska-
per och agerande. Detta då det som ligger till grund för den lön som utbetalas till 
företagets anställda bland annat är den anställdes professionalism, förmåga att 
genomföra samt utvecklingsbarhet. Slutligen har vi Saab Aerosystems och 
Flextronics, vilka vi anser kan placeras in i intervallet mellan dessa två ytterlig-
heter, då de uppvisar likheter med de kriterier som används hos såväl ABB 
Corporate Research som BT-Products och Scania.  

5.4 Utvärdering av de anställda 
När det gäller utvärderingen av de anställda fick vi intrycket av att de flesta 
företag agerar på liknande sätt, vilket framgår av tabell 3 nedan. Detta då inget 
av de undersökta företagen använder sig av någon speciell utvärdering av de 
anställda för att de arbetar i projekt, utan samtliga företag utvärderar sina 
anställda vid lönerevision och utvecklingssamtal. Förutom lönerevision och 
utvecklingssamtal har vår studie även visat att det genomförs en viss utvärdering 
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av projektets resultat efter avslutat projekt. I dessa fall utvärderas inte de 
enskilda individernas prestationer, utan om denna utvärdering kopplas till 
belöning av de anställda är det snarare projektets resultat som utvärderas. 
  

Faktorer Saab 
Aerosystems 

ABB 
Corporate 
Research 

BT-Products Flextronics Scania 

Skiljer sig 
utvärdering vid 
projekt? 

Nej. Finns ingen 
annan. 

Nej. Nej. Nej. 

Vem 
utvärderar? 

Närmaste 
linjechef. Vid 
projektledare 
kompletteras 
med människor 
i dennes 
omgivning. 

Närmaste chef. 
Kundenkäter. 

Linjechef el. 
projektets 
ägare, vilka 
oftast är samma 
person. 

Linjechef som 
sedan 
kompletterar 
sin bild mha 
projektledaren. 

2 olika: 
projektledare 
utvärderas av 
huvudprojekt-
ledare, samt 
enkät. Övriga 
medlemmar 
av respektive 
linjechef.  

Tabell 3: Utvärdering av de anställda 
(Egen sammanställning) 

 
Den utvärdering som görs av de anställda genomförs huvudsakligen av en 
ansvarig chef utanför projektet och några större skillnader mellan företagen 
föreligger därför inte. I de fall linjeorganisationer finns är det därmed linje-
chefen som ansvarar för utvärderingen. Dessa chefer har utifrån detta en viktig 
roll i de utvärderingar som sker i företagen idag, men flertalet företag har även 
inkluderat ytterligare personer i utvärderingsprocessen i olika stor utsträckning.  
 
Två företag som vi anser skiljer sig från de övriga i flera avseenden är ABB 
Corporate Research och Flextronics, då vi fick intrycket av att de på många sätt 
tänker i andra banor än resterande företag. Även gällande utvärderingen före-
ligger viss skillnad mellan dessa företag och de övriga, då dessa vid utvärdering 
av projektmedlemmarna kompletterar de utvärderande chefernas bild med andra 
personers uppfattningar (se tabell 3). På ABB Corporate Research används för-
utom chefens uppfattning även kundenkäter för att få en bättre bild av vad 
medarbetarna har presterat. Flextronics i sin tur är det enda företag som nämnde 
att chefen även stämmer av med projektledaren för att komplettera sin bild av 
hur den anställde har presterat i projektet.  
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Sedan finns det en grupp företag som skiljer sig från de övriga då de har inklu-
derat flera personer i utvärderingsprocessen vid den utvärdering som görs av 
projektledarna. Denna grupp utgörs av Saab Aerosystems och Scania, där män-
niskor i projektledarens omgivning respektive övriga medlemmar i projekt-
gruppen deltar i den utvärdering som sker. Under vår empiriska studie fick vi 
även intrycket av att dessa två företag lägger stort fokus på projektledarna och 
deras arbete, då stor del av deras agerande inom belöningsområdet kretsar kring 
dessa personer.   
 
På BT-Products å andra sidan sker ingen regelbunden återkoppling mellan 
projekt och linjechef som i resterande företag, men projektledaren vi intervjuade 
menade att han har möjlighet att lyfta fram den anställdes prestationer i projektet 
för den linjechef som gör den utvärdering som ligger till grund för finansiella 
belöningar. På företaget används dock formellt sett inga fler utvärderare än 
linjechefen eller projektets ägare, vilka oftast är samma person.  

5.5 Belöningsformer 
De belöningar som företagen i vår studie använder sig av har vi i det följande 
valt att klassificera som finansiella respektive icke-finansiella belöningsformer i 
likhet med tidigare resonemang.  

5.5.1 Finansiella belöningsformer 
Faktorer Saab 

Aerosystems 
ABB 

Corporate 
Research 

BT-Products Flextronics Scania 

Finansiella 
belönings-
former? 

Lön, delta till 
projektledare, 
ev. bonus. 

Gratifikation, 
ersättning för 
publicerade 
artiklar, årets 
uppdrag, årets 
uppfinnare, 
delägarskap.  

Lön, bonus, 
befordrings-
tillägg.  

Inga ur deras 
perspektiv. 

Lön, bonus, 
förmåner. Ev. 
ngt extra för 
att man går in 
i projektledar-
rollen.  

Långsiktig 
belöning? 

- Lön. Specialistut-
nämningar, 
löneökningar. 

Icke-
finansiella.  

Lön. 

Tabell 4: Finansiella belöningsformer 
(Egen sammanställning) 
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Vad gäller de finansiella belöningsformerna så är det främst företagens syn på 
lönen och huruvida denna utgör en belöning eller ej som skiljer företagen åt. 
Som framgår av tabell 4 ovan är lönen en del av den belöning som Saab 
Aerosystems, BT-Products och Scania använder sig av för att motivera sina 
anställda. Dessa företag skiljer sig även från de andra då de i vissa fall tilldelar 
projektledarna ett tillägg på lönen när de går in i en projektledarroll. Övriga två 
företag inkluderar inte lön i sina definitioner av belöningar, eftersom de anser att 
en belöning endast skall utfalla vid extraordinära prestationer. De menar vidare 
att lön är något som allt som oftast tilldelas alla anställda varje månad oavsett 
prestation. Lönen är emellertid den belöningsform som används av BT-Products, 
Scania samt ABB Corporate Research för att på lång sikt upprätthålla goda pre-
stationer. 
 
En annan form av belöning som emellertid inte visade sig vara så betydelsefull 
är bonus. Bonus beroende av individuell prestation används nämligen endast av 
Saab Aerosystems. Detta användande förekommer dock bara vid några fåtal till-
fällen vid långa projekt och tilldelas då bara projektledarna. På BT-Products och 
Scania tilldelas alla anställda en annan form av bonus som är beroende av hela 
företagets prestation och därmed inte direkt påverkbar av de enskilda indivi-
derna i företaget. Då denna bonus tilldelas alla anställda i dessa företag är den 
därmed ingen belöning som är speciell för projektverksamheten. Övriga två 
företag tilldelar inte sina projektmedlemmar någon form av bonus. Även använ-
dandet av aktieprogram visade sig vara begränsat i våra fallföretag då endast 
ABB Corporate Research använde sig av denna belöningsform, som de benäm-
ner delägarskap. 
 
När det gäller belöning med hjälp av olika förmåner så var det endast Scania 
som nämnde att denna belöningsform förekom i deras verksamhet. Vi är dock av 
åsikten att övriga företag också kan ha liknande förmåner även om de ej nämnde 
dessa under intervjuerna.  
 
Totalt sett anser vi att ABB Corporate Research och Flextronics är de företag 
som skiljer sig mest från de övriga med avseende på finansiella belönings-
former. De skiljer sig emellertid sinsemellan, då ABB Corporate Research 
använder sig av ett stort antal finansiella belöningsformer som inget annat före-
tag använder. Flextronics å andra sidan skiljer sig från de övriga eftersom de 
överhuvudtaget inte anser sig använda finansiella belöningar.  
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5.5.2 Icke-finansiella belöningsformer 
De icke-finansiella belöningsformerna diskuterades mycket under våra inter-
vjuer och vi fick intrycket av att de flesta företag resonerar relativt lika när det 
gäller dessa former av belöningar (se tabell 5 nedan). Flextronics är emellertid, 
enligt vår mening, det företag som lägger mest vikt vid dessa belöningsformer. 
Övriga företag är dock även de mycket måna om dessa belöningar och samtliga 
företag är överens om att icke-finansiella belöningsformer är mer effektiva för 
att lyckas vid projektarbete än vad finansiella är.  
 

Faktorer Saab 
Aerosystems 

ABB 
Corporate 
Research 

BT-Products Flextronics Scania 

Icke-finansiella 
belönings-
former? 

Uppmärksamhet, 
beröm, 
feedback, 
prestige, ansvar. 

Ökat ansvar, 
utvecklings-
vägar, 
uppmärksamhet, 
utmanande 
arbetsuppgifter, 
självförverk-
ligande.    

Ansvar, andra 
arbetsupp-
gifter, 
uppmuntran, 
erkännande, 
uppmärksam-
het. 
Specialistut-
nämning. 

God 
arbetsanda, 
uppmärksam-
het, trivsel, 
ökat ansvar, 
göra ngt 
trevligt 
tillsammans. 
Specialistroll. 
Projektledar-
roll. 

Utveckling i 
arbetet, 
intressanta 
arbetsupp-
gifter, 
bekräftelse, 
tydlig 
feedback. Få 
ro ett projekt i 
hamn. 
Utvecklings-
möjligheter.  

Finansiella vs. 
Icke-finansiella 

Minst lika 
viktiga. Icke-
finansiella kan 
dock vara mer 
värda. 

Pengar är inte 
bestående.  

Icke-
finansiella. 
Pengar är inte 
varaktiga. 

Icke-
finansiella är 
minst lika 
viktiga som 
finansiella. 
Pengar är inte 
varaktiga. 

Icke-
finansiella 
anses främst 
ge goda 
resultat.  

Vilka 
belöningar är 
mest effektiva? 

Beröm, 
uppmärksamhet 
och feedback. 

Uppmärksamhet Uppmärksam-
het, få höra att 
man har gjort 
ett bra jobb. 

Mänskliga, 
icke-
finansiella 
belöningar. 

Icke-
finansiella. 

Tabell 5: Icke-finansiella belöningsformer 
(Egen sammanställning) 

 
Vi fick intrycket av att alla företag tänker mycket på icke-finansiella belöningar 
och att samtliga uppmärksammar goda prestationer och lyfter fram duktiga per-
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soner i organisationen. Företagen gör dock detta på olika sätt och exempel som 
nämndes var genom uppmärksammanden i interntidningar, olika former av ut-
nämningar och spridande av ”best practise” i organisationen.  
 
Förutom uppmärksamhet framstod även ansvar och utvecklingsmöjligheter som 
betydelsefulla belöningsformer. Vår studie har visat att dessa ofta knyter an till 
varandra och vi anser att dessa båda kan kopplas samman då utvecklingsmöjlig-
heter ofta innebär att en anställd tar ett steg uppåt i organisationen och många 
gånger följer därmed också ett större ansvar. Samtliga företag framhävde att 
duktiga personer ofta belönas med mer ansvarsfyllda arbetsuppgifter, vilket kan 
ske exempelvis genom att en person tilldelas större ansvar vid ett annat projekt i 
verksamheten eller att personen rent av blir projektledare i ett kommande pro-
jekt. På Scania, Flextronics och BT-Products betonades även andra utvecklings-
vägar för de anställda som är mer tekniskt intresserade. 
 
Många menade att arbete i projekt är roligt och vi fick intrycket av att framför-
allt projektledare är hängivna sitt arbete. Utveckling i sitt arbete samt intressanta 
arbetsuppgifter som den anställde trivs med var någonting som framstod som 
väldigt viktigt inom forsknings- och utvecklingsprojekt, då detta diskuterades av 
alla företag på ett eller annat sätt. Scania är det företag som vi tycker främst 
betonade att anställda i denna miljö framförallt motiveras av vad som kan ses 
som inre drivkrafter då de menade att viljan att lyckas i ett projekt är av yttersta 
vikt för dess framgång.  
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6 TEORETISK ANALYS 
För att kunna uppfylla vårt syfte och besvara våra undersökningsfrågor i slutet 
av denna studie tar vi i detta kapitel hjälp av tidigare forskning som har pre-
senterats i vår referensram för att analysera det empiriska material vi har sam-
lat in. 

6.1 Synen på belöningar 
Inom litteraturen diskuteras att projektverksamhet skiljer sig mycket från den 
traditionella verksamhet som bedrivs i företag och bland annat Cacloppe (1999) 
betonar vikten av att anpassa det belöningssystem som används efter denna 
miljö. Vid undersökningens början trodde vi att de företag där de anställda 
arbetar mycket i projektform skulle ha anpassat sina belöningssystem mest efter 
detta. Vår empiriska studie har dock, med avseende på detta, visat att det inte 
föreligger någon större skillnad mellan de företag där de anställda enbart arbetar 
i projektform och de företag vars anställda till största del arbetar i linje för att 
sedan till och från ingå i projekt. Detta då de flesta företag inte anser sig ha spe-
ciella belöningssystem för de anställda som arbetar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt. ABB Corporate Research är det enda företag som använder 
sig av ett belöningssystem som är speciellt anpassat efter deras projektverk-
samhet. En förklaring till detta anser vi kan vara företagets betydligt längre erfa-
renhet av projektverksamhet i jämförelse med övriga företag.  
 
Även om de flesta företag inte anser sig använda speciella belöningssystem för 
sina anställda som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt har vi funnit att 
en grupp företag belönar sina projektledare med ett tillägg på lönen när de träder 
in i en projektledarroll. Det kan diskuteras om detta tillägg är ett steg mot en an-
passning av deras belöningssystem eller om denna löneökning enbart speglar det 
ökade ansvar som projektledaren tar på sig. Vi anser att det senare snarare är 
fallet då dessa företag själva inte ser dessa tillägg som en belöning som är an-
passad efter projektverksamheten och även beroende på att dessa företag i övrigt 
har ganska traditionell syn på belöning av sina anställda, vilket vi kommer till-
baka till senare i detta kapitel. 

6.1.1 Formaliserade belöningssystem  
Enligt Wilson (1994) är det viktigt att ett belöningssystem är tydligt specificerat 
så att alla anställda vet vad som krävs av dem för att företagets mål skall uppnås 
och för att belöning skall utfalla. Crandall & Wallace (1998) i sin tur menar att 
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belöningar skall kommunicera ut till de anställda vad företaget anser är viktigt. 
Detta anser vi kan uppnås bland annat genom att använda sig av ett formaliserat, 
nedtecknat belöningssystem, där det tydligt framgår vad som belönas och vilka 
belöningar som kan utfalla. I denna studie är det dock endast ABB Corporate 
Research som använder sig av ett sådant belöningssystem. I några av de övriga 
företagen finns vissa tendenser till formaliserade system, men dessa är inte alls 
lika formaliserade som det som används på ABB Corporate Research. Många 
gånger anser vi att de undersökta företagen har ganska klara riktlinjer för sina 
finansiella belöningsformer även om de, som vi har nämnt ovan, inte själva 
anser sig ha några. Detta då lönen i flera fall utgör grundstommen i belönings-
systemen och samtliga företag har, som vi ser det, klara riktlinjer för sin löne-
sättning.  
 
Att ABB Corporate Research’s system är betydligt mer formaliserat än övriga 
företags system anser vi hänger samman med företagets stora antal finansiella 
belöningsformer. De flesta av dessa är relativt specifika i sin utformning och 
kräver tydliga riktlinjer vid utdelning, vilket vi anser kan vara en anledning till 
att detta företags system är mer formaliserat jämfört med övrigas där dessa for-
mer överhuvudtaget inte används. Det kan givetvis också vara tvärtom, det vill 
säga att anledningen till att företaget använder sig av många belöningsformer 
beror på att det har ett formaliserat system. Företaget nämnde också att de tidi-
gare stött på problem vid deras belöningsarbete eftersom tydliga riktlinjer sak-
nades för belöning av de anställda och att detta resulterat i deras formaliserade 
system. Möjligen kan det därför vara företagets långa erfarenhet av projektverk-
samhet som gör att det skiljer sig från övriga när det gäller graden av formalise-
ring av belöningssystem.   
 
Frågan är emellertid om det alltid går att använda ett formaliserat system inom 
den studerade miljön. Vår studie har visat att meningarna går isär på denna 
punkt. De företag som var skeptiska till att använda sig av ett och samma system 
var det av anledningen att de ville att de anställda skulle kunna gå mellan linje 
och projekt, vilket skulle kunna försvåras om ett speciellt system används för 
projektarbetet. De var dessutom osäkra på hur länge ett sådant system skulle 
kunna användas. De företag som var positiva till ett formaliserat system hade 
redan ett eller ansåg sig likväl kunna ha ett eftersom deras projektverksamhet är 
relativt likartad. I den grupp av företag som var positiva till användandet av ett 
formaliserat system arbetar de anställda alltid i projekt, vilket vi ser som en för-
klaringsgrund till deras inställning. Vi anser nämligen att det därmed är lättare 
för dem att ha ett enhetligt system än för de företag som skall ta hänsyn till både 
linje- och projektverksamhet. Detta då företag med både linje- och 
projektverksamhet också måste ta hänsyn till skillnaderna i dessa verksamhets-
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former i sina belöningssystem, vilket enligt vår mening skulle kunna leda till en 
framväxt av två system. Det finns därmed en risk att det blir komplext att 
hantera sådana lösningar, eftersom ett företag skulle kunna behöva belöna en 
anställd utifrån båda dessa system. Wilson (1994) men även Hume (1995) påpe-
kar att det är viktigt att tänka på att ett belöningssystem måste vara värt de an-
strängningar som läggs ned på det och om dubbla system skulle behöva använ-
das kan vi förstå dessa företags negativa inställning till formaliserade system.   

6.1.2 Definition av belöningar 
Även med avseende på definitionen på belöningar delades företagen in i de två 
grupper som har diskuterats ovan. De företag som var negativa till ett formali-
serat belöningssystem inkluderade samtliga lönen i sina definitioner av belö-
ningar, medan den grupp som var positiva till ett formaliserat belöningssyste-
men inte gjorde det.  
 
BT-Products och Scania inkluderar båda lönen i sina definitioner och vi tycker 
oss se ett samband dessa företag emellan. Detta då de, som kommer att diskute-
ras mer senare i detta analyskapitel, även vid andra belöningsfrågor agerar på ett 
likartat sätt. En förklaring till att de agerar så lika och att de båda betraktar lönen 
som en belöning anser vi kan vara att dessa företag har liknande verksamhet. Vi 
anser att båda dessa företag kan anses bedriva relativt traditionell industri-
verksamhet med produkter som har långa livscykler.  
 
Även Saab Aerosystems inkluderar lönen i sin definition av belöningar och som 
kommer att framgå av den fortsatta analysen agerar de vid belöning av de 
anställda till stor del på liknande sätt som Scania och BT-Products. När det 
gäller verksamheten föreligger dock vissa skillnader företagen emellan, då vi 
anser att Saab Aerosystems’ verksamhet inte är av traditionellt slag, då det inte 
går att likställa flygplanstillverkning med exempelvis trucktillverkning, eftersom 
denna verksamhet kan ses som mer högteknologisk. Att de ändå resonerar på 
samma sätt som BT-Products och Scania när det gäller lönen anser vi kan för-
klaras av att Saab Aerosystems tillhör en som vi ser det traditionell industrikon-
cern och att de därmed även kan ha en något mer traditionell syn på belöningar.    
 
Vi är av åsikten att belöning med lön kan ses som en traditionell form av belö-
ning och att dessa företag därmed också har en mer traditionell syn på belö-
ningar. Detta anser vi går i linje med det som Despres & Hiltrop (1995) säger då 
de menar att traditionella belöningssystem ofta är uppbyggda kring finansiella 
belöningar.  
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De företag som inte inkluderar lönen i sina definitioner av belöningar anser vi ej 
uppvisar samma traditionella syn och heller inte liknande verksamhet som de 
företag som har diskuterats ovan. Detta då vi anser att Flextronics verksamhet 
skiljer sig från de övrigas då de arbetar på uppdrag av andra företag. De pro-
dukter som de arbetar med i sin verksamhet har dessutom betydligt kortare livs-
cykler än övrigas, då Flextronics ofta arbetar med produkter som exempelvis 
mobiltelefoner. ABB Corporate Reseach’s verksamhet betraktar vi å andra sidan 
som mer forskningsintensiv än övriga företags då deras verksamhet till största 
delen bedrivs i forskningscenter och laboratorier. Inom ABB Corporate 
Research arbetar också en annan typ av anställda då deras personal till stor del 
utgörs av forskare.    
  
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta företag inte anser sig ha speciella 
belöningssystem för sina anställda som arbetar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt. De flesta anser inte heller att deras system är formaliserade, 
även om det i många fall verkar förekomma ganska klara riktlinjer för deras 
finansiella belöningar. Vi har även konstaterat att de företag som kan anses 
bedriva mer traditionell industriverksamhet skiljer sig från övriga då de anser 
att det inte är passande med ett formaliserat belöningssystem för anställda i den 
undersökta projektmiljön samt då de anser att lönen är en betydelsefull del av 
den belöning som kan tillfalla en anställd. 

6.2 Belöningsgrunder 
Enligt Lawler (2000) och Armstrong (2002) kan ett företag välja en mängd olika 
inriktningar på sitt belöningssystem och det finns därigenom ett flertal olika 
faktorer som kan ligga till grund för den belöning som tilldelas de anställda. Då 
det, i enlighet med tidigare resonemang, föreligger vissa skillnader de under-
sökta företagen emellan huruvida de betraktar lönen som en belöning eller ej, 
samt då vår studie har visat att lönen ofta bygger på andra faktorer än övriga 
belöningar, kommer vi i det följande först att diskutera vad som ligger till grund 
för belöningar i allmänhet för att sedan fortsätta med att diskutera vad lönen 
grundar sig på.  

6.2.1 Prestationsbaserade belöningar 
Lawler (2000) menar att de flesta företag idag anser sig använda någon form av 
prestationsbaserat belöningssystem, där den anställde får en belöning för att han 
eller hon har presterat i linje med företagets mål. För att ett företag skall drivas 
framåt krävs, enligt Flannery et al (1996), att vissa belöningar knyter an till pre-
stationer. Som framgår av detta bör därmed prestationerna utgöra en viktig belö-
ningsgrund, vilket vi anser även har framgått av vår studie då samtliga under-
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sökta företag betonade dess roll. Eftersom projekt, precis som Marttala & 
Karlsson (1999) påpekar, ofta är tidsbegränsade anser vi att prestation kan vara 
lämpligt att belöna då det är viktigt att de anställda presterar det som förväntas 
inom projektets uppsatta tidsram. Detta anser vi också kunna vara en förklar-
ingsgrund till att samtliga företag betonade prestation i den utsträckning de 
gjorde. Samtidigt är vi även av åsikten att prestation torde vara en passande 
grund för belöningen då den är lätt att avläsa eftersom det finns en specifik upp-
gift som skall lösas och ett visst resultat som skall uppnås då en projektgrupp 
sätts samman.  
 
Vilka prestationer som mäts och belönas varierar, enligt Lawler (2000), emel-
lertid mycket mellan olika företag och så var även fallet i vår studie. Vår studie 
har visat att det som belönas när det gäller prestation oftast är vad den anställde 
har åstadkommit fram till den tidpunkt belöningen utfaller. Ett undantag fanns 
emellertid i detta avseende då ett företag istället för tidigare prestationer snarare 
fokuserade på framtida prestationer. Att just detta företag använder sig av ett 
framtidsorienterat belöningssystem tror vi kan förklaras av att de i nuläget 
befinner sig i en situation där de överväger vilka anställda de vill behålla i orga-
nisationen inför framtiden och att de därför belönar de anställda utifrån den 
framtidspotential de uppvisar.    
 
Individuella eller gruppbaserade belöningar 
När det gäller prestationsbaserade belöningar inom en projektorienterad miljö är 
det, enligt Cacloppe (1999), viktigt att ett företag tar ställning till om det är indi-
viduella eller gruppbaserade prestationer som skall ligga till grund för de belö-
ningar som tilldelas de anställda.  
 
Alla företag i vår studie belönar sina anställda som arbetar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt främst utifrån individuell prestation. En förklaringsgrund till 
detta individfokus tror vi kan vara att lönen är en väldigt betydelsefull form av 
belöning och då alla företag idag använder sig av individuell lönesättning är 
lönen kopplad till individen och dennes prestationer. En skillnad som vi har 
kunnat urskilja mellan företagen är dock huruvida de även tar hänsyn till vad 
gruppen presterar eller inte. Med avseende på den vikt som läggs vid individens 
respektive gruppens prestationer vid belöning av de anställda har vi, som har 
nämnts i den empiriska analysen, sett två tydliga mönster bland våra fallföretag.  
 
Även i detta avseende utgörs den ena gruppen av de företag som kan anses 
bedriva mer traditionell verksamhet och den andra av de två företag som vi 
anser bedriver en något annorlunda verksamhet. I den grupp som utgörs av de 
mer traditionella industriföretagen anses lönen som en av de allra viktigaste 
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belöningsformerna och denna grupp framhävde även den enskilde individens 
prestationer mer än övriga företag. I den andra gruppen betraktas lönen inte som 
en belöning, utan en belöning utgörs av någonting som kan utfalla vid extraordi-
nära prestationer, oavsett vem eller vilka som har utfört dem. Utifrån detta är vi 
av åsikten att det finns en koppling mellan lönens roll och hur mycket fokus som 
läggs på individens prestation.  
 
Den viktigaste förklaringsgrunden till att den ena gruppen lägger stort fokus på 
individen medan den andra även tar hänsyn till gruppen anser vi dock ligger i 
huruvida de anställda alltid arbetar i projekt eller ej. Före studiens genomförande 
trodde vi att de företag, i vilka de anställda enbart arbetade i projekt, skulle vara 
de som betonade gruppers prestationer mest och även hade ett mer utvecklat 
belöningssystem för grupper. Vår studie har, som vi har nämnt ovan, visat att de 
företag som fokuserar på individen främst utgörs av de där de anställda arbetar i 
såväl linje- som projektform, samtidigt som de företag som diskuterade grup-
pernas roll utgörs av dem där de anställda alltid arbetar i projektform. Att de 
företag som arbetar i både projekt och linje främst betonar individen anser vi 
främst kan förklaras av deras anställda till största del arbetar i linjen och att 
arbetet där är relativt individuellt.  
 
I en projektorienterad miljö menar Lewis (2001) att det är viktigt att företagen 
hittar en balans mellan individuella och gruppbaserade belöningar. Vi anser 
därmed att det är förvånande att gruppens betydelse inte diskuteras i större 
omfattning än vad den gör, eftersom projektarbete till stor del bygger på att en 
grupp människor arbetar tillsammans för att lösa en uppgift. Denna uppgift är i 
de flesta fall inte möjlig att lösa utifrån enbart individuella prestationer. Vikten 
av samarbete i denna miljö betonas även av Lewis (2001), som menar att om 
enbart individuella prestationer belönas kommer det inte finnas några incitament 
för att samarbeta i ett projekt. Samarbete och dess roll var heller inte något som 
diskuterades i någon större omfattning av de företag som använder sig av indivi-
duella belöningar. Det var å andra sidan något som betonades mycket av den 
grupp som även lägger viss vikt vid gruppens prestationer, där vikten av att för-
stå varandra och lära sig dra nytta av varandras kompetenser i en grupp framstod 
som viktigt. Utifrån detta ställer vi oss, i likhet med bland annat Hoffman & 
Rogelberg (1998) och Armstrong (2002), därför frågande till om de företag som 
enbart fokuserar på individuella prestationer på detta sätt kan uppnå ett bra 
samarbete mellan de enskilda individerna i gruppen eller om det snarare blir en 
tillfälligt sammansatt grupp av individualister som försöker lösa en uppgift. Å 
andra sidan ställer vi oss även frågande till om individuella belöningar verkligen 
har en sådan negativ inverkan vid arbete i projekt som bland annat Lewis (2001) 
menar och varför företag i så fall fortsätter att agera på detta sätt.   
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En förklaring till att fler företag inte belönar grupprestationer anser vi kan ligga i 
hur de arbetar i projekten. Många företag påpekade att det finns en tydlig 
ansvarsstruktur inom de projekt som bedrivs och att det därmed är enkelt att ur-
skilja vad de enskilda individerna presterar. Detta anser vi tyder på att medlem-
marna i projektet arbetar ganska individuellt och att det därmed kan fungera med 
individuella belöningar, vilket går i linje med Lawlers (2000) resonemang. Han 
menar att det i projekt där de anställda arbetar relativt individuellt kan vara 
passande att även basera belöningarna på individuella prestationer. En annan 
anledning till att grupprestationer inte väger tyngre anser vi kan vara att företa-
gen alltid har belönat individuella prestationer och därmed inte anpassat sina 
belöningssystem i takt med att projektverksamheten har tilltagit.  
 
De företag som framförallt betonar individuella prestationer pekade emellertid 
vid några tillfällen på gruppens betydelse. I vissa fall nämndes till exempel att 
projektgrupper ibland firar projektavsluten, vilket vi anser kan ses som en form 
av gruppbaserad belöning. Vi är av åsikten att även dessa företag därmed visar 
vissa indikationer på viss medvetenhet om gruppens betydelse och om att även 
gruppens prestationer kan behöva uppmärksammas genom belöningar. Att de 
däremot inte tagit steget fullt ut till att även belöna gruppens prestationer i någon 
större utsträckning, anser vi kan gå i linje med Cacloppes (1999) studie, som 
visade att många chefer i dagens företag uppvisar ett visst intresse för gruppba-
serade belöningar men fortfarande inte vågar ta det slutliga steget och använda 
sig av denna form av belöningar. Vi tror att det i många fall kan vara så att 
företagen i likhet med Shaws (2001) resonemang är rädda för att de anställda 
vill ha individuella belöningar och att gruppbaserade belöningar därför skulle 
kunna få negativa effekter.         
 
Lawler (2000) menar dock att all belöning inte bör vara knuten till prestationer, 
utan att företag som använder sig av prestationsbaserade belöningar även bör ta 
ställning till hur stor del av belöningen som skall vara kopplad till prestation och 
vilka alternativa belöningsgrunder som kan vara passande. Vi är av åsikten att 
vår studie har visat att prestationen väger tungt när det gäller de utfallande belö-
ningarna. Först då lönen diskuterades framkom att den baseras på andra faktorer 
än enbart prestation.   

6.2.2 Alternativa belöningsgrunder 
Som har framgått av vår undersökning är belöningar utöver den lön alla får 
främst kopplade till prestationer, medan lönen även tar hänsyn till andra aspek-
ter. För att se vad som ligger till grund för den lön de anställda får har vi utgått 
ifrån de lönebedömningskriterier som används i de undersökta företagen. Som 
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har framgått av den empiriska analysen är det emellertid svårt att identifiera 
något tydligt mönster bland de lönebedömningskriterier som används. Detta då 
företagens kriterier uppvisar många likheter samtidigt som även vissa olikheter 
föreligger. Vi är dock av åsikten att vår studie huvudsakligen har indikerat två 
olika inriktningar på lönebedömningskriterierna. Dessa utgörs av det som 
Lawler (2000) benämner arbets- respektive personbaserade belöningsgrunder. 
De undersökta företagen är vid lönesättningen därmed antingen mer fokuserade 
på det arbete den anställde utför eller på den anställde och dennes kompetens. 
Några företag är dock inte mer inriktade på varken den ena eller den andra av 
dessa utan en tredje grupp av företag utgörs istället av dem som vid belöning 
lägger vikt vid båda dessa aspekter.  
 
Arbetsbaserade belöningar 
De företag som vi anser har en mer traditionell industriverksamhet är även de 
som främst belönar den anställde utifrån dennes arbete och det ansvar han eller 
hon tar. Detta anser vi går i linje med Lawlers (2000) resonemang, då han menar 
att företag traditionellt sett har belönat sina anställda utifrån deras arbetsupp-
gifter, vilket innebär att hänsyn bland annat tas till det ansvar och de befogen-
heter som arbetet innebär, den utbildning som krävs samt de arbetsrutiner som 
det bygger på.   
 
Då vår studie har visat att det vid denna form av belöning ofta rör sig om en 
belöning som utfaller när den anställde går in i en ny arbetsroll är vi av åsikten 
att denna även är starkt kopplad till det som i litteraturen benämns som belöning 
utifrån position. I de företag där det var tal om arbetsbaserade belöningar var 
detta något som främst diskuterades i samband med projektledarna då dessa 
företag ofta använder sig av ett tillägg på lönen. De företag som använder denna 
belöningsgrund är därmed även de företag som lägger stort fokus på de männi-
skor som arbetar som projektledare. Att det i dessa företag är projektledarna som 
ligger i fokus anser vi beror på att det är de som går in i en ny roll och tar mer 
ansvar, vilket inte är fallet med övriga projektmedlemmar.  
 
Enligt Despres & Hiltrop (1995) är denna belöningsgrund dock inte så passande 
i en projektorienterad miljö och vi anser att det därmed är befogat att ifrågasätta 
varför vissa företag lägger så stor vikt vid denna belöningsgrund. Enligt Lawler 
(2000) har en stor del av alla företag fram till idag belönat sina anställda utifrån 
det arbete dessa har. Han menar dock att alltfler av dagens företag har börjat 
frångå denna belöningsgrund. Vår studie har visat att de företag som lägger 
störst tyngd vid den anställdes arbete även är de som i så många andra avse-
enden agerar på ett relativt traditionellt sätt när det gäller belöningar. Vi tror där-
för att arbetets betydelse vid belöning är ett resultat av företagens traditionella 



TEORETISK ANALYS 

87 

agerande. En förklaringsgrund till varför det föreligger en skillnad mellan huru-
vida denna belöningsgrund är i fokus eller ej samt vilken vikt den i så fall till-
mäts anser vi kan vara omfattningen de anställda arbetar i projektform. Detta då 
vår studie har visat att de företag där de anställda främst arbetar i linjen även är 
de som lägger störst fokus på arbetet samt den enskilde individens ansvar och 
befogenheter vid belöningen. Detta anser vi är ett resultat av att linjen har en 
betydelsefull roll i dessa företag och att linjeorganisationer ofta är relativt 
hierarkiskt uppbyggda i större företag som de vi har undersökt.  
 
Även om dessa företag lägger stort fokus på arbetet och det ansvar den anställde 
tar anser vi dock att de har börjat tänka i något andra banor då de även betonade 
vikten av att belöna de anställda för det de var duktiga på genom exempelvis 
utvecklingsvägar eller specialistutnämningar. Detta var inget som diskuterades 
när vi frågade vad som ligger till grund för de belöningar som tilldelas de 
anställda, utan framkom vid andra tillfällen under intervjuerna. Att dessa belö-
ningar används beror på att företagen har insett att alla människor inte passar 
som chefer och genom dessa belöningar kan företagen erbjuda de anställda ett 
alternativ till belönas genom att klättra i hierarkin. Än så länge har detta emel-
lertid inte haft någon genomslagskraft på lönebedömningskriterierna, vilka i sin 
tur i på grund av lönens roll i dessa företag utgör grundstommen för de belö-
ningar som ges. 
 
Personbaserade belöningar 
Den andra ytterligheten när det gäller lönebedömningskriterierna utgörs av de 
företag som främst använder det som litteraturen benämner personbaserade 
belöningar. I de företag som använder sig av denna belöningsgrund utfaller, 
enligt Lawler (2000), belöningar till de anställda utifrån deras kompetens och 
färdigheter. Detta anser vi går i linje med det som belönas i företagen bland 
annat i form av social och teknisk kompetens, professionalism, den förmåga en 
anställda har att genomföra sin uppgift samt hur den anställde arbetar. Denna 
belöningsgrund används, enligt Flannery et al (1996), främst av företag som 
arbetar mycket i team, såsom vid exempelvis projektarbete. Att detta är fallet har 
även vår studie indikerat, då de företag där de anställda alltid arbetar i projekt 
belönar sina anställda åtminstone delvis utifrån kompetens. Detta anser vi tyd-
liggörs ytterligare av att det företag som har arbetat längst i projektform och där 
de anställda inom forskning och utveckling alltid arbetar på detta sätt även är det 
företag som lägger störst fokus på denna belöningsgrund.  
 
Personbaserade belöningar är, enligt Lawler (2000), att rekommendera inom en 
projektorienterad miljö då han i likhet med Armstrong (2002) menar att denna 
belöningsgrund ger upphov till en kultur i organisationen som uppmuntrar de 
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anställda till kompetensutveckling. I två av de företag där de anställda alltid 
arbetar i projekt anser vi att vikten av framtida kompetensutveckling belystes 
extra då de fokuserar mycket på den potential som finns hos den anställde i form 
av kompetens inför framtiden och utvecklingsbarhet.  
 
Något som vi vill förtydliga är att vissa av de företag där de anställda alltid 
arbetar i projekt emellertid även lägger viss vikt vid det arbete den anställde har. 
Detta tror vi dock kan förklaras av att denna belöningsgrund varit framträdande 
traditionellt sett och därmed fortfarande har en viss roll eftersom projektverk-
samheten fortfarande är relativt ny. 
 
Intern respektive extern jämlikhet 
De belöningsgrunder som i litteraturen diskuteras som prestations-, person- 
respektive arbetsbaserad är emellertid inte de enda som används. I ett företag 
ligger även det Lawler (2000) benämner intern respektive extern jämlikhet till 
grund för den lön som utfaller till de anställda. Detta innebär att företaget belö-
nar i linje med andra avdelningar internt och andra företag externt. I ett annat 
företag nämndes att det vid belöning görs avstämningar mellan avdelningarna. 
Att dessa aspekter inte diskuterades i någon större omfattning i övriga företag 
tror vi emellertid inte innebär att de inte förekommer där. Detta då vi anser att 
det är en förutsättning att företagen belönar alla anställda på ett rättvist sätt inom 
företaget samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga belöningar jämfört med 
sina konkurrenter. Görs ej detta kan ett företag varken attrahera eller behålla 
sina anställda. Denna skillnad företagen emellan tror vi därför inte beror på att 
företagen agerar olika när det gäller belöningar, utan att de snarare inte ser det 
som en belöningsgrund.   
 
För att sammanfatta det resonemang som har förts ovan kan sägas att företagen 
idag använder sig av andra belöningsgrunder vid lönen än vid övriga belö-
ningar. I grund och botten är det som presteras det allra viktigaste vid ut-
fallande belöningar. Vilka prestationer som är i fokus skiljer sig dock åt mellan 
företagen då de företag där de anställda ständigt arbetar i projekt betonar 
gruppens prestation starkare än övriga företag. Även vid belöning i form av lön 
är det prestationen som utgör grunden, men i detta avseende tas även hänsyn till 
andra faktorer. De främsta inriktningarna på belöningarna var i detta fall rela-
terade till den anställdes arbete och/eller dennes kompetens. Här har vår studie 
visat att de företag som arbetar såväl i linje- som i projektverksamhet betonar 
arbetet starkast. Studien har även visat att intern och extern jämlikhet har viss 
inverkan på de utfallande belöningarna.   
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6.3 Utvärdering av de anställda 
Enligt Redman & Wilkinson (2001) har utvecklingen av det arbete som sker i 
företag idag resulterat i ett behov hos företag av att noggrant överväga vem eller 
vilka som skall utvärdera de anställda och deras prestationer.  
 
Vår studie har visat att formella utvärderingar av den enskilde anställde som 
arbetar i projekt huvudsakligen sker vid två tillfällen; dels vid de årliga utveck-
lingssamtal som hålls men även vid den lönerevision som äger rum minst en 
gång om året. Utöver dessa formella utvärderingar görs emellertid även infor-
mella bedömningar löpande.  
 
Som tydligt har framgått av vår studie anser sig företag idag inte göra några spe-
ciella utvärderingar av anställda för att de arbetar i projekt. Att detta inte görs 
innebär dock inte att utvärderingar av projektverksamheten inte görs, för så är 
inte fallet. Vår studie har visat att utvärderingar av projekten ofta görs efter att 
de har avslutats, men att dessa inte knyter an speciellt till de enskilda individerna 
i projektgruppen och deras prestationer, utan att de snarare är relaterade till pro-
jektets resultat. Vi anser ändock att vissa speciella utvärderingar delvis görs då 
företag ibland kompletterar den normala utvärderingen, vilket kommer diskute-
ras vidare nedan. 
 
I det följande kommer vi att diskutera vem som gör de utvärderingar av de 
anställda som arbetar i projekt. 

6.3.1 Top-down metoden 
Enligt Armstrong (2002) har utvärderingar traditionellt sett varit något som de 
enskilda cheferna har ansvarat för. Han menar emellertid att företag i allt större 
utsträckning har börjat gå ifrån dessa påtvingade top-down utvärderingar till att 
istället fokusera på olika former av utvärderingar som utförs av flertalet utvärde-
rare. Detta är dock inget som har bekräftats av vår studie, utan den har snarare 
visat att samtliga undersökta företag, vid de utvärderingar som ligger till grund 
för de finansiella belöningarna, huvudsakligen använder sig av den metod som 
benämns top-down metoden, där det är respektive chef utanför projektet som 
sätter samman en bild av den enskilde anställde och dennes prestationer. Detta 
trots att de, som framgår av studien, agerar på ganska olika sätt inom andra 
områden och bedriver olika former av verksamhet så agerar de alla på liknande 
sätt när det gäller utvärderingen av de anställda.  
 
Något som vi fann förvånande under vår studie var att så lite återkoppling sker 
mellan projekt och linje, då en stor del av verksamheten i många företag bedrivs 
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i projektform. Mullins (1999) menar att top-down utvärderingar har fungerat bra 
fram tills idag då det ofta har varit linjechefen som har haft bäst bild av den 
anställde och dennes prestationer. Vi anser emellertid, i likhet med Armstrong 
(2002), att det är viktigt att ställa sig frågan om det fortfarande är en chef som 
står utanför projektet som är den självklare utvärderaren och som kan ge den 
bästa bilden av den anställda och dennes prestationer. Detta var även något som 
diskuterades på ett av de fallföretag som undersöktes där huvudprojektledaren sa 
att projektledarna sällan tillfrågas om de anställdas prestationer i ett projekt, 
trots att de ofta har bra bilder av vad de anställda har åstadkommit.  
 
Vi är därför av åsikten att det är viktigt att fundera över varför företagen huvud-
sakligen använder sig av en metod som, enligt Redman & Wilkinson (2001), 
inte anses vara speciellt passande inom en projektorienterad miljö, då den 
anställde inte alltid har en direkt koppling till sin chef. Lawler (2000) å andra 
sidan menar dock att metoden fortfarande kan fungera såvida den används i rätt 
sammanhang. Vad som är rätt sammanhang kan dock ifrågasättas, men vi tror att 
det faktum att alla undersökta företag använder sig av den och inte har något 
negativt att säga om den kan indikera att den fortfarande fyller en viss funktion. 
Samtidigt kan dock ifrågasättas om top-down metodens betydelse är stor för att 
metoden är passande eller om dess betydelse snarare är ett resultat av att företa-
gen alltid har agerat på detta sätt och att de därför inte har genomfört några 
anpassningar av de utvärderingar som sker allteftersom omfattningen av pro-
jekten har tilltagit. Detta var en första tanke hos oss och vi trodde därför att det 
skulle vara möjligt att se vissa mönster i hur långt ett företag har kommit i ett 
eventuellt anpassningsarbete, det vill säga hur avancerade utvärderingsmetoder 
som används, samt hur länge de har arbetat i projektform och hur omfattande 
denna verksamhet är. Något sådant mönster har dock inte kunnat identifieras i 
vår empiriska studie, utan top-down metoden är framträdande och ligger till 
grund för utvärderingen i alla företag oberoende av omfattningen på projekt-
verksamheten.  
 
Som har framgått tidigare i analysen använder sig ABB Corporate Research av 
ett väldigt formaliserat belöningssystem som är anpassat efter den projektverk-
samhet som bedrivs i företaget, men även de utvärderar fortfarande sina 
anställda enligt top-down metoden. Att ett företag som har anpassat sitt belö-
ningssystem i så stor utsträckning använder sig av denna metod och anser att 
den fungerar menar vi är ett ytterligare tecken på att denna metod kan fungera 
inom den undersökta projektmiljön. En annan möjlig förklaringsgrund till att 
denna metod fortfarande är så viktig tror vi kan vara att omfattningen på pro-
jektverksamheten i vissa företag fram till idag har varit begränsad samtidigt som 
andra företag har haft ett begränsat antal anställda som arbetar inom denna 
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miljö. Detta menar vi kan ha resulterat i att de anställda har kunnat arbeta 
ganska nära sina chefer. Vi anser dock att det kan ifrågasättas om företagen även 
i fortsättningen kan lägga lika stor vikt vid denna metod om projektverksamhe-
ten tilltar.  

6.3.2 Alternativa utvärderingsmetoder 
Undersökningar har, enligt Redman & Wilkinson (2001), visat att många företag 
använder sig av olika kombinationer av utvärderingsmetoder. Även om tyngd-
punkten ligger på top-down metoden i våra fallföretag har vår studie emellertid 
visat att flertalet av de studerade fallen har involverat fler parter än enbart 
respektive chef i utvärderingarna, vilket vi anser kan indikera att företagen går 
emot fler utvärderare precis som det förespråkas av bland annat Armstrong 
(2002). Vår studie har visat att företagen i detta fall fördelas i två grupper utifrån 
om de kompletterar utvärderingen av alla gruppmedlemmar eller om detta 
endast görs vid utvärderingen av projektledarna. Projektledarnas utvärdering 
återkommer vi till i kapitel 6.3.3 nedan efter att vi har diskuterat alternativa 
utvärderingsmetoder för hela projektgruppen. 
 
Enbart ett fåtal av de studerade företagen använder sig av fler utvärderare för 
alla projektmedlemmar. Den grupp av företag som kompletterar utvärderingen 
av samtliga gruppmedlemmar uppvisar emellertid inga liknande drag i de kom-
pletteringar som görs, då de inkluderar olika personer. Att det är just dessa 
företag som använder sig av ett komplement till top-down metoden när det 
gäller alla i projektgruppen anser vi kan förklaras av att de anställda i dessa 
företag alltid arbetar i projektform och att företagen även lägger stort fokus på 
alla i projektgruppen. Detta då de genom hela studien diskuterade gruppens pre-
stationer och ansåg att gruppen och samarbetet människorna emellan var av yt-
tersta vikt.    
 
Som framgår av referensramen diskuteras i litteraturen flera olika former av 
utvärderingar som inkluderar flertalet utvärderare och som kan anses passande 
vid arbete i projekt. Vi anser emellertid att de metoder som användes i de 
företag som kompletterar utvärderingen av alla i gruppen inte uppvisar några 
starka likheter med de som litteraturen betonar (se exempelvis Armstrong, 2002: 
Toegel & Conger, 2003). Detta då det i företagen snarare rör sig om kunder och 
ansvariga projektledare som deltar i utvärderingen, än hela projektgrupper eller 
andra människor i den utvärderades närhet, vilket rekommenderas av bland 
annat Covey (1999) och Flannery et al (1996). 
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Despres & Hiltrop (1995) är av åsikten att den 360-gradiga 
utvärderingsmetoden, som inkluderar flertalet utvärderare, är den metod som bör 
användas i framtiden och Flannery et al (1996) menar att det är den metod som 
passar bäst vid projektarbete. Denna form av utvärdering används emellertid inte 
av företagen i vår studie när det gäller utvärderingen av alla projektmedlemmar 
och vi är skeptiska till huruvida alla företag som arbetar i ett projekt kan 
använda sig av denna metod. I de företag som arbetar enbart i projekt tror vi att 
en utvärdering som inkluderar flertalet utvärderare kan bli komplex då det skulle 
kunna resultera i ett stort antal personer som skall vara med och göra en bedöm-
ning av den enskilde individen. Detta då varje enskild individ hinner arbeta med 
eller i närheten av ett stort antal människor under en längre tid. Vi är därför av 
åsikten att främst företag som arbetar i många långa projekt där sammansätt-
ningen av projektmedlemmar inte varierar så mycket under projektets gång, 
skulle gynnas av att använda denna utvärderingsmetod. I de företag där de 
anställda å andra sidan enbart plockas ut ur linjen för en begränsad tid kan det 
vara förståligt att de anställda utvärderas av linjecheferna då det är de som 
ansvarar för dem och deras arbete den största delen av tiden.    
 
Olika former av grupputvärderingar förespråkas även i litteraturen som passande 
vid projektarbete (se exempelvis Covey, 1999; Lawler, 2000). Även vid dessa 
inkluderas flertalet utvärderare, men den stora skillnaden jämfört med den 360-
gradiga utvärderingen är främst att dessa relaterar till den närmaste 
projektgruppen och alltså inte alla människor som påverkas av den utvärderades 
arbete som vid en 360-gradig utvärdering. Covey (1999) menar att 
gruppmedlemmarna ofta har en mer rättvisande bild av vem som har presterat 
vad än vad chefen har och därför bättre kan avgöra vem som bör belönas och på 
vilket sätt. Olika former av grupputvärderingar eller 360-gradig utvärdering är 
dock inget som används i större utsträckning i de undersökta företagen. Som har 
framgått av vår empiriska studie är arbetet som sker i projekten relativt uppdelat 
och en tydlig ansvarsfördelning föreligger, vilket vi anser kan tala för att 
behovet av andra utvärderare inte är så stort som bland annat Lawler (2000) och 
Redman (i Redman & Wilkinson, 2001) menar.    
 
Enligt Randall (i Redman & Wilkinson, 2001) påverkas valet av utvärderings-
metod av företagets storlek. Han menar vidare att små företag oftast använder 
sig av enklare system, medan större företag i många fall använder sig av meto-
der såsom den 360-gradiga som är mer komplexa. De företag vi har undersökt 
kan alla betraktas som stora företag, men omfattningen på projektverksamheten 
skiljer sig åt då vissa företag enbart arbetar i projekt medan andra bara bedriver 
viss utveckling i denna form. Vår studie har dock inte visat några större olik-
heter när det gäller utvärderingarna som vi tror kan bero på storleken på projekt-
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verksamheten, utan såväl antalet samt formen på de utvärderingar som genom-
förs samt vem eller vilka som sköter dem uppvisar starka likheter företagen 
emellan. En skillnad mellan företagen, som eventuellt skulle kunna ha viss 
anknytning till projektverksamhetens storlek är dock att alla företag utom ett har 
valt att på något sätt inkludera fler än en utvärderare vid projektarbete. Att detta 
företag inte har inkluderat flera utvärderare tror vi till viss del kan förklaras av 
att det även är det företag som bedriver minst arbete i projekt och att projekt-
medlemmarna därmed arbetar nära linjen, vilket gör att linjechefen fortfarande 
kan bedöma de anställda då de har en bra bild av vad som presteras. 
 
Hur företagen använder sig av flertalet utvärderare varierar och alla i projekt-
gruppen utvärderas inte av flertalet personer i alla företag, utan som vi kommer 
komma tillbaka till nedan, är det i många fall endast den utvärdering som sker 
av projektledarna som görs av fler personer än respektive chef. 

6.3.3 Utvärdering av projektledarna 
Som vi har nämnt tidigare i analysen använder sig flertalet företag på något sätt 
av alternativa utvärderare vid sidan av respektive chef utanför projektet. En 
viktig skillnad gällande utvärderingen som föreligger företagen emellan är att 
två företag har valt att använda sig av ytterligare utvärderare när det gäller 
projektledarna och deras prestationer. I dessa fall har de valt att komplettera den 
traditionella top-down metoden med andra former av utvärderingar som knyter 
an till de metoder som har diskuterats i referensramen. På det första företaget 
deltar även gruppmedlemmar och andra människor i projektledarens närhet i den 
utvärdering som sker, vilket vi anser uppvisar starka likheter med den metod 
som litteraturen klassificerar som en 360-gradig utvärdering. Denna metod 
inkluderar, enligt Kressler (2003), olika grupper i den utvärderades närhet som 
berörs av vad denne presterar i den utvärdering som sker, vilket vi anser 
överensstämmer med detta företags agerande.    
 
Även ett annat företag har tagit ett steg emot att inkludera fler utvärderare, då 
projektets övriga medlemmar är med och bedömer projektledarens insats genom 
en enkät. Detta tillvägagångssätt anser vi uppvisar starka likheter med såväl det 
som Kressler (2003) betecknar som bottom-up samt en form av 
grupputvärdering. Det som talar för bottom-up anser vi är att projektledaren, 
precis som belystes av flertalet intervjupersoner, kan anses ha någon form av 
chefsposition och det som talar för grupputvärdering är att projektledaren är en 
del av projektgruppen och övriga projektmedlemmar kan därför anses ha bäst 
bild av vad projektledaren har presterat. Då flertalet av de företag vi har 
undersökt har betonat att projektledaren har det yttersta ansvaret och därigenom 
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en slags chefsposition anser vi emellertid att bottom-up metoden passar bäst för 
att klassificera den metod som detta företag använder. Kressler (2003) menar att 
denna metod oftast enbart utgör ett komplement till top-down metoden och vi är 
av åsikten att det är precis det som utvärderingen används som i detta företag.   
 
En förklaring till att dessa två företag använder sig av den utvärdering som de 
gör anser vi är det stora fokus som läggs på projektledarna i dessa företag. Detta 
tror vi i sin tur kan bero på att företagen vid belöning av de anställda lägger stor 
vikt vid den anställdes arbete och det ansvar han eller hon tar. Att gå in i 
projektledarrollen innebär ett ökat ansvar och därmed hamnar dessa personer i 
fokus i dessa företag. Som ett resultat av detta projektledarfokus anser vi därmed 
att en större tyngd automatiskt läggs på de utvärderingar som sker av dessa, för 
organisationen, så viktiga personer. I detta sammanhang finns emellertid ett 
företag som utgör ett undantag då de har ett stort fokus på projektledarna men 
ändå inte använder sig av flertalet utvärderare. Detta tror vi kan förklaras av att 
antalet projektledare inom företaget är litet och att dessa personer och deras pre-
stationer därmed är synliga även inom linjen, vilket möjliggör en enklare utvär-
dering.     
 
Vi är dock av åsikten att det kan ifrågasättas varför det i vissa fall anses viktigt 
att komplettera den utvärdering som görs av projektledarna med övriga projekt-
medlemmars åsikter för att den ska bli mer rättvisande, medan den utvärdering 
som sker av övriga projektmedlemmar kan skötas av en enda person som står 
utanför projektet. Som framgår av den empiriska analysen nämnde enbart ett 
företag att cheferna utanför projektet gör någon form av avstämning med 
projektledarna vid utvärdering och belöning av de anställda. Ett annat företag 
nämnde att projektledaren i sin tur kan lyfta fram goda prestationer från de 
enskilda individerna för den ansvarige chefen, men att detta inte är något som 
görs regelbundet. Frågan som vi anser att företagen bör ställa sig är om det inte 
även i övriga projektmedlemmars närhet finns människor som kan ge en bättre 
bild av den anställde och dennes prestationer. En möjlig förklaring till att 
projektgruppen enbart tillfrågas om projektledaren och dennes insatser och inte 
tvärtom tror vi kan vara att projektledarna, precis som det betonades av några av 
våra fallföretag, även bedriver visst ledarskap och att de därför måste utvärderas 
inom detta område och att detta enbart kan göras av dem som berörs. 
 
Som har framgått av vårt resonemang menar vi att vår studie har indikerat att 
dagens företag har inkluderat flera personer i de utvärderingar av de anställda 
som sker. Frågan är emellertid till vilken grad en eventuell utveckling mot flera 
utvärderare kommer att fortsätta, då de flesta företag verkar nöjda med den ut-
värdering som görs idag och enbart ett företag ifrågasatte den utvärderingsmetod 
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som användes. Den kritik som framfördes var i detta fall, som vi även har nämnt 
tidigare, att projektledarna även borde bli tillfrågade och på så sätt få ta del av 
den utvärdering som görs av de anställda som arbetar i projekt.  

6.3.4 Informella utvärderingar 
Något som inte diskuterades i någon större omfattning är de informella utvärde-
ringar som äger rum under arbetets gång. Detta tror vi beror på att dessa är svåra 
att komma åt då det inte finns några klara riktlinjer för dessa, vilket är fallet vid 
de formella utvärderingar som är kopplade till de finansiella belöningarna. De 
informella utvärderingarna anser vi därmed är knutna till enskilda utvärderare 
som omedvetet och ständigt genomför någon form av utvärdering i det dagliga 
arbetet. Resultatet av dessa informella utvärderingar anser vi främst är kopplade 
till icke-finansiella belöningar, i form av till exempel beröm från chefen eller 
annan ansvarig.  
 
Som har framgått av analysen ovan spelar projektledarna ofta ingen större roll 
när det gäller de formella utvärderingar som görs av en anställd som arbetar i 
projekt. Vi är dock av åsikten att dessa människor kan ha en viktig roll när det 
gäller informella utvärderingar, eftersom de kan anses inneha en form av chefs-
funktion, dock utan personalansvar.  
 
Sammanfattningsvis kan utifrån resonemanget om utvärderingar sägas att den 
utvärdering som sker vid projektarbete i företag idag främst görs top-down, det 
vill säga sköts av respektive chef. Vår studie har emellertid visat att företagen 
har börjat inkludera flertalet personer i de utvärderingar som görs, men att 
sättet detta görs på varierar. Alla företag gör dock inte detta, men som har 
framgått av vårt resonemang ovan finns det två tydliga mönster för hur företa-
gen agerar, beroende på om flertalet utvärderare används för samtliga projekt-
medlemmars utvärderingar eller om det enbart är något som görs vid de utvär-
deringar som genomförs av projektledarens prestationer. Agerandet gällande 
utvärderingar anser vi starkast kan förklaras utifrån vad som är i fokus i 
företaget samt huruvida alla anställda arbetar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt hela tiden eller om de även har linjeuppgifter. 

6.4 Belöningsformer 
Avslutningsvis i analysen kommer vi att diskutera vår tredje frågeställning som 
rör vilka belöningsformer som används inom den studerade miljön idag.  
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6.4.1 Finansiella belöningsformer 
Redan när vi frågade våra undersökningsföretag hur de definierar belöningar 
fick vi en relativt god bild av vilka belöningsformer de använder sig av och 
därmed anser är viktiga vid belöning av anställda. Då lönen var ett omtvistat 
område, börjar vi med att diskutera denna. 
  
Lönen som en form av belöning 
Som vi har nämnt tidigare anser vi att de undersökta företagen kan delas in i två 
grupper beroende på om de anser att lönen ingår i definitionen av belöningar 
eller ej. Wilson (2003) menar att lönen är den mest uppenbara belöningsformen 
och vår studie har visat att vissa företag anser att lönen är så självklar att den 
inte kan ses som en belöning. Vi är dock av åsikten att alla företag på ett eller 
annat sätt ändå använder sig av lön, för utan lön skulle ingen arbeta. Skillnaden 
mellan de grupper som har nämnts ovan är, som vi ser det, vikten de lägger på 
lönen då vissa snarare verkar se den som en ersättning för utfört arbete medan 
andra ser den som en belöning som skall uppmuntra de anställda till bra presta-
tioner. Då vi redan tidigare har diskuterat skillnaderna mellan dessa grupper i 
kapitel 6.1.2 kommer vi inte att belysa dem mer i detta kapitel. 
 
Svensson & Wilhelmson (1988) menar att belöningar skall skapa motivation och 
engagemang hos de anställda. Vi ifrågasätter emellertid huruvida lön kan ses 
som motivationshöjande för anställda i den studerade miljön eftersom alla får 
lön oavsett hur de har presterat. Utifrån vår undersökning kan dock konstateras 
att lönesättningen hos samtliga företag som belönar med lön är beroende av pre-
station. Därmed torde det också finnas ett samband mellan en persons prestation 
och den lön som tillfaller denne. Vi ifrågasätter emellertid om denna koppling 
alltid är så framträdande och anser att detta bland annat stärks av att en projekt-
ledare under intervjuerna sa att han saknar en koppling mellan den enskilde 
individens prestation och den finansiella belöning som tilldelas en anställd. 
Wilson (1994) påpekar att det skall finnas en direkt koppling mellan prestation 
och belöning för att ett belöningssystem skall vara effektivt. Vid belöning med 
lön anser vi att denna koppling är svag, då lönen ej revideras varje gång en 
person har presterat bra. Företagens agerande anser vi dock går i linje med det 
Lawler (2000) menar när han nämner att det mest realistiska är att belöna de 
anställda minst en gång per år, vilket också sker i samband med lönerevisionen i 
dessa företag.  
 
De företag som använder sig av lönen som en belöningsform skiljer sig från 
övriga i och med att anställda i dessa företag kan få ett tillägg på lönen vid inträ-
dande i rollen som projektledare. På detta sätt anser vi att de signalerar till sina 
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anställda att de skall belönas för det större ansvar de har tagit på sig. Detta går 
också i linje med det som Wilson (2003) diskuterar när han menar att lönen ofta 
speglar det ansvar en anställd har. Att övriga företag inte använder sig av detta 
tillägg på lönen ser vi som en naturlig följd av att de överhuvudtaget inte anser 
att lön kan ses som en belöning i enlighet med diskussionen i kapitel 6.1.2 ovan. 
  
Övriga finansiella belöningsformer 
Vad gäller övriga finansiella belöningsformer anser vi att den största diskre-
pansen inte ligger mellan de undersökta företagens agerande, utan snarare 
mellan litteraturen och empirin. Detta då vår empiriska studie många gånger har 
visat motsatsen till det som förespråkas i litteraturen. Ett tydligt exempel på 
detta är användandet av bonus vid belöning av anställda. Lawler (2000) menar 
att denna form av belöning är att rekommendera i en projektmiljö. Vår empi-
riska studie har emellertid visat att det är ytterst sällan som företag använder sig 
av bonus för att höja den enskilde individens prestation vid arbete i forsknings- 
och utvecklingsprojekt. Vissa företag påpekade dessutom att de inte anser att 
användandet av bonus i projektsammanhang är passande bland annat eftersom 
människor som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt inte är speciellt 
intresserade av ett företags ekonomiska resultat utan snarare intresserar sig för 
det tekniska resultatet. Detta resonemang anser vi leder till att Smitt et als (2002) 
argument för bonus faller då de menar att bonus är bra att använda sig av efter-
som de påvisar ett direkt samband mellan den enskilde individens prestation och 
företagets. Flertalet företag påpekade dessutom att finansiella belöningsformer 
inte ger en varaktig motiverande effekt, vilket vi anser ytterligare förklarar 
varför inte bonus används i så stor utsträckning i denna miljö. Vi återkommer 
dock till denna diskussion i kapitel 6.4.2 då vi tar upp de icke-finansiella 
belöningsformerna.  
 
En del av förklaringen till denna skillnad mellan vad litteraturen säger och vad 
empirin har visat med avseende på bonus tror vi kan ligga i att en stor del av den 
forskning som har bedrivits inom området tidigare är amerikansk och att det i 
det amerikanska samhället i allmänhet är vanligare med att bonus används och i 
synnerhet vid projektverksamhet.  
 
I detta sammanhang anser vi att det bör påpekas att bonus används i vissa av de 
undersökta företagen, men då i form av vad det som Smitt et al (2002) benämner 
kollektiv bonus. Denna form av bonus är beroende av hela företagets prestation 
och därmed inte heller specifik för de forsknings- och utvecklingsprojekt som 
genomförs. Vi anser därför att de inte kan anses ha en lika motiverande effekt 
som den form av bonus som tidigare har nämnts. 
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Även användandet av aktieprogram som belöningsform i projektverksamhet är 
något som bara nämnts i ett av fallföretagen och då var det inget speciellt för de 
anställda som arbetade i projekt utan denna möjlighet fanns för alla anställda. 
Att fler företag inte använder sig av aktieprogram anser vi ytterligare talar emot 
tidigare forskning inom området där bland annat Lawler (2000) förespråkar 
användandet av aktieprogram vid arbete i projektform.  
 
I litteraturen diskuteras även förmåner såsom försäkringar och pensionssparande 
som belöning (se exempelvis Wilson, 2003). Att dessa typer av förmåner inte 
diskuterades av våra fallföretag kan vara en följd av att de inte ser förmåner som 
en belöning, utan snarare som just vad det i Sverige många gånger är; en 
förmån. Förmåner är i Sverige, efter vad vi har erfarit, oftast inte knutna till 
prestation, utan tilldelas alla anställda i ett företag. Vi tror därför att även 
förmåner kan vara av större vikt i det amerikanska samhället där tidigare 
forskning har sin grund och att de där också kan ses som belöning eftersom de 
inte har samma sociala skyddsnät som vi har i Sverige. Att bara de som presterat 
bra skulle få använda sig av exempelvis företagshälsovården anser vi kan klinga 
falskt i svenskars öron. Den typ av förmån som faktiskt nämndes av ett av 
fallföretagen är friskvård. Vi tror dock inte att det enbart är detta företag som 
använder sig av förmåner av detta slag utan att även andra gör det, men att dessa 
företag inte heller betraktar denna typ av förmån som en belöning.  
 
När det gäller användandet av finansiella belöningsformer anser vi att ett företag 
till stor del skiljer sig från de övriga. Detta i och med att det är det enda företag 
som har ett belöningssystem som är anpassat efter den projektverksamhet som 
bedrivs och att de använder ett flertal belöningsformer som överhuvudtaget inte 
används i de övriga företagen. Förklaringen till detta anser vi dels, som vi även 
tidigare har nämnt, beror på företagets långa erfarenhet av projektarbete, men 
även på dess verksamhet. Vi anser nämligen att detta företag verksamhet kan 
klassas som mer forskningsintensiv än övriga företags verksamhet och att detta 
kan förklara varför de använder sig av belöningsformer såsom ”årets 
uppfinnare” och ersättningar för publiceringar av tekniska artiklar.  
 
Vår studie har många gånger visat att icke-finansiella belöningsformer ofta är 
mer betydelsefulla och motiverande för de anställda än vad finansiella är, vilket 
kommer diskuteras vidare nedan. Utifrån detta anser vi att det kan ifrågasättas 
varför det företag som har ett så utbyggt belöningssystem har valt att basera 
detta på finansiella belöningar när de själva betonar de icke-finansiella i hög 
grad. De finansiella belöningsformer som används inom detta företag består 
emellertid oftast av relativt små penningsummor och vi anser därför att det inte 
enbart är summan i sig som utgör belöningen för en anställda, utan att det även 
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är den uppmärksamhet som följer som den anställde ser som en viktig belöning. 
På detta sätt anser vi att de knyter icke-finansiella belöningar till finansiella. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vår studie har visat att användandet av finan-
siella belöningsformer inte har den betydelse inom den studerade miljön som 
förespråkas i litteraturen. Vi anser att den finansiella belöningsform som främst 
används för att belöna anställda i denna miljö är lön. Detta gäller då enbart de 
företag med mer traditionell industriverksamhet som skiljer sig från övriga. 

6.4.2 Icke-finansiella belöningsformer 
Vår studie har visat att icke-finansiella belöningsformer är av yttersta vikt vid 
belöning av anställda. Det resonemang som fördes i vår empiriska studie angå-
ende denna typ av belöningar var ofta relativt övergripande. En förklaring till 
detta anser vi ligger i att det inte finns några klara riktlinjer för dessa belöningar 
utan att det är upp till varje chef vilka icke-finansiella belöningar han eller hon 
använder sig av. Även om klara riktlinjer saknas anser vi att det finns vissa inar-
betade beteenden som vi har kunnat fånga upp i de undersökta företagen. När 
det gäller de icke-finansiella belöningsformerna anser vi att det i stora drag råder 
enighet företagen emellan och att det än mindre här än vid finansiella belönings-
former går att urskilja några större skillnader företagen emellan. Många gånger 
går även företagens resonemang i linje med det som förs i litteraturen och som 
vi har redogjort för i referensramen.  
 
Två former av icke-finansiella belöningar som är framträdande i vår empiriska 
studie är utvecklingsmöjligheter och ökat ansvar. Som har konstaterats i vår 
empiriska analys anser vi dessa båda former ofta starkt kopplade till varandra, 
då den ena ofta följer av den andra. Att belöna med mer ansvarsfulla arbetsupp-
gifter är, enligt Armstrong (2002), ett sätt för företagen att skapa ökad arbets-
motivation och vår empiriska studie har visat att mer ansvar är en populär belö-
ningsform. Ofta belönas anställda med mer ansvarsfulla arbetsuppgifter, exem-
pelvis kan duktiga anställda tilldelas projektledaransvar vid andra projekt i 
verksamheten. Att företag belönar duktiga anställda med mer ansvarsfyllda 
arbetsuppgifter anser vi, i enlighet med Kovach (1987), tyder på att människor i 
denna miljö motiveras av denna form av belöning.  
 
Vår empiriska studie har även visat att företag inte enbart belönar med högre 
chefsbefattningar, utan att även tekniskt duktiga människor har goda karriär-
möjligheter. Detta för att även de människor som inte har ledarskapsförmåga 
eller helt enkelt är mer intresserade av att arbeta med teknik också skall kunna 
belönas med utvecklingsmöjligheter, men inom det område de är duktiga. Att 
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tekniskt duktiga människor framhålls kan därför förklaras av att företag i den 
undersökta miljön är väldigt beroende av teknisk kompetens då de inte skulle 
kunna överleva utan den. Vi tror även att det kan bero på att vi har undersökt en 
miljö där det är viktigt att de anställda har djupa kunskaper inom olika områden 
vilket kan förklara att företagen vill uppmuntra även olika former av kompetens. 
 
Redman & Wilkinson (2001) menar att det är viktigt att ett företag visar att de 
uppskattar en individs arbetsinsats och tillägnar personen uppmärksamhet för 
denna. Att uppmärksamma goda prestationer är även någonting som i vår empi-
riska studie visade sig vara en mycket betydelsefull belöningsform för anställda 
i den undersökta miljön. Vi anser även att de icke-finansiella belöningsformerna 
kan lyfta fram en enskild individs prestation på ett annat sätt än en belöning med 
finansiella medel. Detta då vi är av åsikten att exempelvis en lönehöjning enbart 
ses av personen själv medan personer som uppmärksammas för sina goda pre-
stationer också blir synliga inför sina kolleger vilket kan vara en belöning i sig. 
De icke-finansiella belöningsformerna utfaller också i samband med goda pre-
stationer vilket, enligt Wilson (1994), är ett tecken på att belöningen är effektiv.  
 
Vår empiriska undersökning har visat att företag som arbetar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt anser att det är de icke-finansiella belöningsformerna beröm 
och uppmärksamhet som är mest effektiva för att lyckas med sin projekt-
verksamhet. Bland annat så påtalades det att människor i denna miljö oftast är 
mer intresserade av att få uppmärksamhet för sina goda arbetsinsatser snarare än 
att tilldelas finansiell kompensation för dem. Detta anser vi går i linje med det 
som Mullins (1999) menar då han skriver att kunskapsarbetare snarare motiveras 
av icke-finansiella motivationsfaktorer än finansiella.  
 
Redman & Wilkinson (2001) påtalar att det är viktigt att en anställd känner att 
han eller hon har presterat någonting samt att personlig utveckling många 
gånger kan vara en väl så betydelsefull motivationsfaktor som vissa finansiella 
belöningar. Samtliga företag i vår studie påtalade arbetsuppgifternas betydelse 
för motivationen på ett eller annat sätt och ofta anser vi att deras resonemang 
tyder på att människor i denna miljö motiveras av det som ibland annat 
Armstrong (2002) och Mullins (1999) benämner som inre motivation. Denna 
form av motivation menar Armstrong (2002) bygger på att den anställde 
motiveras av att utföra sitt arbete, då det går i linje med hans eller hennes egna 
intressen, vilket gör att denne anser att arbetet är meningsfullt och utmanande. 
Detta anser vi var speciellt framträdande när projektledare diskuterades, då vi är 
av åsikten att studien har visat de ofta ”brinner” för det som de arbetar med. Ofta 
framgick det i vår empiriska studie att det var en belöning i sig att få arbeta i 
projekt och att få ”ro ett projekt i hamn”. Vi menar därmed att vår studie 
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överensstämmer med det Gomez-Mejia & Balkin (1989) skriver då de menar att 
anställda inom forskning och utveckling ofta drivs av inre motivationskrafter 
eftersom de vill prestera bra i sina arbeten.  
 
Inre motivation anser vi emellertid kan vara svår för ett företag att belöna fram 
eftersom den bygger på en människas inre motivationskrafter. Vi anser ändock 
att det är en viktig aspekt att beakta i belöningssammanhang då den var fram-
trädande i vår studie. Armstrong (2002) är emellertid av åsikten att företag kan 
påverka en anställds inre motivation genom att tilldela denne mer ansvar i sitt 
arbete. Då vår studie har visat att mer ansvarsfulla arbetsuppgifter är en viktig 
belöningsform anser vi att det kan vara ett tecken på att företag i denna miljö har 
uppmärksammat denna form av motivation som viktig. 
 
För att sammanfatta diskussionen kring icke-finansiella belöningsformer så var 
företagen förvånansvärt lika i sina resonemang. Att få uppskattning för sitt 
arbete och att få synlighet i organisationen visade sig vara motiverande för 
anställda i forsknings- och utvecklingsprojekt. Beröm och uppmärksamhet 
ansågs också som de mest effektiva för att lyckas bra i projektverksamhet. Vi 
anser även att dessa anställda till viss del drivs av inre motivationsfaktorer då 
arbetet och utvecklingsmöjligheter inom det framstod som viktigt. 

6.4.3 Avslutande reflektioner kring belöningsformer  
Vi anser att vår empiriska studie har indikerat att företag många gånger tänker 
på belöningar som någonting som används på individnivå även om projekt-
verksamhet är en slags gruppaktivitet. Lawler (1990) menar att det kan vara en 
fara med att använda sig av individuella belöningar i dessa sammanhang efter-
som de anställda då blir mer engagerade i sitt eget presterande än gruppens. Att 
företag ändock resonerar på detta sätt anser vi hänga samman med att de många 
gånger associerar belöningar med lön vilken i sin tur alltid är individuell.  
 
Då vår empiriska studie har visat att människor som arbetar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt till stor del motiveras av icke-finansiella belöningar kan vi 
förstå att företagen inte påtalade de finansiella belöningsformerna i så stor ut-
sträckning som litteraturen, vilket kan bero att litteraturen ofta inte är anpassad 
efter denna miljö. Vi anser nämligen att det i många fall inte är kostnadseffektivt 
att belöna på detta sätt när de anställda i denna miljö inte heller motiveras av 
finansiella belöningar. Ett belöningssystem skall ju, enligt Wilson (1994) och 
Hume (1995), vara kostnadseffektivt för att kännas meningsfullt för både 
företaget och de anställda.  
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Lawler (2000) menar att det är viktigt att få in långsiktighet i det belönings-
system som används. Vi ställer oss därför frågande till är varför många företag 
belönar sina anställda med lön för att på lång sikt upprätthålla goda prestationer 
när de samtidigt framhåller de icke-finansiella belöningsformerna som mer 
betydelsefulla än de finansiella. Något som ytterligare talar emot detta är att 
flera företag i enlighet med Armstrong (2002) menar att finansiella belönings-
former inte är varaktiga utan att det krävs någonting mer för att prestera bra på 
lång sikt. Detta då studien har visat att dessa företag anser att löneökningar en-
bart motiverar de anställda under en kortare period och att det krävs andra 
former av belöningar för att de anställda skall känna sig uppskattade för sitt 
arbete. Utifrån det resonemang som har förts i denna studie anser vi därför att 
det snarare borde vara de icke-finansiella belöningsformerna som borde gagna 
företagen för att motivera men även för att få behålla sina anställda på lång sikt.  
 
Utifrån det resonemang som har förts ovan framgår att företag främst belönar 
individerna i ett projekt då de många gånger belönar med lön som alltid är indi-
viduell. Det har också visat sig att anställda i forsknings- och utvecklingsprojekt 
motiveras av icke-finansiella belöningsformer i sitt arbete och att dessa ofta 
anses mer betydelsefulla än finansiella belöningsformer. Trots detta använder 
företagen fortfarande många gånger finansiella belöningsformer för att styra 
sina anställda på lång sikt. 



SLUTSATSER 

103 

7 SLUTSATSER 
I detta avslutande kapitel kommer vi att redogöra för de viktigaste resultaten av 
vår studie. Detta genom att skildra hur företag agerar inom våra tre undersök-
ningsområden samt diskutera vad som kan förklara skillnader i företags 
agerande. Kapitlet som även innehåller egna reflektioner och åsikter kommer 
sedan att avslutas med förslag till vidare studier inom området.  
 
I början av denna studie introducerades dess syfte, vilket vi avser att besvara i 
detta avslutande kapitel. För att friska upp läsarens minne upprepas detta syfte 
nedan. 
 
”Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag agerar vid belöning av 
anställda som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet är vidare att 
analysera eventuella olikheter företag emellan som kan förklara skillnader i 

deras agerande.” 
 
Hur företag agerar vid belöning av anställda har i vår studie undersökts utifrån 
tre områden, vilka kommer att behandlas i det följande.  

7.1 Belöningsgrunder 
När det gäller vad som belönas har vi utifrån vår studie kunnat konstatera att den 
vanligaste belöningsgrunden är de anställdas prestationer. Att denna belönings-
grund spelar en så avgörande roll inom den undersökta miljön menar vi kan för-
klaras av att projektarbete kräver vissa prestationer inom en uppsatt tidsram. Det 
råder därför tydlighet om vilka prestationer som krävs för att lösa projektets spe-
cifika uppgift, vilket underlättar användandet av denna belöningsgrund.   
 
Utifrån studien kan även fastställas att företag vid belöning av de anställda 
lägger stor vikt vid den enskilde individens prestationer. Vi har sett tendenser på 
att de företag som bedriver mer traditionell verksamhet och där de anställda 
arbetar såväl i linje- som projektverksamhet lägger stor vikt vid individuella pre-
stationer vid belöning, vilket vi menar främst kan förklaras av att de anställda i 
dessa företag framförallt arbetar i linjeverksamheten där arbetet huvudsakligen 
är individuellt. En annan förklaring till dessa företags fokus på individen menar 
vi är att lönen har en viktig och i många fall till och med den viktigaste rollen i 
dessa företags belöningssystem. Eftersom all lönesättning idag är individuell så 
menar vi att ju mer fokus som läggs på lönen, desto mer fokus läggs också på 
individen.  
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Viss medvetenhet angående gruppens betydelse för lyckad projektverksamhet 
finns emellertid i företag idag. En skillnad i företags agerande som har identi-
fierats är dock huruvida hänsyn även tas till projektgruppens prestation vid 
belöning av de anställda. I detta avseende har studien visat att de företag, i vilka 
de anställda alltid arbetar i projekt, även är de som oftast lägger störst vikt vid 
grupprestation vid belöning av de anställda.  
 
Prestation ligger till grund för alla belöningar som tilldelas de anställda, men en 
skillnad som har kunnat urskiljas härrör till lönen, då denna även baseras på 
andra grunder. Dessa belöningsgrunder skiljer sig emellertid åt mellan företag. 
Studien har även i detta avseende visat tendenser på att de företag, i vilka de 
anställda arbetar i såväl linje- som projektverksamhet, främst grundar de anställ-
das löner på deras arbete och arbetsuppgifter. Andra företag inkluderar den 
anställde som person och vad han eller hon har för kompetens vid lönesättningen 
och vår studie indikerade att ju större del av sin tid som de arbetar i projekt samt 
ju längre tid företaget har arbetat på detta sätt, desto större fokus läggs på denna 
belöningsgrund vid lönesättningen.      

7.2 Utvärdering av de anställda 
Trots att företag skiljer sig åt i vissa avseenden när det gäller deras agerande vid 
belöning, förefaller de vid utvärderingen av de anställda agera relativt likartat. 
Av vår studie har framkommit att utvärderingen av de anställda inom den stude-
rade miljön främst sker top-down, det vill säga av den anställdes chef och att 
endast lite återkoppling sker mellan denna utvärderande chef och projekten. 
 
Den ansvarige chefens uppfattning om den anställde är därmed av yttersta vikt, 
men det har dock framgått att de flesta företag kompletterar denna top-down 
utvärdering på olika sätt. I vissa företag kompletteras chefens uppfattning av 
samtliga projektmedlemmars agerande med någon annan utvärderare, medan 
andra företag enbart kompletterar chefens bild av projektledarna. I detta avse-
ende anser vi att vår studie har visat tendenser på att det finns en koppling 
mellan vad som ligger i fokus i olika företag och hur dessa agerar. Detta då de 
företag som även har visst fokus på gruppen och dennas roll, vilket har diskute-
rats ovan, även är de som förefaller göra den mest omfattande utvärderingen av 
gruppen och dess enskilda medlemmar. Företag som å andra sidan lägger tyngd-
punkten på de enskilda individerna betonar också ansvarstagande i hög grad, 
vilket vi menar kan förklara den utförligare utvärdering som dessa företag gör av 
sina projektledare.      
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Utifrån vår studie kan konstateras att företag som arbetar inom den studerade 
miljön idag inte agerar i enlighet med det som förespråkas i litteraturen när det 
gäller utvärdering av de anställda. De traditionella utvärderingsmetoderna är 
fortfarande de som dominerar, vilket vi menar är en indikation på att några 
större anpassningar inte har gjorts efter projektverksamheten, såsom förespråkas 
i litteraturen. Att sådana anpassningar inte har gjorts menar vi emellertid även 
kan vara ett tecken på att de utvärderingar som görs fortfarande fyller sin funk-
tion. 

7.3 Belöningsformer 
Även när det gäller de finansiella belöningsformerna har vår studie visat resultat 
som skiljer sig ifrån det som förespråkas i litteraturen. Många gånger rekom-
menderas belöningsformer såsom exempelvis bonus och aktieprogram för belö-
ning av anställda som arbetar i projekt. Detta har dock inte bekräftats av vår 
studie som snarare har visat att dessa belöningar inte alltid är så passande inom 
den studerade miljön. För att lyckas med projektverksamheten har det framgått 
att företag snarare framhäver icke-finansiella belöningar, såsom uppmärksamhet 
genom att exempelvis göra goda prestationer synliga i organisationen. Även 
belöningar i form av utvecklingsmöjligheter samt att tilldela de anställda mer 
ansvarsfyllda arbetsuppgifter framstod som viktiga. De icke-finansiella 
belöningsformerna anses också som de effektivaste belöningsformerna för att 
motivera de anställda inom denna miljö. Ofta betraktas dessa också som mer 
varaktiga än de finansiella, eftersom pengars motiverande effekt snabbt avtar. 
Ändock har studien uppvisat tendenser på att många företag idag använder sig 
av lön för att motivera de anställda på lång sikt.  
 
Lön är något som används i alla företag, men vår studie har visat att en skillnad 
mellan företag är huruvida de anser lönen vara en belöning som kan motivera de 
anställda eller ej. Här menar vi att studien har visat indikationer på att de företag 
som bedriver mer traditionell industriverksamhet till skillnad från övriga lägger 
stor vikt vid denna som en belöning. Dessa företag belönar i vissa fall sina 
projektledare med ett tillägg på lönen då de går in i en projektledarroll. 
 
Avslutningsvis kan sägas att anställda inom denna miljö till viss del motiveras 
av inre drivkrafter. Detta då det har visat sig att möjligheten att få arbeta i 
projekt ofta betraktas som en belöning i sig och de anställda till stor del drivs av 
att se ett resultat av sina ansträngningar. De inre drivkrafterna menar vi dock kan 
vara svåra att belöna fram.         
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7.4 Identifierade belöningsmönster 
Utifrån vår studie har det framgått att företag agerar likartat vid belöning av 
anställda som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta menar vi kan 
vara ett resultat av att inga speciella anpassningar av belöningssystemen har 
gjorts efter det arbete som sker i projekt samt att den projektverksamhet som 
bedrivs är relativt likartad. Ett antal skillnader har dock identifierats i deras 
agerande och två ytterligheter har kunnat urskiljas. I figur 5 nedan redogör vi för 
dessa två ytterligheter och de särdrag som karakteriserar respektive sätt att agera 
vid belöning. 
 
Den första av dessa kännetecknas av företag som bedriver relativt traditionell 
industriverksamhet samt har anställda som arbetar i såväl linje- som 
projektverksamhet. Då deras agerande vid belöning till stor del liknar det som 
litteraturen betecknar som relativt traditionellt är detta även den benämning vi 
använder oss av.  
 
Den andra ytterligheten har vi valt att klassificera som mer ”innovativt 
agerande” då denna trots många traditionella drag även uppvisar vissa särdrag 
som litteraturen förespråkar för den nya, mer projektorienterade verksamheten. 
På de företag som agerar på detta sätt arbetar de anställda ständigt i forsknings- 
och utvecklingsprojekt, vilket skiljer denna grupp från föregående. När det 
gäller verksamheten uppvisar dessa företag vissa skillnader sinsemellan, men 
den största skillnaden föreligger mellan dessa företag och dem som agerar mer 
traditionellt.       
 
Som vi har nämnt utgör dessa emellertid två ytterligheter och givetvis finns det 
företag som utgör undantag då de snarare ligger i intervallet mellan dessa. Detta 
då de ibland uppvisar starkare likheter med det traditionella agerandet medan de 
vid andra tillfällen snarare agerar mer innovativt.   
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Syn på belöning - Lön är en del av belöningen - Lön är inte del av belöningen 
 - Negativ till formaliserade 

belöningssystem  
- Positiv till formaliserade 
belöningssystem  

Vad belönas? - Individuell prestation - Individuell & grupprestation 
 - Arbete & ansvar - Person/kompetens 
Vem utvärderar? - Top-down (linjechef) - Top-down (chef utanför projekt) 
 - Kompletterande utvärderare för 

projektledare 
- Kompletterande utvärderare för 
alla gruppmedlemmar 

Belöningsformer? Finansiella: Lön Finansiella: lön ej belöning 
 - Ev. tillägg på projektledarens lön  
 - Kollektiv bonus  
 Icke- finansiella: Uppmärksamhet, 

utvecklingsmöjligheter/ökat ansvar 
Icke- finansiella: Uppmärksamhet, 
utvecklingsmöjligheter/ökat ansvar

Figur 5: Identifierade belöningsmönster 
(Egen illustration) 

7.5 Förslag till vidare studier 
Under arbetet med denna studie har vissa frågeställningar dykt upp som ligger 
utanför denna studies syfte men som vi anser skulle kunna ligga till grund för 
framtida studier.  
 
Den forskning som har bedrivits inom det studerade området är i nuläget relativt 
knapp. Antalet studier som belyser belöningssystem är stort, samtidigt som 
mycket forskning har bedrivits angående projektverksamhet. Gränssnittet mellan 
dessa områden, vilket har behandlats i denna studie, är dock relativt outforskat, 
speciellt inom en svensk miljö. Denna studie har därför enbart undersökt före-
tags agerande inom ett begränsat område när det gäller belöning av människor 

- Verksamhet  
- Arbete i linje/projekt 

Traditionellt 
agerande  

Innovativt 
agerande  
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som arbetar i projektform. Detta har gjorts som ett första steg för att skapa en 
bild av hur situationen är idag. Vår studie har enbart fokuserat på 
industriföretags forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi anser dock att det även 
vore intressant att inkludera andra typer av företag, såsom exempelvis företag 
inom läkemedelsbranschen och relativt nyetablerade IT-bolag, för att kunna 
urskilja ytterligare mönster i företags agerande vid belöning.  
 
Då vår studie enbart har behandlat agerandet vid belöning utifrån företagets per-
spektiv anser vi emellertid att det i vidare studier kan vara viktigt att betrakta 
undersökningsområdet även ur de anställdas perspektiv och undersöka vad det är 
som motiverar dem och huruvida de mer eller mindre outtalade system som 
används i dagsläget verkligen fungerar och ger den motiverande effekt som 
företagen eftersträvar.  
 
Vår studie har visat att det idag föreligger en svag återkoppling mellan projekt 
och linje främst när det gäller utvärderingen av de anställda och deras prestatio-
ner. Vi menar därför att detta i många fall kan ge upphov till problem för företag 
samt de anställda och ett förslag till vidare studier skulle därför kunna vara att 
undersöka vilka konsekvenser den bristande återkopplingen mellan projekt och 
linje ger upphov till. 
 
Forsknings- och utvecklingsprojekt har varit i fokus i denna studie och vi menar 
att det skulle vara intressant att även undersöka andra former av projekt närmare 
och göra jämförelser mellan olika former av projektverksamhet för att se om 
företagen agerar olika i belöningsfrågor. 
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Intervjumanual  
 

Får vi spela in intervjun? 
Får vi använda oss av ditt och företagets namn i rapporten? 
 
Personlig bakgrund 

1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund. Titel? 
2. Vilken roll har du vid de projekt som sker i organisationen? 
3. Vilken roll har du vid belöning av de anställda vid projektarbete? 

 
Projektarbete i organisationen 

4. Kan du berätta lite kort om företaget och er verksamhet? 
 

5. Vilka former av projekt bedrivs inom er verksamhet? 
- Hur lång är löptiden på dessa projekt? 
 

6. Hur länge har ni arbetat i projektform? Obs! Forsknings- och 
utvecklingsprojekt 

 
Allmänt om belöningar 

7. Hur definierar ni här på … begreppet belöningar? 
 
8. Finns det något uttalat belöningssystem inom er organisation? (för hela 

org.) 
 
9. Av vilken anledning använder ni er av belöningar? 

 
10. Vad anser ni är viktigt vid belöning av anställda? 

 
11. Anställda som arbetar i projekt vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter, 

får de någon extra belöning för detta? Det vill säga, finns det något 
speciellt belöningssystem vid arbete i projektform?  

- Om ja, är detta framtaget centralt och gällande för hela 
organisationen?  

 - Hur länge har detta system funnits?  
- Märks det någon skillnad i projektens resultat efter införandet?  

 
12. Vem belönas i så fall vid arbete i forsknings- och utvecklingsprojekt? 
 
13. Tror ni att det är möjligt att använda sig av ett och samma 

belöningssystem för alla forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs 
inom er organisation?  

 - Varför /inte/ ? 
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Belöningssystemets inriktning 
14. Vilka beteenden och prestationer vill ni uppmuntra med ert 

belöningssystem? 
 

15. Vad belönas vid projektarbete? 
 - Är belöningen beroende av prestation?  

- Är det gruppens eller den enskilde individens prestationer i ett 
projekt ni vill premiera? 

 - Arbetsroll, position i organisationen, kompetens..?  
 

16. Gör ni någonting för att urskilja de enskilda individernas prestationer i ett 
projekt? 

 
17. Lönen anses ofta vara en viktig del av belöningen. Vad ligger till grund 

för lönesättningen hos er?  
- Arbetsroll, intern och extern jämlikhet, hierarkisk position, 
prestation, kompetens…? 

 
Utvärdering 

18. Skiljer sig utvärdering av de anställda som arbetar i projekt ifrån den 
utvärdering som sker i den normala verksamheten? 

 
19. Vem sköter utvärderingen av de anställda vid projektarbete? 

 - Varför är det så? 
 

20. Vem sätter upp kriterier för utvärdering av anställda?  
 

21. Vad vill ni få ut av utvärderingen av de anställda? 
 - Varför är detta viktigt? 
 

22. Sker utvecklingssamtal?  
 - Vad behandlas under dessa? 
 

23. Sker utvärdering av de anställda och deras prestationer efter varje projekt, 
på årsbasis eller utifrån andra tidsperioder? 

 
Belöningsformer 

24. Vilka olika finansiella belöningsformer använder ni er av för att motivera 
de anställda?  

- Varför har ni valt just dessa?  
 

25. Vilka olika icke-finansiella belöningsformer används?  
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- Ges det till exempel uppmärksamhet, beröm, mer ansvar till 
duktiga anställda…? 

 
26. Hur viktiga anser ni att de icke-finansiella belöningsformerna är i 

jämförelse med de finansiella?   
 

27. Får alla i de enskilda projektet samma former av belöningar? 
 - Varför /inte/? 
 

28. Vilka belöningsformer anser du är mest effektiva vid arbete i projekt? 
Varför just dessa? 

 
29. Använder ni er av någon form av belöning för att även på lång sikt 

upprätthålla goda prestationer? 
 
Omdöme 

30. Hur anser du att ert belöningssystem fungerar vid arbete i projektform? 
 

31. Vilka styrkor respektive svagheter anser du att detta system uppvisar? 
- Finns det utrymme för förbättringar? 

 
Har du något du vill tillägga? 
 
Kan vi kontakta dig för kompletterande upplysningar eller frågor? 
 
Finns det något tryckt informationsmaterial om företaget och eventuellt 
belöningssystemet som vi skulle kunna få ta del av? 


