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Sammanfattning

I dagens samhälle är det viktigt att sätta upp och följa uppsatta mål inom olika 

organisationers verksamhetsstyrning. De senaste åren har marknaden sett en växande 

konkurrenskraft, mot bakgrund av detta är det viktigt att organisationerna kan behålla sin 

personal samtidigt som de ska vara attraktiv på marknaden. Ett hjälpmedel som 

organisationer kan använda sig av för att uppnå detta är ett belöningssystem.

Syftet med denna studie är att visa hur organisationer kan använda sig av sina 

belöningssystem för att skapa målkongruens i sina organisationshierarkier. Vi kommer att 

lyfta fram de fakta som vi anser är primära för att belöningssystemen skall kunna 

uppfylla detta kriterium. Vi kommer även att påvisa de faktorer som ett belöningssystem 

kan bidra till när det handlar om organisationens möjlighet att vara attraktiv på 

marknaden och genom detta kunna bli lönsam och i slutändan öppna dörrar för tillväxt.

I denna studies analys presenterar vi det resultat vi åstadkommit efter de intervjuer vi 

genomfört. Slutsatserna vi kommit fram till består av de positiva samt de negativa sidorna 

angående organisationernas belöningssystem. Vi har även påpekat de förbättringar, som 

vi anser kan göras med berört belöningssystem hos respektive organisation.

Studien har för oss varit väldigt givande. Vi har fått en större insikt och förståelse i hur 

belöningssystem kan vara uppbyggda och hur de skall syfta till organisationers 

måluppfyllelse och stärka konkurrenskraften på marknaden.

  



3

Abstract

An important part of steering within the organizations in a modern society is to set up 

goals, follow and fulfill the goals. During the last years there has been a growing and 

competitive market where it is important for the organizations to retain their employees 

and be an attractive employer on the market. During these circumstances the 

organizations can use a reward system to reach these goals.  

The purpose of this study is to show how organizations can use their reward system to 

create goal congruence among the hierarchies.  In this study we will put forward the 

primary facts that we consider is the main content to create a reward system. We will also 

show the factors what a reward system can accomplish when it’s about the organizations 

opportunities to be attractive on the market. If organizations are attractive we hope to 

show how this can lead to profitability and in the future create possibilities for growth.

In the analysis of this study we will present the result that we have accomplished through 

the interviews. The conclusions we will put forward is about the positive and the negative 

sides of the reward system at the organizations. Finally we have pointed out the 

improvements that we think can be done with respective reward system.  

This study has been very rewarding. We have got a bigger insight and knowledge 

regarding the structure of reward systems and how these can purpose goal achievement 

and strengthen the position on the market.
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1 Inledning

I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till det problemområde som vi

närmare kommer att analysera i studien. Utifrån denna bakgrund uppkommer vår 

problemdiskussion, vilken leder till formuleringen av det vi ska undersöka. Efter vår 

problemformulering presenteras vårt syfte med denna rapport. Kapitlet avslutas med 

våra avgränsningar samt en disposition över strukturen av vår studie.

1.1 Bakgrund

I en organisation är personal en av de viktigaste nycklarna till framgång. Personal är

oftast det verktyg som för organisationen framåt. Denna resurs är något som 

organisationen måste ta hand om och vårda väl. Ett hjälpmedel för att skapa 

målkongruens mellan organisationshierarkins olika nivåer är belöningssystem. Ett 

belöningssystem kan bidra till att personalen gör sitt yttersta för organisationen. Om 

anställda jobbar mot organisationens uppsatta målramar, och målen uppfylls, skall de 

anställda premieras med någon form av belöning. Detta ger de anställda direkta 

belöningar samt ger organisationen möjligheter till att motivera sin personal. 

Ett belöningssystem behöver inte se lika ut genom hela organisationen. Ofta är det 

uppbyggt på olika sätt beroende på vilken nivå inom organisationshierarkin personerna i 

fråga befinner sig. En viktig detalj med ett väl utvecklat belöningssystem är att det skall 

skapa målkongruens inom organisationen. 

Personal styrs av inre och yttre faktorer som organisationen kan dra nytta av när det gäller 

att motivera samt bibehålla sina anställda inom organisationen. Inre faktorer är t ex att 

personalen ges möjligheten att utvecklas och avancera inom organisationen. De yttre 

faktorerna handlar mer om lön och status (Samuelson, 2004). 

Om ett belöningssystem fokuserar på fel saker kan det få motsatt effekt inom 

organisationen.  Målkongruens uppkommer då inte inom organisationens enheter och viss 

ineffektivitet kan uppstå. Belöningssystem blir då endast kostsamt för organisationen och 
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genererar inte något positivt resultat tillbaka. Organisationsledningen har en viktig roll, 

då det för den gäller att få helheten inom organisationens verksamhet att fungera.

1.2 Problemdiskussion

”Ett belöningssystem definieras som de belöningar individer eller team erhåller när 

deras beteende bidrar till organisationens mål”

(Samuelson, 2004, s. 135)

Vi har, utifrån litteratur, tagit fram ett påstående om ämnet belöningssystem inom en 

organisation. Utifrån detta påstående skall vi undersöka hur ett belöningssystem påverkar 

en organisation, både internt och externt, samt se på skillnader hur ledningen, jämfört 

med de anställda, ser på belöningssystem. Påståendet vi konstruerat är följande:

”Med ett bra och väl utvecklat belöningssystem skapas motivation hos de anställda samt 

målkongruens mellan organisationens olika enheter. Detta tillsammans skapar även bra 

lönsamhet på lång sikt som sedan, om marknaden tillåter, kan öppna dörrar för tillväxt”

                                                                                                                                                       Källa: konstruerat av författarna

I Controllerhandboken beskriver Lars A Samuelson (2004) att, ”det är emellertid långt 

ifrån oproblematiskt att precisera och styra mot ett lönsamhetsmål, svårigheterna 

förknippas med att precisera målet i tid och rum” (s. 24)

Även detta är något som vi ska försöka att relatera till belöningssystemen. Nämligen om 

det är möjligt, genom ett bra belöningssystem, att skapa lönsamhet som i sin tur kan 

skapa möjligheter för tillväxt. 

Belöningssystem kan även vara negativt för organisationen då det kan kosta mer än vad 

det ger tillbaka. Om belöningssystemet är dysfunktionellt medför detta inte endast en 

kostnad för organisationen, utan det kan även medföra osämja mellan medarbetarna. 

Detta kan leda till ineffektivitet i produktionen som i sin tur kan medföra negativ 

lönsamhet.
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1.3 Problemformulering

 Leder belöningssystem inom organisationer till målkongruens mellan 

organisationshierarkins olika nivåer?

 Leder belöningssystemet inte till målkongruens, vad kan då förbättras i 

belöningssystemet?

 Vilka skillnader finns det på uppbyggnaden av belöningssystemet mellan 

organisationerna och dess hierarkiska nivåer?

1.4 Syfte

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse i hur olika organisationer 

använder sina belöningssystem för att uppnå målkongruens och motivation hos de 

anställda.  Slutligen är syftet även att visa hur målkongruens kan leda till lönsamhet och 

tillväxt i olika organisationer. Studien skall även visa de nackdelar som kan uppstå med 

ett dysfunktionellt belöningssystem. 

1.5 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa denna studie till hur belöningssystem påverkar två 

organisationers syn på lönsamhet. Vi har koncentrerat oss på de anställdas och ledningens 

motivation. Då en organisations verksamhetsstyrning är väldigt komplext har vi valt att 

begränsa oss till belöningssystemets påverkan på de anställdas motivation. Vi har valt att 

fördjupa oss i belöningssystemets påverkan då vi anser att detta är en väldigt primär del i 

den verksamhetsstyrning som utarbetas inom organisationerna. 

1.6 Disposition

Med det inledande kapitlet vill vi ge dig som läsare en bild över vad denna studie 

behandlar, nämligen belöningssystem som en faktor till att skapa målkongruens. Vi 

beskriver hur ett belöningssystem kan verka inom organisationer samt beskriver hur vi 

angriper den problemformulering som vi angivit. Syftet och avgränsningen används för 

att skapa en koncentration över det ämne som denna studie behandlar. 
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I metodkapitlet beskriver vi den vetenskapliga grunden och det tillvägagångssätt som vi 

använt oss av i denna studie. Vi ger även läsaren en förståelse om hur vi lagt upp våra 

intervjuer samt hur vi konstruerat den enkät som vi sedan använt oss av i det empiriska 

kapitlet. 

I den teoretiska referensramen tar vi upp den teori som vi känner är relevant för att uppnå 

vårt syfte och den problemformulering som vi konstruerat. 

I det empiriska kapitlet redovisar vi den primär- och sekundärdata som vi använt oss av 

och som sedan ligger till grund för den analys och slutsats vi kommit fram till. Vi ger 

även en organisationsbeskrivning över de organisationer som vi valt att arbeta med, samt 

en beskrivning över vilka personer som vi valt att intervjua och ge ut vår enkät till. 

I kapitlet analys sammanför vi det fakta som vi samlat ihop under arbetets gång. Här 

presenterar vi analysen av de organisationer som vi valt att behandla i denna studie, 

sammanfört med vår teoretiska referensram, vårt syfte och vår problemformulering. Vi 

framför även våra egna åsikter kring det vi analyserar.

I det avslutande kapitlet, slutsats, tar vi upp de slutsatser vi kommit fram till efter 

slutförandet av vår analys. Vi kommer efter detta ge förslag på förbättringsåtgärder där vi 

anser att det finns brister på uppbyggnaden av belöningssystemen.
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2 Metod

I följande kapitel kommer vi att presentera de metoder för den informationsinsamling 

som vi har använt oss av i denna studie. Vi kommer att beskriva de olika metodernas 

innebörd samt reflektera över studiens reliabilitet och validitet. Vi kommer även att 

kritiskt granska de metoder och källor vi valt att använda oss av. 

2.1 Metodval

Beroende på hur vi som författare vill att vår studie ska utformas kan vi använda oss av 

olika metoder. Det finns inga regler om vilka metoder en författare ska använda sig av. Vi 

kommer därför nedan att presentera de metoder som vi valt för att forma denna studie.

2.2 Kvalitativ metod

”Kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av 

data oftare ligger på ord och inte kvantifiering”

(Bryman & Bell, 2005, s.297)

Det kan vara svårt att beskriva vad kvalitativ forskning är och inte är (Bryman & 

Burgess, 1999). Detta beror till stor del på att det inom kvalitativ forskning går att urskilja 

flera olika traditioner (Gubrium & Holstein, 2002). Ett annat problem är att individer 

ibland diskuterar forskning utifrån hur den skiljer sig från kvantitativ forskning. 

Problemet blir då att kvalitativ forskning beskrivs utifrån vad den kvantitativa 

forskningen inte är (Bryman & Bell, 2005). Henny Olsson & Stefan Sörensen, (2007) 

menar att kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data. 

Det vill säga människans egna skrivna eller talande ord och observerbara beteenden.

2.3 Kvantitativ metod

Denna typ av analys baseras huvudsakligen på mätbara och kvantifierbara storheter som 

ofta resulterar, efter sammanställning av teknisk bearbetning, i en numerisk rapport 

(Carlson, 2004). Kvantitativ forskning handlar om insamling av numeriska data. 

Relationen mellan teori och forskning är av ett deduktivt inslag och synen på verkligheten 

är objektivismisk. För att ett begrepp ska kunna användas i en kvantitativ undersökning, 
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måste det kunna mätas på något sätt. Kan begreppet mätas, kan detta begrepp anta formen 

av beroende eller oberoende variabler. De kan med andra ord ge förklaringar till olika 

aspekter av den sociala verkligheten, dessa variabler kan stå för det som skall förklaras 

(Bryman & Bell, 2005). 

2.4 Studiens bearbetning                  

Vi har valt att avstå från att jämföra flera likartade organisationer där det endast finns få 

nivåer i organisationshierarkin, exempelvis tjänsteföretag, och därmed endast några olika 

delar av belöningssystemen. Vi har valt att i denna studie istället jämföra två stora 

industriorganisationer där organisationshierarkin har många nivåer. I och med detta har 

de olika sorter av belöningssystem, beroende på kunskap och position inom 

organisationen. De industriorganisationer vi valt är Billerud pappersbruk i Skärblacka och 

Södra Cell pappersbruk i Mönsterås. Billerud pappersbruk i Skärblacka är en del i en 

koncern medan Södra Cell i Mönsterås är en del i en ekonomisk förening. Dessa 

organisationer arbetar med likartade produkter och är konkurrenter på marknaden. Vi vill 

med detta påvisa, på ett mer samlat sätt, skillnader mellan olika belöningssystem trots att 

de är inom samma marknad.  

För att få förståelse i hur de olika organisationernas belöningssystem är uppbyggda har vi 

valt att intervjua en person med personalansvar på vardera pappersbruk. Vi har här valt 

att göra kvalitativa intervjuer för att på så sätt få större inblick och förståelse över deras 

tankar, samt förståelse över hur deras organisation och belöningssystem är uppbyggt. De 

personer vi intervjuat har god insikt i sin organisation och dess belöningssystem. Genom 

detta känner vi att det varit överflödigt med ytterligare intervjuer inom samma 

ämnesområde. Dessa två kvalitativa intervjuer har vi valt som våra primära 

informationskällor. 
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Som komplement till våra kvalitativa intervjuer har vi även använt oss av en 

enkätundersökning (Bilaga 2). 

”Enkät är en skriftlig förfrågan som riktar sig till många mottagare som ska svara på 

papper, Internet eller i någon annan form. Den som svarar ska tycka att frågorna är 

meningsfulla och förstå hur de ska besvaras”

(Kylén, 2004, s.53)

För att det skulle vara möjligt att genomföra denna enkätundersökning skapade vi ett 

enkäthäfte. Detta enkäthäfte formade vi utifrån de frågor vi konstruerat för våra 

kvalitativa intervjuer. Frågorna är nästintill likartade med skillnaden att de är något 

förenklade och omformulerade. Vi ville med enkätundersökningen få medarbetarnas syn 

på belöningssystemet. I vår enkät valde vi att bortse från de mer djupgående frågorna. 

Istället omformulerade vi dessa till enklare kryssfrågor med ett fåtal utvecklande svar. 

Detta gjorde vi med anledning av att enkäten inte ska kännas för svår och tidskrävande att 

besvara.

Vi har valt att överlämna tio enkäter till vardera organisationen. Motivet till att vi valt tio 

stycken personer som skall besvara vår enkät, är för att vi skall få en övergripande bild av 

hur de anställda utan personalansvar ser på belöningssystemet och dess utformning. 

De båda organisationerna ansåg att det skulle bli komplicerat om vi personligen skulle ge 

ut enkäterna på plats. Med anledning av detta fick våra intervjupersoner ansvaret att dela 

ut enkäterna till arbetare utan personalansvar. På Södra Cell skickade vi enkäterna till 

intervjupersonen ett par veckor i förväg, enkäterna fick vi sedan tillbaka under intervjun. 

Detta kunde dock inte genomföras på Billerud då intervjun genomfördes kort efter första 

kontakt. Vi valde att på Billerud att ge ut enkäterna vid intervjutillfället, enkäterna fick vi 

sedan per post några veckor senare.  



- Metod -

14

2.4.1 Metodanalysval i studien

Utifrån de två strategierna för metodanalyser har vi valt att arbeta efter en kvalitativ 

metod i vår studie. Vi har utöver två intervjuer även använt oss av en enkät. 

Enkätundersökning i denna studie anses vara en del av vår kvalitativa arbetsgång.  

Enkäterna har fungerat som ett hjälpmedel för oss, för att se de skillnader som möjligtvis 

kan råda mellan ledning och medarbetare angående organisationens belöningssystem. I 

detta fall är denna grupp de informanter som inte har något personalansvar. Vår primära 

del, som vi kommer att bygga stor del av vår studie på, är istället intervjuerna med de 

personer med personalansvar på vardera pappersbruk. 

2.5 Datainsamling

Datainsamlingsmetoden ser olika ut beroende på om forskaren har en kvalitativ eller 

kvantitativ ansats. Det finns två typer av insamlingar, nämligen primärdata och 

sekundärdata. Den typ av datainsamling som författaren samlat in genom kvantitativ 

metod eller kvalitativ metod är primärdata. Sekundärdata är den information som redan 

samlats in av andra forskare. Även sammanställningar av publicerade vetenskapliga 

artiklar beskrivs här som sekundärdata (Olsson & Sörensen, 2007).  

Fördelar med sekundärdata är att författaren sparar tid men ändå får tillgång till bra data. 

Dessa data kan sedan användas som komplement till de primära data som vi har använt 

oss av i studien. Inom ämnen som det redan har forskats mycket kring är kvaliteten oftast 

hög på redan skrivna handlingar. Detta betyder, om källan är den rätta, att kvaliteten blir 

hög även på sekundärdata och detta sparar mycket tid för författaren (Bryman & Bell, 

2005).

I denna studie har vi valt att använda oss av både primär- och sekundärdata. Vi har använt 

oss av dessa båda datainsamlingsmetoder för att få en stark slutprodukt. Vi har använt oss 

av primärdata som byggsten och sekundärdata som ett komplement till våra intervjuer. 

De primärdata som vi använt oss av är kvalitativa intervjuer hos de båda 

organisationerna. Utöver detta har vi gjort en enkätundersökning för att få en inblick i vad 
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resterande medarbetarna har för uppfattning, jämfört med ledningen, gällande de 

belöningssystem som finns i organisationerna. 

De sekundärdata som vi har använt oss av är den litteratur som vi ansett vara relevant till 

denna studie, vetenskapliga artiklar samt e-post kontakt. Vi har använt Internet som ett 

verktyg för att hitta dessa sekundära källor på ett smidigt tillvägagångssätt. 

Som e-post kontakt har vi haft en känd Schweizisk professor vid namn Bruno S. Frey. 

Bruno S. Frey är en världsledande professor inom välfärdsekonomi. Bruno S. Frey har 

även stora kunskaper inom området som behandlar belöningar. Vi kom i kontakt med 

Bruno S. Frey genom att läsa en vetenskaplig artikel där Bruno S. Frey var författare. I 

denna artikel påträffade vi Bruno S. Freys e-post adress. Vi e-postade några frågor 

angående vårt problemområde i förhoppning om svar. Som svar fick vi ett antal 

avhandlingar som Bruno S. Frey har arbetat med under de senaste åren inom ämnet 

belöningar. Vi har valt att studera dessa avhandlingar lite extra, detta för att finna 

välbehövlig information till vår studie.

2.6 Intervjuer

I denna studie har vi valt att intervjua två stora organisationer, Billerud och Södra Cell

(Bilaga 1). Dessa organisationer är två ledande organisationer inom pappersindustrin. Vi 

valde att intervjua dessa två organisationer, då de har väl utvecklade belöningssystem. 

Intervjuerna som vi genomfört ägde rum på respektive organisations kontor med 

representanter från organisationsledningen. Intervjun på Billerud genomfördes på ett 

pappersbruk i Skärblacka, Östergötland. Personen vi intervjuade heter Christer 

Davidsson, hans position är personalchef på Billerud Skärblacka. Vår andra intervju ägde 

rum på Södra Cell i Mönsterås. Personen som vi där intervjuade heter Anna Ekberg 

hennes titel är personalman. Genom dessa två intervjuer har vi fått en grundlig inblick i 

respektive organisations belöningssystem. Vi känner att om vi skulle intervjua ytterligare 

personer i ledande positioner kommer vi få likartade svar. Därav har vi valt att endast 

intervju dessa personer, vilka har stor kunskap inom detta område. I kapitlet som 
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behandlar studiens empiri kommer vi, lite mer ingående, berätta om dessa organisationer 

samt de personer vi intervjuat. 

2.7 Intervjuteknik

En intervju är ett möte, med en eller flera personer, där intervjuarens syfte är att få fram 

svar av informanten. Det finns olika metoder som vi som intervjuare kan använda oss av 

när vi gör en intervju. Vi kan ha en öppen eller en styrd intervju. I en öppen intervju har 

intervjuaren ett antal frågeområden som skall besvaras. Inom varje område låter

intervjuaren den intervjuade personen tala fritt till en början.  Om intervjuaren inte fått all 

det fakta som behövs ställer intervjuaren följdfrågor som den anser vara relevanta för 

frågan (Kylén, 2004). 

Den styrda intervjun består av ett antal färdiga frågor. Där skall intervjuaren se till att 

dessa frågor blir utförligt besvarade. Skillnaden blir att i den styrda intervjun får 

intervjuaren enbart svar på frågan, medan i den öppna intervjun, ges ofta chans att ställa 

följdfrågor relaterade till ursprungsfrågan (Kylén, 2004). 

Den intervjuteknik som vi har använt oss av är den öppna intervjun. Vi ansåg att denna 

teknik skulle ge oss det bästa resultatet. De fakta vi fått fram, innan intervjutillfället, om 

organisationernas belöningssystem står väldigt kortfattat på deras respektive hemsida. Vi 

valde därför att först ställa en fråga som var ganska vid och öppen, där den intervjuade 

fick tala fritt. När denne ansåg sig vara klar ställde vi våra följdfrågor. På detta sätt fick vi 

ut all den fakta vi ansåg oss behöva för att utföra denna studie på ett grundligt och 

utförligt sätt (Bilaga 1). 

För att säkerhetsställa vad som sagts vid intervjuerna, och stärka vår trovärdighet, har vi 

valt att spela in samtalen med en ljudinspelare. Dessa inspelade intervjuer, tillsammans 

med våra egna anteckningar, bidrar till att den information vi fått med oss från 

intervjuerna är väl dokumenterad. Skulle det vara så att vi skulle behöva få tillgång till 

mer information efter våra intervjuer, har vi tillåtelse att ringa samt e-posta 
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intervjupersonerna. Genom detta kan vi lätt få svar på våra eventuella funderingar eller 

oklarheter. 

2.8 Studiens trovärdighet

2.8.1 Reliabilitet

Reliabilitet i en undersökning svarar på frågan om resultatet från en undersökning skulle 

bli densamma om studien skulle genomföras ytterligare en gång med samma 

förutsättningar. Reliabilitet anger tillförlitligheten på studien. Om det skulle visa sig att 

två likartade studier har två olika resultat, trots att det är exakt samma innehåll, skulle 

reliabiliteten anses vara låg (Bryman & Bell, 2005). 

Att mäta reliabiliteten i vår studie är ganska svårt då vi i vår kvalitativa studie även har en 

enkätundersökning. Reliabiliteten av våra intervjuer anser vi vara hög, då personerna som 

vi intervjuat har god insikt i hur belöningssystemet i organisationen är uppbyggt. Det som 

intervjupersonerna framförde om belöningssystem är av hög reliabilitet. Detta grundar vi 

på att belöningssystemet är uppbyggt på normer som är uppsatta av ledningen. Vi anser 

att om vi skulle intervjua en annan person från ledningen skulle vi få likartade svar. 

Reliabiliteten på vår enkätundersökning är dock mer svårbedömd. Vi valde att dela ut 

enkäter till tio arbetare inom organisationen. Det är inte alls säkert att vi skulle få samma 

svar om vi skulle dela ut den till tio andra personer. Detta eftersom uppfattningen hos de 

anställda, vad gäller belöningssystemet, kan vara olika från person till person. Detta kan 

då i vår studie leda till lite lägre reliabilitet än önskat. 

Reliabiliteten mäts inte enbart utifrån vår kvalitativa studie, utan även från den litteratur 

och de vetenskapliga artiklar som vi använt oss av. Inom dessa två områden anser vi dock 

att reliabiliteten är hög, då vi kontrollerat att källorna stämmer genom att läsa flera böcker 

inom samma ämne. De vetenskapliga artiklar vi använt oss av är skrivna av personer som 

har god insikt i ämnet. Med detta som bakgrund anser vi att reliabiliteten i vår studie är 

hög. 
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2.8.2 Validitet

”Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att 

mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet”

(Bryman & Bell, 2005, s. 95)

Validitet är ett väldigt viktigt begrepp inom forskning. Begreppet bedömer om de 

slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Validiteten i en 

studie är beroende av om denna har byggts på relevanta data och inte onödig data som 

gör att arbetets syfte och mål suddas ut (Kylén, 2004).

I denna studie har vi, vid de kvalitativa intervjutillfällena, varit väldigt klara över vad det 

är vi vill ta reda på. Vi har dock inte ställt några ledande frågor till personen vi intervjuat. 

På detta sätt har personen kunnat besvara frågan relativt fritt och vi har kunnat ställa 

följdfrågor på sådant som vi inte tänkt på innan. Med anledning av detta har intervjuerna 

blivit väldigt öppna och kunskapsmässigt tillfredsställande angående denna studies syfte 

och mål. Syftet med vår enkätundersökning är, genom de svar vi får, att jämföra de 

kvalitativa intervjuerna mot enkätsvaren. Genom detta skall vi sedan undersöka om det 

finns några skillnader mellan hur ledningen och medarbetarna ser på belöningssystemet. 

Anledningen till att vi valt att använda oss av enkäten endast som ett ”bollplank” mot den 

kvalitativa intervjun, är att vi i denna studie vill nå en så hög validitet som möjligt. Med 

en enkät är det väldigt svårt att nå hög validitet jämfört med en kvalitativ intervju. Den 

litteratur och de vetenskapliga artiklarna som vi använt oss av är baserade på det syfte 

och mål som vi vill uppnå med vår studie. Med detta som bakgrund och byggsten för vår 

studie anser vi att vi har uppnått så hög validitet som möjligt inom de tidsramar som 

givits. 

”Det finns alltid en viss motsättning mellan validitet och reliabilitet. Låg reliabilitet 

sänker validiteten. Däremot behöver inte hög reliabilitet öka validiteten. Hur tillförlitliga 

uppgifterna än är behöver de inte påverka användbarheten. Helt sanna men irrelevanta 

uppgifter är faktiskt ointressanta för undersökningen” 

(Kylén, 2004, s. 13)
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2.8.3 Metodkritik

Vi har valt att endast använda oss av två kvalitativa intervjuer, då vi anser att dessa är 

tillräckliga för vår studies syfte. Vi är medvetna om att endast två intervjuer kan ses som 

en negativ faktor. Vi anser dock att de intervjuer vi genomfört har varit väldigt givande 

då vi funnit vissa skillnader i belöningssystemens struktur och uppbyggnad. Trots att 

denna studies resultat inte kommer att återspegla alla organisationers för- och nackdelar 

när det gäller belöningssystem, anser vi dock att trovärdigheten på denna studie är hög. 

Vid våra intervjuer har vi valt att föra en öppen diskussion där vi endast ställt relativt 

breda frågor och sedan låtit Christer Davidsson och Anna Ekberg prata öppet om det. 

Beroende på vem som säger vad, kan meningar och ord ha olika betydelse. Vi har med 

anledning av detta försökt att formulera vårt intervjuunderlag så konkret som möjligt. 

Detta för att inte missförstånd i kommunikationen skall uppstå. Vi har även, vid 

konstruktionen av våra enkäter, haft vid åtanke att individer kan förstå samma text på 

olika sätt. Därför har vi även här försökt att vara så neutrala och konkreta som möjligt. 

Vid enkätundersökningar går det inte att ha en öppen diskussion. Därför har vi 

koncentrerat oss på att inte ställa ledande frågor, samtidigt som frågorna inte får vara för 

komplicerade och komplexa. Trovärdigheten på dessa enkäter är därför inte lika hög som 

våra andra intervjuer. Vi anser dock att dessa fyller sitt syfte i denna studie.

Även den parameter att Christer Davidsson och Anna Ekberg inte har samma befattning 

på respektive arbetsplats är något som vi bör ha i åtanke. Christer är personalchef på 

Billerud i Skärblacka och Anna Ekberg är personalman på Södra Cell i Mönsterås. Även 

om båda intervjuerna varit väldigt givande är det, om vi skall se till befattningen, så att 

Christer är något mer insatt i Billeruds förmånsutbud medan Anna har en mer allmänt 

övergripande bild av Södra Cells förmånspaket. Det kan även vara så att de personer som 

besvarat våra enkäter kan ha olika kunskaper, då kriteriet vi haft om vilka som ska 

besvara dem är personal med icke personalansvar.
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2.8.4 Källkritik

Inom det ämne som vår studie behandlar finns det stora mängder av äldre litteratur. Trots 

att vissa böcker är äldre har vi valt att skriva om de ämnen som dessa behandlar. De 

äldsta böckerna är de som behandlar ämnet motivation och vissa teorier om detta. Teorier 

som Maslows behovstrappa och Hertzbergs tvåfaktorteori anser vi fortfarande är ämnen 

som kan användas i nutidens organisationer, trots att de är väldigt gamla. Dessa har vi 

därför inte valt att granska något djupare då vi vet att dessa redan är beprövade och 

väldigt inlärda. 

Litteratur som vi anser behandlar ämnen som är lite för gamla men fortfarande, i viss 

mån, aktiva inom organisationer, har vi kollat upp väldigt noga genom nyare litteratur. 

Inom vissa områden har vi dock inte funnit några kompletterande uppgifter. Vi har då 

istället använt oss av tidskrifter där vi ansett att författaren haft en trovärdig kunskap 

inom ämnet.  

Vi har även, i viss mån, använt oss av Internetsidor. Dessa har mestadels behandlat de 

organisationer vi valt att granska och jämföra. På grund av att det är organisationerna 

själva som skrivit dessa Internetsidor, kan det i vissa fall vara så att de själva vill försköna 

sin egen verksamhet gentemot konkurrenternas. Vi har därför endast valt vid denna 

insamling att skriva om deras organisationsstruktur och vad de arbetar med. Internetsidor 

har för oss också varit ett bollplank för vissa idéer vi haft gällande vår studie. Vi har, vid 

betydande fakta, endast använt oss av trovärdiga sidor där vi vet vem eller vilka som är 

författare. Även här har vi, trots arbetet, hittat vissa källor som vi anser trovärdiga, men 

där vi inte riktigt vet vem eller vilka som är källan. Trots detta har vi använt oss av dessa 

fakta då vi anser att de kopplar ihop fakta som står i annan trovärdig litteratur. 
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3 Teoretisk referensram

I detta kapitel kommer vi att presentera den litteratur som vi anser vara relevant för vår 

studie och för våra frågeställningar. Vi kommer att beskriva hur ett belöningssystem är 

uppbyggt och vad det baseras på. Vi kommer även att gå in på hur belöningssystem kan

skapa målkongruens samt påverka organisationer positivt och i sin tur skapa lönsamhet. 

3.1 Belöningssystem

I alla organisationer finns det belöningssystem i någon form men det är väldigt svårt att 

säga vad som är ett bra belöningssystem då det kan skilja sig avsevärt mellan olika 

branscher och företag. Modellen nedan har vi modifierat utifrån en modell från Lars A. 

Samuelson (2004).

                                                                                                                                                                                                                

3.2 Syften med belöningar

Belöningssystem är en viktig komponent inom 

verksamhetsstyrningen. Motivation hos personalen är idag en 

viktig del för att företagen skall överleva och drivas effektivt. 

Syftet med ett belöningssystem är att motivera arbetarna, 

utifrån organisationens synsätt, att arbeta mot mål som 

företaget satt upp. Om företag kan motivera arbetarna till att 

arbeta mot de mål som företaget satt upp kan de 

säkerhetsställa effektivitet i verksamheten på lång sikt. 

(Samuelson, 2004)

Syften med belöningar
 Verksamhetsstyrning
 Motivera till önskvärda prestationer
 Rekrytera och behålla medarbetare

Grunder för belöningar
 Finansiella och icke-finansiella mått
 Individuella, grupper, resultatenheter 
 Prestationsmätning och påverkbarhet

Mottagare av belöningar
 Individ, grupp, chef, organisation
 Rättviseaspekter
 Information och kommunikation

Former för belöningar
 Yttre belöningar
 Inre belöningar

Källa: Samuelson, 2004, modifierat av författarna

Arbetstillfredsställelse

Motivation

Belöning

Belöning

Effektivitet

Källa: Svensson & Wilhelmson, 1988
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Ett belöningssystem syftar till att på ett bra sätt ta tillvara på de anställdas kompetens och 

resurser. Den grundläggande delen i belöningssystem är lönesystemet och utifrån detta 

tillkommer sedan ytterligare belöningar för att motivera personalen till ett bättre och 

effektivare arbete (Svensson & Wilhelmson, 1988).

Ett annat syfte med belöningssystem, är att genom sin uppbyggnad, syfta till att behålla 

arbetare inom organisationen samt att rekrytera nya. Genom att ha ett attraktivt 

belöningssystem kan organisationer locka till sig nya arbetare före sina konkurrenter och 

genom detta få större kompetens inom organisationen. Detta kan då fungera som ett

konkurrensmedel på marknaden. På samma sätt gäller det att erbjuda de som är anställda 

inom organisationen attraktiva belöningar. Det ska förhoppningsvis leda till att de vill 

stanna kvar och utvecklas inom organisationen (Samuelson, 2004).

3.3 Grunder för belöningar

Om organisationer utgår från antagandet att handlingar som belönas även blir utförda, är 

grundregeln ur företagsekonomisk synvinkel, att organisationen önskar att stimulera ett 

visst beteende bland medarbetare i en verksamhet. Belöningarna ska då baseras på mått 

av prestationer av detta slags beteende, till exempel olika resultatmått eller övergripande 

prestationer (Samuelson, 2004).

Enligt A. G. Hopwood (1973) ska påverkbarheten från en individ vara utgångspunkten 

vid utformningen av ett belöningssystem. Detta samband tenderar ofta att glömmas bort 

och många belöningssystem innebär lågt ställda krav på påverkbarhet. Belöningen sker 

oftast istället till dem som har ett synnerligen indirekt förhållande till resultatet. Det finns 

dock belöningssystem som är kopplade till aktiekurserna och dessa kan vara 

problematiska enligt denna logik, eftersom det påverkbara inslaget är svårt att bedöma 

(Johansson & Östman, 1992).
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3.3.1 Finansiella och icke-finansiella mått

Belöningar grundade på finansiella mått

För en organisation är det viktigt att utveckla belöningssystem som identifierar 

organisationens önskvärda resultat och sedan koppla dessa resultat till chefers och 

medarbetares löner (Samuelson, 2004). Belöningar grundade på finansiella mått är oftast, 

i traditionella organisationer, resultatmått.  Dessa finansiella resultatmått ligger då till 

grund för att belöna individer. Exempel på finansiella resultatmått är räntabilitet på eget 

kapital för fristående företag och räntabilitet på sysselsatt kapital för dotterbolag och 

divisioner (Kaplan & Atkinson, 1998). 

Belöningar grundade på icke-finansiella mått

Kritik har länge riktats mot ensidig användning av finansiella mått. Kritiken har riktats 

mot att finansiella mått har skapat en tendens till kortsiktighet och att individer väljer att 

offra långsiktiga prestationer endast för att maximera sin bonus. Som substitut till 

finansiella mått har det istället tagits fram prestationsmått som kombinerar kortsiktiga och 

långsiktiga incitament. Dessa mått har utvecklats i tre olika riktningar:

1. Aktieoptioner fungerar som belöning till organisationsledningen och det är 

marknaden som förväntas avgöra framtida konsekvenser av beslut som fattas 

idag.

2. En ”bonusbank” kan skapas där organisationsledningens bonuspoäng samlas. 

Dessa utbetalas sedan över en längre tidsperiod. Eftersom det inte finns något 

tak på hur många poäng som kan erhållas, uppmuntrar detta belöningssystem 

till att maximera mervärdet i organisationen. På så sätt minskas problemet att 

budgetmålet sätts för lågt. Syftet med ”bonusbanken” är att säkerställa 

långsiktigt tänkande och att organisationens ledning knyts till organisationen. 

Bonusbankens resultat blir, med anledning av att endast en tredjedel av 

poängen kan utnyttjas per år, en negativ bonus. Med anledning av att 

bonuspoäng går förlorade om personen slutar, medverkar detta även till ett 

långsiktigt tänkande. 
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3. Prestationer belönas med en mix av finansiella mått som kortsiktiga 

resultatmått och icke-finansiella mått som produktkvalitet och 

kundtillfredsställelse. (Samuelson, 2004)

3.3.2 Individuella, grupper, resultatenheter

Individuella prestationer eller grupprestationer

Om belöningar skall baseras på individuella prestationer eller grupprestationer kan vara 

en väldigt svår avvägning. Lars A Samuelson, (2004) menar att det är en avvägning 

mellan å ena sidan antagandet om att ensidigt individuella belöningar går ut över 

grupporienterat beteende. Å andra sidan antagandet om att gruppbelöningar leder till att 

individen tappar motivation och inte längre förstår hur den egna insatsen bidrar till 

helheten. Lars A Samuelson säger fortsättningsvis att en individ i skydd av gruppen kan 

vara oföretagsam och ändå erhålla en bonus om gruppen presterar ett bra resultat. Ett sätt 

att hantera denna situation är att basera den totala gruppbelöningen på resultatmått som 

speglar grupprestationer. Den individuella belöningen i sin tur, baseras på den del som 

individen kan påverka med sin prestation.

3.3.3 Prestationsmätning och påverkbarhet

Kortsiktiga eller långsiktiga prestationsmått

En stor risk med ensidiga och kortsiktiga prestationsmått inom en organisation är att de 

kan leda till suboptimering, vilket i sin tur kan leda till nedskärningar. Detta med 

anledning av att exempelvis en koncern satsar placerar pengar inom fel 

verksamhetsområde. För att komma ifrån detta problem kan belöningar för prestationer 

istället utbetalas över flera år istället för bara ett år. Det kan dock vara svårt att koppla 

prestationer över flera år till långsiktiga och strategiska frågor. (Samuelson, 2004)

Räntabilitetsmått som grund

Mått som kritiserats under senare år är de belöningssystem för organisationsledningen 

som varit kopplade till olika räntabilitetsmått. Grunden för kritiken bygger på att dessa 

mått lätt leder till kortsiktigt tänkande och en ovilja när det handlar om investeringar. 

Tidigare forskning har visat att en ökning i något av dessa redovisningsbaserade 
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räntabilitetsmått inte behöver betyda att även aktieägarvärdet ökar. Detta är ett stort 

problem då det kan innebära att organisationsledningen ett år får höjd bonus trots att 

aktieägarvärdet har minskat samma år (Samuelson, 2004).

3.4 Former för belöningar

Det finns mängder av olika belöningar som kan utdelas, det kan handla om lön, bonus, 

befordran eller andra utmärkelser. Arne Svensson & Lars Wilhelmson (1988) skriver att 

alla människor vill ha uppskattning och beröm om de gjort något bra. 

“The material costs of awards are quite low for the donor but the value may be very high 

for the recipient”

(Bruno Frey, Awards as compensations, s. 7)

Det behöver inte alltid vara chefen, utan det kan även vara medarbetare som ger varandra 

positiv feedback (Svensson & Wilhelmson, 1988). Fortsättningsvis skall vi gå in djupare 

på inre- och yttre belöningar samt ägarandelar.

3.4.1 Yttre belöningar

Yttre belöningar, även kallade monetära belöningar, är oftast något som de anställda har 

en positiv syn till. Det finns många olika yttre belöningar, några som Lars A. Samuelson, 

(2004) tar upp är lön och olika slags bonus.  Arne Svensson & Lars Wilhelmson (1988) 

skriver att lönen är en viktig del i belöningssystemet, men oftast ses inte lönen som en 

belöning utan som en självklarhet hos de anställda. Även Lars A. Samuelson, (2004) är 

inne på samma spår då han skriver att: ”lönen betraktas som företagets främsta 

motivationsfaktor”, (s. 153). Många har idag en tidsbaserad lön på sitt arbete. Den 

slutliga lönen bestäms då av den tid som arbetaren har arbetat under månaden. Flertalet 

arbetare har också en prestationslön vid sidan av sin tidlön. Denna lön betalas ut om 

personen eller gruppen uppnår ett visst arbetsresultat som speglar organisationens 

uppsatta mål (Samuelson, 2004).  
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En annan monetär belöning som organisationer kan använda sig av i dagens samhälle är 

individuell lönesättning. Individuella kontrakt skrivs då mellan två parter och lön, så väl 

som ersättningar, betalas ut utifrån de uppnådda resultat som personen visar. I 

affärsorienterade organisationer är det bra om lönerna byggts upp på ett sådant sätt att de 

stödjer organisationens affärsidé. Detta innebär att lönebildningar skapar engagemang 

och motivation hos de anställda. Organisationsledningar som lyckas motivera en grupp 

att prestera, kan lättare nå upp till organisationens uppsatta mål. Detta kan i sin tur leda 

till lönsamhet (Samuelson, 2004).  

Bonusprogram kan också förekomma i organisationer. Bonusens uppgift är att motivera 

och belöna arbetare om de gör något som för organisationen mot sitt uppsatta mål. Det 

kan handla om kortsiktiga mål, där en specialgrupp eller enskild person tillsätts för att nå 

ett visst resultat eller liknande. På ledningsnivå kan det handla om att vid årets början 

sätta upp ett mål angående lönsamhet. Om detta mål i slutet av räkenskapsåret är uppnått, 

utgår en viss bonus till ledningsgruppen (Samuelson, 2004). 

3.4.2 Inre belöningar

Arbetare motiveras inte enbart av yttre monetära belöningarna, utan många arbetare 

motiveras även av inre belöningar. En inre belöning kan exempelvis vara olika 

karriärvägar inom organisationen, fler arbetsuppgifter, jobbrotation och 

kompetensutveckling (Samuelson, 2004). Ett exempel på fler arbetsuppgifter kan vara 

ökad frihet att fatta beslut som är viktiga för en organisation. Detta kan för vissa personer 

medföra en ökad motivation (Svensson & Wilhelmson, 1988). En del personer motiveras 

enligt Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik (1998) även av sociala belöningar. Detta kan 

då handla om att ha sammanhållning mellan kollegorna på arbetsplatsen eller den positiva 

feedback de får av sina chefer, anställda eller kunder för att de har utfört ett bra jobb. 

Denna mening delar även Arne Svensson & Lars Wilhelmson (1988). De säger att sociala 

belöningar, så som att bli tagen på allvar, att ha en bra arbetsmiljö samt att ha bra 

arbetsgemenskap är punkter som anses öka motivationen hos de anställda. Dag Ingvar 

Jacobsen & Jan Thorsvik (1998) anser att om en person har svårt att få ett jobb inom en 
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annan organisation, tenderar personer gärna att slita lite extra för att behålla sitt 

nuvarande jobb. 

“Individuals have an innate desire to distinguish themselves from other individuals. 

People have a strong urge to be better then others”

(Bruno Frey, Giving receiving awards, s. 379)

Personen har då en motivation till att göra sitt yttersta för att bevisa sig duglig. Samtidigt 

som personen sliter lite extra för att bevisa att han/hon är duglig till jobbet, kan detta i 

längden medföra att personen blir internrekryterad och får en högre position inom 

organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

3.5 Mottagare av belöningar

En stor debatt har skapats i Sverige om belöningar till VD:ar och koncernchefer. 

Belöningssystem kan dock även omfatta övriga chefer och medarbetare där de, i många 

fall, gör större nytta.

3.5.1 Individ, grupp, chef, organisation

Belöningar till organisationsledningen

En bonus som belöning anses spela en viktig roll för att motivera de högsta cheferna till 

önskvärda prestationer. Belöningar kan inta olika former, de kan till exempel bestå av 

kontanta medel, aktier i den egna organisationen eller aktieoptioner. Den största delen av 

VD:s belöning består oftast av aktieoptioner. Detta har blivit populärt med anledning av 

gynnsamma skatteeffekter samt det faktum att organisationsledningens och aktieägarnas 

intressen då sammanfaller med varandra (Samuelson, 2004). 

När det handlar om belöningssystem till organisationsledningen, finns det tre kriterier:

 För att organisationen ska kunna attrahera och behålla sina chefer ska 

belöningarna vara konkurrenskraftiga. 

 Genom att knyta bonus till önskad prestation ska belöningarna kommunicera och 

förstärka organisationens huvudprioriteringar. 
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 Genom att uppmärksamma goda prestationer relativt potentialen ska belöningarna 

främja ett prestationsorienterat klimat i organisationen. 

                                                                                                 (Kaplan & Atkinson, 1998)

Belöna chefer och medarbetare

Enligt flera studier bör inte endast de högsta cheferna omfattas av belöningssystemet utan 

även alla anställda. 

”Ett väl fungerande belöningssystem utmärks av att det gäller alla, från högsta chefen till 

alla medarbetare i organisationen”

(Samuelson, 2004, s. 167)

För att dessa belöningssystem ska få önskad effekt är en avgörande del att de anställda 

kan relatera och, framför allt, påverka dem (Samuelson, 2004).

3.5.2 Rättvisa

I belöningsdiskussioner har begreppet rättvisa oftast en central roll. Lön till anställda har 

till exempel till syfte att rättvist fördela belöningar för det bidrag som de anställda inom 

en organisation bidrar med. Motivationen hos de anställda påverkas därmed av hur de 

behandlas i förhållande till andra individer (Samuelson, 2004).

Rättvisa är ett väldigt svårt begrepp att förklara då individer, beroende på socialt leverne, 

kunskap och arbetsförhållande, kan se på rättvisa på olika sätt. 

”Rättvisa är det som individer upplever som rättvisa”

(Samuelson, 2004, s. 142)

Ledningen för en organisation måste därför beakta de sociala processer i organisationen 

som rättvisebegreppet medför (Samuelson, 2004).
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3.5.3 Information och kommunikation

Belöningssystem kräver stor kommunikation inom organisationen. Det som inte 

kommuniceras öppet och tydligt gällande belöningssystemet kommer då även att påverka 

medarbetarnas handlingar. Det är därför viktigt att den informella styrningen i 

organisationen framförs tydligt och att en medvetenhet hos medarbetarna finns om till 

exempel vilka beteenden som belönas och vilka som bestraffas (Samuelson, 2004). 

Med några få och tydliga nyckeltal som regelbundet följs upp, återkopplas och belönas 

samt även förstås av medarbetarna, skapas ett enkelt belöningssystem. De nyckeltal som 

används bör det kommuniceras mycket och väl om genom hela organisationen samt 

upprepas ofta i olika sammanhang (Samuelson, 2004).

Feedback, i form av information om deltagarnas prestationer till följd av ett väl 

fungerande belöningssystem, leder till bättre resultat samt till en positivare inställning 

(Samuelson, 2004).

”God kommunikation mellan chef och medarbetare är en förutsättning för att det 

uppställda målet ska kunna accepteras”

(Samuelson, 2004, s. 169)

3.6 Motivationsteorier

3.6.1 Psykologiska motivationsteorier

Det finns många som forskat inom området för psykologiska motivationsteorier. Några 

av de mest kända är Abraham Harold Maslow och Frederick Hertzberg, vilka vi kommer 

att titta lite närmre på. Vi har valt dessa eftersom de är välkända inom området och 

välanvända modeller inom ämnet. 

Maslows behovshierarki

Abraham Harold Maslow har utvecklat den välkända Maslows behovshierarkin. Maslows 

behovshierarki, även kallad Maslows behovstrappa, var färdigutvecklad och klar år 1954. 
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Behovshierarkin består av fem delar: fysiologiska behov, trygghetsbehov, gemenskap och 

tillgivenhetsbehov, uppskattningsbehov och självförverkligandebehov (Samuelson, 

2004). 

Maslow hävdar att alla individer har olika behov som de vill skall uppfyllas. Vidare 

hävdar Maslow att de olika hierarkinivåerna konkurrerar med varandra. I hans teori är det 

behoven på det nedersta steget som är de starkaste (Maslow, 1987).

                                                                       

När alla behov i det nedersta steget är uppfyllda tar individen, automatiskt, steget upp på 

nästa nivå. De behov som på varje nivå inte är uppfyllda är, enligt Maslow, det som 

driver och motiverar individen till att ta nästa steg (Jacobsen & Thorsvik, 1998).

De fysiologiska behoven utgör grunden för Maslows behovshierarki. På denna nivå ingår 

de grundläggande behov som individen behöver. Det kan till exempel handla om att ha 

tillgång till mat, tillgång till vatten och att ha någonstans att sova (Robbins, 2000). 

Nästa steg i hierarkin är trygghetsbehov. För att individen skall nå till detta steg krävs det 

att de fysiologiska behoven är uppfyllda. Behov som kännetecknar denna nivå i hierarkin 

är säkerhet, stabilitet och skydd mot fysiska och känslosamma skador med mera 

(Maslow, 1987).

Källa: www.images.google.se
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Nästa nivå som individen uppnår är gemenskap och tillgivenhetsbehov. Det som 

kännetecknar denna nivå är kärlek, känsla av tillhörighet och vänskap (Robbins, 2000). 

När individen når näst högst upp i hierarkin, till uppskattningsbehoven, finns det två sätt 

att se på uppskattning. Den första delen handlar om känslan av att lyckas prestera något, 

att tro på sin egen kompetens. Den andra delen som Abraham H. Maslow (1987) tar upp i 

sin bok beskriver han som ”the desire for reputation and prestige” s.21. Denna del 

handlar mer om status, makt och kändisskap.

Toppen av hierarkin behandlar behoven av självförverkligande, detta sista steg handlar 

om drivkraften hos individen att nå sin fulla potential. Individen skall växa och detta kan 

uppnås genom exempelvis utvecklande arbetsuppgifter (Robbins, 2000).

Frederick Hertzbergs tvåfaktorteori

En viktig del inom forskningen om inre belöningar är Frederick Hertzbergs arbeten om 

trivsel på arbetsplatsen. Frederick Hertzberg menade att anställdas tillfredsställelse i 

arbetet först och främst var knuten till vad de gjorde. Vantrivsel däremot hängde samman 

med arbetsmiljön och hur de anställda behandlades. Frederick Hertzberg kallade 

förhållanden som främjade tillfredställelse i arbetet för motivationsfaktorer. Detta med 

anledning av att de tycktes motivera de anställda till bättre prestationer (Jacobsen & 

Thorsvik, 1998).

Beskrivningen av upplevt missnöje är inte relaterad till själva innehållet i arbetet utan 

istället relaterad till förhållanden kring lösningen av arbetsuppgifterna. Dessa faktorer 

namngav Frederick Hertzberg till så kallade hygienfaktorer, då de var kopplade till 

omvärlden och verkade vara viktiga för att förebygga vantrivsel i arbetet (Jacobsen & 

Thorsvik, 1998).
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Frederick Hertzbergs ”tvåfaktorteori”

Källa: Föreläsning, Verksamhetsstyrning Thomas 
Karlsson, Modifierad av författarna

Figuren sammanfattar Frederick Hertzbergs tankar angående hans tvåfaktorteori. De 

faktorer som leder till hög arbetstillfredsställelse är inte desamma som leder till låg 

arbetstillfredsställelse. Med andra ord skapar motivationsfaktorerna hög 

arbetstillfredsställelse om de föreligger men inte låg arbetstillfredsställelse om de inte 

föreligger. När det handlar om hygienfaktorerna, kan de skapa låg arbetstillfredsställelse 

om de inte föreligger men inte hög arbetstillfredsställelse om de gör det. Det är till 

exempel inte säkert att goda arbetsvillkor skapar hög arbetstillfredsställelse men det är 

dock säkert att dåliga arbetsvillkor skapar låg arbetstillfredsställelse. Intressanta och 

krävande arbetsuppgifter ger de anställda tillfredsställelse, medan det motsatta leder till 

att de blir otillfredsställda. Dock inte sagt att de har låg arbetstillfredsställelse. Det är 

dock viktigt att förstå att det är motivationsfaktorerna som leder till höjd prestation, inte 

hygienfaktorerna (Robbins, 2000).

3.6.2 Sociala motivationsteorier

Det finns många motivationsteorier som tar upp de sociala delarna på exempelvis en 

arbetsplats. Det kan till exempel handla om hur personer uppfattar varandra i en grupp 

eller rent allmänt på en arbetsplats. Dessa teorier kallas för rättviseteorier och skiljer sig 
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från behovsteorierna som vi ovan nämnt. Det organisationer gör idag är att bygga upp 

rättviseteorier, som för individerna ensidigt upplevs som rättvisa i det stora hela trots att 

verkligheten ser annorlunda ut Samuelson, (2004).

”rättvisa är det som människor uppfattar som rättvisa”

(Samuelson, 2004, s. 142)

Kognitiva teorier

De kognitiva teorierna fokuserar sig på att se interaktionen mellan individens 

tankemönster och omgivningen. Den forskning som finns på området har hittills ägnat sig 

åt att studera två sorters tankar, individens tankar om sig själv och individens tankar om 

omgivningen (Samuelson, 2004). 

I Controllerhandboken skriver Lars A. Samuelson om framförallt två teorier, 

attributionsteorin och förväntningsteorin.

Attributionsteorin

Attributionsteorin innebär att individer iakttar sitt eget handlande och genom detta lär sig 

om de styrs av inre eller yttre faktorer. De personer som upplever att de är styrda av yttre 

faktorer söker yttre belöningar. Exempel på en yttre belöning är lön och status. De inre 

faktorerna är motsatsen till de yttre, de som styrs av inre faktorer söker mer efter inre 

drivkrafter. Exempel på detta är utvecklande arbetsuppgifter (Samuelson, 2004).

Uppbyggnaden av belöningssystem blir med anledning av de inre och yttre belöningarna 

väldigt svåra att bygga upp. Om organisationer använder sig av standardiserade 

belöningssystem är det oftast väldigt svårt att ta hänsyn till alla individers åsikter gällande 

belöningar. Om en arbetare inte känner att han blir belönad på rätt sätt kan detta leda till 

negativa konsekvenser (Samuelson, 2004).

I boken Belöningssystem skriven av Arne Svensson & Lars Wilhelmson, (1988), skriver 

de att om en organisation tillför yttre belöningar till en uppgift medför detta inte alltid ett 
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positivt resultat. Ett exempel de tar upp är, om en forskare har börjat forska inom ett 

område till följd av att denne har ett brinnande intresse för området, det vill säga det som 

driver denne till att forska är dennes inre faktorer. Experiment har då visat att vid 

införandet av yttre faktorer, i detta fall pengar, minskar den inneboende 

motivationskraften som fanns tidigare. Denna teori stödjer även nationalekonomen Bruno 

Frey (1997). Bruno Frey menar att ekonomiska ersättningar och övervakningar kan 

pressa bort de inre faktorerna under vissa förutsättningar. Bruno Frey skriver precis som 

ovan nämnts att intresset för arbetsuppgiften kan minska om en individ som redan är 

motiverad får en monetär belöning (Samuelson, 2004).

Förväntningsteorin

Förväntningsteorin är en annan kognitiv teori. I förväntningsteorin finns det två olika 

typer av förväntningar, handlingskonsekvens och ansträngningskonsekvens. När forskare 

diskuterar handlingskonsekvenser, innebär detta att varje individ förstår kopplingen 

mellan handlingen och dess konsekvenser. Varje individ vet då att ett visst beteende 

medför en viss sorts belöning eller negativ konsekvens. Den andra delen i 

förväntningsteorin är ansträngningskonsekvens, denna handlar mer om förväntan. Hos 

varje individ finns det en förväntan till om en arbetsuppgift skall bli lyckad eller 

misslyckad. Victor Vroom (1964), som är en av de kända inom detta område, framhåller 

vikten av att relatera individens motivation och handling till organisationens och 

individens mål (Samuelson, 2004).

Kaplan och Atkinson (1998) anser att förväntningsteorin skall vara en given punkt som 

skall beaktas i varje företags belöningssystem. De anser att belöningar skall utgå om en 

person lyckas bidra med något som leder till att organisationens måluppfyllelse uppnås. 

Det kan exempelvis handla om specificerade bedrifter eller beteenden som bidrar till just 

måluppfyllelsen. Resultatmåtten för organisationen har två egenskaper. De skall dels 

reflektera över organisationens övergripande mål samt hjälpa beslutsfattarna inom 

organisationen till att förstå sambandet mellan resultatmått och belöningar.
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Som synes i modellen är resultatet det viktiga. Modellen framhåller vikten av att skildra 

individens motivation och handling till individens och organisationens mål.

Genom att få individerna och organisationens mål att kongruera bidrar detta till ett 

effektivt samarbete (Samuelsson, 2004).

3.7 Målkongruens

En anställd är egocentrisk och jobbar därmed efter sitt eget välbehag och egenintresse. 

Enligt principal-agentteorin anses principalen och agenten vara en rationell och 

nyttomaximerande individ vars handlande styrs av självintresse (Emmanuel & Mehafdi, 

1994).

”In a goal congruent process, the actions people are led to take in accordance with their 

perceived self-interest are also in the best interest of the organization”

(Anthony & Govindarajan, 2007, s. 98)

Målkongruens går ut på att få en organisations enheter att arbeta mot samma mål. Med 

andra ord går målkongruens ut på att få individens nyttomaximerande samt egenintresse

att stämma överens med organisationens uppsatta mål. Belöningssystem är här en nyckel 

för att göra detta möjligt. Genom att belöna de anställda på olika sätt, ökas även deras 

Källa: Lars A. Samuelson, 2004

Individens perspektiv
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välbefinnande och det skapas välbehag och tillfredsställelse. Ett belöningssystem får de 

anställda att känna välbehag och tillfredsställelse över uppgifter som de annars inte skulle 

få (Elliot & Dweck, 2005).

Företagets måluppfyllelse

Belöningssystem

Individuella mål

Formellt styrsystem med 
prestationsmått

A

B

C

A: Önskvärt beteende för att nå
företagets mål

B: Individuella prestationer

C: Prestationer som fångats upp av        
mått i styrsystemet Källa: Lars A. Samuelson, 2004
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C: Prestationer som fångats upp av        
mått i styrsystemet Källa: Lars A. Samuelson, 2004

I Lars A. Samuelson (2004) modell visas att det råder en konflikt mellan önskvärt 

beteende för att nå organisationens mål, individuella prestationer och prestationer som 

styrsystemet mäter. Lösningen på denna konflikt är belöningssystemet. 

Belöningssysystemet motiverar individerna till att ändra sitt beteende och prestera i 

enlighet med vad organisationen anser är önskvärt. Cirkel C ska omfatta en så stor del av 

cirkel A, det vill säga de prestationer som styrsystemet mäter ska omfatta en så stor del 

som möjligt av det önskvärda beteendet. När individerna ändrar sitt beteende för att 

kunna tillgodogöra sig organisationens belöningar, kommer de individuella prestationerna 

(cirkel B) närma sig cirkel C. Eftersom de nya måtten representerar vad som är önskvärt 

för organisationen, kommer dessa tillsammans med belöningarna att leda till 

måluppfyllelse för organisationen (Samuelson, 2004).

Människor som strävar efter uppsatta mål som matchar deras implicita motiv upplever 

tillfredsställelse i emotionellt välbehag när de realiserar dessa mål. Det skapas stora 

möjligheter för att tillfredsställa de implicita motiven. Människor som dock strävar efter 
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mål som inte matchar deras implicita motiv, får inte detta välbehag av att realisera målen. 

Detta kan istället få motsatt effekt, det vill säga att välbehaget minskar då den nerlagda 

tiden på icke motivsträvande mål tar tid från de motivsträvande målen, vilket leder till 

frustration (Elliot & Dweck, 2005). Ett påstående som stämmer väl in på detta är:

“Människan är en verksamhetslysten varelse som känner lust att fatta beslut, att ta på sig 

ansvar. Att över huvud påverka de förhållanden under vilka hon lever i”

(Ernst Wigforss, citerat av Svensson & Wilhelmson, 1988, s. 65)

Med detta i åtanke är det inte svårt att koppla skillnader i motiv och mål i en organisation 

till både välbehag och frustration. Välbehag när målen lyckas stämma överrens med de 

motiv som de anställda har och frustration när målen inte stämmer överrens med de 

anställdas motiv (Anthony, Govindarajan, 2007).          

När en organisation konstruerar ett belöningssystem är det viktigt att i beräkningarna ta 

med den informella processen. Den informella processen innefattar saker som arbetsetik, 

styrningssätt och företagskultur. Den informella processen är viktig då den, när 

organisationen skall implementera organisationsstrategier effektivt, bör stämma överens 

med den formella processen. Exempel på detta är till exempel strategiska planer, budgetar 

och rapporter. Den informella processen kan beskrivas med interna och externa krafter 

som spelar en nyckelroll för målkongruens (Anthony & Govindarajan, 2007).

3.7.1 Externa faktorer

Externa faktorer är de normer över önskvärda beteenden som existerar i det sociala livet 

vilket organisationen är en del i. Dessa normer innefattar grupper av attityder som 

kollektivt sammanfattas som arbetsetik, vilket grundar sig i de anställdas lojalitet mot 

organisationen. Med andra ord deras vilja till att utföra ett bra jobb (Anthony, 

Govindarajan, 2007).
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3.7.2 Interna faktorer

Den viktigaste interna faktorn är organisationens inre kultur, den gemensamma tron, 

delade värdegrunder, normer för beteendemönster och de antaganden som underförstått är 

accepterade och tydligt manifesterade genom hela organisationen. Kulturella normer är 

väldigt viktiga då de förklarar varför två liknande organisationer på samma marknader 

med identiska formella styrningssystem kan variera i den verkliga kontrollen (Anthony & 

Govindarajan, 2007).

3.8 Lönsamhet

Många ser resultatet som den viktigaste delen inom en organisation. Resultatet är dock 

inte lika viktigt som lönsamheten inom en organisation. Dessa två mått kan ses som 

ganska lika till en början, men så är inte fallet. En organisation som har ett högt resultat 

behöver inte ha bra lönsamhet medan en organisation som har ett lågt resultat samtidigt 

kan ha hög lönsamhet. Detta beror på att resultatet är utfallet av en verksamhet uttryckt i 

absoluta tal. Lönsamheten beräknas däremot som en kvot, ett relationstal. Med andra ord 

sätts organisationens resultat i förhållande till en viss storhet. Denna storhet utgörs 

vanligtvis av ett uttryck av det kapital som finns och används inom organisationen. 

Lönsamhet är på grund av detta ett bättre mått på hur verksamheten bedrivs än resultatet, 

därför att det säger hur väl verksamheten bedrivs i förhållande till det kapital som finns 

och används i verksamheten för att skapa resultatet (Ax, Johansson & Kullvén, 2005).

I situationer som uppkommer i organisationens löpande drift finns det ett behov av att 

fastställa lönsamheten. Det kan till exempel handla om att lyfta fram resultatmått i 

förhållande till lönsamhet per arbetstimme. Detta slag av lönsamhetsmått är lämpligt i 

många fall av beslutssituationer (Ax, Johansson & Kullvén, 2005).

”Företag med god lönsamhet har tre gånger så stor chans att uppnå hög tillväxt jämfört 

med företag som växer snabbt men utan vinst”

(www.iva.se 2008-04-24)
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3.9 Tillväxt

Enligt Stig Tegle (1999) ger all typ av formell och informell utbildning och träning som 

en individ får i sitt arbete positiva effekter på tillväxten. 

Forskning som gjorts i USA visar en ökning av organisationers produktivitet till följd av 

organisationsutbildning. Även de anställdas löner ökar med stor sannolikhet. Detta 

sammanhang tyder på tre saker. För det första att de anställda tjänar på ökad 

organisationsutbildning, under förutsättning att de inte betalar så mycket av kostnaderna. 

För det andra att organisationen tjänar på organisationsutbildning eftersom 

produktiviteten, i nästan alla fall, har ökat mer än lönerna. Slutligen visar forskningen på 

att effekten på den samhällsekonomiska tillväxten av att öka organisationsutbildningen är 

betydande (Tegle, 1999).   

Tillväxt kräver kapital och i en tillväxtekonomi kan det för den enskilda organisationens 

tillväxt av produktion och försäljning vara ett villkor för fortlevnad. En organisations 

möjlighet att växa är beroende av dess förmåga att finansiera tillväxten. Med anledning 

av att tillväxten är starkt beroende av produktiviteten i en organisation och att 

produktiviteten kan påverkas med belöningssystem, kan även organisationens 

belöningssystem medverka till organisationens tillväxt (Johansson, 2005).
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4 Empiri

I detta kapitel kommer vi att presentera de intervjuer som vi genomfört i studiens syfte. 

Inledningsvis kommer vi att ge en organisationsbeskrivning över de två organisationer 

som vi valt att studera. Vi beskriver även vilka intervjupersoner vi valt, samt vad de har 

för bakgrund och position inom organisationen. Vi har valt att sammanställa 

intervjuerna på ett lättförståeligt sätt. Det vill säga, vi har inte med de frågor vi ställt 

utan endast det som vi fått fram utifrån våra intervjufrågor. Avslutningsvis tar vi upp 

innehållet i de två enkätundersökningarna som vi genomfört.

4.1 Organisationsbeskrivning

Vi har i denna studie valt att intervjua två stora industriorganisationer där 

organisationshierarkin är uppbyggd på så sätt att den har många olika nivåer av 

belöningssystem. Vi har valt att inrikta oss på pappersindustrin då denna industri har just 

det vi söker. De företag vi har valt är Södra Cell, Mönsterås och Billerud, Skärblacka. Vi 

har gjort personliga intervjuer med en person från vardera organisationen, dessa personer 

haft god insikt i personalfrågor. Nedan följer en kort organisationsbeskrivning av de båda 

organisationerna, detta för att ni som läsare skall få lite insikt i vad det är för 

organisationer som vi valt.

4.1.1 Billerud, Skärblacka

Billerud är en stor koncern som inriktar sig på pappersverksamhet. Billerud finns på ett 

flertal orter i Sverige och de har även affärsverksamhet i England. Billerud är idag en 

ledande materialleverantör av specifika segment till förpackningsmarknaden. Billerud är 

en relativt nystartad konstellation och de bildades 2001 genom en sammanslagning av 

Assi Domäns pappersbruk i Skärblacka och Stora Ensos pappersbruk på Gruvön. Namnet 

Billerud har dock anor från år 1883. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder varje år och 

har totalt, inom koncernen 2300 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm men vår 

intervju hölls på Skärblacka pappersbruk 

(www.billerud.se, 2008-05-06). 
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Den person som vi intervjuade heter Christer Davidsson och hans position inom 

organisationen är personalchef. Innan Christer Davidsson blev personalchef på Billerud, 

Skärblacka var han bland annat personaldirektör på Systembolaget, Sverige. Christer 

Davidsson är en person som gått den långa vägen för att nå den position han har idag. 

Christer Davidsson har inte någon speciell utbildning. Christer Davidsson har genom lång 

arbetslivserfarenhet fått den position som han idag besitter på Billerud.

4.1.2 Södra Cell, Mönsterås 

Södra är en ekonomisk förening som ägs av 50 000 olika skogsägare. De skogsägare som 

är med i denna ekonomiska förening äger drygt hälften av all privatägd skog i de 

områden där Södra avverkar skog. Hela Södras verksamhet består av fem olika 

affärsområden. Dessa är: Södra skog, Södra Timber, Södra Cell, Gapro och Södra 

vindkraft. Det affärsområde som vi valt att intervjua är Södra Cell i Mönsterås. Södra 

Cell inriktar sig på pappersmassa, och organisationen en världsledande tillverkare för den 

öppna marknaden. Totalt inom Södra finns det 3700 anställda och inom Södra Cell finns 

1900 av dessa. Södra Cell har 10 olika pappersmassabruk i Sverige. På Södra Cell i 

Mönsterås jobbar det cirka 480 personer (www.sodra.com, 2008-05-06).

Den person som vi intervjuade på Södra Cell heter Anna Ekberg. Anna Ekberg jobbar 

som personalman och har som uppgift att sköta personal- och lönefrågor på Södra Cell i 

Mönsterås. Anna Ekberg har jobbat inom organisationen i cirka ett år och det som lett 

henne till den position hon har idag är flera års arbetslivserfarenhet inom området och en 

utbildning, högre strategisk personalutbildning, för att bredda sina kunskaper i ämnet.

4.2 Intervjuframställning

4.2.1 Billerud, Skärblacka

Produktionsinriktad verksamhet

Billeruds verksamhet är väldigt produktionsinriktad. Med produktionsinriktad menas i det 

här fallet att de fokuserar resultatet på antal ton. Förklaringen till varför produktionen 

räknas i ton och inte pengar är enligt Christer Davidsson beroende på den beräknade 

produktionsbudgeten. Då produktionsbudgeten är beräknad i ton är de ton som 
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produktionen överstiger produktionsbudgeten med, väldigt avgörande för det slutgiltiga 

resultatet. Då pappersindustrin är en väldigt investeringstung industri, är de fasta 

kostnaderna inklusive avskrivningar väldigt höga. Om produktionen överstiger 

produktionsbudgeten med några marginaltal, då är alla fasta kostnader betalda och 

överstigande är vinst för Billerud.

Belöningssystemets uppbyggnad för medarbetare utan personalansvar

Det finns ett bonussystem för alla medarbetare på bruket, som kan ge maximalt 21 000 

kronor på årsbasis. 10 000 kronor av detta är helt och hållet produktionsbaserat och kan 

mätas per kvartal. Uppnås kvartalsbudgeten faller det ut en del i bonus första, andra och 

tredje kvartalet. Detta är en kollektiv belöning och faller ut till alla, förutom till dem som 

är med i ledningsgruppen på bruket. 

Den andra halvan av bonusen kan delas in i två delar. Den ena, lite större delen, är 

kopplat till de finansiella målen. De kopplas då till koncernens finansiella mål. 

Anledningen till detta är att suboptimering inte skall förekomma. Den andra delen av 

bonusen kallas för enkel bonus och är kopplat till koncernens Ebit-resultat, Earnings 

Before Interest and Taxes. Christer Davidsson menar att Ebit-resultatet kan vara ganska 

svårt att kommunicera om mellan de anställda och ledningen. Ebit-resultatet innebär att 

de måste vara försiktiga med vilka kostnader de drar på sig jämfört med intäkterna. Då de 

har både rörliga och fasta kostnader krävs det därför lite ekonomiinformation för att 

kunna förklara varför dessa delar skall premieras. 

Den mindre delen av bonusen är kopplat till brukets mjuka mål, som omarbetas för varje 

år. Årets mjuka mål för Billerud är att de har genomfört en medarbetarundersökning som 

mäter ett Motiverad Medarbetar Index, MMI. Där har Billerud bestämt att, varje år ska 

varje avdelning och varje grupp definiera en, två eller tre områden som de vill jobba med 

att förbättra. När en grupp anser sig vara färdig får de förklara för ledningsgruppen vad 

de har gjort och på vilket sätt. Är detta arbete väl genomfört utfaller denna bonus. För att 

ett belöningssystem skall fungera effektivt krävs det är intäkterna motsvarar kostnaderna. 

Christer Davidsson anser att de intäkter som det nuvarande belöningssystemet inbringar 



- Empiri -

43

motsvarar de kostnader som medarbetarna får ut i bonus. Christer Davidsson säger att det 

är självklart att en bonus ska falla ut när organisationen går bra då det är tack vara 

arbetarna på bruket som produktionsbudgeten hålls. 

Ledningens belöningssystem 

För ledningsgruppen är uppbyggnaden av bonussystemet nästan identiskt med 

medarbetarnas. Det vill säga, en del är kopplat till produktion, en del är kopplat till 

koncernens Ebit-resultat och en del är kopplat till ett mjukt mål. Ledningsgruppen består 

av åtta stycken individer och även de har förbättringsarbeten som de genomför och som 

det sedan diskuteras med VD:n. Christer Davidsson nämner att det finns en bonusbank 

där den högsta ledningen inom organisationen samlar på sig poäng som de sedan på lång 

sikt kan ta ut i pengar. Denna bonusbank finns endast för den högsta ledningen. 

Jämfört med hur lönerna är fördelade på bruket, skiljer de sig mer inom de olika 

befattningarna i ledningsgruppen. Därför är bonusen här kopplad till ett procenttal med 

ett tak på 20 procent av årslönen. 

Det finns ytterligare en bonus som ligger på koncernnivå. Det är ett 

vinstutdelningssystem som är kopplat till hela Billerudkoncernen. Är koncernens resultat 

bättre än ett branschindex som finns, kan det falla ut en vinstutdelning. 

Målkongruens

På grund av den starka produktionsinriktningen som Billerud har, krävs det klara och 

tydliga mål för de anställda. Detta löser Billerud genom att beräkna fram hur många ton 

som skall köras på varje maskin för varje år. Detta är sedan nedräknat till en 

genomsnittsproduktion för varje månad och dygn. För att inga missförstånd ska uppstå 

har det satts upp en resultattavla vid ingången av fabriken där alla som passerar kan se 

gårdagens produktion. Eftersom denna produktion läggs ut på brukets intranät förutsätts 

det att alla ska vara väl medvetna om hur produktionen ligger till, jämfört med 

produktionsbudgeten. Christer Davidsson fortsätter med att säga att detta är något som 

han tror är väldigt stimulerande för individerna som jobbar inom produktionen. Christer 
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Davidsson anser att med anledning av de anställdas medvetenhet om belöningssystemet 

tror han att belöningssystemet skapar viss målkongruens. Målkongruens skapas, enligt 

Christer Davidsson, av att medarbetarna har kunskap om de uppsatta målen samtidigt 

som de känner att de kan påverka storleken på deras bonus.  

Motivationsinriktad lön

Alla på bruket har en individuell lönesättning. Det innebär att de som gör ett bra jobb får 

lite mera i lön jämfört med de som bedöms för det motsatta. Detta bedöms efter 

engagemang och motivation, idérikedom och ansvarstagande. Som ett exempel på 

idérikedom kan medarbetarna lämna förslag på förbättringsåtgärder inom brukets 

verksamhet. Dessa belönas om förslagen kan förbättra arbetet eller spara pengar för 

bruket. 

Vid individuell lönesättning är det, enligt Christer Davidsson, väldigt olika hur 

medarbetarna upplever det. Det vill säga om den verkligen är individuell eller inte. Detta 

beror på att LO:s lönestrategi alltid har varit lika löner, därför tar det väldigt lång tid att 

differentiera lönerna endast en liten del. På tjänstemannasidan finns det dock en helt 

annan tradition och där tycker många att det är helt okej med stora löneskillnader. 

Christer Davidsson tror dock inte att den individuella lönesättningen kan skapa missnöje 

utan mer tvärtom, det kan skapa motivation hos medarbetarna till att arbeta hårdare. 

Uppmärksamhet

Via intranätet händer det ibland att Billerud uppmärksammar bra prestationer. Det kan 

vara en enskild individ eller en grupp som gjort något bra, som då belönas med 

uppmärksamhet. 

Billerudkoncernen har även något som heter ”månadens förbättring”. Där nomineras ett 

förslag från varje bruk en gång i månaden, sedan bestämmer koncernledningen vilket av 

förslagen som skall belönas. Det vinnande bidraget presenteras sedan på koncernens alla 

bruks intranät, där det talas om vad som har gjorts och varför belöningen har utfallit. 
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Christer Davidsson anser här att belöningen i sig inte är den primära delen, utan det är 

uppmärksamheten som uppskattas av medarbetarna. 

Medvetenhet

Eftersom alla följer produktionssiffrorna varje dag anser Christer Davidsson att 

personalen är väl medveten om vad som gäller när det handlar om produktionsbonusen. 

Även när det handlar om produktionsutfallet har de olika enheterna återkommande möten 

om hur de ligger till. Christer Davidsson fortsätter med att säga att vid det större 

bonussystemet anser han, även där, att alla är väl medvetna om hur det ligger till.  I 

vinstutdelningssystemet kan det däremot finnas vissa frågetecken i positiv bemärkelse. 

Detta genom att, när detta faller ut är det en positiv överraskning medan när det inte faller 

ut är det ingen som reagerar. 

Internrekrytering som motivationsfaktor

De som jobbar som linjechefer och har ansvar för brukets pappersmaskiner, har alla 

internrekryterats. Det beror på att de kan sin arbetsuppgift och sin maskin. Inom Billeruds 

produktionsapparat är det oftast så att om operatören har någonting som han eller hon 

undrar över, frågar de oftast kollegor i närheten. Därför är det viktigt att linjechefen kan 

sin sak. Därför anser ledningen på Billerud att det är en fördel om linjechefer kommer 

underifrån och kan produktionskedjan. Detta kan enligt Christer Davidsson ses som en 

stor motivationsfaktor, då det visar att om en individ är duktig har denne möjlighet att 

arbeta sig uppåt. 

Inre- och yttre belöningar

Christer Davidsson anser att det finns skillnader mellan inre- och yttre belöningar på 

olika organisationsnivåer. För produktionspersonal anser Christer Davidsson att det är lön 

och personlig utveckling som är den viktigaste delen och inte så mycket status. Inre 

utveckling i form av personlig utveckling är, enligt Christer Davidsson, också viktig. Som 

chef anser Christer Davidsson att det först och främst är maktpositionen som väger 

tyngst. Från början kan det mycket väl vara nyfikenheten att leda människor samt 
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möjligheten att utvecklas. Christer Davidsson menar dock att det är makten som 

individen vill åt. 

Belöningssystemets effekt

Belöningssystemet är medvetet uppbyggt på ett sådant sätt att, vid normalproduktion, och 

lite över, skall det falla ut en liten del i bonus. Christer Davidsson säger att det har blivit 

en del av medarbetarnas lön. Då detta är väl etablerat och att det har fallit ut varierande 

summor år från år, accepterar arbetarna att det inte kan bli full bonus varje år. Skulle 

Billerud ta bort det nuvarande belöningssystemet, skulle detta påverka medarbetarna 

väldigt negativt. Christer Davidsson anser vidare att belöningssystemet bidrar till att det 

är bra stämning på bruket med bra medarbetare. Utan belöningssystemet skulle detta 

förändras och personalomsättningen öka. Med anledning av detta kan Billerud inte tänka 

sig att ta bort belöningssystemet helt. 

Christer Davidssons egna reflektioner om Billeruds nuvarande 

belöningssystem

Drömmen, enligt Christer Davidsson, vore att ha ett belöningssystem som kopplas ner till 

varje individ. Detta kräver dock väldigt mycket administration, väldigt mycket tid och 

uppföljningsmetoder för att det skall kunna uppfattas som rättvist. Christer Davidsson 

fortsätter med att säga att rättvisa är ett väldigt svårt begrepp när man talar om lön. Något 

som är rättvist för en person behöver inte vara rättvist för en annan, hävdar han. För att ett 

belöningssystem, som kopplas ner till varje individ, skall bli väl mottaget och kunna fylla 

sin funktion, måste kriterier skapas som uppfattas av så många som möjligt som rättvisa. 

Detta innebär i sin tur att, ett individuellt belöningssystem måste på detta sätt vara 

kopplat till sådana saker som var och en har möjlighet att påverka och som går att följa 

upp, samt att mäta. 
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4.2.2 Södra Cell

Belöningssystemets uppbyggnad för medarbetare utan personalansvar

Anna Ekberg berättar att Södra cell har ett belöningssystem som är uppbyggt med 

lönesystemet som grund. Alla har samma ingångslön men det tillkommer därefter en 

befattningslön. Två arbetare med samma befattning, som jobbar heltid, har samma lön när 

de är fullbetalda. Det som kan skilja dessa åt är en individuell lön som bestäms genom 

fyra olika kriterier. Dessa är: utbildning, erfarenhet samt två subjektiva bedömningar som 

är produktivitet och kvalitet. Personalen blir utvärderade en gång varje år, utifrån den 

bedömningen utgår en individuell lön. Anna Ekberg säger att det finns bonussystem som 

alla får ta del av. Detta bonussystem täcker in såväl tjänstemän som medarbetarna på 

bruket, alla får lika stor del av bonusen. Bonusen är baserad på årsbasis och som mest kan 

den bli 100 procent av månadslönen personen i fråga har. Bonusen är baserad på bland 

annat organisationens produktivitet, produktvolym, särkostnader, samkostnader 

kapitalkostnad och kvalitetskostnad. Särkostnad är kostnaden för insatsråvaran, det vill 

säga till exempel ved och kemikalier. Samkostnad är gemensamma kostnader som till 

exempel lön och förbrukningsmaterial. Anna Ekberg tillägger att det inte är ofta som 

bonusen kommer upp till hela 100 procent, oftast är den lägre. Anna Ekberg berättar att 

förra året uppgick bonusen till 16 procent av hennes lön. Det finns både individuella 

belöningar och gruppbelöningar, vilket Anna Ekberg anser är bra. Anna Ekberg anser att 

detta leder till att personer inte enbart tänker på sig själva utan även på sin omgivning. 

Det finns även andra förmåner på Södra Cell. Vad gäller ledighet har alla ett 

arbetstidkonto för arbetstidsförkortningar. Den tid som arbetarna samlar på sig på detta 

konto kan de välja att ta ut i ledighet, pension eller som i extra lön. Sedan finns det även 

semesterspridningsdagar, dessa räknas ut på årsbasis.  Om dessa dagar kommer upp till 

en viss nivå får alla arbetare fem extra dagars ledighet. Denna bonus kan arbetarna välja 

om de vill avsätta till pension, ta ut i ledighet eller ta ut som extra lön. En annan bonus 

som finns tillgänglig på Södra Cell är ”specialuppdrag”. Denna bonus utfaller då arbetare 

tar på sig uppgifter som faller utanför deras befattningsramar. Anna Ekberg påpekar att 

det även finns en belöning som många inte tänker på, nämligen kompetensutveckling. 

Individuellt tillsammans med närmsta chef, under ett utvecklingssamtal, försöker de 
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tillsammans komma på hur arbetaren kan utvecklas. Det finns även gemensamma 

aktiviteter som organisationen anordnar som kan ses som en bonus. Cheferna på Södra 

har ett eget utvecklingsprogram, cup. Det går ut på att alla cheferna någon gång per år 

träffas och diskutera värdegrunder och värderingar inom organisationen. 

Belöningssystemets uppbyggnad för ledningen

När det gäller belöningssystemet för ledningen berättar Anna Ekberg att alla tjänstemän 

har en individuell lönesättning. Anna Ekberg påpekar att det finns ramar för vilken lön 

som skall sättas för de olika tjänstemannapositionerna. Alla som har samma befattning får 

ungefär samma ingångslön. När Anna Ekberg pratar om löneutveckling påpekar hon att 

den baseras oftast på vad personer presterar, eller om personen i fråga får andra 

arbetsuppgifter. Denna del med grundlönen är dock det ända som skiljer ledningen från 

de övriga anställda. De har exakt samma bonussystem och när det gäller ledighet har de 

samma förutsättningar. 

Målet med belöningarna

Anna Ekberg säger att på Södra Cell är målet med belöningar att organisationen både vill 

vara attraktiv som arbetsgivare, samtidigt vill de belöna bra prestationer, så att nuvarande 

arbetare vill stanna inom organisationen. Anna Ekberg säger att grundlönen i det 

nuvarande lönesystemet är en så pass stor del av hela lönen vilket medför att lönerna på 

bruket är ganska jämna. Befattningslönen och den individuella lönen är ganska liten, sett 

till helheten, men det finns en marginell skillnad som kan avläsas om en förändring av 

befattning inträffar. Skillnaden är marginell och Anna Ekberg tror därför att målet med 

belöningarna, hos de redan anställda, inte riktigt bidrar till någon extra motivation. Om en 

enskild anställd vill påverka belöningarna får de gå genom de fackliga representanter som 

till viss del är med och utarbetar belöningssystemet på Södra Cell. En annan slags 

belöning som Anna Ekberg tar upp är befordran. Internrekryteringar är något som 

förekommer på Södra men för att nå till de högre positionerna inom organisationen krävs 

mer än bara erfarenhet inom ett område. Att jobba sig upp till exempelvis maskinchef 

eller platschef är inte alls omöjligt. Anna Ekberg säger att det finns många exempel där 
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detta förekommit inom organisationen. Oftast är det också en fördel då personen kan 

maskinen och dess funktioner. 

Inre- och yttre belöningar

Om man styrs av inre och yttre belöningar är väldigt personligt, säger Anna Ekberg. 

Anna Ekberg tror inte att det går att säga vad som föredras på de olika nivåerna inom 

organisationen. Anna Ekberg tror att det säkert finns någon i ledningen som prioriterar 

inre belöningar före yttre, medan en annan tycker tvärtom. Anna Ekberg tror att det är 

exakt likadant nere på bruket. 

Kostnader för belöningssystem 

Anna Ekberg tror inte att de kostnader som organisationen lägger ut på belöningssystemet 

motsvarar deras intäkter. Detta grundar Anna Ekberg på att bruket är 50 år gammalt och 

det är väldigt många arbetare som arbetat på bruket under en lång tid. Dessa personer har 

inte några andra belöningssystem att jämföra med. Med anledning av detta tror Anna 

Ekberg inte att arbetarna uppskattar belöningar på samma sätt som de kanske skulle göra 

om de tidigare varit i en annan organisation. De förmåner som finns med ledighet och 

andra förmåner ses som en självklarhet hos många, därför uppskattas det inte lika mycket 

hos alla arbetare. Anna Ekberg, som inte varit så länge på Södra Cell, säger att dessa 

förmåner är jättebra och som relativt ny uppskattar hon förmånerna mycket. Anna Ekberg 

säger att egentligen måste arbetarna inte prestera speciellt bra för att få tillgång till 

förmånerna och i och med detta tror hon inte att kostnaderna som betalas ut motsvarar 

intäkterna. Organisationen går dock väldigt bra men Anna Ekberg tror det ligger andra 

faktorer bakom detta.

Målkongruens

Alla på Södra Cell får tillgång till målen som sätts inför varje år, dessa kommer upp på 

organisationens intranät.  Anna Ekberg säger att det dock inte är säkert att alla går in och 

läser om målen men Södra Cell har i alla fall givit ut informationen till alla sina anställda. 

Det finns även en resultattavla precis innanför portarna där arbetarna varje dag kan avläsa 

produktionen under de senaste tre dagarna. Detta medför att arbetarna på ett eller annat 
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sätt får tillgång till siffror som de kan koppla till organisationens uppsatta mål. Anna 

Ekberg tillägger att cheferna inte personligen kan gå runt till alla arbetarna för att 

informera om allt, därför är intranätet en bra lösning när det gäller informationsspridning. 

Det är när organisationen uppnår de uppsatta målen som en bonus faller ut. Trots att alla 

anställda har tillgång till målinformationen tror Anna Ekberg att belöningssystemet i sig, 

inte medför målkongruens. Anna Ekberg säger att arbetarna inte jobbar hårdare för att de 

vet vilka mål som är uppsatta, arbetarna har sina rutiner och följer dessa.   

För- och nackdelar med nuvarande belöningssystem

Lönesystemet har funnits i ungefär tre år och den största skillnaden gentemot det förra 

lönesystemet är att det blivit lite mer differentierat gällande lönerna. Lönerna har efter 

bytet av lönesystem blivit lite mer utspridda. Tidigare var lönen, trots befattning, i stort 

sett samma. Anna Ekberg tror att de äldre inte riktigt uppskattar detta. De är vana vid att 

alla skall ha lika lön. Anna Ekberg tycker dock att det nya systemet är bättre än det 

gamla. De som vill ta på sig mer arbetsuppgifter och utvecklas får betalt för det. 

Fördelarna med Södras belöningssystem är enligt Anna Ekberg, helt klart ledigheten och 

bonusen. Ledigheten är något som Anna Ekberg tror väger tungt när det gäller Södras 

belöningar. Anna Ekberg tror att alla inom organisationen uppskattar dessa lediga dagar, 

trots att vissa ser det som en självklarhet. 

Anna Ekbergs egna reflektioner om Södra Cells nuvarande 

belöningssystem

Anna Ekberg talar om att ”ibland känner jag att det kanske skulle vara bra om alla hade 

samma lön, det skulle inte bli lika mycket tjafs då”. Detta är dock egentligen inte vad 

Anna Ekberg vill med belöningssystemet. Egentligen vill Anna Ekberg ta bort 

grundlönen helt och hållet och istället basera varje individs lön på befattningen. Anna 

Ekberg säger att ”befattningslönen skulle vara den största delen, därefter skulle det 

tillkomma en individuell lön som utgår efter det personen presterar. Det skulle även 

finnas något som liknar dagens specialuppdrag, det vill säga att den som tar på sig extra 

uppgifter, utanför sin ordinarie post, skall kompenseras på ett vettigt sätt”. 
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4.3 Enkätframställning

Vår enkät var tänkt att blir besvarad av tio stycken arbetare utan personalansvar på 

Billerud och Södra Cell. Det är dock endast sju stycken av dessa enkäter som blivit 

besvarade på de båda organisationerna, något som vi ej kunnat påverka. De data som vi 

fått fram, med anledning av denna studies syfte, är väldigt givande, vilket vi kommer att 

presentera nedan.

4.3.1 Billerud

Arbetarna på Billerud som har besvarat våra enkäter anser att de känner till vilka 

belöningssystem som berör dem. Utifrån undersökningen utläser vi att arbetarna är väl 

insatta i hur belöningssystemen är uppbyggda och hur de påverkar dem. Detta kopplas 

ihop med att ledningen har gjort ett väl genomfört arbete med att informera arbetarna på 

bruket om belöningssystemen och dess funktioner. Dock skulle informationen ytterligare 

kunna förbättras. 

Fem av sju arbetare skriver att de har möjlighet att påverka storleken på sin eventuella 

bonus. Påverkbarheten anser arbetarna inte är hundraprocentig, den skulle relativt kunna 

vara större. Trots att den personliga påverkbarheten är ringa, anser majoriteten av 

medarbetarna att gruppen har möjligheten att påverka utfallet av bonusen. 

Belöningssystemet skapar även en ”vi-känsla”. Vi läser följande: ”Beroende på avsaknad 

av koppling mellan personlig insats och belöningssystem. Anser dock att systemet skapar 

vi-anda och är rättvist”. En annan arbetare skriver: ”Bidrar till samarbete, framför allt i 

produktionen, eftersom bonussystemet är kollektivt. Alla får lika mycket alternativt 

ingenting alls”. Dessa tankar sammanfattar den ”vi-känsla” som finns bland Billeruds 

medarbetare. Belöningssystemets påverkan till att nå högre motivation i arbetarnas

individuella arbete kan utvecklas ytterligare. Enligt enkätundersökningen ser vi att det är 

jämt mellan arbetare som anser att belöningssystemet motiverar dem och arbetare som 

inte anser sig bli motiverade av systemet. Vi kan utläsa detta från en enkät: ”Det är inte 

belöningssystemet som motiverar mig till att göra ett bra jobb, det är andra faktorer. 

Dock innebär belöningssystemet att vi som grupp får en belöning för att vi kämpat bra 
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ihop och uppnått våra mål. Detta medför en ”kick” för bra samarbete fortsättningsvis”. 

Vi kan även läsa: ”Lönen är en viss del av belöningen och jag använder mig av mina 

prestationer i jobbet när jag har mitt lönesamtal, så visst är det motiverande att göra ett 

bra jobb”. 

En del i den goda informationen som ledningen på Billerud genomfört har medverkat till 

att alla medarbetare som besvarat våra enkäter känner till organisationens uppsatta mål. 

Vetskapen om organisationens uppsatta mål bidrar till en viss motivationshöjning bland 

arbetarna till att uppnå dessa, det bidrar till en viss målkongruens. En arbetare skriver: 

”En positiv del är de tydliga, mätbara mål för produktionen som avläses regelbundet och 

som kan sporra drift/underhåll till att jobba lite extra i slutet av ett kvartal”.

Den vi-känsla som finns på Billerud bidrar att arbetarna anser att gruppbelöningarna är

viktigare än den individuella belöningen. Vi kan utläsa följande från en arbetares svar: 

Den individuella belöningen handlar om för lite pengar per bonusgrundande uppgift. 

2000 kr före skatt spelar inte så stor roll för min ekonomi”. 

På frågan om arbetarna föredrar inre- eller yttre belöningar ser vi en väldigt jämn 

fördelning. Att generalisera vad som föredras på Billerud är inte möjligt. Något som vi 

ändå kan utläsa från en enkät är följande: ”Tycker båda fyller ett syfte men utan inre 

belöning anser inte jag att yttre är tillräckligt. Har man dock inre belöning klarar man 

sig utan den yttre”. Detta är något som stämmer in på de flesta svaren som vår 

enkätundersökning har fått fram.

4.3.2 Södra Cell

Alla arbetare som besvarat enkäten känner till vilket belöningssystem på Södra Cell som 

berör just den personen. De känner till belöningssystemet bra. Majoriteten anser dock att 

de inte känner till belöningssystemet till fullo. Att arbetarna inte känner till 

belöningssystemet till fullo beror till stor del på brist i kommunikationen mellan ledning 

och medarbetare.
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En klar majoritet känner till organisationens mål. Dock anser majoriteten att, vetskapen 

om organisationens mål inte bidrar till en ökad motivationsfaktor till att följa de uppsatta 

målen. Med anledning av detta medför inte vetskapen om organisationens mål 

tillsammans med belöningssystemet till målkongruens på Södra Cell. Enligt resultatet på 

denna enkät ser vi ett samband med att samtliga anställda anser att de ej kan påverka 

storleken på sin eventuella bonus. Detta blir ytterligare förtydligat med anledning av att, 

alla arbetare hävdar att de inte når högre motivation till att utföra sitt arbete med hjälp av 

belöningssystemet. Citerat från en enkät kan vi läsa följande: ”Verkar omöjligt att uppnå 

en bra bonus numera. Koncernen gör större vinster men detta märks inte på bonusen”. 

På en annan enkät läser vi följande: ”Mitt yrke värderas i företagets syn som väldigt 

ringa när det gäller produktionspåverkan, vilket naturligtvis gör att motivationen tyvärr 

ej är så hög”.

På frågan om vilken sorts belöning som de anser är bäst ur ett individuellt perspektiv 

svarade fem av sju arbetare att, den yttre belöningen är den som är mest intressant. 

De nackdelar respektive fördelar som arbetarna anser att det nuvarande 

belöningssystemet har är mestadels beskrivna som negativa aspekter. Här utläser vi 

följande negativa åsikter, citerat arbetare på Södra Cell: ”Nackdelen är att ribban höjs 

efter ett lönsamt bonusår. Det blir svårare och svårare att uppnå en skälig bonus med 

fabriken i nuläget”. Vidare läser vi: ”Problemet är att det är ett krångligt 

produktivitetsbonussystem. Det spelar i stort sett ingen roll hur bra företaget går 

resultatmässigt, vi får ingen större utdelning ändå! Krångliga parametrar gör att det är 

svårt att följa utvecklingen av bonusen under året. Ekonomer räknar fram och redovisar 

med jämna mellanrum, med det är väldigt krångligt!”. På den positiva sidan kan vi läsa 

att arbetarna är nöjda med att OB-tillägg och övertid är baserat på procent av grundlönen.
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5 Analys

I detta kapital kommer vi att jämföra vår insamlade empiri med vår referensram. Vi 

kommer att analysera hur väl teorierna stämmer överens med våra undersökta 

organisationer. Vi kommer även att analysera de skillnader vi påträffat mellan 

organisationernas belöningssystem. Vi kommer även att undersöka om det finns några 

skillnader på belöningssystemen när det gäller ledningen jämfört med de anställda på 

bruken.

5.1 Målkongruens

Syftet med ett belöningssystem är, enligt Lars A. Samuelson (2004), att motivera 

arbetarna till att arbeta mot organisationens uppsatta mål. Det vi kan se, utifrån våra 

besvarade enkäter, är att medarbetarna i de båda organisationerna är väl medvetna om 

vilka mål som organisationerna satt upp. Genom att arbetarna vet vad de måste prestera 

för att uppnå de uppsatta målen, anser vi att det kan leda till ökad motivation. En uppgift

som organisationsledningen har är, att genom belöningssystemet skapa målkongruens 

mellan de olika organisationsnivåerna. Målkongruens, enligt Andrew J. Elliot & Carol S. 

Dweck (2005), är att få individens nyttomaximerande samt egenintresse att stämma 

överens med organisationens uppsatta mål. På Södra Cell anser Anna Ekberg att 

belöningssystemet inte medför målkongruens, medan Christer Davidsson på Billerud 

antyder att deras belöningssystem skapar viss målkongruens. Christer Davidsson tror 

detta beror på de klara och tydliga mål, för produktionen, som Billerud har ställt upp. 

Även i vår enkätundersökning kan vi läsa följande: ”En positiv del är de tydliga, mätbara 

mål för produktionen som avläses regelbundet och som kan sporra drift/underhåll till att 

jobba lite extra i slutet av ett kvartal”.

Anna Ekbergs åsikt gällande målkongruens stärks av vår enkätundersökning på Södra 

Cell. Genom denna undersökning ser vi att arbetarna känner till organisationens mål. 

Trots detta bidrar inte belöningssystemet till att stärka motivationen i det dagliga arbetet. 

Belöningssystemet bidrar alltså inte till målkongruens på Södra Cell. Detta talar då emot

det som Lars A. Samuelson (2004) anser att ett belöningssystem skall syfta till. Det som 
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Christer Davidsson säger om målkongruens stärks, även det, av vår enkätundersökning på 

Billerud. I denna undersökning ser vi att, från arbetarnas sida, vetskapen om 

organisationens uppsatta mål bidrar till en viss motivationshöjning för att uppnå dessa. 

Detta anser vi är en positiv del i Billeruds arbete med målkongruens.

Orsaken till att Anna Ekberg och medarbetarna på Södra Cell inte upplever det nuvarande 

belöningssystemet som medverkande till målkongruens, anser vi till viss del kan bero på 

det som Robert N. Anthony & Vijay Govindarajan (2007) skriver om interna och externa 

faktorer. Robert N. Anthony & Vijay Govindarajan (2007) skriver att när en organisation 

konstruerar ett belöningssystem är det viktigt att i beräkningarna ta med den informella 

processen. Denna process bör stämma överens med den formella processen för att 

implementera organisationsstrategier effektivt. Den informella processen består av 

interna och externa faktorer. De externa faktorerna är normer över önskvärda beteenden 

som existerar i det sociala livet. Dessa normer innefattar grupper av attityder som 

kollektivt sammanfattas som arbetsetik, vilket grundar sig i de anställdas lojalitet mot 

organisationen. Vi anser att implementeringen av det belöningssystem som Södra Cell 

använder sig av har svårt att stämma överens med de externa faktorerna. Detta medför 

konflikter mellan belöningssystemets uppbyggnad och de anställdas sociala normer. De 

interna faktorerna, vilka behandlar organisationens inre kultur, har byggts upp på Södra 

Cell i årtionden medan det nuvarande belöningssystemet endast har funnits under en 

relativt kort tid. Vi hävdar att detta kan vara en faktor som påverkar de negativa tankarna 

gällande Södra Cells målkongruens, då vi anser att organisationens inre kultur inte 

stämmer överens med det nytänkande belöningssystemet.

5.2 Belöningsformer

Vid uppfyllelse av en organisations mål utfaller belöningar till de anställda. En belöning 

kan se ut och uppfattas på olika sätt beroende på vem man frågar. Arne Svensson & Lars 

Wilhelmson (1988) skriver att det finns mängder av olika belöningar. Det kan handla om 

lön, bonus, befordran eller andra sorters utmärkelser. På Billerud och Södra Cell anser 

Christer Davidsson och Anna Ekberg att lönen är en motivationsfaktor. Att ha lönen som 

en motivationsfaktor är inte en självklarhet om vi ser till teorin. I Frederick Hertzbergs 
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tvåfaktorteori ser vi att lönen inte är en motivationsfaktor, där ses istället lönen som en 

hygienfaktor (Robbins, 2000).  Lars A. Samuelson (2004) skriver däremot att ”lönen 

betraktas som företagets främsta motivationsfaktor”, (s. 153). Arne Svensson & Lars 

Wilhelmson (1988) är inne på samma spår som Lars A. Samuelson. De anser att lönen är 

en viktig del av belöningssystemet, men oftast ses inte lönen som en belöning utan som 

en självklarhet hos de anställda. Den bästa kopplingen till något av de tre olika synsätten 

på lön hos Billerud och Södra Cell, anser vi, är Arne Svenssons & Lars Wilhelmsons

(1988) syn. Båda organisationerna anser att lönen är en viktig del. Både på Billerud och 

Södra Cell betonar Christer Davidsson och Anna Ekberg att de anställda ser lönen som en 

självklarhet och inte som en belöning. Vi tror att om lönen endast skulle baseras på 

produktionsvolym skulle motivationen sjunka betydligt. Även om de anställda ser lönen 

som en självklarhet och inte som en direkt bonus, har den ändå någon sorts påverkan på 

de anställda. Vi tror att utan en fast lön skulle de anställda känna en större osäkerhet för 

framtiden. 

5.3 Lönesystemet

Lönerna är uppbyggda på två olika sätt på de olika organisationerna. På Billerud 

använder organisationen sig av individuell lönesättning för alla anställda. Lars A. 

Samuelson (2004) skriver att individuella lönebildningar skapar engagemang och 

motivation hos de anställda. Individuella kontrakt skrivs då mellan två parter och lön 

samt andra ersättningar diskuteras. Dessa betalas sedan ut utifrån de uppnådda resultat 

som individen visar. På Billerud är det uppbyggt som Lars A. Samuelson (2004) 

beskriver det. De som gör ett bra jobb får mer i lön och de som gör ett dåligt jobb får 

mindre i lön. Vi anser att Lars A. Samuelson inte ser till helheten i sitt resonemang. Även 

om individuell lönesättning till stor del kan skapa engagemang och motivation hos de 

anställda, kan det samtidigt vara en stor anledning till avundsjuka. Risken är, anser vi, 

särskilt stor där en grupp anställda har liknande arbetsuppgifter men differentierade löner. 

På Billerud bedöms personalen på bruket varje år utifrån engagemang, motivation, 

idérikedom och ansvarstagande. Här ser vi inga likheter med det lönesystem som Södra 

Cell använder sig av. På Södra Cell finns det endast en liten del av individuell 

lönesättning. Alla anställda har samma ingångslön, det som dock skiljer brukspersonalen 
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åt är befattningslönen och den lilla individuella lönen. Två personer med samma 

befattning har lika lön på Södra Cell. Anna Ekberg säger att den individuella lönen som 

kan skilja arbetarna åt, inte är tillräckligt stor för att påverka den totala lönen nämnvärt. 

A. G. Hopwood (1973) anser att påverkbarheten från en individ skall vara 

utgångspunkten vid utformningen av ett belöningssystem. Lönesystemet är en del av 

belöningssystemet hos de båda organisationerna. Här ser vi en klar skillnad på hur de

båda organisationerna valt att bygga upp sina lönesystem. På Billerud, som har 

individuell lönesättning, har arbetarna på bruket större möjlighet att påverka sin grundlön 

på en individuell nivå genom samtal med personalchefen. 

”Lönen är en viss del av belöningen och jag använder mig av mina prestationer i jobbet 

när jag har mitt lönesamtal, så visst är det motiverande att göra ett bra jobb”

(Svar från enkätundersökning, Billerud)

På Södra Cell däremot, kan personalen endast påverka sin lön på gruppnivå genom 

samtal med personalchefen. Här anser vi att Södra Cell har en svaghet i sin uppbyggnad 

av belöningssystemet. Även i vår enkätundersökning har majoriteten av de anställda på 

Södra Cell svarat att de känner att deras påverkbarhet är väldigt låg. Detta hävdar vi får 

konsekvenser som omotiverad personal. De anställda känner att bra arbete inte kan 

medföra hög bonus.  På Billerud är påverkbarheten bland arbetarna större än på Södra 

Cell, dock inte hundraprocentig. På Billerud anser vi att, genom en individuell

lönesättning kan personalen känna sig väl tillfreds med sin lön. De känner att de har 

påverkat utgången på lönen. Detta gör att personalen känner sig nöjd med lönen och på så 

sätt känner motivation att gå till arbetet. På Södra Cell har alla samma lön, trots att en 

person utför ett bättre jobb än någon annan. Vi tror att detta kan leda till interna 

motsättningar och brist på motivation att utföra sitt arbete på ett bra sätt.

5.4 Bonussystemet

På Billerud finns ett bonussystem som maximalt kan ge 21 000 kronor på årsbasis. 

10 000 kronor av dessa är produktionsbaserat och kan mätas per kvartal. Uppnås 

kvartalsbudgeten utfaller en bonus. Den resterande delen av bonusen är kopplat till 
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koncernens finansiella mål och koncernens Ebit-resultat. Produktionen läggs ut på 

intranätet och alla anställda inom Billerud vet vad de måste prestera för att en bonus skall 

utfalla. Detta skall, enligt Christer Davidsson, motverka att enskilda individer inte gör sitt 

jobb. Alla göra istället sitt yttersta för att gruppen skall prestera. Enligt vår 

enkätundersökning på Billerud anser en stor majoritet av medarbetarna att de har 

möjlighet att påverka storleken på sin eventuella bonus. Vi ser även utifrån denna 

enkätundersökning att den individuella påverkbarheten inte är hundraprocentig. Trots att 

den inte är stor, anser majoriteten av medarbetarna att gruppen har möjligheten att 

påverka utfallet av bonusen. 

På Södra Cell finns ett bonussystem som alla inom organisationen tar del av. Bonusen är 

baserad på årsbasis och kan som mest uppgå till 100 procent av den anställdes 

månadslön. Denna bonus är baserad på organisationens produktivitet, produktvolym, 

särkostnad, samkostnad, kapitalkostnad och kvalitetskostnad. Även på Södra Cell läggs 

information gällande resultatet ut på intranätet och på så sätt är organisationerna 

likartade. Enligt vår enkätundersökning vet de anställda vad de måste prestera för att få 

en bonus vid årets slut. 

Det vi kan se utifrån detta är, rent siffermässigt, att om allt går som det ska, blir bonusen 

på Södra Cell högre än på Billerud. Enligt vår enkätundersökning på Södra Cell är de 

anställda inte nöjda med bonusens storlek och utformning. Det som ser bra ut på pappret 

är inte lika bra i verkligheten. Arbetarna på Södra Cell som besvarat våra enkäter skriver

sammanfattat att trots att företaget gått bättre och bättre för varje år, ser de inte någon 

större skillnad på bonusens storlek. På Billerud känner dock de anställda att de kan 

påverka bonusen på gruppnivå och är nöjda med bonussystemets uppbyggnad. Detta är en 

stark faktor som vi anser påverkar om belöningssystemet medför målkongruens eller inte. 

Vi anser att, om de anställda känner att organisationen går bra men inte får någon extra 

ersättning för det arbete som de utför, är det också svårt att uppnå målkongruens inom 

organisationen. Detta stärks även av den enkätundersökning som vi genomfört inom de 

båda organisationerna. Billerud anser där att deras belöningssystem skapar viss 
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målkongruens medan Södra Cell anser att deras belöningssystem inte medför 

målkongruens.  

5.5 Internrekrytering

Internrekrytering är en form av belöning som inte nämns ofta. Citerat från Bruno Frey 

“Individuals have an innate desire to distinguish themselves from other individuals. 

People have a strong urge to be better then others” (Bruno Frey, Giving receiving 

awards, s. 379). Detta citat anser vi passar bra in på både Billerud och Södra Cell. Detta 

med anledning av det som Bruno Frey skriver om att individer har en vilja att bevisa sig 

bättre än andra. Detta passar bra in på båda organisationernas internrekrytering. Inom

internrekrytering anser vi att individer har en vilja att nå så högt som möjligt inom 

organisationen, vilket i sin tur motiverar dem till ett bra arbete. På Både Billerud och 

Södra Cell förekommer internrekrytering i relativt stor utsträckning. Inom båda 

organisationerna är det möjligt för bruksarbetarna att arbeta sig uppåt inom 

organisationen, de jobbar exempelvis som maskinchef, avdelningschef eller dylikt. De 

personer som känner att de vill växa och utvecklas har inom båda organisationerna goda 

möjligheter till befordran. Christer Davidsson och Anna Ekberg hävdar att detta ses som 

en stark motivationsfaktor till bättre prestationer hos de anställda. Utifrån de fakta vi 

studerat anser vi att internrekrytering är en primär del inom organisationer. När 

organisationer använder sig av internrekryteringar ökar detta de anställdas motivation till 

att utvecklas och genomföra ett bra arbete. Victor Vroom (1964) nämner i sin

förväntningsteori att varje individ har en förväntan till om en arbetsuppgift skall bli 

lyckad eller misslyckad. Genom Billeruds och Södra Cells användning av 

internrekrytering anser vi att de tar hänsyn till Victor Vrooms förväntningsteori. Båda 

organisationerna framhåller vikten av att relatera individens motivation och handling till 

organisationens och individens mål. Detta anser vi är en del av Billeruds och Södra Cells 

arbete för att skapa målkongruens. 

5.6 Uppmärksamhet

Arne Svensson & Lars Wilhelmson (1988) skriver att alla människor vill ha uppskattning 

och beröm om de gjort något bra. På Billerud uppmärksammas bra prestationer. Det kan 
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vara en enskild individ eller en grupp som gjort något extra bra. Detta tillsammans med 

”månadens förbättring” är ett bra sätt att belöna bra prestationer. Christer Davidsson 

hävdar att denna monetära bonus inte är speciellt stor och inte den primära delen, 

bonusen är istället den uppmärksamhet som individerna får. Detta skriver även Bruno 

Frey om i sin artikel, Awards as compensations. ”The material Costs of awards are quite 

low for the donor but the value may be very high for the recipient”( s. 7). 

Uppmärksamhet och uppskattning har även Abraham H. Maslow berört. Abraham H. 

Maslow skriver i sin behovshierarki att uppskattningsbehovet är något som är viktigt för 

personer, känslan av att prestera något bra, att tro på sin egen kompetens. Detta är något 

som Billerud framhäver när de varje månad presenterar ”månadens förbättring”. Vi anser 

att denna belöningsform går att jämställa med de monetära belöningarna. Genom att få 

bekräftelse i form av icke monetära belöningar, anser vi att arbetaren blir stimulerad till 

att vilja utveckla sig ytterligare.  På Södra Cell använder de sig av en bonus som utfaller 

när arbetare tar på sig uppgifter som är utanför deras befattningsramar. Detta anser vi är 

ett led i att visa tacksamhet för det arbete som den anställde genomfört. Vi tror, med 

anledning av denna bonus, att medarbetaren känner sig uppmärksammad och väl till 

mods med den resurs som denne har medverkat till.

5.7 Individuella eller gruppbaserade belöningar

Om belöningar skall baseras på individuella prestationer eller grupprestationer kan vara 

en väldigt svår fråga att besvara. Lars A. Samuelson menar att det är en avvägning mellan 

å ena sidan antagandet om att ensidigt individuella belöningar går ut över ett 

grupporienterat beteende. Å andra sidan menar Lars A. Samuelson att, antagandet om att 

gruppbelöningar leder till att individen tappar motivation och inte längre förstår hur den 

egna insatsen bidrar till helheten. Ett sätt att hantera denna situation är, enlig Lars A 

Samuelson, att basera den totala gruppbelöningen på resultatmått som speglar 

grupprestationer. Lars A. Samuelson (2004) tar i sin bok om belöningssystem upp att en 

individ i skydd av gruppen kan vara oföretagsam och ändå erhålla bonus om gruppen 

presterar ett bra resultat. Precis som Lars A. Samuelson skriver om gruppbelöningar, är 

den produktionsbaserade bonusen på Billerud och Södra Cell grupporienterad, där 

gruppen och inte individen blir belönad. I de svar vi fått från vår enkätundersökning har 
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vi inte upptäckt att någon person inte anstränger sig på grund av den gruppbaserade 

belöningen. Vi tror att arbetarna gör sitt jobb oavsett den extra belöningen, då det är detta 

jobb som gör att arbetaren får sin lön. Det finns skillnader på uppbyggnaden av de 

individuella belöningarna på Billerud och Södra Cell. På Billerud använder de sig av 

individuell lönesättning. Vi ser detta som en individuell belöning där enskilda individer 

har möjlighet att påverka sin egen lön. Även tidigare nämnda ”Månadens förbättring” kan 

ses som en individuell belöning då denna kan falla ut till enskilda individer. Enligt vår 

intervju med Anna Ekberg är det, på Södra Cell, en större koncentration på individuella

belöningar i form av ledighet och kompetensutveckling. Denna ledighet kan tas ut genom 

individuella konton där arbetarna samlar på sig poäng. Dessa poäng kan sedan omvandlas 

till ledighet, pensionsavsättning eller extra lön. Vi saknar den individuella 

kompetensutvecklingen på Billerud samtidigt som vi saknar något som liknar ”Månadens 

förbättring” på Södra Cell. Vi bedömer att en mix av de båda organisationernas 

individuella belöningar skulle vara det som vi anser är bäst ur en motivationsaspekt. 

5.8 Inre- och yttre belöningar

Under våra båda intervjuer ställde vi en fråga angående inre och yttre belöningar. Denna 

fråga valde vi även att ha med på vår enkät, detta för att jämföra ledningens åsikter med 

medarbetarnas åsikter. På Södra Cell säger Anna Ekberg att det är väldigt individuellt om 

personer föredrar inre- eller yttre belöningar. Det kan vara olika från person till person 

beroende på vilken nivå i hierarkin som personen befinner sig. Svaren från vår 

enkätundersökning på Södra Cell säger oss att en klar majoritet föredrar yttre belöningar 

framför inre belöningar. 

På Billerud anser Christer Davidsson att synen på inre- och yttre belöningar ser 

annorlunda ut beroende på vem man frågar. Christer Davidsson säger att det finns 

skillnader på de olika organisationsnivåerna. För produktionspersonalen säger Christer

Davidsson att det är både inre och yttre belöningar som är viktiga. Motivationen hos de 

anställda på Billerud blir högre, i Christer Davidssons mening, om de anställda, samtidigt 

som de får betalt, även kan utvecklas på sin arbetsplats. Jämfört med Södra Cell där Anna 

Ekberg anser att det är en väldigt individuell bedömning om en person föredrar inre eller 
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yttre belöningar. Enligt vår enkätundersökning på Billerud är det jämt mellan inre och 

yttre belöningar när det gäller medarbetarna på bruket. De vill, som Christer Davidsson 

antyder, ha både individuell utveckling på arbetsplatsen samtidigt som de vill ha betalt i 

form av lön. Detta stämmer överens med vad personer som bevarat våra enkäter skriver. 

Vi kan till exempel utläsa: ”Tycker båda fyller ett syfte men utan en inre belöning anser 

jag inte att yttre är tillräckligt. Har man dock inre belöning klarar man sig utan den 

yttre”.  Vid en jämförelse av våra enkätundersökningar på Billerud och Södra Cell ser vi 

en skillnad på medarbetarnas syn på inre- och yttre belöningar. Vi anser även här, att en 

mix av de båda synsätten är ett bra sätt att bygga upp belöningarna på.

Christer Davidsson anser att det, på chefsnivå inom Billerud, inte är lönen som är den 

främsta faktorn till högre motivation. Det som Christer Davidsson märkt under sin tid på 

Billerud är att det är maktpositionen som lockar. Att vara chef över personer, att ha 

känslan av att kunna vara delaktig i viktiga beslut är en viktigare del för personer med 

högre status på Billerud. Dessa inre belöningar kan kopplas samman med 

självförverkligande, som är toppen på Maslows behovshierarki. Självförverkligande 

handlar om drivkraften hos individen att nå sin fulla potential (Robbins, 2000). Vi menar,

genom att förbättra sin personliga utveckling kan personer växa inom sitt arbetsområde. 

Detta anser vi kan genomföras genom att personalen får utvecklande arbetsuppgifter och

dylikt. Genom denna studie har vi tidigare iakttagit att Billerud och Södra Cell har god 

internrekrytering. Vi hävdar, genom dessa utvecklande arbetsuppgifter, att personalen 

kan bevisa sig dugliga att avancera uppåt. 

5.9 Ledningens belöningar

Ett belöningssystem ska inte endast beröra medarbetare utan även organisationernas 

ledning. Kaplan R. & Atkinson A. (1998) säger att genom att knyta bonus till önskad 

prestation ska belöningarna kommunicera och förstärka organisationens 

huvudprioriteringar. Billeruds ledning har ett eget förbättringsarbete som motsvarar 

medarbetarnas ”månadens förbättring” och medarbetarundersökningen MMI. Genom 

detta anser vi att de följer det som Kaplan R. & Atkinson A. (1998) skriver. Lars A. 

Samuelson (2004) skriver att ”Ett väl fungerande belöningssystem utmärks av att det 
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gäller alla, från högsta chefen till alla medarbetare i organisationen”(s. 167). För 

ledningsgruppen på Billerud är uppbyggnaden av bonussystemet nästan identiskt med 

medarbetarnas. Det vill säga, en del är kopplat till produktion, en del är kopplat till 

koncernens Ebit-resultat och en del är kopplat till ett mjukt mål. Skillnaden är att 

ledningens bonus beräknas på ett procenttal av årslönen. Bonusen får dock endast uppgå 

till 20 procent av årslönen. På Södra Cell har ledningen inte något speciellt bonussystem. 

Ledningen har samma bonussystem som medarbetarna på bruket. Skillnaden som kan 

uppstå är storleken på bonusen, då alla tjänstemän som besitter en högre position inom 

Södra Cell har individuell lönesättning. Kaplan R. & Atkinson A. (1998) skriver att för 

att organisationen ska kunna attrahera och behålla sina chefer skall belöningarna vara 

konkurrenskraftiga. I och med att bonusens utformning syftar till att personalen på Södra 

Cell får en viss procent av sin månadslön blir denna summa högre hos tjänstemännen 

eftersom de oftast har högre lön. Bonusen beräknas dock på samma grunder som hos de 

anställda på bruket. En belöning som endast är riktad till koncernens högsta ledning är 

bonusbanken. En bonusbank är enligt Lars A. Samuelson (2004) en plats där 

organisationsledningen kan samla poäng som sedan utbetalas under en längre tidsperiod. 

5.10 Skillnader på belöning mellan arbetarna på bruket och ledningen

Vi ser en skillnad mellan ledningens och medarbetarnas belöningssystem på Billerud. 

Uppbyggnaden är jämlik mellan de båda hierarkinivåerna. Skillnaden vi upptäckt är att 

ledningen använder sig av ett bonussystem som består av ett procenttak, 20 procent, av 

årslönen. Arbetarna däremot har ett maxtak per kvartal, vilket i slutändan kan resultera i 

en hundraprocentig bonus på 21 000 kronor per år. Vi kan här se en viss irritation bland 

medarbetarna. I vår enkätundersökning kan vi till exempel läsa följande: ”I dagsläget 

baseras bonusen per kvartal med maxtak, vilket innebär att vi kan producera mer än 

budgeterat per år men fortfarande inte få full bonus”. Vi tror att detta i längden kan 

medföra en viss irritation om arbetarna i längden känner att de inte kan få ut en full bonus 

trots ett bra arbete. På Södra Cell har vi inte upptäckt denna skillnad i belöningssystemet 

mellan ledningen och medarbetarna. Vi anser att fördelningen är mer rättvis inom denna 

organisation då både ledningens och medarbetarnas bonus baseras på den individuella 

lönen. Ledningens bonus blir visserligen högre men det beror inte på belöningssystemets 
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uppbyggnad utan istället den faktor att ledningens befattningslöner är högre än 

medarbetarnas.  

En fiktiv beräkning av ledningen bonus vid maxutdelning

Södra Cell Högst en månadslön (ledning) 55 000kr /månad
Högst en månadslön (arbetare) 25 000kr /månad

Billerud
Högst 20 procent av årslönen 
(ledning) 55 000kr /månad
Högsta bonus (arbetare) 21 000kr /år

Årslön på Billerud (ledning) 660 000 kr
20 procent av årslönen 132 000 kr

Eventuell bonus Södra Cell (ledning) 55 000 kr
Södra Cell (arbetare) 25 000 kr

Eventuell bonus Billerud (ledning) 132 000 kr
Billerud (arbetare) 21 000 kr

                                                                Källa: konstruerad av författarna

Vi ser utifrån vår fiktiva beräkning att om bonusen utfaller till fullo får ledningen på 

Billerud en högre bonus. Vi ser utifrån detta att skillnaden mellan ledning och 

medarbetare på Billerud kan bli väldigt markant med anledning av det nuvarande 

procenttaket. Denna skillnad är inte lika markant på Södra Cell där klyftan mellan 

ledningens och medarbetarnas bonus inte är lika stor. 

5.11 Rättvisa

Enligt Lars A. Samuelson (2004) har termen rättvisa en central roll för belöningssystem. 

Lars A. Samuelson anser att motivationen hos de anställda påverkas av hur de behandlas i 

förhållande till andra individer. Christer Davidsson berör ämnet rättvisa när han beskriver 

hur han önskar att belöningssystemet skall vara uppbyggt på Billerud. Christer Davidsson 

nämner att drömmen skulle vara att ha ett belöningssystem som kopplas ner till varje 

individ. Detta kräver dock väldigt mycket arbete för att uppfattas som rättvist, då rättvisa 

är ett väldigt svårt begrepp inom lönediskussioner. För att detta belöningssystem skall bli

väl mottaget och kunna fylla sin funktion, måste kriterier skapas som uppfattas av så 

många som möjligt som rättvisa. Christer Davidsson hävdar även att begreppet rättvisa är 

svårt, då individer ser på detta utifrån olika perspektiv beroende på social status och 
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leverne. Även Lars A. Samuelson skriver att rättvisa är ett svårt begrepp att tolka, han 

skriver att ”Rättvisa är det som individer upplever som rättvisa” (s. 142). Vi anser att 

Billeruds belöningssystem är rättvist uppbyggt om vi ser till fördelningen på bonusen för 

arbetarna på bruket. Vi har dock en åsikt om att belöningssystemet inte är rättvist 

uppbyggt mellan ledningen och medarbetarna då den bygger på skilda villkor. På Södra 

Cell anser vi att belöningssystemet är mer jämlikt mellan ledningen och medarbetarna, då 

bonusen utgår från samma grunder. Detta tycker vi är ett mer rättvist system att använda 

sig av när organisationer bygger sina belöningssystem 

5.12 Belöningssystemets kostnader

Något som vi anser kan vara ett problem, vilket kan medföra negativa siffror för en 

organisation, är om en organisations kostnader för belöningssystemet inte motsvarar de 

intäkter som belöningssystemet inbringar. Det gäller att de prestationer som de anställda 

utför, och de pengar som detta inbringar till organisationen, är högre än den ersättning 

som de anställda får ut. Med logiskt tänkande skall inkomsterna helst vara högre än de 

utgifter som organisationen lägger på belöningssystemet. Om vi ser till vad Billerud och 

Södra Cell anser om detta ser vi att de är av två skilda åsikter. På Billerud anser Christer 

Davidsson att kostnaderna för belöningssystemet inte är större än intäkterna. Christer 

Davidsson menar att genom att arbetarna får en högre motivation bidrar detta till en större 

produktion. Detta i sin tur bringar in inkomster till Billerud. På Södra Cell är det andra 

åsiktsuttryck. Anna Ekberg anser inte att kostnaderna för belöningssystemet motsvarar 

dess intäkter. Anna Ekberg säger att för att få ut en belöning på Södra Cell behöver 

personalen inte prestera speciellt bra. Vi anser att en grundförutsättning för att ett 

belöningssystem skall vara effektivt är att kostnaderna täcks av intäkterna. Här anser vi 

att Södra Cell har ett problem att lösa. Vi hävdar att ett belöningssystem skall finnas för 

att i slutändan skapa lönsamhet för organisationen. Är inte belöningssystemet lönsamt i 

sig är det också väldigt svårt att genom belöningssystemet skapa lönsamhet i 

organisationen. Vi ser idag att organisationen går ekonomiskt bra. Om det skulle vända 

och gå sämre för Södra Cell, och belöningssystemet fortfarande är en minuspost, står 

organisationen inför ett möjligt problem. 
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5.13 Lönsamhet

I organisationers löpande drift finns det behov av att fastställa lönsamheten. I detta fall 

handlar det om Billeruds och Södra Cells resultatmått på produktionen. På både Billerud 

och Södra Cell har de en väldig koncentration på produktionen, vilket även är en del av 

de båda organisationernas belöningssystem. Vetskapen om hur produktionen ligger till 

jämfört med den produktionsbudget som är uppställd är inte endast ett led i hur stor bonus 

som skall fall ut. Den är även uppställd för att kunna avläsa hur den framtida lönsamheten 

skall komma att se ut. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien skriver att ”Företag med 

god lönsamhet har tre gånger så stor chans att uppnå hög tillväxt jämfört med företag 

som växer snabbt utan vinst”(2008-04-24). 

Båda dessa organisationer är väletablerade på marknaden och deras verksamhet kräver 

stor kontroll på produktionen. Södra Cell satte för inte så länge sen nytt rekord i att hålla 

sin produktionsbudget, 19 dagar, vilket innebär att deras verksamhet går väldigt bra. 

Även Billerud har en stabil produktion där en jämn produktion upplevs. Detta innebär att 

utsikten för att uppnå lönsamhet är väldigt god på båda organisationerna. Faktorn att 

denna industri, enligt Christer Davidsson, är väldigt investeringstung kräver att 

lönsamheten är god och att en stabil produktionsvolym hålls uppe. Som vi nämnt tidigare 

i denna analys anser Anna Ekberg att Södra Cells kostnad för belöningssystemet inte 

motsvarar de intäkter det inbringar. Vi anser att detta är en väldigt primär del då 

belöningssystemet skall syfta till organisationens lönsamhet. Minusposter är aldrig 

positiva i en organisations resultaträkning. Christer Davidsson nämner att Billerud och 

Södra Cell är verksamma på en väldigt investeringstung marknad. Detta ser vi som en 

faktor till att det är väldigt viktigt att belöningssystemet verkar effektivt, på ett lönsamt 

plan, i både Billeruds och Södra Cells verksamhet. 

5.14 Tillväxt

På Södra Cell använder sig organisationen av kompetensutvecklingssamtal, där samtal 

förs med arbetaren hur den känner att han/hon har utvecklats. Även gemensamma 

aktiviteter, som kompetensutvecklingsdagar, finns inom organisationen där de anställda 

träffas och utvecklas. Detta ger, enligt Stig Tegle (1999), positiva effekter på tillväxten.
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Stig Tegle anser att all typ av formell och informell utbildning och träning som en individ 

får i sitt arbete är gynnande för organisationens tillväxt. Sven Erik Johansson (2005) 

skriver att, med anledning av att tillväxten är starkt beroende av produktiviteten i en 

organisation och att produktiviteten kan påverkas med belöningssystem, kan även 

organisationens belöningssystem medverka till organisationens tillväxt. I både Billerud 

och Södra Cell används belöningssystemen som ett medel till att öka produktiviteten 

vilket i slutändan är ett sätt för att öppna dörrar för tillväxt. Vi anser att om Billeruds och 

Södra Cells bonussystem, när det gäller att uppfylla produktionsbudgeten, uppfylls 

kontinuerligt skapar detta stora möjligheter för tillväxt. Ett problem som vi anser kan 

uppstå är att bonusen kan bli för svår att uppnå. Detta kan vi utläsa från våra 

enkätundersökningar att många medarbetare i nuläget redan anser. Vi tror att detta, i 

längden, kan skapa missnöje bland de båda organisationernas medarbetare. 

Belöningssystemet kan då istället få motsatt effekt i och med att de båda 

organisationernas belöningssystem inte längre verkar effektivt på ett lönsamt plan och då 

inte heller ur en tillväxtsynpunkt.



- Slutsats -

68

6 Slutsats

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra slutsatser vi kommit fram till utifrån 

studiens tidigare avsnitt. Vi återspeglar dessa slutsatser till vår problemdiskussion och 

vårt syfte med denna studie. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på förbättring som 

de båda organisationerna i framtiden kan dra nytta av.

Vi har under denna studie fått en bredare syn på hur ett belöningssystem kan vara 

uppbyggt. Det vi upptäckt om belöningssystemen på Billerud och Södra Cell är, trots att 

de är inom samma bransch, att det finns märkbara skillnader mellan organisationerna. 

Genom detta kan vi fastställa att det inte finns något ”rätt” sätt att bygga upp ett 

belöningssystem. Det gäller att se till organisationens bästa när beslut om 

belöningssystemets utformning genomförs.

”Med ett bra och väl utvecklat belöningssystem skapas motivation hos de anställda samt 

målkongruens mellan organisationens olika enheter. Detta tillsammans skapar även bra 

lönsamhet på lång sikt som sedan, om marknaden tillåter, kan öppna dörrar för tillväxt”

                                                                                                                                                       Källa: konstruerat av författarna

Vi kan nu framföra, efter studien, att påståendet överensstämmer med Billerud och deras 

syn på vad ett belöningssystem skall framhäva. På Södra Cell överensstämmer inte detta 

påstående då vi i vår studie fått kunskap om att målkongruens inte råder mellan 

hierarkinivåerna. 

Det är ingen självklarhet att belöningssystem skapar målkongruens. För att målkongruens 

skall uppstå krävs det att belöningssystemen är uppbyggda efter vissa värdegrunder som 

berör en så stor grupp individer som möjligt inom organisationerna. Något som vi efter 

denna studie kommit fram till, som är en viktig del i uppbyggnaden av belöningssystem,

är att belöningen är påverkbar samtidigt som kommunikationen mellan ledning och 

medarbetare är av hög kvalitet. 
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En anledning till att det råder meningsskiljaktigheter angående Billeruds och Södra Cells

målkongruens är att de både organisationernas arbetare har olika syn på påverkbarheten. 

Detta har vi kommit fram till då medarbetarna på Billerud anser att påverkbarheten mot 

att motiveras till att jobba mot organisationens mål är ringa på individnivå. Arbetarna 

anser däremot att de kan påverka en eventuell bonus på gruppnivå. På Södra Cell har 

organisationen istället satsat mer resurser på individuell utveckling men mindre resurser 

på gruppnivå. Med anledning av detta skapas målkongruens inom Billerud men inte på 

Södra Cell. 

En faktor, förutom påverkbarheten, som spelar in när det handlar om målkongruens är 

internrekrytering. Trots att internrekryteringen är välutvecklad på båda organisationerna 

krävs det att samtliga personer inom ett arbetsområde får möjligheten att utvecklas och få 

ersättning för den resurs de tillför. Detta är en primär del för Billerud och Södra Cell när 

det gäller att skapa målkongruens med hjälp av internrekrytering. Genom att skapa en 

mix av inre- och yttre belöningar kan alla medarbetare känna sig tillfreds med 

belöningarna. Detta grundar vi på att alla individer har skilda behov och prioriteringar i 

sitt sociala leverne. 

Rättvisa mellan ledning och medarbetare är ytterligare en faktor som bidrar till 

målkongruens. Rättvisan hos arbetarna på bruket är hög på båda organisationerna när det 

handlar om belöningssystemet. Rättvisan mellan Billeruds ledning och medarbetare är 

dock mindre rättvis, vilket är en faktor till att Billerud inte till fullo uppnår målkongurens. 

Billerud och Södra Cell har länge varit verksamma inom pappersindustrin. Detta är, som 

vi nämnt tidigare, en väldigt investeringstung industri. Med anledning av detta är 

lönsamheten en väldigt primär del i båda organisationernas styrning. Eftersom ett 

effektivt belöningssystem tar mycket tid, och därmed kostar pengar att bygga upp, är det 

också viktigt att produkten blir bra. Billeruds och Södra Cells belöningssystem grundar 

sig till stor del på att en jämn produktion skall bibehållas. Vi har under denna studie sett 

att både Billerud och Södra Cell går väldigt bra ur en produktionssynpunkt. Lönsamhet 

och tillväxt går i hand i hand med varandra. Trots att organisationerna går bra just nu, är 
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det viktigt att belöningssystemet hela tiden syftar till lönsamhet. Med koncentration på 

Södra Cell, med anledning av att de anser att belöningssystemet inte är lönsamt, är denna 

minuspost en viktig del att försöka hitta orsaken till då framtiden är svår att sia om. För 

Billerud, där belöningssystemet i nuläget är lönsamt, är det viktigt att upprätthålla den 

struktur som finns idag för att även i framtiden bibehålla den lönsamhet som 

belöningssystemet medverkar till. 

6.1 Förslag till förbättringsåtgärder

6.1.1 Billerud

 Idag ser vi att de anställda på Billerud fungerar bra tillsammans på gruppnivå.

Något som vi tror kan utveckla Billeruds målkongruens ytterligare är om 

organisationen inför individuella utvecklingssamtal med varje anställd en gång 

per år. Under dessa möten kan den anställde och chefen diskutera hur de 

tillsammans kan utveckla den anställde på arbetsplatsen. Genom detta kommer 

fler personer att känna sig motiverade till att utföra sitt arbete. Detta kan då i 

längden medföra att Billeruds anställda blir väldigt kompetenta inom sitt område 

samtidigt som internrekryteringen och målkongruensen gynnas positivt.   

 Det finns idag en skillnad på uppbyggnaden på bonussystemet mellan ledningen 

och medarbetarna. Uppbyggnaden bör vara likadan vare sig det är på ledningens 

nivå eller arbetarnas nivå. I dagens läge har viss orättvisa byggts upp där 

arbetarna kan jobba jättebra men ändå inte belönas med extra bonus utöver det 

maxtak som satts upp. Ledningen har inte detta tak då de blir belönade för allt det 

bra arbete de utför. Vi tycker att belöningssystemets maxtak för arbetarna bör 

utökas något så att de får bonus på hela den produktion som överstigit den 

uppsatta produktionsbudgeten. Dock skall inte bonusen höjas för mycket, det är 

viktigt att ha kvar den lönsamhet som belöningssystemet idag har. 

6.1.2 Södra Cell

 Ett belöningssystem som inte är lönsamt anser vi är ett belöningssystem som inte 

fyller sitt syfte. Södra Cells belöningssystem är idag, enligt Anna Ekberg, inte 
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lönsamt, vilket vi reagerat starkt på. Eftersom denna studie inte har syftat på att 

leta upp belöningssystemens kostnader anser vi att detta istället är något som 

Södra Cell bör koncentrera sig på i framtiden. Att använda sig av ett icke lönsamt 

belöningssystem är i längden sämre för organisationen jämfört med att inte 

använda sig av något belöningssystem alls. Vi hävdar att detta 

undersökningsarbete är en viktig del i Södra Cells arbete att sträva mot en lönsam 

framtid.

 En viktig punkt som Södra Cell kan förbättra är målkongruensen. Detta anser vi 

att de kan genomföra genom att skapa bättre gruppbelöningar och mer 

grupputveckling. Idag anser de anställda att storleken på bonusen är liten i 

jämförelse med hur bra organisationen går. De anställda poängterar att ribban för 

deras eventuella bonus höjs för varje år som organisationen ökar sin vinst. Om 

Södra Cell blir mer generösa när det gäller belöningar anser vi att detta kan leda 

till ökad målkongruens och ökad produktion. Detta i en kombination med att 

Södra Cell satsar mer på grupputveckling tror vi kan leda till ökad målkongruens

och ökad produktion. 

 Den del som är individuell när det gäller lönen är väldigt liten på Södra Cell. Om 

den individuella lönen blir större, sett till den totala lönen, tyder vår studie på att 

de anställda kommer att känna en större påverkbarhet. Påverkbarheten är en faktor 

som påverkar målkongruensen positivt. Om en anställd får vara med och 

förhandla fram sin grundlön ökar graden av påverkbarhet. I de individuella 

utvecklingssamtalen som Södra Cell använder sig av ser vi en möjlighet att i 

någon form involvera detta.
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Bilaga 1; Intervjuunderlag

1. Vilken position har du inom denna organisation, vad har du för bakgrund, studier med 

mera?

2. Berätta lite om organisationens verksamhet och?

3. Hur är belöningssystemet som ni använder er av uppbyggt?

 Hur ser det ut på olika nivåer t ex ledning kontra arbetare?

 Vilka former av belöningssystem använder ni er av t ex kollektiva belöningar eller 

individuella belöningar eller kanske en mix av de båda?

4. Finns det möjlighet för personalen att påverka förslag till belöning?

5. Vad måste de anställda prestera för att få ut en belöning och hur mäts de 

prestationerna?

6. Vad vill ni uppnå med detta belöningssystem och anser ni att målet med 

belöningssystemet uppnås?

7. Hur ser ni på motivation kontra belöningssystem?

8. Hur tror du att de anställda ser på belöningssystemet, har de samma syn på det som 

ledningen?

 Har du märkt någon skillnad på de anställdas motivation till följd av 

belöningssystemet?

 Tror du att det finns skillnader på vad personer inom de olika 

organisationsnivåerna föredrar när det handlar om inre och yttre belöningar? 

(Inre = personlig utveckling, yttre = Lön och status)

 Finns det möjligheter att med hjälp av belöningssystemet skapa målkongruens 

mellan organisationens olika nivåer?

 Anser du att kostnaderna för belöningssystemet motsvarar det som företaget får ut 

av det?

9. Ur en verksamhetsstyrningssynvinkel, anser du att belöningssystemet är en viktig 

faktor för organisationens styrning samt tillväxt?

10. Ser du några för- respektive nackdelar med det nuvarande belöningssystemet?

 Om du fick chansen att påverka belöningssystemets uppbyggnad, vad skulle du då 

vilja förändra och varför?
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Bilaga 2; Enkätunderlag

Enkät om 

belöningssystem
En studie gjord av Martin Johansson & Mikael Forsberg, 

Handelshögskolan BBS i Kalmar
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I en organisation är personalen en av de viktigaste nycklarna till framgång, då den oftast 

är verktyget som för organisationen framåt. Denna resurs är något som företagen måste 

ta hand om och vårda väl. Ett hjälpmedel för att skapa målkongruens (få organisationens 

olika enheter till att dra åt samma mål) mellan företagshierarkins olika nivåer är 

belöningssystem. Vi har med anledning av detta valt att använda oss av denna enkät för 

att täcka så stor del som möjligt av era tankar om just det belöningssystem som berör er. 

Vi är väldigt tacksamma om ni kan avsätta lite tid för att besvara dessa enkla, men för 

vår studie, väldigt betydande frågor. 

Enkäten är lätt att besvara och det är endast för er att sätta ett kryss på det svar ni anser 

passar er bäst och detsamma på de skalor som vi har konstruerat. Vi vore även väldigt 

tacksamma om ni kunde besvara de frågor som skall besvaras med egen text på ett seriöst 

och ärligt sätt. 

Känner du till vilket belöningssystem som berör dig inom denna organisation?   JA    NEJ

Om ja, hur väl känner du till detta belöningssystem?

Mycket väl                                              Dåligt

Känner du att du kan påverka storleken på din möjliga belöning?           JA   NEJ

Om ja, till vilken grad anser du dig kunna påverka?

Mycket                                         Lite

Vad anser du är den bästa sorten av belöning för dig, föredrar du inre eller yttre 

belöningar? (Inre = personlig utveckling, Yttre = Lön och status)

INRE        YTTRE

Känner du till företagets mål? JA NEJ
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Om ja, till vilken grad fungerar det nuvarande belöningssystemet som en 

motivationsfaktor för dig till att bidra till organisationens uppsatta mål?

Väldig mycket                                                Väldigt 

lite

Till vilken grad anser du att ledningen har informerat dig om hur belöningssystemet 

fungerar?

Mycket väl                                                      Mindre bra

Ser du några för- respektive nackdelar med det nuvarande belöningssystemet? Utveckla 

ditt svar kortfattat.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________

Får belöningssystemet dig att nå högre motivation till att sköta ditt arbete?     JA     NEJ

Beroende på svar, utveckla

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________

Tack för din medverkan

Martin Johansson och Mikael Forsberg, studerande på Handelshögskolan BBS i Kalmar


