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1. Inledning 
 

etta kapitel kommer att ge dig som läsare en introduktion till det valda ämnet. 

Först i kapitlet presenteras en bakgrund, därefter kommer en 

problemdiskussion som slutligen mynnar ut i en problemformulering. Vidare 

klargörs uppsatsens syfte och avgränsningar i detta kapitel. 

D
 

1.1 Bakgrund 

Belöningssystem är idag ett mycket aktuellt ämne och man kan dagligen följa 

samhällsdebatten om huruvida det är moraliskt rätt att styrelsemedlemmar kvitterar ut 

belöningar i form av bonus på miljonbelopp. Ur en debattartikel från Dagens Nyheter 

kan man läsa att ”Dagens syn på företagsledare går oftast ut på att få denne att 

koncentrera krafterna uteslutande på lönsamhet och aktieägarvärde. Metoden att 

uppnå detta är bonus till vd:n. Den egna plånboken blir drivkraften” (www.dn.se). 

 

Styrning av organisationers verksamhet handlar om att få alla avdelningar oavsett 

nivå, samt alla anställda att arbeta mot företagets mål och visioner. Ledningen måste 

med olika styrverktyg försöka leda företaget i riktning mot målen (Anthony & 

Govindarajan, 2003). 

 

Ett exempel på styrverktyg för att styra företag är just olika former av 

belöningssystem som syftar till att motivera och belöna de anställda till att hela tiden 

försöka prestera sitt yttersta. Belöningssystem syftar inte enbart till att ge styrelsen 

och ledningen belöningar för deras arbete utan också att belöna övrig personal för att 

få dem att arbeta mot organisationens mål. En vanlig uppfattning om belöningar är att 

de endast innefattar pengar men belöningar kan ges i både monetära och icke-

monetära former (Samuelsson, 2004). 

 

Samuelsson (2004) menar att företag har blivit allt mer beroende av sina anställda för 

att kunna drivas effektivt och överleva på lång sikt. Därför är det viktigt att 

individerna arbetar på ett sätt som gör att målkongruens uppnås. För att de anställda 

ska bli motiverade av belöningar är det viktigt att belöningen uppskattas av 

personalen och upplevs som meningsfull.  
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1.2 Problemdiskussion 

Fokus i media ligger idag oftast på vd och styrelser och deras rätt att kvittera ut stora 

monetära belöningar. Det finns många åsikter om belöningssystemens utformning och 

huruvida de borde existera överhuvudtaget.  

 

Svensson och Wilhelmson (1989) menar att belöningssystem existerar i alla 

organisationer, antingen medvetet eller omedvetet. Belöningssystem har växt fram 

genom åren och därmed blivit en del av företagskulturen. Vissa beteenden belönas 

medan andra tillrättavisas för att visa vilka beteenden organisationen främjar. 

Belöningarna kan variera i form av exempelvis monetära eller icke-monetära samt 

individuella eller kollektiva. Belöningen kan exempelvis vara i form av pengar, 

biobiljetter, en gratis lunch med mera. 

 

Ett annat perspektiv på belöningar ges av Boethius och Ehdin (1993), som berättar en 

historia om ett företag som efter år av åtgärder fortfarande inte nått de resultat som de 

önskat. Företaget anställer en ny VD, vars filosofi är att inte belöna och motivera 

personalen. VD:n hade själv en gång motiverats av pengar, status och karriär. Men 

efter ett tag märkte han att det inte hade någon större inverkan på hans 

prestationsförmåga. VD:n menade att det var i första hand den inre motivationen som 

behövdes och saknades den hjälpte det inte med belöningar. VD:n menade att yttre 

motivation inte hade någon långsiktig verkan utan att alla anställda måste hitta sin 

inre motivation för att kunna prestera bättre. 

 

Lars Degerman, chef för lön och belöning på Astra Zeneca Sverige, menar att ett 

belöningssystem som stödjer målstyrningsprocessen bidrar till medarbetarnas 

motivation. Företaget har utvecklat ett nytt belöningssystem som ska rikta sig till 

medarbetarnas individuella prestation. Bonussystemet ska belöna kortsiktiga mål samt 

ge de anställda individuell respons. Innan hade Astra Zeneca ett bonussystem som 

grundade sig på vinsten, men genom en kulturförändring inom koncernen har man nu 

gått över till en prestationsbaserad individuell bonus (www.ad.se). 

 

Det finns situationer då det är svårare att påverka motivationen oavsett om 

belöningarna är högre än vanligt. Ett aktuellt exempel på detta är situationen gällande 

de anställda vid Scanias fabrik i Falun. Efter beskedet om nedläggning av fabriken har 
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produktiviteten sjunkit. Man erbjöd 3000 kronor i premie till varje anställd om 

produktiviteten återgick till det normala. Produktionen har nu sakta men säkert 

återgått till det normala, men det tog längre tid än vad man först hade planerat. 

Pengarna kommer så småningom betalas ut till de anställda (www.falukuriren.se). 

 

I tidningen Chef publicerades i år en artikel om SPP Liv, där företaget inte uppnådde 

de mål ledningen hade satt upp. Efter närmare efterforskningar uppdagades det att de 

anställda tyckte att belöningssystemet var orättvist. Man utformade då ett nytt 

belöningssystem som tog hänsyn till alla anställda på ett rättvist sätt. Utifrån detta 

konstateras vikten av att ett väl utformat belöningssystem ger de bästa styreffekterna. 

Det finns inget universalt belöningssystem, utan alla företag måste komponera sitt 

eget system efter företagets egna förutsättningar (www.ad.se). 

 

Utifrån ovanstående resonemang har vi blivit intresserade av att undersöka hur 

belöningssystem används som styrmedel i två olika företag. Vi kommer dock inte 

fokusera på styrelser och vd utan istället koncentrera oss på hur man använder 

belöningar som ett styrmedel för att motivera de anställda. Vi vill även undersöka om 

det finns skillnader mellan företagens belöningssystem. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan man med hjälp av belöningssystem som ett styrmedel påverka sin personal?  

Hur skiljer sig belöningssystemen åt mellan ett tillverkande företag och ett 

tjänsteföretag? I så fall varför? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur belöningssystem används för att påverka de 

anställda samt om det finns skillnader respektive likheter mellan sättet att belöna i ett 

tjänsteföretag och ett tillverkande företag och varför eventuella skillnader finns. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss från ledningens och vd:s belöningar. Vi har också 

avgränsat oss från koncernen Scania och fokuserar endast på Scania Oskarshamn.  
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2. Metod 

 

yftet med detta kapitel är att presentera vårt tillvägagångssätt i denna studie. I 

början av varje avsnitt introduceras de olika begreppen vilket sedan följs av en 

diskussion om hur vi valt att tillämpa begreppen. Slutligen presenteras det mest 

väsentliga vid fallstudier, det vill säga intervjuförfarandet. 

S
 

2.1 Studiens utformning  

Då det gäller studiens utformning finns det tre stora metodiska angreppssätt, 

kvantitativ-, kvalitativ- samt fallstudiemetoden. Vilken metod man väljer att använda 

sig av beror på studiens problemformulering och syftet med undersökningen.  

 

För att fallstudier ska vara den bästa undersökningsformen bör vissa kriterier vara 

uppfyllda. Frågan bör innehålla hur och varför. Forskaren behöver inte ha kontroll 

över aktuella beteenden och man måste fokusera på nutida händelser (Yin, 2003).  

 

Merriam (1994) poängterar att då man talar om fallstudier uppkommer ofta förvirring 

runt begreppet. Fallstudier som vetenskaplig metod är inte detsamma som fallmetod, 

fallhistoria eller arbete med ett fall. Enligt Yin (2003) används oftast kvalitativa bevis 

vid fallstudier, men ibland kan det även finnas kvantitativa inslag. Då man inriktar sin 

underökning på insikt, upptäckt och tolkning snarare än hypotesprövning fokuserar 

man mer på kvalitativa fallstudier. 

 

Enligt Holme och Solvang (1997) är både kvalitativ och kvantitativ metod inriktade 

på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i. Kriteriet för vilken av dessa 

metoder man ska använda beror på hur de data som man ska samla in ser ut, om det är 

mjukdata eller hårddata. Den kvantitativa metoden omvandlar informationen till 

siffror, medan i den kvalitativa metoden är det forskarens uppfattning och tolkning av 

informationen som står i fokus. 

 

Kvalitativa metoder har primärt ett syfte som innebär förståelse. Forskaren är därför 

inte inriktad på att testa om de data som har samlats in har en generell giltighet. Syftet 

med metoden är istället dels att använda flera olika sätt att samla in information som 
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sedan används för att få en djupare förståelse för problemet som man studerar, men 

även för att beskriva det sammanhang som problemet inryms i. Forskaren måste vara 

flexibel och kunna ändra upplägget under undersökningens gång. 

Informationsinsamlingen sker ofta genom intervjuer. Det utmärkande draget för denna 

metod är att det finns en närhet till den källa vi hämtar information ifrån (Holme & 

Solvang, 1997). 

 

Kvantitativa metoder är mer strukturerade och formaliserade. Den här metoden 

präglas av kontroll från forskarens sida. Det finns en klar definition av vilka 

förhållanden som är av särskilt intresse för frågeställningen men även vilka svar som 

är tänkbara. Forskaren försöker på så vis standardisera uppläggningen. Kännetecken 

för denna metod är att det ofta finns ett avstånd till informationskällan och 

selektivitet. Detta är nödvändigt för att kunna göra jämförelser, formaliserade analyser 

och för att man ska kunna generalisera (Holme & Solvang, 1997). 

 

Den kvantitativa metoden är inte aktuell för vår studie, eftersom vi inte är intresserade 

av att göra en enkätundersökning och data i form av siffror är inte relevant i vår 

undersökning. Vi är inte intresserade av att dra generella slutsatser om en hel 

population, utan varför det fungerar som det gör i två företag. Den kvalitativa 

metoden var inte heller aktuell då den främst syftar till att ge en djupare förståelse hos 

en enskild individ.  Då vår frågeställning innehåller frågeorden ”Hur” och ”Varför” är 

fallstudien den mest lämpade metoden för vår studie. Att vi inte har kontroll över 

aktuella beteende hos informanterna samt att vi undersöker företaget i deras 

vardagsmiljö överensstämmer med Yins kriterier för fallstudiemetoden.  

 

2.2 Val av fallföretag  

Merriam (1994) talar om två grundläggande typer av urval, sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval. Båda dessa har använts vid fallstudier men vid kvalitativa 

fallstudier använder man sig i första hand av icke-sannolikhetsurval. Urvalet sker 

genom ett målinriktat eller ändamålsenligt urval. Ett målinriktat urval innebär att 

forskaren har en önskan om att förstå, upptäcka och få insikt. Urvalet måste då göras 

så att man lär sig så mycket som möjligt. Vid ändamålsinriktat urval krävs det att man 

har vissa kriterier och därefter söker ett urval som uppfyller dessa kriterier. 
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Yin (2003) menar att då man använder fler än ett fall i en studie blir informationen 

mer robust. Det finns dock fall som bara lämpar sig för singelstudier därför måste 

man vara noggrann vid urvalet av fall. Karaktärsdrag för fall som bara lämpar sig för 

singelstudier är följande: 

1. Kritiska fall då man testar en teori 

2. Fallet är extremt 

3. Ett representativt eller typiskt fall 

4. Fall då forskaren har möjlighet att observera tidigare oåtkomliga fall 

5. Fall som man studerar två eller fler gånger inom en tidsperiod.  

Yin (2003) påpekar vidare att då man väljer fler än ett fall till en fallstudie finns det 

två aspekter som man bör beakta, fallen bör ge liknande eller motsatta resultat.  

 

Vi har valt att göra ett målinriktat urval genom att undersöka två företag med olika 

inriktningar, ett tillverkande företag och ett tjänsteföretag. Det tillverkande företaget 

vi valt för vår undersökning är Scania Oskarshamn som tillverkar lastbilshytter. 

Tjänsteföretaget som vi har valt är ett utbildningsföretag, Modina Kompetens, som 

säljer utbildningar till företag, kommuner med mera. Vårt val av företag gör att vi 

kommer att använda oss av en multipel fallstudie då vi har två företag och sedan 

kommer att göra jämförelser mellan företagen. Anledningen till vårt val av fallföretag 

är att de använder sig av belöningssystem som ett styrinstrument och att det vore 

intressant att studera om det finns skillnader och likheter mellan företagen. Dessutom 

underlättades vårt val genom att vi har kontakter på företagen.  

 

I och med att vi tillämpar fallstudiemetoden kommer vi att intervjua ett antal personer 

mer ingående för att få en djupare förståelse för problemet. Vi kommer att intervjua 

såväl chefer som anställda för att få tydligare uppfattning om vad de motiveras av.  

 

2.3 Datainsamling 

Enligt Yin (2003) kan man använda sex olika källor vid praktikfall. Dokument kan 

vara till exempel brev, register, protokoll med mera. Källan kräver dock att man är 

kritisk mot dess innehåll. Arkiverat material är ofta datafiler och register. Denna 

information kan vara lämplig att använda tillsammans med andra källor. En av de 

viktigaste källorna vid praktikfall är intervjuer. Det är dock viktigt att man styrker 

informationen man får från intervjuer med andra källor. Direkta observationer 
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betyder att man besöker det fenomen som man undersöker och man får på så sätt 

tillfälle att observera beteenden eller annat som kan vara viktigt för studien. Det kan 

dock vara en fördel om man är mer än en som observerar för att observationen ska 

vara mer tillförlitlig. Deltagande observationer är ett annat sätt att samla in data och 

metoden kan ha sina nackdelar då observatören har andra uppgifter istället för att bara 

iaktta. Den sista källan är fysiska artefakter vilket kan vara exempelvis ett verktyg, ett 

instrument eller något annat fysiskt bevis. Forskaren ska försöka använda så många av 

dessa källor som möjligt i sin undersökning för att stärka validiteten på 

undersökningen.   

 

Enligt Dahmström (2005) kan de data som behövs i en undersökning samlas in på 

olika sätt. Data som inte finns tidigare och därmed samlas in för första gången kallas 

för primärdata. Till denna metod hör exempelvis intervjuer och enkäter. De data som 

använts som redan har registrerats av någon annan kallas för sekundärdata. Exempel 

på detta kan vara officiell statistik eller register. Ibland kan man använda 

sekundärdata direkt men det kan även bli aktuellt att göra en ytterligare bearbetning. 

 

Genom personliga intervjuer kommer vi att hämta in de primärdata som behövs för 

vår undersökning. Intervjuerna kommer till stor del att ligga till grund för 

uppbyggnaden av empirin. Vi har valt personliga intervjuer samt kompletterande 

telefonintervjuer för att empirin ska uppnå så hög grad av tillförlitlighet som möjligt. 

Vid intervjutillfällena ges möjlighet att kunna föra en djupare dialog och därmed få en 

bättre inblick i företaget och direkt kunna reda ut eventuella oklarheter gällande 

frågorna. En annan fördel med personliga intervjuer är att vi lättare kan se 

respondentens reaktioner och kroppsspråk. I och med besök på de båda företagen får 

vi möjlighet att genomföra direkta observationer på plats.  

 

Sekundärdata har använts för att öka förståelsen inom det valda ämnet. Inledningen 

till arbetet bygger till stor del på artiklar som är aktuella för ämnet. Vi har hämtat våra 

sekundärdata från Växjö universitetsbiblioteks databaser, så som ELIN, Affärsdata 

Artikelarkiv och EBSCO m.fl. Sökord som används har varit ”Belöningssystem”, 

”Ekonomistyrning”, ”Motivation” samt engelska motsvarigheter. Teoridelen bygger 

enbart på sekundärdata, där litteratur varit den övergripande källan.  
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2.4 Intervjuer 

Utifrån studiens syfte och problemformulering är det mest lämpliga sättet att samla in 

data genom intervjuer.  

 

2.4.1 Intervjuform 

Patel och Davidsson (1994) menar att när frågorna för intervjuerna förbereds måste 

standardisering och strukturering beaktas. Grad av standardisering innebär hur mycket 

ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller inbördes ordning och utformning av 

frågorna. Om frågorna utformas vid själva intervjutillfället och ordningsföljden är 

tämligen spontan innehar intervjun en låg standardisering. Är frågorna välplanerade 

och identiska samt kommer i en speciell ordning vid varje intervju har intervjun en 

hög standardiseringsgrad. Strukturering innebär i vilken grad frågorna är uppbyggda 

så att intervjupersonerna, utifrån tidigare erfarenheter och inställning, kan tolka fritt.  

 

Tanken är att samma frågor ställs till varje person som vi intervjuar, då detta 

underlättar en jämförelse. Ordningsföljden kommer dock inte att vara given då vi vill 

vara flexibla och få ett flöde i intervjun. Vi anser det vara viktigt att respondenten får 

tala fritt om ämnet för att få ett brett och tillförlitligt svar. Därför kommer vi att 

hamna i mitten av skalan då det gäller standardisering och när det gäller 

struktureringsgraden så kommer den att vara ganska låg. 

 

2.4.2 Intervjuguide 

Jacobsen (1993) menar att en bra intervju ska ”förmedla information om betydligt mer 

komplicerade förhållande än en pratande enkät”. Intervjuaren har till en viss del 

möjlighet att styra samtalet, styrningen måste dock ske med balans. Dels frågas 

respondenten ut för att man vill få reda på något unikt om personen, men intervjuaren 

vill också kunna styra samtalet i en viss riktning och därav kunna få respondenten att 

säga vissa saker. 

 

Jacobsen (1993) rekommenderar att ha ett antal teman som respondenten får prata 

kring, en så kallad intervjuguide. De olika teman kan inledas med några i förväg 

uttänkta småfrågor, men efter det ska det pratas fritt både från respondentens och 

intervjuarens sida om temat.   
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Vi har valt att utforma vår intervjuguide (se bilaga 1) utifrån den teori som vi skrivit. 

Då vi ligger i mitten av standardiseringsskalan och har en låg struktureringsgrad 

kommer vi be informanterna på chefsnivå att tala utifrån följande teman: Definition av 

belöningar: informanten får börja med att berätta om vad han/hon anser vara 

definition av belöningssystem samt vilka belöningar som ska läggas in i begreppet. 

Belöningssystemets uppgift och utformning: här får informanten berätta om vad 

han/hon anser vara belöningssystemets uppgift i praktikfallsföretaget samt hur det är 

utformat. Motivation: Informanterna ombedes tala om vad företaget gör för att öka 

motivation och trivsel för de anställda. 

 

De informanter som är anställda vid praktikfallsföretagen och därmed är mottagare av 

belöningar kommer vi främst att tala med om vilka belöningar som han/hon anser 

motiverar, hur den anställde ges chans till självförverkligande, samt vad som kan 

göras för att öka trivsel på arbetsplatsen. (se bilaga 2) 

 

Informanterna kommer att få tala delvis fritt om de olika teman, däremot har vi en del 

frågor förberedda som ska vara till hjälp för att styra in samtalet i rätt riktning för att 

de olika intervjuerna ska bli jämförbara.  

 

2.5 Validitet  

Begreppsvaliditet innebär, enligt Yin (2003), att man måste utveckla begrepp som 

sedan ska operationaliseras för att studien ska bli tillförlitlig. För att uppnå 

begreppsvaliditet måste forskaren ta hänsyn till följande tre kriterier: 

1. Använda multipla källor 

2. Möjlighet för läsaren att kunna se var informationen kommer ifrån 

3. Låta nyckelpersoner läsa igenom sitt bidrag till fallstudien  

 

Vi har använt oss av multipla källor såsom dokument, intervjuer, direkt observation 

samt fysiska artefakter, hur vi använt dessa beskrivs senare i empirin. Detta gör att vi 

uppfyller första kriteriet för en god begreppsvaliditet. Läsaren har god möjlighet att se 

var informationen kommer ifrån, då vi har fört en dagbok varje dag, citerat 

informanterna i studien, samt sparat allt använt material i en databas. Vi har även låtit 

nyckelpersoner läsa igenom sitt bidrag, för att styrka validiteten. 
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Validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om att 

man ska kunna hitta kausalsamband, det vill säga att X ska vara orsaken till Y. Man 

måste säkerställa att någon annan faktor (Z) inte har påverkat Y, för att upprätthålla 

en god intern validitet. Denna logik är inte tillämpbar på beskrivande eller 

undersökande studier. För att man ska kunna upprätthålla en god intern validitet kan 

man använda exempelvis patternmatching, vilket innebär att teori och empiri ska 

matchas. En annan metod som kan användas är användandet av logiska modeller, 

vilket innebär att forskaren studerar hur empiri och teori förhåller sig till varandra 

(Yin, 2003). I studiens analys används patternmatching för att koppla samman teori 

med empiri och därmed se likheter och skillnader. 

 

Extern validitet innefattar problemet med hur man ska kunna generalisera resultaten 

från en fallstudie till andra situationer. Fallstudier som bara bygger på ett fall ger en 

svag grund för att dra generella slutsatser ifrån. Däremot kan teorin från ett fall 

appliceras i liknande fall och framkommer samma resultat kan generella slutsatser 

dras (Yin, 2003).  I studien används två företag, detta blir då en så kallad multipel 

studie vilket styrker den externa validiteten.  

 

2.6 Reliabilitet 

Yin (2003) definierar en god reliabilitet som att samma undersökning utförd av någon 

annan ska resultera i samma resultat. Ett sätt att upprätthålla en god reliabilitet är att 

dokumentera arbetet under fallstudiens gång, det vill säga att använda ett 

fallstudieprotokoll. Protokollet bör kompletteras med en databas där allt använt 

material återfinns.  

 

För att upprätthålla reliabiliteten i vår uppsats för vi kontinuerligt dagbok över vad 

som gjorts under dagen. Vi kompletterar detta med en materiell databas, i form av en 

papplåda, där alla dokument läggs som använts under studiens gång. Detta underlättar 

både för oss och för andra utomstående som vill ta del av det bakgrundsmaterial som 

använts i uppsatsen. 
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2.7 Modell över arbetsgången 

 

 

 

Modina 

Scania 

 
Empiri 

 
Slutsats 

 
Teori 

 
Patternmatching? 

Teori = Empiri? 

Modina = Scania? 

 
Hur? / Varför?  
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3. Teori 

 

eoriavsnittet kommer  bland annat behandla olika definitioner av  

belöningssystem, hur det bör utformas och vilka olika typer av monetära och 

icke-monetära belöningar det finns. Syftet är att föra en diskussion kring ämnet för 

att ge läsaren en djupare förståelse.                                                          

T
 

3.1 Definition av belöningssystem 

Författare har olika definitioner av belöningssystem samt vad som bör inkluderas i 

begreppet. Nationalencyklopedin har valt att definiera belöningssystem utifrån ett 

medicinskt perspektiv: ”belöningssystem; en ansamling av nervceller i 

hjärnstammens övre del ("lustcentrum") som tillsammans med ett närbeläget 

bestraffningssystem ("olustcentrum") reglerar lust- och olustkänslor”(www.ne.se). 

 

Armstrong (2002) har en bredare definition på belöningssystem då han menar att det 

är ett företags samlade policies, processer och praxis för att belöna sin personal utifrån 

kunskap, bidragande och kompetens. Samuelsson (2004) är mer specifik och 

poängterar att det behövs en helhet och en realistisk syn på belöningssystem. Man 

behöver därför i sin definition kartlägga och analysera hela belöningssystemet. 

Samuelsson (2004) menar att ett belöningssystem består av följande dimensioner: 

syfte, grunder, former och mottagare av belöningar. Dessa dimensioner bör studeras 

för att se vilka effekter som följer av belöningssystemet.  

 

Även vad som ska inkluderas i begreppet belöningssystem skiljer sig åt bland såväl 

författare som företag. Samuelsson (2004) menar att allt som oftast i debatter används 

”bonus” som belöningssystem, vilket är felaktigt då bonus istället bör ses som en del 

av systemet. Några som lägger stor vikt vid just bonus som belöning är Anthony och 

Govindarajan (2003). De talar i huvudsak om monetära belöningar till de anställda i 

form av bonus, optioner eller andra former av kompensationer. De icke-monetära 

belöningarna, exempelvis sjukvård, nämns som en fördel först på chefsnivå. 

Samuelsson (2004) fastställer däremot att utöver de monetära belöningarna består ett 

belöningssystem också till stor del av icke-monetära belöningar. Svensson och 

Wilhelmsson (1989) poängterar belöningarnas bredd, då de kan vara både kollektiva 
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eller individuella, omedelbara eller långsiktiga. Författarna menar att en klapp på 

axeln och en extra slant i lönekuvertet är lika mycket belöning, men i olika former.  

 

Att bara innefatta monetära belöningar tycker vi är för snävt. Eftersom vårt syfte med 

studien är att undersöka hur de anställda påverkas av belöningar, är det av största vikt 

att även icke-monetära belöningar innefattas i vår definition. Vi har därför valt att 

bygga vår definition av belöningar på samma sätt som Samuelsson (2004). Det vill 

säga i denna uppsats innefattar begreppet belöningar både monetära och icke-

monetära belöningar. I de monetära belöningarna inkluderas även lönen.  

 

3.2 Belöningssystemets uppgift och utformning 

Belöningssystemets syfte är att skapa motivation hos de anställda för att på så sätt 

skapa effektivitet i verksamheten. Det innebär att de anställda ska bli motiverade att 

arbeta så att företagets mål uppnås (Samuelsson, 2004). 

 

Armstrong (1996) menar att ett företags belöningssystem visar vad företaget värderar 

och därmed också är beredda att betala för. Företag vill genom belöningssystem visa 

att nyckelfaktorer som teamwork, innovationsförmåga och flexibilitet lönar sig. Om 

arbetarna skapar värde för företaget genom att jobba engagerat mot organisationens 

mål skapar de också värde för sig själva i form av belöningar. 

 

Bruzelius och Skärvad (2004) anser att det måste finnas ett väl utarbetat 

belöningssystem på företaget om man ska få medarbetarna att utföra ett bra jobb. För 

att utforma ett ”bra” belöningssystem måste följande punkter uppfyllas: 

• Belöningen måste utgöra en väsentlig del av medarbetarens totala 

ersättning/lön för att kunna verka som incitament. 

• Belöningssystemet bör gälla alla, från högsta chefen till alla medarbetare. 

• Belöningen måste vara kopplad till viktiga prestationsmål. 

• Belönings-/utvärderingssystemet måste vara genomtänkt och realistiskt. Ett 

för svårt eller för enkelt prestationsmål ger inget extra incitament till gott 

arbete. 
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• Den belönade medarbetaren måste kunna påverka resultatet. Det är i många 

fall meningslöst att ha ett belöningssystem där den enskilde medarbetaren 

belönas för vad någon annan gjort (eller inte gjort). 

Belöningar är inte enbart monetära utan kan också vara immateriella såsom t.ex. 

utbildning, utvidgade arbetsuppgifter, etc. 

 

Armstrong (2002) betonar att belöningssystemets uppgift är annorlunda beroende på 

om man ser det från en anställds perspektiv eller från ledningens perspektiv. Ur den 

anställdes perspektiv ska belöningssystemet få personalen att känna sig som viktiga 

intressenter till företaget som har rätt att delta i företagets utveckling och sen bli 

belönade för det. Belöningssystemet syftar också till att möta personalens 

förväntningar att bli rättvist behandlade. Ur ledningens perspektiv däremot syftar 

belöningssystemet till att öka motivationen bland de anställda, förmedla vad företaget 

värderar och förväntar sig, uppmuntra beteenden som överensstämmer med företagets 

mål samt lära personalen att skapa värde både för sig själva och för organisationen.  

 

I tjänsteföretag är det medarbetarnas handlingar och attityder som är extra viktiga för 

att skapa lojala kunder. I dessa företag handlar det om att anställa och utveckla 

människor som kan bygga kundrelationer. För tjänsteföretag är det även viktigt att 

medarbetarna hela tiden försöker skapa värde för kunden. Om problem uppstår är det 

den eller de medarbetare som är närmast problemet som ska försöka komma på en 

lösning. I tjänsteföretaget är det även viktigt att de anställda behandlar kunden på ett 

bra sätt. En bil som rullar på det löpande bandet påverkas inte om ifall medarbetaren 

har dålig attityd, men en person som exempelvis möter en säljare påverkas ifall denne 

har en dålig attityd. Tjänsteföretags belöningssystem bör vara utvecklade så att de 

förstärker de önskade beteendena. Utöver finansiella belöningar som bonus, finns 

flertalet system av icke-monetära belöningar för att visa uppskattning då de beteenden 

som företaget eftersträvar utövas (Brown, 2003). 

 

3.3 Olika former av belöningar 

Såväl Samuelsson (2004) som Lindblom (1996) menar att det är vanligt att endast de 

monetära belöningarna står i fokus såsom bonus, optioner och vinstandelar. Det är 

dock viktigt att poängtera att även icke-monetära belöningar fungerar som en 

motivationsfaktor för de anställda.  
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3.3.1 Monetära belöningar 
Bonus som belöningssystem brukar användas i form av ett lönetillägg då företaget har 

överträffat sina mål. Bonuslönens principiella syfte är främst till att belöna personal 

för ett bra utfört och effektivt arbete. Hume (1998) menar att eftersom bonuslön kan 

rikta sig till en specifik grupp av personal, är detta ett mycket effektivt sätt att 

motivera såväl grupper som enskilda individer.  

 

Bonuslönen kan, enligt Samuelsson (2004) delas upp i två huvudgrupper; individuell 

samt kollektiv bonuslön. Den individuella bonuslönen är troligtvis den äldsta typen av 

belöningssystem och baseras utifrån en enskild medarbetares prestation, exempelvis 

en försäljare. Till skillnad från en företagslednings bonus, vilken oftast beräknas med 

utgångspunkt från förra årets resultat, beräknas en försäljares individuella bonus 

utifrån försäljningsprestation. Då en grupp belönas utifrån gemensam prestation utgår 

en kollektiv bonus. Denna typ av bonus är vanlig då medarbetarna arbetar utifrån 

projekt och är därmed mycket beroende av varandra.   

 

Hume (1998) menar att det kan vara svårt att tillämpa och beräkna en rättvis bonuslön 

på anställda som inte har någon direkt output. Därför rekommenderas ett 

belöningssystem av denna karaktär till främst företag som har anställda inom 

försäljning eller direkt produktion. 

 

Vinstandelsstiftelse bildas oftast av de anställda eller personalorganisationen i större 

företag. Syftet med vinstandelsstiftelser är att ett företags anställda ska kunna 

tillförsäkras en del av företagets vinst. Under vissa bestämda förutsättningar får 

stiftelsen, oftast årligen, en viss del av företagets vinst som långsiktigt ska förvalta 

dessa medel för medarbetarna. Efter ett antal år får de anställda erbjudande att 

antingen ta ut sin andel i förmögenhetsmassan eller låta den stå kvar (Andersson & 

Bratteberg, 2000). Till fördelarna med en belöning i form av vinstandelsstiftelser hör, 

enligt Samuelsson (2004), att det är ett långsiktigt och rättvist belöningssystem som 

ökar medarbetarnas lojalitet.  

 

Teckningsoptioner ger den anställde rätt att vid en viss tidpunkt till ett förutbestämt 

pris få teckna aktier i företaget. Vid den bestämda tidpunkten får den anställde 

antingen välja att använda sin option och teckna aktier i företaget eller också välja att 
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avstå (Samuelsson, 2004). Med ett optionsprogram vill arbetsgivaren, enligt 

Andersson och Bratteberg (2000), motverka personalavhopp, öka förståelsen för 

företagets resultat och värde samt ge medarbetarna chans till delägarskap. Samuelsson 

(2004) poängterar att det oftast kan vara svårt för personalen själva att bedöma 

huruvida denna typ av belöningssystem är lönsamma eller inte.  

 

Konvertibla skuldebrev är löpande skuldebrev. Innehavaren av skuldebrevet har under 

en angiven period rätt att byta ut skuldebrevet mot aktier i det låntagande företaget till 

ett förutbestämt pris. Skuldebreven kan utnyttjas av företagen som ett sätt att skaffa 

rörelsekapital, företag kan erbjuda medarbetarna möjlighet att köpa konvertibler, man 

säger då att företaget givit ut personalkonvertibler (Andersson & Bratteberg, 2000). 

 

Flyttningsbidrag är något som ges av företaget när den anställde ska byta 

verksamhetsort inom tjänsten (Lodin et al, 2005).  

 

Pensionslösningar, i de flesta anställningsförhållanden är pensionsförmåner en viktig 

faktor i diskussionerna mellan den anställde och företaget. Huvudregeln säger att ett 

företag får avdrag för att trygga ett pensionsåtagande med 35% av lönen och 

eventuella skattepliktiga förmåner (Smitt et al, 2002). Pensionslösningar har de flesta 

arbetsgivare slutit genom kollektivavtalen med de olika fackförbunden (Andersson & 

Bratteberg, 2000).  

3.3.2 Icke-monetära belöningar 

Svensson och Wilhelmsson (1989) menar att ett bra arbetsklimat och arbetsglädje inte 

enbart kan åstadkommas genom ett monetärt belöningssystem. Författarna menar att 

ett monetärt belöningssystem troligtvis behöver kompletteras med icke-monetära 

belöningar. Somliga påstår att svenskar allt som oftast lider av den så kallade 

jantelagen, vilket kan påverka de icke monetära belöningarna då chefer på olika 

nivåer gärna ger negativ kritik men har svårare för att ge beröm och komplimanger.  

 

Icke-monetära belöningar som kan jämföras 

De icke-monetära belöningarna kan vara av både större och mindre ekonomisk 

betydelse. Denna typ av belöningar är oftast till för att behålla personal och höja 

personaltrivsel. Dessa belöningar kan jämföras då man kan belöna insatser enskilt 
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eller i grupp. Exempel på jämförbara icke-monetära belöningar är: frukt, 

personalrabatter, fritt kaffe, bilförmån, mobiltelefon, persondator, TV-licens, 

subventionerad lunch, presentkort, fritidsanläggning, julklapp, friskvård, utbildningar 

försäkringar, jubileumsgåvor och personalaktiviteter (Lindblom, 1996).  

 

Ej jämförbara icke-monetära belöningar 

Det finns, enligt Lindblom (1996), en kategori belöningar som inte har någon direkt 

ekonomisk eller materiell betydelse för att behålla och utveckla personal och 

uppmärksamma bra insatser. Exempel på denna typ av belöningar är: att bli betraktad 

som en individ istället för en i mängden, att arbeta i en verksamhet som utvecklas, få 

förtroende att företräda företaget utåt och att känna att man behövs, flexibel arbetstid, 

arbetsrotation och studiebesök. Det är även en belöning för en anställd att ha 

möjlighet att utvecklas och att dennes förslag och idéer blir tagna på allvar och 

respekteras samt att vara medveten om vad som händer i och kring företaget.  

 

Enligt Svensson & Wilhelmsson (1989) handlar belöningar ofta om att man vill bli 

uppskattad för det man gjort, man vill synas och känna att man betyder något. Man 

vill att det ska märkas om man inte kommer till jobbet en dag. Belöningar handlar 

mycket om att visa sin personal att man bryr sig. Ofta kan tanken vara nog så viktig 

som själva belöningen i sig, en klapp på axeln då man verkligen behöver det kan ofta 

betyda mer än någon extra hundralapp i lönekuvertet. 

 

3.4 Motivation 

Bruzelius och Skärvad (2004) definierar motivation som ”det som stimulerar eller 

driver en individ att handla på ett visst sätt”. Motivation är en drivkraft till att utföra 

en handling i en viss riktning och en individ är motiverad när ett behov eller ett 

önskemål påverkar individens handlande i en viss riktning. 

 

Hume (1995) menar att motivation inte bara handlar om ett önskat beteende i en viss 

riktning, utan att motivation även handlar om intensiteten eller styrkan i beteendet. 

Människor kan bli motiverade att handla på ett visst sätt, men engagemanget eller 

ansträngningen kan variera mellan människorna. Författaren ger som exempel att alla 

anställda arbetar för sin överenskomna lön, men engagemanget och motivationen i 

arbetet för lönen varierar kraftigt bland de anställda. 
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Det har skrivits mycket om motivation under 1900-talet och flera teorier har 

uppkommit. Kända teorier som uppkommit är bland annat Maslow’s behovsteori och 

Herzberg’s faktorteori.  

 

3.4.1 Maslows behovspyramid 

Grundtanken i teorin är att alla individer vid en viss tidpunkt har ett antal 

konkurrerande behov. Behoven är rangordnade i en behovstrappa och dessa behov har 

alla människor. Behoven är fysiologiska behov, säkerhets- eller trygghetsbehov, 

kontaktbehov, uppskattnings- och statusbehov men också behov av 

självförvekligande. De behov som är otillfredsställda är de som utlöser handling och 

engagemang, det vill säga det är dessa behov som är motiverande att uppfylla. En 

individ klättrar uppför trappan när man tillfredställt behoven på en lägre nivå. Om 

man överför detta till företagsvärlden är det uppskattnings- och statusbehovet samt 

behovet av självförverkligande som belöningssystemet påverkar då de grundläggande 

behoven i stort sett är tillfredsställda i vår typ av samhälle (Samuelsson, 2004).  

 

 

 
Källa: http://www.procus.se
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3.4.2 Herzbergs faktorteori 

Teorin bygger på Maslows behovsteori, men gör skillnad mellan hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är faktorer som måste vara uppfyllda på den 

anställdes arbetsplats för att denne inte ska vantrivas, exempelvis lön eller 

arbetsmiljö. När dessa faktorer är infriade kan den anställde känna motivation för en 

uppgift (Samuelsson, 2004). Motivationsfaktorerna är direkt kopplade till själva 

arbetsuppgiften (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

 
Arbetstillfredsställelse 

                                                     Hög  

Motivationsfaktorerna 
Erkännande 
Ansvar 
Utvecklingsmöjligheter 

l 

 

 

 

 

 

Hygienfaktorerna 
Lön 
Fysisk miljö 
Personalpolitik 
Arbetsledning 
Arbetsvillkor 
Acceptabe
 Låg 
Källa: modifierad modell från
 http://www.procus.se
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4. Empiri Modina Kompetens 
 

edan kommer den insamlade empirin från Modina Kompetens att 

presenteras. Empirin bygger till stor del på intervjuer med två informanter, 

VD Göran Hagberg och Anna Pedersen. 

 N
 

4.1 Presentation av Modina Kompetens 

Modina Kompetens är ett tjänsteföretag som säljer utbildningar till bl.a. kommuner, 

arbetsförmedlingar etc. på olika orter i Sverige. Modina Kompetens har funnits sen 

1997 och har numera cirka 25 anställda runt om i Sverige. Företaget har mestadels 

offentliga kunder, då 98% av omsättningen utgörs av dessa. Detta gör att nästan 

samtliga kunder lyder under Lagen om offentlig upphandling, vilket gör att det blir ett 

mycket komplicerat anbudsförfarande vid försäljningen av utbildningar till offentliga 

kunder.  

 

Huvudkontoret är beläget i Ängelholm men de anställda finns utspridda på olika orter 

där de olika utbildningarna hålls. Kontakten med de anställda hålls framför allt 

dagligen via mail eller telefon samt personlig kontakt cirka varannan vecka då VD:n, 

Göran Hagberg, reser runt och besöker både kunder och anställda. Modina 

Kompetens bedriver utbildningarna som projekt som oftast varar cirka ett år, vilket 

gör att de arbetar mycket projektorienterat inom organisationen. Företaget har en 

mycket platt organisation som gör att VD:n i stort sett har daglig kontakt med 

samtliga anställda. De enda mellanled som finns i organisationen är tre stycken så 

kallade overheadpersoner som ska fungera som spindeln i nätet mellan de anställda 

och VD.  

 

4.2 Användning av Yin’s sex källor på Modina Kompetens 

Inför besöket hos Modina Kompetens gick vi in på företagets hemsida för att få mer 

information om företaget och dess verksamhet. Med hjälp av dessa dokument och vår 

intervjuguide (se bilaga 1 och 2), förberedde vi oss inför intervjun med informanterna 

på Modina Kompetens. Innan vi genomförde intervjun fick vi gå en rundvandring på 

kontoret, vilket gav oss chansen att genomföra en direkt observation. Då företaget är 

av den mindre karaktären, innebar rundvandringen mest att hälsa på kontorsanställda 
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och insupa atmosfären på Modina Kompetens. Stämningen på företaget var mycket 

trivsam och under intervjun med Göran Hagberg fick vi uppfattningen att Göran och 

hans anställda har god kontakt. Detta observerade vi som att organisationen är väldigt 

platt och att Göran dagligen har kontakt med sina anställda. Som fysiska artifakter 

fick vi en mapp med visitkort och information om Modina Kompetens.  

 

Nedan följer en intervju med VD för Modina Kompetens, Göran Hagberg: 

 

4.3 Definition av belöningssystem 

Görans definition på belöningssystem är ”en fast lön plus något extra man får om man 

varit duktig” Modina Kompetens har inga monetära belöningar till sina 

projektanställda utöver den fasta lönen men om man har gjort ett bra jobb kan detta 

istället leda till en löneförhöjning. Att de inte tillämpar monetära belöningar i form av 

bonus beror på att de offentliga kunderna troligtvis inte skulle acceptera detta. Icke-

monetära belöningar som tillämpas är t.ex. gratis kaffe, gratis friskvårdskort etc. Det 

finns inget tak på hur mycket friskvårdskortet får kosta eftersom dessa kostar olika 

mycket beroende på var i landet man bor.  

 

4.4 Belöningssystemets uppgift och utformning 

Belöningssystemet i Modina Kompetens syftar främst till att tacka personalen för ett 

bra utfört arbete. Då Modina Kompetens jobbar med utbildningar är inte det 

ekonomiska resultatet det viktigaste, utan att kvaliteten på utbildningen varit bra. 

Kvaliteten på utbildningarna mäts t.ex. genom hur många personer som kommer ut i 

arbetslivet efter de gått en kurs som Modina Kompetens har sålt till exempelvis 

Arbetsförmedlingen. 

 

Modina Kompetens belöningssystem, med icke-monetära belöningar, beror på att 

deras kunder är offentliga. Göran säger: ”Vi kan inte motivera för oss själva eller 

andra att tidigare offentliga medel blir bonusar i privatanställdas fickor”. Göran ser 

också belöningssystemet som en personalvårdande fråga och en fråga om 

företagskultur, där Modina Kompetens ger de anställda något de mår bra av. 

  

Modina Kompetens tillämpar enbart kortsiktiga belöningar eftersom de jobbar 

projektorienterat. Över 80% av personalen är projektanställda och Modina har därmed 
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en hög personalomsättning. Däremot jobbar de både med kollektiva och individuella 

belöningar. Exempel på kollektiva belöningar är t.ex. att all personal får åka på en 

weekendresa ihop två gånger per år. Individuella belöningar delas ofta ut till personal 

som hjälper till med lösningar på olika problem, oftast i form av en gåva. Modina 

Kompetens skulle vilja belöna ännu mer, men tyvärr medför stora belöningar 

skattetekniska problem. 

 

Göran tror att de anställda är medvetna om vad som belönas, efter prestation kommer 

någon form av belöning. Prestationer som exempelvis belönas är att öka kvaliteten på 

utbildningarna, alltså inte att snåla på den budget personalen blivit tilldelade för de 

olika utbildningarna. Personalen i Modina Kompetens har ett stort eget ansvar. Endast 

vid nya projekt förekommer toppstyrning.  

 

Fördelar med belöningssystemet anser Göran vara att det blir mycket mer personligt 

att ge någon ur personalen en gåva som tack för ett bra arbete än att ge lite mer i 

lönekuvertet. Nackdelarna är dock att personalen ibland kan se belöningar som en 

självklarhet. En annan nackdel är att vissa anställda vill kunna påverka lönen genom 

sin prestation, något som inte är möjligt då Modina Kompetens inte tillämpar 

monetära belöningar. Göran tror också att de anställdas syn på belöningar beror på ”i 

vilken skola man blivit drillad, t.ex. om man tidigare jobbat inom statlig sektor eller 

privat sektor, i ett litet företag eller ett stort.” 

 

På frågan om belöningar ger någon förändring i arbetsprestationen svarar Göran att 

han tror att det ökar glädjen att gå till jobbet när man känner sig uppskattad och att 

detta i sin tur påverkar arbetsprestationen. Det är viktigt att personalen förstår att varje 

dags prestation har betydelse för företaget. 

 

4.5 Olika former av belöningar 

4.5.1 Monetära belöningar 

Modina Kompetens tillämpar inte monetära belöningar till sina projektanställda 

eftersom de offentliga kunderna troligtvis inte skulle acceptera detta. Istället tillämpar 

företaget mestadels icke-monetära belöningar. De monetära belöningar som 

förekommer är pensionslösningar för de få medarbetare som är fastanställda och höjd 

lön för bra utfört arbete. 
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4.5.2 Icke-monetära belöningar 

De icke-monetära belöningar som tillämpas är fritt kaffe och gratis frukt på 

arbetsplatsen, personalrabatter på hotell, extra försäkringar till de fast anställda utöver 

det som är lagstadgat i form av pensionsförsäkringar och sjukförsäkringar. Alla som 

fyller år uppvaktas också med en gåva och vid jul får alla anställda en julklapp.  

 

Alla som har behov av en mobiltelefon i tjänsten har en företagstelefon och de få 

anställda som har behov av bil i tjänsten erbjuds tjänstebil. Samtliga anställda har 

också en personlig bärbar dator. En belöning som främjas inom Modina Kompetens är 

friskvårdskort som alla anställda är berättigade till.  

 

Modina Kompetens står också för utbildningar på betald arbetstid, resor dit, 

seminariekostnader samt kurslitteratur. De anställda får ibland också betalda 

studiebesök på andra orter när de behöver göra så kallade rekognitionsresor inför 

uppstart av nya utbildningar. Personalen belönas också med olika typer av 

personalaktiviteter såsom SPA- och konferensresor där oftast även de anställdas 

anhöriga får följa med. För att se samtliga belöningar som tillämpas på Modina 

Kompetens, se bilaga 3.  

 

4.6 Motivation 

Motivation för Göran är att ”vilja göra sitt jobb bättre än bra.” Eftersom Modina 

Kompetens är ett tjänsteföretag som arbetar med människor är deras filosofi att deras 

anställda ska ha ett brinnande engagemang för att arbeta med människor och att 

motivationen redan finns hos alla anställda.  

 

För att öka trivseln på arbetsplatsen får de anställda själva komma med egna förslag 

som kan förbättra miljön på arbetsplatsen. I denna fråga är dock Göran medveten om 

att det finns mer att göra, t.ex. borde varje anställd ha ett höj - och sänkbart skrivbord. 

Påpekar personalen att de är missnöjda med något på arbetsplatsen försöker Modina 

Kompetens ordna detta om det finns möjlighet. Modina Kompetens är mycket öppna 

för de anställdas förslag och åsikter och försöker göra mycket för de anställdas trivsel 

och motivation. De står exempelvis för kurser och utbildningar för att de anställda ska 

kunna utvecklas inom sitt område. Om någon anställd önskar byta arbetsort försöker 

man ordna en lösning till detta.  
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Göran anser att han ofta visar sin personal uppskattning genom att oftast säga att de 

gjort ett bra jobb istället för att bara tänka det. De ska också anställa en person till för 

att avlasta Göran så han får mer tid att träffa sin personal. På frågan när han berömde 

en anställd senast svarar han att det skedde senast imorse. 

 

4.7 Intervju med Anna (anställd) 

Anna Pedersen började arbeta halvtid på Modina Kompetens för cirka tre år sedan. 

Idag har hon ansvar för olika projekt där hon åker runt och håller utbildningar. 

 

Anna ser belöning bland annat som ”den feedback i form av återkoppling som man får 

från sin arbetsgivare”. I begreppet inkluderar hon även bonus och ger exempel på att 

belöning kan delas ut när hon lyckas få med fler deltagare i utbildningarna. Anna 

menar att nackdelen med ett bonussystem är att man ibland, trots hårt arbete, faller på 

gränsen och inte får lön för mödan. Detta kan enligt Anna skapa frustration istället för 

motivation. Det är just den muntliga återkopplingen som är den belöning Anna 

uppskattar mest. ”Det är då man får feedback och förhoppningsvis beröm för det 

projekt man utfört”. 

 

Genom belöning i form av återkoppling känner sig Anna uppskattad för det arbete 

hon utför på Modina Kompetens. Hon anser även att det finns goda möjligheter till 

utveckling, då hon själv började jobba halvtid för tre år sedan och idag har ansvar för 

olika projekt. Anna tycker att hennes lön är okej, men allt är ju relativt, man vill alltid 

ha mer.  

 

Att åka runt och hålla i utbildningar gör att det kan bli perioder som är väldigt 

intensiva. Anna menar att det är motiverande att veta, att när det är extra mycket att 

göra i några veckor, så kompenseras detta genom att hon kan ta ett par dagar ledigt 

vid ett senare tillfälle, utan att detta varken rör hennes lön eller semesterdagar. 

 

På frågan vilka belöningar som skulle vara extra motiverande ger Anna förslag på 

individuell bonus. Hon har idag uppsatta mål och menar att genom att få en bonus 

skulle arbetet med att nå målen vara ännu mer motiverande, då det blir som att tävla 

mot sig själv att hela tiden prestera bättre. 
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Anna trivs mycket bra på sin arbetsplats men om det är någonting hon saknar är det 

mer socialt umgänge och fler kollegor. I och med att de anställda på Modina 

Kompetens är spridda på olika områden, blir det inte att kollegorna träffas så ofta. 

Därför uppskattar Anna mycket de träffar som Modina Kompetens anordnar för sina 

anställda två gånger om året. Hon är även nöjd med arbetsledningen, men hon skulle 

ändå önska tydligare arbetsbeskrivningar. Ofta slits rygg och nacke i det arbete Anna 

utför. Hon tror dock att företaget skulle bekosta en mer ergonomisk stol om hon 

frågade.   

 

Anna fick beröm senast imorse av en person som Modina Kompetens leder projekt 

för. Hon tycker det är lika viktigt att hon får såväl positiv som negativ återkoppling 

från såväl chef som kunder. Beröm från kunder visar att man utfört ett kvalitativt och 

bra jobb som kunderna är nöjda med.  
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5. Empiri Scania Oskarshamn 
 

edan kommer den insamlade empirin från Scania att presenteras. Empirin 

bygger mestadels på två intervjuer, en med produktionschef Peder Yderhag 

och en med en anonym anställd som vi i studien gett namnet Erik . 

 N
 

5.1 Presentation av Scania  

Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 

marinmotorer. Deras verksamhet finns i hela världen, bland annat i Europa, 

Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. Scania utvecklar, tillverkar och säljer 

lastbilar, men säljer även delar och verkstadstjänster i form av underhåll och 

reparationer. Scania har drygt 30 000 anställda världen över, varav cirka 12 000 av 

dessa arbetar i Sverige (www.scania.se). 

 

I Scanias verksamhet i Oskarshamn finns 1700 anställda. Sedan 1 februari är 

verksamheten uppdelad på två production units (PRU), basprocess och montering. 

Basprocessen innefattar press, kaross och måleri och har cirka 800 anställda. 

Organisatoriskt sett består enheten av en PRU-chef, produktionschefer samt 

verkstadschefer.  Monteringen består av montering av lastbilshytter och på denna 

enhet arbetar 900 anställda. Till skillnad från basprocessen har inte monteringen några 

produktionschefer vilket gör att beslutsvägarna blir kortare då det bara finns två 

nivåer. Båda enheterna har varsin ledningsgrupp.  

 

Anledningen till uppdelningen på två PRU är att tidigare var alla anställda på en och 

samma enhet, vilket blev för många anställda att styra för en chef. Monteringen kan 

ses som personalintensiv medan basprocessen är teknikintensiv. Totalt sett arbetar 

85% av Scania Oskarshamns personal i produktionen medan 15% är tjänstemän. I 

denna studie är det endast Scania Oskarshamn som undersökts. 

 

5.2 Användning av Yin’s sex källor på Scania Oskarshamn 

Anledningen till att vi valde att arbeta med Scania Oskarshamn som fallföretag var att 

en av gruppmedlemmarna tidigare gjort en deltagande observation genom praktik och 

kunde därmed säkerställa att Scania Oskarshamn har ett belöningssystem. Innan 
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besök gjordes på Scania i Oskarshamn, gick vi in på företagets hemsida för att få en 

grundläggande kunskap om företaget och dess verksamhet. Dessutom gjorde vi 

sökningar i dagspressen, där vi hittade artiklar om hur Scania försöker motivera 

anställda vid den aktuella nedläggningen i Falun. Dessa dokument låg, tillsammans 

med intervjuguiden(se bilaga 1 och 2), till grund för förberedelserna inför besöket hos 

Scania eftersom det ökade vår förförståelse för företaget. 

  

Intervjuer är den källa som använts främst i arbetet med Scania som fallföretag. Efter 

vår intervju med Peder, fick vi en rundvandring i fabriken, vilket gav oss chansen att 

genomföra en direkt observation. Peder hade under intervjun talat om vikten av att 

visa att han som personalchef finns till för sina anställda. Detta visades prov på under 

rundvandringen då han hälsade samt utbytte fraser med samtliga anställda vi mötte. 

Peder visade oss även vad Scania hade gjort för att underlätta det dagliga arbetet för 

de anställda, exempelvis att få de anställda att arbeta i ergonomiska ställningar för att 

undvika arbetsskador. Vi fick även se platser som enligt Peder ska vara till för att höja 

trivseln på Scania, såsom personalmatsal och gym. Innan vi lämnade Scania fick vi en 

del broschyrer, vilket motsvarar Yin’s fysiska artefakter.  

 

 Nedan följer en intervju med personalchefen på monteringen, Peder Yderhag: 

 

5.3 Definition av belöningssystem: 

Peder definierar belöningssystem som all den ersättning som medarbetarna erbjuds 

inklusive icke-monetära belöningar. Scania Oskarshamn har inga andra monetära 

belöningar än lönen direkt kopplad till individen. Däremot har de en kollektiv 

resultatbonus för hela Scaniakoncernen som är baserad på koncernens resultat.  

 

5.4 Belöningssystemets uppgift och utformning 

Scania Oskarshamn införde under år 2003 ett belöningssystem som visade sig vara en 

för stor arbetsbörda för produktionsledarna. Kraven från fack och medarbetare visade 

sig vara alltför stora. Alltför många gick igenom systemet allt för snabbt utan att 

företaget säkerställde om medarbetarna uppfyllde kraven. Det gamla lönesystemet gav 

utrymme till tolkning och förhandling. 
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Nivå 6

Nivå 5

Nivå 4

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Scania Oskarshamn ville istället att deras belöningssystem tydligt ska vara kopplat till 

prestationen. Man har sedan 1 oktober 2005 infört ett nytt belöningssystem, som är 

direkt kopplat till produktionssystemet. Det här belöningssystemet består av fyra 

åer. Varje grundnivå ställer ett antal krav på vad 

edarbetarna ska kunna. För varje nivå får den 

nställde en lönehöjning på 600-800 kronor. Kraven 

å medarbetarna är utvecklade utifrån SPS (Scanias 

roduktions System) och det är första linjens chef 

om utvärderar medarbetarna. Som nyanställd börjar 

an på nivå 1, efter bestämd tid samt krav på 

llräcklig kunskap flyttas man uppåt i nivåskalan. 

lla ska kunna nå nivå 4, men arbetsgivaren kräver 

ndast att man når nivå 3. Nackdelen med detta 

ystem enligt Peder är att det är väldigt tidsstyrt och 

r inte direkt kopplat till individen.  

 

grundnivåer samt två tilläggsniv

m

a

p

P

s

m

ti

A

e

s

ä

illäggsnivåerna (nivå 5 & 6) är behovsbaserade och förutsätter att det finns vakanser. 

öretaget har inga individuella belöningar för produktionspersonalen. Enligt Peder 

för 

T

På nivå 5 anses man som ”bäst i en grupp” och man kan då få jobba som 

produktionstekniker eller processtekniker. När nivå 6 nås anses den anställde vara 

”bäst på en avdelning” och får då arbeta som gruppsamordnare eller 

verkstadstekniker. Kraven på tilläggsnivåerna är att man ska vara väldigt duktig på 

det man gör, samt ha ledaregenskaper. 

 

F

kan detta ses som en nackdel, men Scania Oskarshamn har utvecklat sitt 

belöningssystem efter kvalitet. Definitionen av kvalitet utgår från kunden. Däremot 

finns sedan 1997 en kollektiv belöning för alla anställda inom Scania koncernen. 

Denna belöning är en årlig resultatbonus som baseras på Scaniakoncernens resultat 

som helhet. Denna årliga bonus varje anställd får är max 16 000 kronor och minst  

5 000 kronor. Bonusen fonderas och kan inte plockas ut förrän efter tre år. Kravet 

att man ska få hela bonusen är att man arbetar minst 60% samt att man var anställd 

den 31 december föregående år.  
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På frågan om belöningar ofta blir en självklarhet svarar Peder att han upplever att så 

ofta är fallet. Han tror inte heller att Scania Oskarshamns anställda ser gratis kaffe, 

personalfester och julklappar som en belöning utan mer som en självklarhet. 

Belöningen fyller oftast sin funktion när den är ny, men allt eftersom tiden går blir 

belöningen mer som en vana.  

 

5.5 Olika former av belöningar 

5.5.1 Monetära belöningar 

Scania har, som nämnts tidigare, en kollektiv monetär belöning i form av en årlig 

resultatbonus. De har även en nivåstege baserad på kunskap och hur länge man varit 

anställd. Scania har också ett arbetstidstillägg som stiger med 50 kr/år efter att man 

varit anställd i 5 år, maximalt tillägg är 550 kr. En annan monetär belöning är 

flyttningsbidrag, som tillämpas när man vill byta jobb inom Scania koncernen. Scania 

är känt för att ha bra personalpolitik och mottot är ”familjen i fokus”. Vill man flytta 

inom koncernen hjälper Scania till att försöka hitta bostad, jobb, skola med mera åt 

familjen för att flytten ska gå så smidigt som möjligt och att hela familjen ska trivas. 

Övriga monetära belöningar är pensionslösningar.  

 

5.5.2 Icke-monetära belöningar 

Scania Oskarshamn har en företagshälsovård som består av en läkare, två 

sjuksköterskor och en sjukgymnast. Eftersom arbetsskador är vanliga bland 

produktionspersonalen får de anställda som behöver gå på rehabilitering tio gånger på 

betald arbetstid. Scania Oskarshamn har ett eget gym och en gymnastiksal på 

arbetsplatsen dit de anställda och deras anhöriga är välkomna att träna. Scania 

Oskarshamn har även en personalrestaurang där de anställda erbjuds lunch till ett 

subventionerat pris.  

 

Scania Oskarshamn har en idébank där personalen får lämna stora och små förslag på 

förbättringar på arbetsplatsen. De idéer som går att genomföra belönas med 100kr 

som ska användas gemensamt av personalen. För förslag som leder till större 

förbättringar samt att Scania sparar pengar belönas rikligare. Ett exempel på ett 

förslag som några anställda lämnade var hur man kunde använda plåten på ett bättre 

sätt och därmed minimera svinn, detta ledde till att de anställda som kom med 

förslaget fick 30 000-40 000 kronor vardera. 
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Cirka två gånger om året anordnas fester för alla Scania Oskarshamns anställda och 

deras anhöriga, det anordnas även fester på avdelningsnivå för de anställda. Utöver 

det som företaget anordnar finns det även personalklubbar exempelvis fiskeklubben 

som anordnar fisketurer. Till övriga icke-monetära belöningar hör personalrabatt, 

mobiltelefon, bilförmån och persondator ( se bilaga 3).   

 

5.6 Motivation 

Peder anser att Scania Oskarshamn gör mycket för att de anställda ska trivas på 

arbetsplatsen. Scania är kända för att ha en bra personalpolitik och vill få de anställda 

att utvecklas. Förutom olika typer av belöningar erbjuder Scania Oskarshamn 

arbetsrotation vilket kan vara ett sätt att öka motivationen.  

 

Det kan vara svårt enligt Peder att sträva mot självförverkligande på 

produktionssidan. De flesta arbetsuppgifter är standardiserade då det i huvudsak är 

linearbete. Scania Oskarshamn vill få sina medarbetare att hela tiden tänka ”hur gör vi 

detta snabbare, smartare osv”. Peder tycker att de anställda borde få vara med redan i 

utvecklingen av en lastbil, då det är de som vet hur man monterar ihop en lastbilshytt.  

 

Peder tycker att Scania Oskarshamn borde bli bättre på att berömma sina anställda. 

Det är lätt att klaga när någon gjort fel, men svårare att ge beröm när någonting går 

bra. Han vill även att man lär känna sina anställda, kunna se när någon medarbetare är 

ledsen och visa att man finns till för personalen.   

 

5.7 Intervju med Erik (anställd) 

Erik har arbetat på Scania Oskarsham i nio år. Han befinner sig nu på nivå sex på 

nivåstegen och arbetar nu som gruppsamordnare.  

 

Erik definierar belöningssystem enligt följande ”när man får något extra”. Den 

belöning som Erik uppskattar mest är uteslutande pengar. Han var dock lite tveksam 

till om han skulle prestera bättre genom mer monetära belöningar. Han anser att detta 

skulle bero på storleken på belöningen. Bland de icke-monetära belöningarna 

uppskattar Erik de trivselkvällar som avdelningen anordnar, exempelvis bowling eller 

go cart.  
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Han befinner sig just nu på nivå 6, vilket betyder att han är gruppsamordnare på sin 

avdelning. Han är ganska nöjd med lönen, men man vill alltid ha mer. Erik tycker att 

det är dålig skillnad lönemässigt mellan grundnivå och behovsnivå. ”Är man på nivå 

sex så tycker jag att det ska märkas i plånboken”. Erik berättar att innan införseln av 

det nya lönesystemet så såg lönesystemet annorlunda ut. Detta påverkar det nya 

belöningssystemet genom att det finns anställda som har kvar sin gamla ”höga” lön 

men som enligt de krav som finns idag endast är kvalificerade för nivå fyra. Detta gör 

att det finns anställda på nivå fyra som har lika mycket lön som en anställd på nivå 

sex enligt det nya systemet.  

 

Belöningar som möjligtvis skulle kunna öka hans motivation är pengar. I och med 

uppbyggnaden av Scanias belöningsystem tycker Erik att det är svårt att veta vad han 

ska göra för att kunna få en belöning då den monetära kollektiva bonusen endast beror 

på koncernens resultat.  

 

Erik har fått erbjudande om att gå kurser för vidareutveckling. Genom att ha blivit 

erbjuden dessa kurser samt hans position som gruppsamordnare gör att Erik känner att 

han har goda möjligheter att utvecklas inom företaget. Han menar att om man är 

engagerad och framåt finns det goda möjligheter att utvecklas inom företaget. Erik 

själv står just nu i valet och kvalet om han ska tacka ja till diverse kurser för 

vidareutveckling. Han trivs väldigt bra i den positionen han har nu och tycker om att 

arbeta bland människor.   

 

Erik tycker att det är en bra arbetsmiljö och arbetsvillkor på företaget och tycker att 

Scania är en mycket bra arbetsgivare. Han uppskattar den arbetsrotation som finns på 

avdelningen, men eftersom arbetsuppgifterna är väldigt lika varandra kan det ändå 

ibland kännas enformigt. Vad Erik skulle uppskatta är en jämnare könsfördelning på 

arbetsplatsen. Han är ganska nöjd med personalpolitiken, men han tyckte att Scania 

kunde måna lite mer om sina anställda då de drabbas av arbetsskador. 

Arbetsledningen är bättre på ju högre nivå man kommer. Cheferna på lägre nivå kan 

lätt bli mer en kompis än en chef. Han känner sig uppskattad på arbetet för det han gör 

och får nästan dagligen beröm av såväl platschef som verkstadschef. Detta ser Erik 

som ett bevis på att han gör ett bra jobb.  
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6. Analys 
 

 detta kapitel kommer vi genom patternmatching att koppla samman teori med 

empiri för att se hur väl de stämmer överens. Vi kommer också att analysera 

vilka skillnader och likheter som finns mellan Modina Kompetens och Scania 

Oskarshamn.                    

I 
 

6.1 Definition av belöningssystem 

Enligt Göran Hagberg på Modina Kompetens är belöningssystem: ”En fast lön plus 

något extra man får om man varit duktig”. Något extra kan betyda såväl en monetär 

belöning som en icke-monetär belöning. Denna syn på belöningssystem 

överensstämmer med Samuelssons uppfattning om ett bra belöningssystem eftersom 

den innefattar både monetära och icke-monetära belöningar. Modina Kompetens 

belöningssystem bygger även på både kollektiva och individuella belöningar, detta 

kan hänföras till Svensson och Wilhelmssons poängtering av vikten av belöningars 

bredd. Däremot skiljer sig Modina Kompetens syn på belöningssystem från Anthony 

och Govindarajan som i huvudsak bara talar om belöningar i form av monetära 

belöningar. Modina Kompetens har knappt några monetära belöningar alls eftersom 

detta inte skulle accepteras av deras offentliga kunder.  

 

Anna på Modina Kompetens definierar belöningssystem som bonus samt ”den 

feedback i form av återkoppling som man får från sin arbetsgivare”. Här kan dras 

paralleller till Armstrongs definition, att företag visar genom belöning vilka 

nyckelfaktorer som lönar sig och därmed blir belönade.   

 

Enligt Peder Yderhag på Scania Oskarshamn är belöningssystem: ”All den ersättning 

som medarbetarna erbjuds inklusive icke-monetära belöningar”. Denna definition 

stämmer också överens med Samuelssons uppfattning om belöningssystemets 

innehåll. Scanias monetära belöningar bygger enbart på koncernens resultat som 

helhet och utgör därmed en kollektiv belöning, däremot förekommer inga individuella 

monetära belöningar kopplade till prestationer. Detta skiljer sig från Svensson och 

Wilhelmssons uppfattning som anser att belöningar bör ha en så stor bredd som 

möjligt.  
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Eriks definition av belöningar är ”när man får något extra”. Den belöning Erik 

uppskattar mest är uteslutande pengar, vilket stämmer överens med Anthony och 

Govindarajan som i huvudsak talar om monetära belöningar till de anställda.  

 

Den största skillnaden mellan Modina Kompetens och Scania Oskarshamns 

belöningssystem är att de anställda på Modina Kompetens belönas individuellt då de 

gör något extra, det vill säga hjälper företaget på ett extraordinärt sätt. Däremot 

belönas inte de anställda individuellt på Scania Oskarshamn då deras uppfattning är 

att belöning endast består av den ersättning de erbjuds, det vill säga lönen. 

 

6.2 Belöningssystemets uppgift och utformning 

Belöningssystemet i Modina Kompetens syftar främst till att tacka personalen för ett 

bra utfört arbete. Att belöna de anställda då de skapat värde för företaget stämmer väl 

överens med Armstrongs syn på belöningssystemets uppgift. Modina Kompetens 

belöningssystem är mycket individanpassat och flexibelt eftersom de arbetar 

projektorienterat. Bruzelius och Skärvads punkter om ett bra belöningssystem 

uppfylls nästan på Modina Kompetens då belöningssystemet gäller alla men beroende 

på vilken position i företaget man har, har man rätt till olika belöningar. Belöningarna 

är också kopplade till viktiga prestationsmål såsom ökad kvalitet på utbildningarna. 

De uppfyller också kravet om påverkbarhet och realism då personalen själva har 

möjlighet att påverka sin belöning genom att skapa värde för företaget. Det krav som 

inte uppfylls är kravet om att belöningen bör utgöra en väsentlig del av lönen. Detta 

beror på att de inte tillämpar monetära belöningar i form av bonus. 

 

Armstrong menar att belöningssystemet ur en anställds perspektiv ska få personalen 

att känna sig som viktiga intressenter till företaget. Belöningssystemets syfte ur 

ledningens perspektiv syftar till att skapa värde både för företaget och för de anställda. 

Anna upplever att hon känner sig mycket uppskattad för det hon gör och att företaget 

värdesätter hennes arbete och engagemang. Detta upplevs som positivt både från 

ledningens sida och från de anställda i Modina Kompetens. Då Modina Kompetens är 

ett tjänsteföretag är det, enligt Brown, viktigt att belöningssystemet utformas så 

önskade beteenden förstärks. Detta anser vi att Modina Kompetens uppnått med sitt 

belöningssystem, då eftersträvade beteenden belönas för att visa uppskattning. 
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Scania Oskarshamns belöningssystem är istället uppbyggt efter olika nivåer där man 

belönar individen efter arbetad tid och kunskap. Detta är dock lönesystemet på Scania 

och inte någon form av bonus. Denna utformning liknar Armstrongs definition som 

betonar vikten av att belöna sin personal utifrån deras kompetens. Då det gäller 

Bruzelius och Skärvads punkter om ett bra belöningssystem uppfylls dessa delvis på 

Scania. Framför allt uppfylls kravet om att belöningssystemet ska gälla alla. Att 

medarbetarna individuellt inte kan påverka sin belöning är enligt Bruzelius och 

Skärvad en stor brist. Detta beror på att medarbetarna inte kan gå vidare på 

”nivåstegen” innan tidsfristen och kvalitetskraven är uppfyllda samt att 

beloppsgränserna är förutbestämda. Vad det gäller realism försöker Scania 

Oskarshamn utforma ett system där alla medarbetare ska kunna nå nivå fyra. Å andra 

sidan måste man, oavsett vilken kunskap man har vara kvar på nivån tills tidsfristen 

gått ut. Vi anser ändå att belöningssystemet är realistiskt då alla har möjlighet att nå 

de olika grundnivåerna. Däremot finns det förbättringspotential när det gäller 

tidsfristen och löneskillnaderna på de olika nivåerna. Belöningen utgör en väsentlig 

del då resultatbonusen hamnar mellan 5000-16000 kronor per år. Då belöningen är 

kollektiv är den inte kopplad till individuella prestationsmål, däremot påverkar ju den 

kollektiva prestationen belöningarna.  Däremot den löneökning som uppkommer vid 

nivåuppflyttning är dock inte väsentlig. Den ökningen är endast 600-800 kronor.  

 

Erik upplever att Scania Oskarshamns belöningssystem fungerar bra då det gäller 

icke-monetära belöningar. Han känner sig uppskattad på arbetet och är mycket nöjd 

med arbetsmiljön. Belöningssystemet enligt Armstrong syftar också till att möta 

personalens förväntningar att bli rättvist behandlade. Detta uppfyller Scania 

Oskarshamns belöningssystem då man har krav som ska uppfyllas samt tidsstyrning 

för att nå en högre nivå på nivåstegen. Ur ledningens perspektiv är 

belöningssystemets främsta syfte inte att motivera då nästan hela det monetära 

belöningssystemet är ett lönesystem. Det som istället syftar till att skapa motivation 

bland de anställda är de icke-monetära belöningar som både kan vara kollektiva och 

individuella.   

 

Belöningssystemen i de båda företagen skiljer sig genom att Modina Kompetens har 

ett mer ”flexibelt” belöningssystem där belöningar kan utdelas när som helst. Scania 

Oskarshamn har däremot både tid- och kvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att 
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belöning ska delas ut. En annan skillnad mellan Modina Kompetens och Scania 

Oskarshamn är att de anställda på Modina Kompetens kan påverka sina individuella 

belöningar, något de anställda på Scania Oskarshamn inte har någon möjlighet till. En 

annan olikhet mellan företagen är att belöningssystemet på Scania Oskarshamn inte 

syftar till att direkt motivera de anställda utan mer är ett lönesystem eftersom 

medarbetarna inte har möjlighet att få individuella monetära belöningar. De likheter 

som kan urskiljas är främst de kollektiva icke-monetära belöningarna såsom jul- och 

sommarfester.  

 

6.3 Olika former av belöningar 

6.3.1 Monetära belöningar 

På Modina Kompetens tillämpas inte bonus då detta inte skulle accepteras av de 

offentliga kunderna. Detta problem har man inte på Scania där man tillämpar en 

kollektiv resultatbonus som delas ut årligen till samtliga anställda. Scania betonar 

vikten av att sätta familjen i centrum och tillämpar därför flyttningsbidrag då någon 

av deras anställda ska flytta till en annan av Scanias verksamhetsorter. Eftersom 

Modina Kompetens är ett mindre företag och de anställda oftast rekryteras på den ort 

där utbildningen ska ges finns oftast inte något behov av flyttningsbidrag. Däremot 

finns möjligheten att byta arbetsort inom Modina Kompetens. Både företagen 

tillämpar också pensionslösningar för sina anställda, dock tillämpar Modina 

Kompetens endast denna lösning för de fast anställda, övriga kompenseras med ett 

lönepåslag.  

 

6.3.2 Icke-monetära belöningar  

Jämförbara icke-monetära belöningar 

Ett bra belöningssystem enligt Svensson och Wilhelmsson måste även innefatta icke-

monetära belöningar, något som både Modina Kompetens och Scania Oskarshamn 

tillämpar i hög utsträckning. Båda företagen ger sina anställda icke-monetära 

belöningar i form av fritt kaffe, julklappar, friskvård, jubileumsgåvor, kurser och 

utbildningar. Företagen är också duktiga på att anordna aktiviteter för medarbetarna 

på företagen, detta är viktigt för Modina Kompetens eftersom deras anställda är 

utspridda på olika orter i Sverige. Det är också mycket viktigt för Scania Oskarshamn 

eftersom de har så stor personalstyrka och personalaktiviteter ger personalen tillfälle 
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att träffas. På dessa aktiviteter får de anställdas familjer följa med, något som 

uppskattas av både Anna och Erik (för vidare jämförelser, se bilaga 3).  

 

De icke-monetära belöningarna som skiljer sig mellan företagen är bland annat att 

Scania Oskarshamn tillämpar subventionerad lunch för sina anställda. De har en egen 

personalrestaurang på fabriksområdet. Scania har också förslagsverksamhet som 

gynnar de anställda när de kommer med bra idéer om hur man kan förbättra trivseln 

på arbetsplatsen och som gynnar produktionen. Eftersom Scania är ett producerande 

företag med mycket monotona arbetssätt tillämpar de arbetsrotation för att få variation 

i arbetet och för att undvika arbetsskador för de anställda. 

 

Huruvida kaffe och subventionerad lunch ses som en belöning av de anställda är 

mycket tveksamt. Både Göran och Peder tror att de anställda ser denna typ av 

belöning mer som en självklarhet än en belöning. Peder menar att ”belöningen fyller 

oftast sin funktion när den är ny, men allt eftersom tiden går blir belöningen mer som 

en vana”. Teorin har ett mycket brett begrepp om vad som är belöningar och 

innefattar bland annat subventionerad lunch och bärbara datorer. Vi anser att detta är 

mer som en förmån i anställningen än som en belöning, men då vi utgår från teorin 

innefattar vi dessa begrepp i vår studie. 

 

Ej jämförbara icke-monetära belöningar 

Enligt Lindblom är det av största vikt att medarbetare får belöning på annat sätt än av 

just ekonomisk eller materiell karaktär. Detta kan bland annat innefatta beröm, 

uppskattning, utveckling och självförverkligande.  

 

Anna på Modina Kompetens känner sig mycket uppskattad för det arbete hon utför, 

hon ser också att det finns goda möjligheter till utveckling inom företaget. Anna får 

ofta beröm från kursdeltagare. Detta kan ses som ett bevis på att utbildningen håller 

hög kvalitet och uppskattas av kursdeltagarna. Hon känner också att hon får stöd och 

uppmuntran uppifrån. Kombinationen av uppskattning från både deltagare/kunder och 

chef gör att hon känner sig mycket nöjd med sin prestation. 

 
Erik på Scania känner sig mycket uppskattad för sin prestation på arbetsplatsen, han 

får nästan dagligen beröm av såväl platschef som verkstadschef. Detta tycker han är 
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ett bevis på att han gör ett bra jobb och blir uppskattad för det. Eftersom han blivit 

erbjuden kurser för vidareutveckling känner han att det finns goda möjligheter att 

utvecklas inom företaget.  

 

6.4 Motivation 

6.4.1 Maslows behovspyramid 

Det som stimulerar eller driver en individ att handla på ett visst sätt kallas motivation, 

intensiteten och styrkan i detta handlande är också en motivationsfaktor. Enligt 

Maslow har människor olika behov. Det som belöningssystemet i företagsvärlden 

syftar till att uppnå är att uppfylla behoven om uppskattning och status samt behovet 

av självförverkligande enligt Maslows behovstrappa.  

 

Anna på Modina Kompetens blir belönad och uppskattad, enligt Maslows fjärde 

trappsteg, när hon utför något som gagnar företaget. Belöningssystemet på Modina 

Kompetens är mycket flexibelt och anpassas individuellt till de anställda när de gör 

något som företaget uppskattar. Modina Kompetens visar då sin uppskattning genom 

olika former av belöningar till den anställde. Eftersom Anna inte har mer än två 

kollegor på samma ort uppskattar hon mycket de träffar företaget anordnar för alla 

anställda minst två gånger per år. Anna upplever att hon ofta får beröm både från 

kunder och arbetsgivare.  

 

 Hon känner också att det finns utrymme för självförverkligande inom företaget, något 

som motiverar henne ytterligare. Det som skulle kunna motivera Anna ytterligare är 

ett individuellt bonussystem, då hon skulle bli extra motiverad att arbeta mot de mål 

som satts upp för henne. Detta blir en sporre då man ”tävlar mot sig själv att hela 

tiden prestera bättre”. Anna tycker dock det är viktigt att målen som sätts är realistiska 

och nåbara annars skapar det bara frustration istället för motivation.    

 

Som vi tolkar det blir Erik kollektivt belönad en gång per år då koncernen visar sin 

uppskattning genom att resultatbonus utfaller. Den belöning som Erik uppskattar mest 

är extra pengar men han är dock tveksam till om hans motivation skulle öka om han 

fick lite extra pengar. Han känner sig uppskattad för det arbete han gör då han får 

beröm nästan dagligen av såväl platschef som verkstadschef. Detta är vad Scania 

Oskarshamn gör för att visa sin uppskattning enligt Maslows fjärde trappsteg.   
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Då det gäller självförverkligande på Scania, vilket motsvarar femte steget på Maslows 

behovstrappa, anser Erik att han haft goda chanser att utvecklas. Han jobbar nu som 

gruppsamordnare och även blivit erbjuden ytterligare kurser och utbildningar för 

vidare utveckling.  

 

6.4.2 Herzbergs faktorteori 

Herzbergs teori handlar om hygienfaktorer och motivationsfaktorer, där 

hygienfaktorerna är direkt kopplade till arbetsplatsen medan motivationsfaktorerna är 

direkt kopplade till arbetsuppgiften.  

 

Anna trivs mycket bra på sin arbetsplats men är det något hon saknar så är det fler 

kollegor. Anna är nöjd med sin lön men tycker att den alltid kan bli bättre. I arbetet 

kan man få problem med rygg och nackslitage då det är mycket stillasittande. 

Däremot tror Anna att om hon bad om ergonomiska kontorsmöbler skulle hon 

troligtvis få det. Anna är nöjd med arbetsledningens insatser, men om det är något hon 

skulle vilja se mer av är det tydligare arbetsbeskrivningar. Anna har både 

utvecklingsmöjligheter och ansvar på Modina Kompetens. Eftersom hon känner sig 

uppskattad för det arbete hon utför anser vi att hon även är erkänd av företaget. Vi kan 

se att hygienfaktorerna är väl uppfyllda på Modina Kompetens, vilket är ett krav 

enligt Herzbergs faktorteori för att kunna gå vidare till motivationsfaktorerna och 

känna en hög arbetstillfredsställelse, vilket hon i dagsläget till stor del gör.   

 

Erik tycker att Scania Oskarshamn är en mycket bra arbetsgivare och att de arbetar i 

en fräsch arbetsmiljö. Han uppskattar arbetsrotationen vilket gör att arbetet går lättare 

då det annars kan bli enformigt. Han är också relativt nöjd med sin lön då han 

befinner sig på nivå sex i lönesystemet. Men han poängterar att ”är man på nivå sex så 

tycker jag att det ska märkas i plånboken”. Hans syn på arbetsledning är att chefer på 

högre nivå är bättre än de på avdelningsnivå, då de oftast har bättre kunskap och 

ledaregenskaper. Efter ovanstående resonemang kan konstateras att Eriks 

hygienfaktorer inte är fullt uppfyllda. Motivationsfaktorerna uppfylls även de till viss 

del då de har goda utvecklingsmöjligheter, men det kan vara svårt för personalen att 

känna sig erkänd av företaget då de ofta blir en i mängden. Erik däremot, anser vi, är 

erkänd av företaget då han idag arbetar som gruppsamordnare med stort ansvar. 
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Vad vi kan se, utefter den information som vi har fått utav Anna, är att på Modina 

Kompetens är både hygien- och motivationsfaktorerna uppfyllda. Däremot kan vi 

utläsa, genom Eriks svar, att hygien- och motivationsfaktorerna inte är helt uppfyllda 

då Erik är något missnöjd med hygienfaktorerna såsom lön och chefer. 

 

6.5 Varför finns skillnader mellan belöningssystemen? 

Utifrån det vi har studerat och fått tillfälle att observera ute på fallföretagen använder 

vi vårt egna resonemang till att få svar på varför fallföretagen kan skilja sig åt.  

 

Anställdas koppling till output på företaget tror vi har betydelse. Modina Kompetens 

är ett tjänsteföretag och har anställda väldigt nära output, dvs prestationen kopplas 

direkt till kund. Om Modina Komptens hade haft mer privata kunder hade det enligt 

Hume varit ett exemplariskt företag att ha bonuslön på eftersom de arbetar så nära 

output. Man kan därmed mäta individuella prestationer kopplade till intäkten. På 

Scania däremot som är ett stort tillverkande företag är det svårare att koppla de 

individuella prestationerna till outputen. De anställdas prestationer ligger inte så nära 

kunden, dvs intäkten. Enligt Hume är det på ett företag med de förutsättningar som 

Scania Oskarshamn har svårare att tillämpa ett rättvist bonussystem på individnivå.  

 

En annan faktor till att belöningssystemen skiljer sig åt tror vi beror på att företagens 

kunder är av olika karaktär. Såväl Modina Kompetens som Scania Oskarshamn 

påverkas av sina kunder när det gäller utformningen av deras belöningssystem. 

Modina Kompetens har nästan enbart offentliga kunder som inte skulle acceptera 

monetära belöningar. ”Vi kan inte motivera för oss själva eller andra att tidigare 

offentliga medel blir bonusar i privatanställdas fickor”. Scania Oskarshamn påverkas 

av sina kunder på ett annat sätt, nämligen genom kvalitetsaspekten. Därför deras 

belöningssystem utvecklat efter de ”kvalitetskrav som kunden ställer”. Nivåerna i 

belöningssystemet är därför utvecklade efter kvalitet.  

 

Vi tror även att mognad på företaget kan ha en viss betydelse. Modina Kompetens är 

ett relativt ungt företag till skillnad från Scania Oskarshamn som är betydligt äldre. 

Genom att Scania funnits en längre tid har de troligtvis hunnit utveckla och förkasta 

en mängd olika belöningssystem. Under de senaste fem åren har Scania Oskarshamn 
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hunnit med att prova två varianter av belöningssystem. Modina Kompetens har 

troligtvis pga. sin ålder inte hunnit prova så många. 

 

Arbetssätt, eftersom Modina Kompetens medarbetare finns utspridda över hela landet 

och arbetar projektbaserat måste man troligtvis ha ett flexibelt och individuellt 

belöningssystem då olika projekt kräver olika prestationer. Scania Oskarshamn har en 

samlad verksamhet och arbetsuppgifterna skiljer sig inte från dag till dag. Man kan 

inte se vilka individuella prestationer som inbringar intäkter, därav den kollektiva 

resultatbonusen som delas ut årligen.  

 

En av orsakerna kan vara verksamhetstyp, då Modina Kompetens är ett tjänsteföretag 

och är mer personalintensiva. Därmed är det viktigt att individuella prestationer 

belönas då Modina Kompetens anställda jobbar direkt mot kunden. Detta 

överensstämmer med Browns syn på hur belöningssystem i tjänsteföretag bör vara 

utformade, dvs så att de förstärker de önskade beteendena hos medarbetarna.  

 
Storleken på de olika företagen kan vara en faktor till att belöningssystemen skiljer sig 

åt.  I Scanias organisation finns det många nivåer vilket gör att det blir ett långt steg 

från anställd i produktionen till VD. Då Modina Kompetens är ett litet företag får alla 

en personlig relation med VD:n, vilket innefattar såväl positiv som negativ 

återkoppling. På Scania får man istället beröm från sin närmaste chef, vilket inte ger 

samma känsla av uppskattning som om i fall det hade kommit från en högre chef.  
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7. Slutsats 
 

etta kapitel syftar till att svara på problemformuleringen och därmed visa 

vad vi har kommit fram till i denna studie. Då problemformulering 

innehåller både en ”hur” och ”varför” fråga behandlas dessa i var sitt stycke i 

slutsatsen. 

 D
 

7.1 Hur kan man med hjälp av belöningssystem som ett styrmedel påverka sin 

personal? 

Vi har funnit att Modina Kompetens försöker påverka sin personal till största del med 

individuella belöningar då personalen presterat bra. Scania däremot tillämpar 

uteslutande kollektiva belöningar för att påverka sin personal att prestera bättre. 

Modina Kompetens tillämpar nästan inga monetära belöningar då deras offentliga 

kunder troligtvis inte skulle acceptera detta, Scania däremot har en stor kollektiv 

monetär belöning som utfaller en gång per år. 

 

De båda anställda på företagen uppskattar mycket de individuella icke-monetära 

belöningarna såsom de chanser de får att utvecklas och få utökat ansvar. Däremot 

anser båda att monetära belöningarna har en stor betydelse Anna däremot hade gärna 

önskat ett individuellt monetärt bonussystem på Modina Kompetens. Erik önskar 

istället större skillnader i lönetrappan på Scania Oskarshamn.  

 

Utifrån motivationsteorierna kan vi dra slutsatsen att det är mer motiverande att jobba 

på Modina Kompetens då vi har funnit att den anställde på Scania Oskarshamn inte är 

fullt motiverad. Detta beror på att alla hygienfaktorerna inte är uppfyllda hos den 

anställde på Scania Oskarshamn. På Modina Kompetens är dock både motivations- 

och hygienfaktorerna uppfyllda hos den anställda, vilket leder till en högre 

arbetstillfredsställelse.  

 

7.2 Hur skiljer sig belöningssystemen åt mellan ett tillverkande företag och ett 

tjänsteföretag? Varför? 

Belöningssystemen skiljer sig åt på flera punkter. Modina Kompetens 

belöningssystem är mer flexibelt och individanpassat till skillnad från Scania 
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Oskarshamns belöningssystem som har tid- och kvalitetskrav. Scanias 

belöningssystem är också kopplat till den kollektiva prestationen på företaget, till 

skillnad mot Modina Kompetens där belöningssystemet är kopplat till den 

individuella prestationen. En annan skillnad är att Scania tillämpar monetära 

belöningar, något som knappt förekommer i Modina Kompetens. Däremot då det 

handlar om icke-monetära belöningar är företagen relativt lika, båda företagen 

anordnar fester och aktiviteter för sina anställda.  

 

Varför dessa skillnader finns mellan belöningssystemen tror vi beror på att Modina 

Kompetens mestadels har offentliga kunder som inte skulle acceptera monetära 

belöningar. De anställda på Modina Kompetens är mer kopplade till output då de 

jobbar direkt mot kund till skillnad från Scania Oskarshamns anställda som arbetar 

med linearbete. Då Scania är ett äldre och mer moget företag har de hunnit prova på 

flera typer av belöningssystem till skillnad från Modina Kompetens. I och med att 

företagen har olika verksamhetstyper har detta en avgörande roll för 

belöningssystemens utformning. Att företagen skiljer sig i storlek tror vi också är en 

bidragande orsak till skillnaderna, att belöna individuellt blir svårare på Scania 

Oskarshamn som har över 1700 anställda till skillnad från Modina Kompetens där de 

är 25 anställda.  

 

7.3 Kritik mot eget arbete 

Vi har endast intervjuat en anställd per företag vilket gör det svårt att kunna dra 

generella slutsatser om vad de anställda tycker om belöningssystem och motivation 

etc. Eftersom intervjuer har varit vår huvudkälla för att samla in primärdata, kan vi 

inte med säkerhet säga att informanterna har varit objektiva. Trots eftersökningar har 

det varit svårt att hitta teori som kan besvara ”varför frågan”, därav kan det vara svårt 

att dra generella slutsatser då vi inte har någon teori att koppla det till. Vi är medvetna 

om att de båda företagen skiljer sig avsevärt i storlek, vilket kan ha påverkat de 

skillnader vi funnit samt att Modina Kompetens verkar mestadels inom den offentliga 

sektorn. Det medför påverkan på de monetära belöningarna.   

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning hade varit att göra en survey undersökning bland de 

anställda på Scania för att se hur de uppfattar företagets belöningssystem. Därmed 
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skulle man kunna utforma ett förbättringsförslag.  Man skulle även kunna göra en 

liknande undersökning men med ett tjänsteföretag som inte till största delen arbetar 

med offentliga kunder. Ett annat förslag är att undersöka många företag i en bransch 

för att sedan kunna dra generella slutsatser om belöningssystemens utformning och 

liknande. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 1  

Intervjuguide för anställda i ledande position 

 

Definition av belöningssystem 
- Hur definierar ni belöningssystem? 

- Vad lägger ni in i begreppet belöningssystem? Monetära? Icke-monetära? 

 

Belöningssystemets uppgift och utformning 

- Vad är syftet med ert belöningssystem? Vad vill ni uppnå? 

- Vilka långsiktiga respektive kortsiktiga belöningar har ni? 

- Vilka kollektiva respektive individuella belöningar har företaget? 

- Vad belönas? Specifika tillfällen? 

- Vilka olika belöningar finns på de olika nivåerna i organisationen? 

- Vet de anställda vad som är belöning?  

- Vet de anställda vad som belönas? 

- Vilka belöningar anser du är mest effektiva? Varför?  

- Kan de anställda påverka sin ”prestation” och därmed sin belöning? Hur då? 

- Vilka för- och nackdelar har ert belöningssystem? 

- Anser du att belöningar ofta blir en självklarhet? 

- Ger belöningar någon förändring i arbetsprestationen? Hur ser kostnaden för 

belöningar i förhållanden för till den ”ökade” arbetsinsatsen? 

- Varför ser ert belöningssystem ut som det gör? 

 

Motivation 
- Vad är motivation för dig? 

- Vad gör ni för att motivera de anställda? 

- Vad gör ni för att de anställda ska trivas på arbetsplatsen? 

- Hur tar ni hänsyn till de anställdas önskemål och strävan om 

självförverkligande? 

- Vad gör ni för att de anställda ska trivas med sina arbetsuppgifter? 

- Hur visar ni uppskattning? 

- När berömde du någon anställd senast? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2 

Intervjuguide för mottagare av belöning 

 

- Vad ser du som belöningar? 

- Vilka belöningar uppskattar du mest? Varför? 

- Känner du dig mer motiverad genom belöningar? 

- När fick du beröm senast? Av vem? 

- Känner du dig uppskattad för det du gör? På vilket sätt? 

- Ge förslag på belöningar som skulle motivera dig? 

- Vet du vad du måste göra för att få belöning?  

- Hur känner du att du kan utvecklas inom företaget?  

- Vad skulle få dig att trivas bättre på din arbetsplats? 

- Är du nöjd med din lön? 

- Hur upplever du företagets personalpolitik? 

- Är du nöjd med arbetsledningen? 

- Hur upplever du företagets arbetsvillkor? 
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Bilaga 3   
   
  Modina Kompetens Scania  
Monetära belöningar     
      
Bonus Nej Ja 
Vinstandelsstiftelser Nej Nej 
Teckningsoptioner Nej Nej 
Konvertibla skuldebrev Nej Nej 
Flyttningsbidrag Nej Ja 
Pensionslösningar Ja  Ja 
      
Icke-monetära belöningar     
      
Frukt Ja Nej 
Personalrabatter Ja  Ja 
Fritt kaffe Ja  Ja 

Bilförmån 
Ja, för de som har behov av bil 
i tjänsten Ja 

Mobiltelefon 
Ja, om det finns behov av det i 
tjänsten Ja 

Persondator Ja Ja 
TV-licens Nej Nej 
Subventionerad lunch Nej Ja 
Presentkort Nej Nej 
Fritidsanläggning Nej Ja 
Julklappar Ja Ja 

Friskvård 

Ja, fritt träningskort + en 
timmes friskvård per vecka på 
betald arbetstid Ja 

Utbildningar, kurser Ja, på betald arbetstid Ja 
Kost Nej Nej 
Försäkringar Ja, pensionsförsäkringar Nej 
Jubileumsgåvor Ja, alla som fyller år uppvaktasJa 
Förslagsverksamhet Ja Ja 
Flexibel arbetstid Nej Ja, tjänstemän 
Företagsdaghem Nej Nej 
Arbetsrotation Nej Ja 
Studiebesök Ja Ja 
Aktiviteter för anhöriga Ja Ja 

Personalaktiviteter 
Ja, minst två ggr/år t.ex. SPA-
anläggning Ja, sommar- och julfester

Övriga Nej Nej 
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