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Abstrakt 
Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linné-

universitetet, ekonomistyrning, 2FE13E:3, 2FE05E, VT 2013.  

 

Författare: Daniel Barkman, Martin Gustafsson, Jakob Sivertsson 

Handledare: Anders Jerreling 

  

Titel: Belöningssystem - En fallstudie om att anpassa belöning med strategi i en 

föränderlig miljö 

 

Bakgrund: Ett företags strategi beskriver hur målen ska uppnås. Belöningssystem är ett 

verktyg för att motivera och styra de anställda att jobba mot dessa mål och strävar efter 

att öka målkongruensen. Strategin dikterar utformning på belöningssystemet för att 

säkerställa effektivitet. När företaget genomgår förändringar som innebär 

strategiförnyelse är det viktigt att belöningssystemet anpassas till den nya situationen.  

 

Syfte: Att beskriva och förklara hur belöningssystemet är uppbyggt i ett företag som 

genomgår en transformering, vad detta ger för effekter på målkongruensen och om 

belöningssystemet är förenligt med företagets övergripande strategi. Om det föreligger 

bristande överensstämmelse mellan övergripande strategi och belöningssystem så syftar 

uppsatsen även till att föreslå förändringar.  

 

Metod: Studien innefattar en fallstudie av ett konsultbolag inom affärs- och 

verksamhetsutveckling.  Studien har utförts med en kvalitativ forskningsmetod där 

empirin har samlats in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer.  

 

Resultat, slutsatser: Det fallföretag som är fokus för intresse visar hur belöningar kan 

utformas utifrån strategin och hur olika delar i företaget måste anpassas till varandra. 

Företagets belöningssystem är väl förenligt med strategin och ger ökad effekt inom 

målkongruens.  

 

Nyckelord 

Strategi, Belöningssystem, Målkongruens, Motivation, Transformering 
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1 Inledning 

Det huvudsakliga ämnet för denna uppsats är belöningssystem i företag. Det inledande 

kapitlet introducerar ämnet ekonomistyrning övergripande och ger en förförståelse till 

de centrala begreppen för uppsatsen: strategi, belöningssystem och målkongruens. 

Därefter följer en problemdiskussion kring ämnet som mynnar ut till frågeställningarna 

som denna uppsats avser att undersöka. Därefter följer syftet med uppsatsen och även 

reflektioner kring dess teoretiska och praktiska relevans. 

1.1 Bakgrund  
Med ekonomistyrning avses att avsiktligt påverka en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa ekonomiska mål (Nationalencyklopedin, 2013a), detta 

innebär att styra organisatoriska enheter och medarbetare i deras arbete mot uppställda 

mål (Ax et al., 2009). Det räcker dock inte med att endast styra i rätt riktning utan det 

ska även göras på ett effektivt sätt och därför är effektivitet ett viktigt kriterium inom 

alla beslut som fattas inom ekonomistyrning (Parment, 2010). För att kunna styra 

medarbetare och de organisatoriska enheterna används en rad olika styrmedel. De 

huvudsakliga styrmedlen som används och flödet av betalningar samt resurser i ett 

företag illustreras i figur 1.1. 

 

Figur 1.1 Styrning av verksamhet (Olve & Samuelson (2008, s24)  
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Som figur 1.1 visar syftar styrmedlen till att säkerställa att verksamheten bedrivs 

effektivt mot uppsatta mål (Olve & Samuelson, 2008). Styrsystemen syftar även till att 

öka målkongruensen vilket Anthony och Govindarajan (2007) beskriver uppnås när 

individuella mål sammanfaller med de övergripande målen i företaget. De olika 

styrmedlen är beroende av varandra och vart tyngdpunkten ligger varierar över tiden 

och företag (Arvidsson, 2005). Det formella styrsystemet består av internredovisning, 

internprissättning, prestationsmätning samt olika planerings- och kalkyleringsverktyg. 

Organisation och bemanning innefattar organisationsstruktur, ansvarsfördelning, 

organisationsform och beslutsprocesser. Mindre formaliserad styrning avser "mjuka 

styrmedel" som företagskultur, ledningsstil och medarbetarskap (Parment, 2010). 

Arvidsson (2005) skriver att styrmedlet belöningssystem innebär att motivera de 

anställda till önskvärt beteende och sanktionera oönskade prestationer.  

 

För att veta vilket beteende som är önskvärt och vilka mål som verksamheten avser att 

styra mot krävs det bland annat att det finns en strategi för organisationens framtida 

inriktningar (Parment, 2010). Anthony och Govindarajan (2007) skriver att strategin 

dikterar hur designen på företagets olika styrmedel bör se ut. Strategi är därför en 

central aspekt inom ekonomistyrning eftersom det är en del av målbilden som 

verksamheten avser styras mot.  

 

Inom ämnet ekonomistyrning inriktar sig den här uppsatsen på styrmedlet 

belöningssystem. Detta innefattar även begreppen strategi som ska diktera designen på 

belöningssystemet och målkongruens som är dess ändamål. De centrala begreppen för 

uppsatsen blir således strategi, belöningssystem och målkongruens. 

1.1.1 Förförståelse till de centrala begreppen 

I och med att marknaderna under 1970-talet började förändras i en allt snabbare takt 

kom strategi att handla om att uppmärksamma och förstå betydelsen för utveckling av 

organisatoriska dimensioner. Dessa kan bland annat utgöras av organisationsform, 

kompetens, ledarskap och belöningssystem (Bengtsson & Sveningsson, 2012). 

Bengtsson och Skärvad (2005) beskriver att strategi är ett sammanhängande 

handlingsmönster för att i slutändan uppnå målen i företaget. 
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För att ge incitament till att uppfylla mål, kan företag utforma belöningssystem, vars 

ändamål är att säkerställa en hög nivå av målkongruens. Detta är en förutsättning för 

såväl individens personliga trivsel och utveckling som för företagets 

överlevnadsförmåga och konkurrenskraft på längre sikt. Motivationsproblem kan uppstå 

på grund av låg målkongruens, det vill säga att individens och organisationens mål inte 

sammanfaller (Merchant & Van Der Stede, 2007).  Anställda som är motiverade bidrar 

till att organisatoriska mål uppfylls och därför är det viktigt att beakta 

motivationskonceptet vid utformning av belöningssystemet för att skapa målkongruens 

(Colquitt et al., 2011).  

 

Belöningen till den anställde kan bestå utav olika komponenter och bildar gemensamt 

ett system som summeras till den totala ersättningen (Arvidsson, 2005). Belöningar kan 

tidsmässigt vara kortsiktiga eller långsiktiga och dess mottagare är antingen på grupp- 

eller individnivå (Anthony & Govindarajan, 2007). Belöningens former kan bestå av 

både finansiella och icke-finansiella medel och grunderna för belöning kan antingen 

vara finansiella eller icke finansiella mått (Arvidsson, 2005). 

1.2 Problemdiskussion  
Belöningssystem är ett välkänt forskningsämne som har behandlats i böcker, artiklar, 

uppsatser och avhandlingar. Ämnet får stor medieuppmärksamhet och det är inte 

ovanligt att läsa i dagstidningar om VD- och styrelseersättningar. Även Sveriges 

television har gjort undersökningar av belöningssystem till exempel där de anställda 

som förvaltar AP-fonderna granskades i samhällsdebatterade programmet Uppdrag 

granskning (2013). Många uppsatser kring belöningssystem innefattar tvärsnittsstudier 

mellan flera företag för att påvisa skillnader och likheter, eller fallstudier för att förstå 

ett specifikt företags belöningssystem. Det finns dock en del empiriska luckor inom 

ämnesområdet som vi vill belysa för att skapa en grad av originalitet.  

 

Avsikten med belöningssystem är att påverka de som belönas (Smitt et al., 2002). 

Genom belöningen ämnar företag att motivera de anställda att prestera på högsta 

möjliga nivå i syfte att stärka företagets position och konkurrenskraft på marknaden. 

Detta i strävan efter att skapa större effektivitet, minskade kostnader, högre försäljning 

och ökad lönsamhet (Smitt et al., 2002). Hur stor ledningens förmåga är att utforma ett 

effektivt system, vars prestationer är kopplade till företagets mål (strategin), är 
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avgörande för hur påverkan blir. Det vore därför intressant att se denna förmåga att 

skapa kopplingar mellan belöningssystem och företagets strategi. För att se om 

belöningssystemet är effektivt är det rimligt att studera dess effekter genom att 

undersöka målkongruensen i företaget. Effekter av belöningssystemet genom empiriska 

studier är relativt outforskat, men dock finns det mycket teoretiska studier om hur 

belöningssystemet bör utformas (Arvidsson, 2005).  

 

I dagens samhälle är numera förändring ett vanligt tillstånd, det innebär att företag 

måste reagera på omvärldsförändringar (Landy & Conte, 2010). Detta kan få till följd 

att företaget förnyar strategin, byter organisationsstruktur eller på annat sätt påverkar 

företagets riktning. Att reagera på omvärldsförändringar kommer vidare att benämnas 

som transformering. Arvidsson (2005) skriver att eftersom företag kontinuerligt 

förändras måste belöningssystemet anpassas till organisationens specifika behov och 

nuvarande situation. Det blir således intressant att se om företag som genomgår en 

transformering även anpassar belöningssystemet till den nya situationen.  

 

Sammanfattningsvis vore det av intresse att undersöka om ett företags belöningssystem 

är anpassat till dess strategi samt vad detta system ger för effekter på målkongruensen. 

Det vore även intressant om företaget i fråga är under transformering, för att se om 

belöningssystemet är anpassat till den nya strategin. Detta mynnar ut till 

frågeställningarna.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur förenligt är ett företags belöningssystem med dess övergripande strategier 

vid en transformering?  

 Vad ger detta belöningssystem för effekter på målkongruensen? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur belöningssystemet är uppbyggt i 

ett företag som genomgår en transformering, vad detta ger för effekter på 

målkongruensen och om belöningssystemet är förenligt med företagets övergripande 

strategi. Om det föreligger bristande överensstämmelse mellan övergripande strategi 

och belöningssystem så syftar uppsatsen även till att föreslå förändringar.  
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1.5 Teoretisk och praktisk relevans 
Uppsatsens teoretiska relevans grundar sig i att bidra till utveckling av ny teoretisk 

kunskap. Hur belöningssystem bör utformas i förhållande till olika strategiska 

inriktningar är ett välstuderat område. Dock verkar det råda vissa outforskade rön 

beträffande hur företag anpassar sitt belöningssystem till övergripande strategier vid en 

transformering och om de val som görs är lämpliga. Avsikten med denna uppsats är 

således att belysa detta. 

 

För att bidra med praktiskt relevans åt företaget kommer denna uppsats resultat och 

slutsatser föreslå vägar till förändring utifall det finns bristande överensstämmelse 

mellan företagets övergripande strategi och belöningssystemet. Detta kan således 

rendera i ny kunskap för företaget samt ökad medvetenhet inom utvalt ämnesområde.  
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2 Metod 

Metodavsnittet inleds med ett metodval till varför kvalitativ forskningsmetodik kommer 

att användas. Sedan följer ett resonemang om varför fallstudie används som 

undersöknings-design, vilket fallföretag som är fokus för intresse och varför semi-

strukturerad intervju är den lämpligaste datainsamlingsmetoden. Därefter följer ett 

avsnitt om intervjuerna och dess olika delar, val av kvalitetsmått, metod- och källkritik 

samt etiska överväganden.  

2.1 Metodval 
För att uppfylla det syfte som tillskrivits uppsatsen anses det mest lämpligt att utföra 

undersökningen enligt en kvalitativ forskningsmetodik. En kvalitativ metod utges enligt 

Yin (2013) bland annat för att studera den mening som under verkliga förhållanden kan 

hänföras till människors liv, att återge åsikter och synsätt samt täcka in de sammanhang 

och omständigheter människor lever i. Trost (2010) menar att en kvalitativ studie ter sig 

rimlig om undersökningen går ut på att försöka förstå människors sätt att resonera eller 

hitta mönster genom sin frågeställning. Att just återge, ta in deltagarens synsätt och 

sammanhang beträffande de centrala begreppen förefaller passande för att undersöka 

och granska det upprättade forskningsproblemet. En kvantitativ metod hade inneburit en 

större fokusering på mätning och syftar till att kunna dra slutsatser på mer generell nivå 

baserat på kausala samband av det som studeras i den specifika undersökningen 

(Bryman & Bell, 2005). En sådan inriktning anses därmed ligga utanför de ramar som 

denna undersökning syftar till.  

2.2 Fallstudie 
För att ingående undersöka och analysera ett företag med avseende på de centrala 

begreppen kommer en fallstudie som undersökningsdesign att tillämpas. En fallstudie 

innefattar en detaljerad djupgående undersökning av endast ett fall, vilket kan yttra sig i 

en plats eller händelse. Skillnaden mellan en fallstudie och andra tillvägagångssätt är 

intresset av att illustrera unika drag för ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2005). En 

jämförande studiedesign grundar sig däremot i identiska metoder för studium och 

jämförelse av två olikartade fall (Bryman & Bell, 2005). Eftersom endast ett specifikt 

företag kommer att studeras är jämförande studiedesign inte i riktlinje med uppsatsens 

syfte och därför inte tillämpbar. Yin (2007) skriver att det föredras att använda 

fallstudier för aktuella skeenden som inte kan manipuleras. Det innebär att det som 
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undersöks endast observeras utan ett försök till att påverka händelseförloppet, till 

skillnad mot exempelvis ett experimentförsök, och ligger således i riktlinje med denna 

undersökning.  

2.3 Fallföretag 
En fallstudie kräver ett fallföretag som är fokus för intresse och den plats som syftas till 

att detaljerat granskas och undersökas. Val av fallföretag gjordes främst utifrån kriteriet 

att det skulle befinna sig i en transformering. Dessutom var storlek och bransch av 

betydande vikt eftersom det med förhoppning skulle ge bästa möjliga utbyte av tjänster. 

För vår del rör det sig om empirisk kunskap medan det för fallföretaget genom 

uppsatsen kan bidra till praktisk användning. Det utvalda fallföretaget är Crepido AB 

som är ett konsultbolag inom affärs- och verksamhetsutveckling vars syfte är att 

sammanföra bred förståelse för affärer med djup teknisk kunskap (Crepido AB, 2013). 

Företaget ämnar skapa en stabil och förvaltningsbar infrastruktur för affärsintegration 

baserad på ledande teknologi och spetskompetens och erbjuder således kunskap inom 

såväl IT som management. Crepido har idag drygt 45 anställda med verksamhet i 

Växjö, Göteborg, Skövde och Västervik (Crepido Systems Årsredovisning, 2012). 

Företaget befinner sig sedan årsskiftet 2012/2013 i en transformering.  

 

I analyskapitlet kommer det endast behandlas hur Crepidos strategier är framtagna. Det 

kommer inte att beaktas om de anses vara det mest lämpliga med hänsyn till föreskrivna 

teorier. Det förutsätts vara givet att företagsledningen har formulerat passande strategier 

och konkurrensfördelar. Fokus kommer istället ligga på hur belöningssystemet är 

anpassat utifrån företagets övergripande strategier med tillhörande konkurrensfördelar.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

Bryman och Bell (2005) skriver att en fallstudie av kvalitativ metod ofta innefattar 

deltagande observationer och/eller intervjuer, vilka båda är lämpliga vid detaljerad 

granskning av ett enskilt fall. Deltagande observationer innebär att undersöka en utvald 

social miljö i syfte att få en bild av den kultur som uppvisas. Forskaren observerar 

deltagarna i miljön och hur dessa beter sig (Bryman & Bell, 2005). Att endast använda 

deltagande observationer försvårar besvarandet av uppsatsens syfte eftersom det är 

problematiskt att kunna göra analytiska överväganden genom att endast observera 

strategi, belöningssystem och målkongruens. De aktuella ämnesområdena studeras 
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lämpligast genom att få svar på ställda frågor och därför kommer 

datainsamlingsmetoden bestå utav intervjuer, vilket Yin (2007) beskriver som en av de 

viktigaste insamlingskällorna när fallstudier används. Deltagande observationer skulle 

enligt Bryman och Bell (2005) kunna fungera som ett komplement till intervjuerna. 

Dock är metoden ett tidskrävande moment och med tanke på uppsatsens tid till 

förfogande anses denna datainsamlingsmetod inte lämplig.   

2.4.1 Intervju 

Enligt Yin (2013) är det vanligaste tillvägagångssättet inom fallstudier att använda sig 

av kvalitativa intervjuer. Fördelen med denna metod i stort är att det försiggår som ett 

samtal och frambringar en dubbelriktad kommunikation. Bryman och Bell (2005) menar 

att de kvalitativa intervjuerna i stort kan utformas på två sätt: ostrukturerad och semi-

strukturerad. 

 

I en ostrukturerad intervju låter intervjuaren respondenten fritt få tolka och besvara, ofta 

enbart en fråga. Intervjuaren kan ha med sig några lösa anteckningar men mestadels 

lyssnar denne och ställer endast följdfrågor på det som anses befogat. En semi-

strukturerad intervju är tämligen lik en ostrukturerad så till vida att respondenten har 

stor frihet att utforma svaren på eget sätt. Skillnaden är att intervjuaren har en 

uppställning av ämnen som under intervjun ska beröras (Bryman & Bell, 2005). 

 

Intervjuns uppbyggnad i studien kommer vara av semi-strukturerad form. Anledningen 

är att det ger intervjuaren en fördel då intervjuerna är öppna och flexibla till sin karaktär 

trots att en viss form av struktur upprätthålls för att säkerställa att de frågor som ska 

besvaras också blir besvarade. Detta utan att intervjun blir för styrande då det är 

respondentens verklighet som skall besvaras, inte intervjuarens (Yin, 2013). 

Flexibiliteten ger respondenterna en chans att utveckla frågorna ett steg längre eller åt 

ett håll som intervjun inte var tänkt att gå åt men som kan vara till gagn för studien 

(Bryman & Bell, 2005). 

Urvalsstrategi 

Trost (2010) skriver att det inte är meningsfullt med statistiskt representativt urval för 

kvalitativa studier. Istället ska urvalet helst vara heterogent inom den givna 

homogeniteten vilket syftar till att undersökningens urval bör bestå av en stor variation 

av respondenter inom existerande organisation.  För att uppnå detta har det gjorts ett 
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kedjeurval vilket enligt Bryman och Bell (2005) innebär att en person har 

vidarebefordrat lämpliga intervjukandidater. För att få ett rikt empiriskt material har 

intervjuer utförts med fyra personer inom företaget: 

 VD och även affärsområdesansvarig för IT,  

 Affärsområdesansvarig för management, har största ansvar för transformering. 

Vidare i uppsatsen kommer personen benämnas som managementansvarig. 

 Regionchef 

 Konsult 

Intervjuform och intervjuguide 

Som tidigare nämnts är intervjuformen av semi-strukturerat slag, där upplägget för 

intervjun bygger på förutbestämda huvudämnen som ska beröras (Bryman & Bell, 

2005). Dessa teman är strategi, belöningssystemet samt målet med belöningssystemet 

och som intervjuguiden sedermera grundades på. Genom att försöka hålla frågorna på 

en nivå som är förståeliga utan att bli för specificerade, undvika ledande frågor samt 

öppna intervjun med relevant bakgrundsfakta om respondenten har utformningen av 

intervjuguiden gjorts i enlighet med de råd Bryman och Bell (2005) utfärdar. För en 

större överblick och bättre bild av intervjun hänvisas läsaren till bilaga 1 -

intervjuguiden.  

 

För att möjliggöra intervjuerna har frekvent mail- och telefonkonversation med 

managementansvarige ägt rum. En första kontakt via videokonferens togs sedan med 

managementansvarig samt regionchef där diskussion fördes om övergripande frågor. 

Efter inläsning av relevant teori och upprättande av intervjuguide stämdes sedermera tid 

och plats för möte. Senare skedde även en återkoppling via telefon för förtydliganden. 

Intervjuerna ägde rum i en av företagets möteslokaler där respondenterna kunde få 

största inverkan på platsen i enlighet med Trosts (2010) anvisningar. Detta för att det 

skall vara smidigt och underlätta för alla parter. Miljön anses vara så ostörd som möjligt 

och de intervjuade är trygga där (Trost, 2010). Dessutom är en sådan plats mer lämplig 

än exempelvis respondentens arbetsrum där det enklare kan ske störmoment såsom att 

kontorstelefonen ringer eller att folk knackar på dörren (Bryman & Bell, 2005).  

 

Under mötet utfördes intervjuer först med managementansvarige och regionchef, sedan 

med konsulten och sist med VD:n. Av de fyra intervjurespondenterna innehar tre av 
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dessa ledande befattningar i företaget. Enligt Trost (2010) ska det eftersträvas att inte 

vara för många intervjuare samtidigt. I intervjuer med personer med ledande 

befattningar kan det däremot passa med fler intervjuare, dels för att det kan ses som 

artigt, men även för att fungera som komplement till varandra (Trost, 2010). Eftersom 

uppsatsens författare utgörs av tre personer utfördes därför intervjuerna med samtliga 

personer närvarande.  Detta trots att Trost (2010) menar att tre intervjupersoner i vissa 

fall kan bidra till mer negativa effekter än vad nyttan ger. För att få fler infallsvinklar 

och intryck av det som sägs samt för att känna delaktighet i hela processen har ändå alla 

tre deltagit i intervjuerna.  

 

Innan intervjuerna började ställdes frågan om eventuell inspelning vilket inte var några 

problem för respondenterna, Det inspelade materialet hanteras givetvis med sekretess. 

Att ha materialet på band underlättar det ofta detaljerade analysarbete som krävs vid 

kvalitativa intervjuer. Dessutom hjälper det till tolkningen av respondenternas tonfall, 

inte bara vad som sägs utan också hur det sägs. En sådan detalj är svår att hinna 

anteckna eller allra minst komma ihåg (Bryman & Bell, 2005). Trost (2010) uppmanar 

intervjuaren att anteckna allt då det nästintill är omöjligt att minnas alla intryck. 

Inspelningen kompletterades därför med egna anteckningar för att notera eventuella 

känslor och tankar från respondenterna och händelser som skedde under 

intervjutillfället. Efter intervjuerna har i linje med Bryman och Bell (2005) 

transkribering av inspelningen gjorts, vilket innebär att inspelningen har skrivits ner i 

textform. Denna metod används trots den tidsödande processen, för att kunna göra en än 

mer noggrann analys. 

 

Samma frågemall har i stort använts till samtliga intervjuer för att försöka få en så bra 

jämförbarhet som möjligt mellan de olika respondenterna. Fokus har legat på olika 

frågor till olika respondenter då deras kompetensområde skiljer sig, allt för att säkra att 

alla frågeställningar täcks upp. Däremot har vissa justeringar i frågeordningen 

uppkommit med reservation för att följdfrågor togs upp, detta för att få ett bättre flyt 

vartefter intervjun fortskred precis som Bryman och Bell (2005) beskriver.  
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2.5 Kvalitetskriterier 
För att säkerställa att undersökningen är giltig, det vill säga att insamlad data har tolkats 

på ett tillbörligt sätt så att slutsatserna korrekt återger den avspeglade verkligheten som 

studeras, kan olika kvalitetsmått användas (Yin, 2013). De två vanligaste måtten som 

används för att styrka undersökningens tillförlitlighet och göra resultaten trovärdiga är 

reliabilitet och validitet. Begreppen är främst associerat med kvantitativ undersökning 

och innebär att med hjälp av matematiska formler generalisera från urval till population, 

fria undersökningen från inslag av slumpmässiga faktorer och säkerställa att 

undersökningens slutsatser hänger ihop (Bryman & Bell, 2005).  

 

Bryman och Bell (2005) skriver att det inte är önskvärt med en ogenomtänkt och 

förenklad tillämpning av den kvantitativa innebörden av reliabilitet och validitet på en 

kvalitativ undersökning. Därför är det viktigt att belysa vad reliabilitet och validitet får 

för betydelse för den här undersökningen och hur begreppen ska användas. 

 

Det finns ingen samlad mening om hur reliabilitet och validitet ska appliceras på den 

kvalitativa undersökningen men det går att urskilja främst tre olika tillvägagångssätt 

(Bryman & Bell, 2005). Det första sättet innebär att överföra den kvantitativa 

innebörden av begreppen och tillämpa detta även på den kvalitativa undersökningen. 

Det andra tillvägagångssättet som Bryman och Bell (2005) skriver om innebär att 

anpassa reliabilitet och validitet och förändra ordens betydelse. Detta innebär att bortse 

från mätning om det förefaller sig oanvändbart eller olämpligt. Det tredje sättet är enligt 

Lincoln & Guba (1985) i Bryman och Bell (2005) att använda alternativa 

bedömningskriterier för validitet och reliabilitet. 

 

Den här undersökningen kommer att tillämpa alternativa bedömningskriterierna för 

validitet och reliabilitet. Detta grundar sig på att undersökningen inte syftar till att ge 

generaliserbara resultat samt att ingen matematisk mätning av insamlad data är lämplig. 

Reliabilitet och validitet kommer i den här undersökningen att översättas till den 

kvalitativa termen trovärdighet. Begreppsinnebörden av reliabilitet och validitet 

kommer att anpassas till denna kvalitativa undersökning men syftet förblir desamma, att 

göra undersökningen tillförlitlig och resultatet trovärdigt.  
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2.5.1 Trovärdighet 

Bryman och Bell (2005) skriver om trovärdighet som ett alternativt kriterium för 

validitet och reliabilitet. Trovärdighet består utav fyra delkriterier som motsvarar 

intern/extern validitet, reliabilitet och objektivitet. Vad detta får för betydelse för denna 

undersökning är förklarat under respektive rubrik. 

Tillförlitlighet (intern validitet)  

Tillförlitligheten medför att undersökningsresultaten som framkommit har utförts 

regelmässigt och att den rapporterats till undersökningsdeltagarna för att säkerställa att 

deras verklighet har uppfattats korrekt (Bryman & Bell, 2005). Undersökningens 

fallstudie och intervjuer kommer att utföras i enlighet med föreskrivna regler inom 

området. Uppsatsen med dess innehåll har, innan den färdigställts, rapporterats till 

respondenterna för att garantera att deras intervjusvar är överensstämmande med vår 

uppfattning av deras sociala verklighet.   

Överförbarhet (extern validitet) 

Som tidigare beskrivits utifrån Bryman och Bell (2005) innefattar en kvalitativ 

forskning normalt en djupgående undersökning av en mindre grupp individer snarare än 

en omfattande studie på större populationer. Överförbarheten är således mer inriktad på 

djup än bredd och bedöms utifrån hur pass fylliga beskrivningar av resultaten är för att 

öka dess chans att överföras till en annan miljö. Undersökningen ämnar göra en 

djupgående analys av ett fallföretag och de anställdas erfarenheter av belöningssystem. 

Därmed är studien inte inriktad på bredd och överförbarhet av resultat till andra 

situationer är heller inte lämplig. Dock kan en teoretisk generalisering åstadkommas 

vilket enligt Bryman och Bell (2005) skapas om resultaten och slutsatserna håller en så 

hög kvalitet att de utifrån, kvalitativa data som insamlats, kan generaliseras till teorin.  

Pålitlighet (reliabilitet) 
För att styrka trovärdighetens pålitlighet menar Bryman och Bell (2005) att forskarna 

ska anta ett granskande synsätt vilket innebär ett säkerställande av att alla faser i 

processen redogörs och blir tillgängliga för möjlig kvalitetsbedömning av utomstående. 

Denna undersökning har, för att tillgodose detta delkriterium, därför kritiskt granskat 

intervjuguide samt även analysbeslut och de svar som ges av intervjudeltagarna. En 

utomstående granskning har utförts av tilldelad handledare enligt schemalagda möten 

under arbetsprocessens gång.  
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Möjlighet att styrka och konfirmera (objektivitet)  
Undersökningen ska, för att undvika en påverkan på utförandet och slutsatserna, vara fri 

från personliga värderingar. Dessutom ska det kunna påvisas att forskaren i allra högsta 

grad har verkat i god tro (Bryman & Bell, 2005). Då denna uppsats utförs av tre 

personer kommer till viss del möjligheten för en enskilds personliga värderingar att 

forma undersökningen motverkas. Detta eftersom samtliga delar under arbetets gång 

först efter gemensamma beslut har publicerats. Dock finns ingen garanti på fullkomlig 

objektivitet i en samhällelig undersökning (Bryman & Bell, 2005). 

2.6 Metod- och källkritik 
Valet av en kvalitativ metod har bland annat inneburit ett större mått på flexibilitet 

under arbetets gång. Det finns med denna metod inga strikta linjer eller tydlig struktur 

som följs under processen vilket kan leda till att arbetet blir mer svårhanterligt med risk 

för viss spretighet och felriktat fokus. Samtidigt kan just en riktningsförändring 

innebära nya intressanta och outforskade rön. 

 

Att designa undersökningen via en fallstudie har medfört en djupdykning in i en miljö 

med fokus på processer som kan besvara uppsatsens syfte. Att göra en fallstudie ger 

alltså en bra ingående förståelse och praktisk närhet men då det är få observationer som 

görs blir den svår att få legitim samt generaliserbar. Dessutom medför det ett svårare 

analysarbete (Yin, 2007). 

    

Företagsvalet bestämdes utifrån en serie mail som, efter omsorgsfullt övervägande, 

skickades ut till intressanta och enligt vårt tycke passande företag för undersökningens 

syfte. Bra respons inkom från det som senare valdes att arbeta mot. Att skicka mail 

ansågs vara tidssparande för att få ut samma information till fler potentiella företag 

samtidigt men kan möjligen få den motsatta effekten då många företag dagligen 

inkasserar flertalet mail. Risken finns då att ett mail av denna sort kan prioriteras bort i 

inkorgen. Ett alternativ till denna metod hade varit att via telefon nå vederbörande 

kontaktperson på respektive företag vilket hade kunnat ge ett direkt svar och utebliven 

väntetid. I vårt fall kom svar in ganska omgående men med viss mått av otur kunde det 

dragit ut på tiden. 
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Den insamlade data som använts i undersökningen har inhämtats från intervjuer av 

semi-strukturerad form. Detta sätt har inneburit att våra respondenter lämnats stort 

utrymme att fritt tolka och utforma svaren. Faran har dock varit att intervjupersonerna 

kunnat sväva iväg på områden som saknar relevans till denna studie, speciellt då 

intervjutiden var begränsad.  

 

De personer som framkommit via kedjeurvalet innebär att urvalet inte har skett på ett 

slumpmässigt sätt och är därmed osannolikt representativt för populationen (Bryman & 

Bell, 2005). Det medför att respondenterna kan ha styrt oss vidare i en riktning som inte 

utfaller optimalt för undersökningens vidkommande. Att alla tre författare deltog under 

samtliga intervjuer kan, som tidigare nämnts, enligt Trost (2010) vara ett sämre 

alternativ än att istället använda sig av två intervjuare. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt för att med säkerhet få med allt som 

sades. Nackdelarna med dessa metoder är dels att det som tidigare nämns är en 

tidskrävande process att transkribera intervjuerna, men även att respondenten kan 

hämmas av att samtalet bandas och på så sätt utelämna saker som kunnat komma till 

användning för undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Antalet intervjupersoner, som 

utgjordes av fyra stycken, kan med viss måttfullhet ifrågasätta det empiriska underlagets 

styrka. Dock har tre av de fyra respondenterna haft ledande positioner och enligt oss 

därför varit fullt tillräckliga till antal och kunniga för att besvara de frågor som syftet 

gör gällande.  

 

Kvalitetskriterierna, där framför allt delkriteriet möjlighet att styrka och konfirmera, kan 

anses som godtycklig då det som tidigare nämnts baseras utifrån en inte helt objektiv 

bedömning. Därmed är det svårt att säkerställa om och i så fall hur pass stor grad 

personliga värderingar har haft för inverkan på undersökningens resultat. 

Äkthetskriterierna valdes att helt utelämnas ur undersökningen, dels för att de fyra andra 

kriterierna kändes fullt tillräckliga men även för att begreppen enligt Bryman och Bell 

(2005) inte har fått något större inflytande och framgång i tidigare studier. 

 

De källor som använts genom processens gång har ett spann på över 50 år beträffande 

daterad publikation. Dock känns de äldst utgivna artiklarna ändå relevanta då 
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exempelvis Herzbergs tvåfaktorteori, som utkom redan 1959, än idag anses som 

accepterad och rent teoretiskt väl använd. 

2.7 Etiska övervägande 
Det är viktigt att vid forskning sätta etiska frågor i fokus, även om detta är en uppsats 

anses det relevant att inkludera ett avsnitt för att diskutera etiska överväganden.  

Nationalencyklopedin (2013b) skriver att etik avser den teoretiska reflektionen över 

moralens grund. De etiska aspekterna i den här undersökningen berör att värna om 

deltagarnas integritet. Trost (2010) skriver att tystnadsplikten gentemot respondenterna 

aldrig bör brytas och ingen undersökning är så viktigt att de resulterar till att de etiska 

kraven bryts. Hänsyn bör även tas till respondenternas integritet under datainsamlingen 

och förvaringen av materialet. 

 

Olika författare listar upp olika etiska krav som det rekommenderas att utgå ifrån men 

de är tämligen lika. Bryman och Bell (2005) skriver om fyra etiska principer som är 

gällande för svensk forskning och som innehåller kriterier som de flesta författare 

uppmanar till.  

 Nyttjandekravet - insamlade uppgifter får endast användas för det specifika 

forskningsändamålet. 

 Informationskravet - respondenten och andra berörda personer för 

undersökningen ska informeras om undersökningens syfte. 

 Konfidentialitetskravet - personuppgifter om berörda personer ska behandlas 

med konfidentialitet. 

 Samtyckeskravet - de som deltar i undersökningen har självklart rätt att 

bestämma över sin medverkan. 

Dessa grundläggande principer har tagits hänsyn till under undersökningens förlopp. 

Insamlade uppgifter vid intervjun som antecknades och spelades in har efter 

färdigställandet raderats. Syftet med uppsatsen har blivit presenterat för respondenterna 

vid flera tillfällen och personuppgifter har behandlats konfidentiellt och respondenterna 

refereras i uppsatsen till deras befattningar. Dessutom har de intervjuade självklart 

bestämt själva om de velat deltaga eller inte. 
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3 Teori 

Teoriavsnittet består utav fyra delar: strategi, belöningssystem, målet med 

belöningssystemet och utformning av belöningssystem beror på strategin. I avsnittet 

kommer grundläggande antaganden och koncept inom de olika delarna att presenteras 

tillsammans med utvalda teoretiska modeller för att skapa en teoretisk referensram. Det 

är inom denna ram som det empiriska materialet har insamlats och analyserats. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorin och hur den kommer att användas i 

analysen. 

3.1 Strategi 
Det finns ingen samstämmig syn på strategi. Olika författare och forskare ger begreppet 

olika innebörder. Johnsson et al. (2012) menar att strategi är ett företags långsiktiga 

riktlinjer, Lindvall (2011) anser att begreppet är ett sätt att reducera begränsningarna 

och utveckla möjligheter. Anthony och Govindarajan (2007) menar att strategier är 

planer för att uppnå företagens mål och Mintzberg (1978) skriver om strategi som en 

ström av beslutsmönster. Forslund (2009) skriver att vad som är strategi beror på vilket 

perspektiv som används och tillägger att strategi har inverkan på organisationens 

centrala aspekter. Med detta menar Forslund (2009) att något är strategiskt om det starkt 

påverkar organisationen. Bengtsson och Skärvad (2005) sammanfattar alla dess synsätt 

med att strategin är ett sammanhängande handlingsmönster för att i slutändan uppnå 

målen i företaget. Det är den sistnämnde definition som stämmer mest in på vad som 

avses med strategi i denna uppsats.  

3.1.1 Hur realiseras strategin? 

Parment (2010) menar att det krävs en strategi för organisationens framtida vägval med 

avseende på de mål ett företag avser styra mot. Strategin ska sedermera genomsyra 

utformningen på de olika styrmedlen (Anthony & Govindarajan, 2007). Eftersom 

belöningssystemet är en del av styrmedlen får strategin betydelse för dess utformning 

och blir därmed en utgångspunkt för den teoretiska referensramen. Ett företags strategi 

kan realiseras genom två olika ansatser: strategi som formulering eller formering.  

Strategi genom formulering 

Forslund (2009) skriver att den strategiska processen har som utgångspunkt att först 

formulera en strategi och sedan implementera den i organisationen. Processen att 

besluta om nya strategier kallas strategiformulering (Anthony & Govindarajan, 2007).  
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Forslund (2009) samt Bengtsson och Skärvad (2005) tar upp en sammanställd process 

av hela händelseförloppet för utformningen av strategier vilken är illustrerad i figur 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Strategiska processen (Bengtsson & Skärvad 2005, s395) 

 

När ett företag ska formulera sina strategier så måste företaget enligt Anthony och 

Govindarajan (2007) och Bengtsson och Skärvad (2005) göra en omvärldsanalys och en 

företagsanalys. Detta görs enligt Forslund (2009) och Bengtsson och Skärvad (2005) 

utifrån affärsidén och formuleras sedan till mål. Omvärlds- och företagsanalys som de 

strategiska besluten ska baseras på kan genomföras med välkända analysverktyg som 

Porters femkraftsmodell och SWOT-analys (Forslund, 2009; Bengtsson & Sveningsson, 

2012; Bengtsson & Skärvad, 2005; Johnsson et al., 2012). Strategiformuleringen utgör 

målen för organisationen och hur dessa mål ska uppnås. Detta leder ut till 

handlingsplanen som består av konkreta aktiviteter som behöver genomföras (Forslund, 

2009). Därefter kommer implementeringen av strategierna (genomförande) som utgår 

från de givna målen och strategier och genomför aktiviteterna för att uppnå dem 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Den sista delen består utav feedback och kontroll för 

att upptäcka missanpassningar.  

Strategi genom formering 
Som ett alternativ till strategisk formulering skriver Forslund (2009) om formering som 

bygger på en idé om att strategier är något som formeras, det vill säga sker och växer 

fram efter hand under processens gång och utan noggrant planerings- och analysarbete. 

Eriksson-Zetterquist et al. (2006) beskriver formering som en process av 

problemlösande som förekommer eftersom organisationer kontinuerligt måste anpassa 

sig till omgivningen. Mintzberg (1987) menade i sin artikel att strategi är något som 

formas snarare än ett sätt som i en process av rationellt slag planeras fram. Utifrån 

perspektivet om formering kritiseras idealet om planering med argumentet om att 
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människan till vardags i regel agerar först och tänker sedan och försöker därmed först i 

efterhand söka förklaring till sitt handlande i tidigarelagda planer. Med 

formeringsperspektivet anses istället att strategier växer fram och revideras allteftersom 

tiden fortlöper (Forslund, 2009). Eriksson-Zetterquist et al. (2006) skildrar samhälleliga 

makrofaktorer som orsaker till den komplexitet som infunnit sig med snabbt förändrad 

omvärldsutveckling vilket resulterat i att planeringsarbete inte skulle fylla någon 

funktion. Enligt kritiker blir strategiarbetet en process att lösa problem snarare än att 

planera densamma. Mintzberg (2000) kritiserar flera grundantaganden inom 

inriktningen av planering, däribland antagandet om en tro att framtiden kan förutsägas 

samt att tron att formella förfaranden kan vara innovationsbidragande. I det första fallet 

syftar han till den omöjlighet om framtidsförutsägelse som bland annat den snabba 

utvecklingen för med sig. I det andra antagandet menar Mintzberg (2000) att formella 

och förutbestämda tillvägagångssätt motverkar förutsättningar till innovativt och 

kreativt tänkande vilket hämmar beslutsfattande som kan vara nödvändiga för att 

förhålla sig till omvärldsförändringar. 

3.1.2 De strategiska nivåerna  

Strategier finns på olika nivåer inom organisationen och de skiljer sig ofta åt, Anthony 

och Govindarajan (2007) tar upp två av dessa nivåer: koncernnivå och affärsenhetsnivå. 

Johnsson et al. (2011) tar upp en tredje nivå som benämns operativnivå och Bengtsson 

och Skärvad (2005) tar upp ytterligare strategiska nivåer. Vidare kommer endast 

beskrivningar av strategier på koncernnivå och affärsenhetsnivå behandlas, då det är 

dessa nivåer som fokus kommer ligga på i denna uppsats.  

Koncernnivå 

Anthony och Govindarajan (2007) skriver att det finns tre olika strategier på 

koncernnivå: single industry-, related diversified- och unrelated diversified firm. 

Företag som verkar som en single industry firm har förbundit sig till endast en marknad 

i vilket företaget använder sin kärnkompetens för att växa. Related diversified firms 

bedriver verksamhet på flera marknader men de olika affärsenheterna är relaterade till 

varandra och drar nytta av samma kärnkompetens och upplever synergieffekter. För 

unrelated diversified firms skriver Anthony och Govindarajan (2007) att företaget 

bedriver verksamhet på flera olika marknader och de olika affärsenheterna är inte 

relaterade till varandra. Detta betyder att de olika affärsenheterna har olika 

kärnkompetenser och kan inte dra nytta av synergieffekter. 
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Affärsenhetsnivå 
Fischer och Govindarajan (1993) beskriver fyra olika strategier som en affärsenhet kan 

anta: build, hold, harvest och divest. Build är en strategi som fokuserar på att öka 

marknadsandelar och ser till långsiktiga mål, även om detta kan vara på bekostnad av 

kortsiktiga vinster. Hold inriktar sig på att värna om nuvarande marknadsandelar och 

konkurrerande position medan harvest innebär att maximera kortsiktiga vinster även om 

detta är på bekostnad av marknadsandelar. Fischer och Govindarajan (1993) skriver att 

divest innebär att företaget drar sig ur marknaden på grund av dålig försäljning eller för 

att produktionscykeln närmar sig sitt slut. 

3.1.3 Företags konkurrensfördelar 

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver utifrån Porter (1985) att det främst finns 

två sätt ett företag kan differentiera sig på för att skaffa konkurrensfördelar. Det ena 

sättet är lågt pris som går ut på att företaget konkurrerar genom att erbjuda sina kunder 

ett så lågt pris som möjligt. Ett lågt pris kan uppnås genom stordriftsfördelar, 

erfarenhetskurveffekt och stark kostnadskontroll. Ett företag som konkurrerar med lågt 

pris befinner sig i Low-Cost Advantage. Det andra sättet ett företag kan skapa 

konkurrensfördelar på är genom differentiering vilket innebär att företaget fokuserar på 

en unik produkt som skiljer sig från konkurrenterna, ett exempel vore överlägsen 

kundservice. Ett företag som konkurrerar med en differentierad produkt befinner sig i 

Differentiation Advantage. Där utöver lägger Anthony och Govindarajan (2007) till 

ytterligare två konkurrensfördelar, vilka är kombinationer av de två första. Det är Cost-

Cum Differentiation Advantage som innebär att företaget har en differentierad produkt 

till ett lågt pris. Detta är överlägset den bästa konkurrenspositionen men även svårast att 

uppnå. Stuck-in-The-Middle innebär att företaget varken konkurrerar med pris eller en 

differentierad produkt, det är egentligen ingen direkt konkurrensfördel och är således ett 

stadium ett företag inte vill hamna i. 

 

Som tidigare nämnts krävs det för måluppfyllelse en klar strategi för framtida vägval 

(Parment, 2010). Denna strategi avgör sedan hur ett företags olika styrmedel bör 

utformas (Anthony & Govindarajan, 2007). För att ge anställda incitament till att 

uppfylla de strategiska målen och säkerställa en hög nivå av målkongruens, kan företag 

utforma belöningssystem (Merchant & Van Der Stede, 2007).  
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3.2 Belöningssystem 
Belöningssystem är ett styrmedel för ett företags verksamhet vars funktion är att 

motivera organisationens medlemmar till att uppnå mål och därmed öka 

målkongruensen (Arvidsson, 2005). Anthony och Govindarajan (2007) skriver att de 

anställda motiveras till att främja organisationens mål genom att få belöningar 

relaterade till individuella mål. Belöningssystemet ska för bästa effekt vara utformat så 

att balans råder mellan olika former av belöningar. Systemet i sig är av omfattande 

karaktär och skiljer sig ofta mycket beroende på om det exempelvis rör ett 

tjänsteföretag, industriföretag eller en offentlig organisation (Forslund, 2009).  

 

Arvidsson (2005) beskriver hur ett belöningssystem och dess effekter kan analyseras 

utifrån dimensionerna syften, grunder, former och mottagare. Beroende på hur dessa 

dimensioner utformas samt anställdas förhållande till styrmedlet uppkommer olika 

effekter på ett företags verkningsgrad. Dessa kan sedan studeras för att utvärdera 

förväntade och faktiska utfall av systemet. Belöningssystemets olika delar kommer att, 

för tydlig överskådlighet på undersökningens beröringspunkter, redogöras enligt 

Arvidssons (2005) fyra dimensioner. 

3.2.1 Belöningssystemets syfte 

Syftet med belöningssystemet utgör dess mening, varför det existerar och vad som ska 

uppnås. Det varierar beroende på företaget och vilken strategi som finns. Forslund 

(2009) beskriver systemets upprättande syfte som att säkerställa eller förbättra 

effektiviteten i sin strävan efter måluppfyllelse. Innebörden med detta är att få de 

anställda att göra rätt saker på rätt sätt vilket kan innebära att stimulera personal att 

ständigt förbättras på sin uppgift. Svensson och Wilhelmson (1989) skriver att några av 

belöningssystemets syften kan vara att belöna goda prestationer, behålla kompetent 

personal, öka konkurrenskraften vid nyrekryteringar och att skapa en vi-känsla. 

Arvidsson (2005) beskriver belöningssystemets syften som att styra verksamheten mot 

uttalade mål och motivera till önskvärt beteende för att få de anställda att jobba i samma 

riktning. Belöningssystemets syfte är relaterat till målkongruens som kommer att 

behandlas under målet med belöningssystemet. 

3.2.2 Belöningssystemets grunder 

Belöningssystemets grunder utgör vilka prestationer som belöningar ska baseras på. De 

olika prestationsmåtten som kan användas är av såväl finansiellt som icke-finansiellt 
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slag eller en kombination av de båda. Viktigt är att dessa prestationsmått är rimligt 

uppsatta och påverkbara samt att de verkligen efterföljs (Arvidsson, 2005).  

 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att ett prestationsmätningssystem ökar 

chansen för ett företag att framgångsrikt implementera strategierna och uppnå målen. 

Genom att basera prestationsmåtten och belöna utifrån den strategiska inriktning 

företaget tagit uppmanas och styrs de anställda att arbeta mot detta syfte. Måtten kan 

vara finansiellt baserade som till exempel räntabilitet på totalt/sysselsatt kapital eller 

economic value added men även av icke-finansiellt slag som inte hämtas från det 

officiella redovisningssystemet. I det senare fallet grundas belöningen utifrån "mjukare" 

mått som exempelvis kundnöjdhet och marknadsandelar (Arvidsson, 2005). 

 

Ett balanserat styrkort kan realisera denna kombination av finansiella och icke-

finansiella prestationsmått och de anställda uppmanas att agera i organisationens bästa 

vilket skapar målkongruens. Nedan beskrivs de fyra olika perspektiven som företaget 

bör bli tilldelat för att uppnå mål och sedan utvärderade ifrån (Anthony & 

Govindarajan, 2007): 

 Finansiellt perspektiv (return on investment, vinstmarginal) 

 Kundperspektiv (marknadsandelar, kundnöjdhet) 

 Interna processer (kvalitetsnivå)  

 Lärande- och utvecklingsperspektiv (innovationsintensitet)  

Det balanserade styrkortet kan användas som en grund för att dela ut belöningar till de 

anställda (Kaplan & Atkinson, 1998). Varje mått i det balanserade styrkortet ämnar visa 

en aspekt av företagets strategi. När styrkortet skapas måste en mix av mått väljas som 

korrekt reflekterar de kritiska faktorerna för att uppnå strategin. Dessa ger en indikation 

på hur icke-finansiella mått påverkar långsiktiga finansiella resultat och ger en bredare 

syn på företagets nuvarande status (Anthony & Govindarajan, 2007).  

3.2.3 Belöningssystemets former 

Med belöningssystemets former avser Arvidsson (2005) i vilka olika kategorier 

belöningar kan yttra sig i. Som tidigare nämnts är belöningssystemets syfte att motivera 

och styra anställda att arbeta i företagets riktning och i enlighet med övergripande 
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strategier och uppsatta mål. För att ge incitament till anställda att verkställa denna 

styrning utdelar företaget belöningar i termer av finansiellt och icke-finansiellt slag. 

Finansiella belöningar 
Belöningar av finansiell karaktär innefattas bland annat av lön, bonus, förmåner och 

gratifikationer (Arvidsson, 2005). Lönen uppfattas dock mer som en självklarhet än en 

belöning (Svensson & Wilhelmsson, 1989). Anthony och Govindarajan (2007) menar 

att finansiella belöningar är ett viktigt medel för att tillfredsställa anställdas behov. 

Dock finns det en övre gräns för när ersättningsbeloppet inte längre är av lika stor vikt 

som icke-finansiella belöningar.   

Lön och bonus 

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver två olika sätt för att avlöna en anställd 

genom en kombination av lön och bonus. Den ena, fast lön, innebär att företaget 

anställer bra och kompetent personal, betalar dem väl och förväntar sig därmed en bra 

motprestation. Den andra, resultatbaserad lön, är däremot mer inriktad på att försöka 

anställa kompetent personal, förvänta sig bra arbete och därefter betala ut en ansenlig 

lön i takt med väl utförda prestationer. Vid utbetalning av lön skriver Smitt et al. (2002) 

att en hög andel individbaserad rörlig lönedel kan medföra kontraproduktivitet och leda 

till ett sämre resultat för företaget i stort. Genom att istället basera den anställdes rörliga 

löneandel på resultatet av en kombination av individuella, gruppbaserade och 

företagsgemensamma prestationer kan problemen lösas. Vidare menar Smitt et al. 

(2002) att i företag där konkurrenskraften vilar på de anställdas kompetens, exempelvis 

konsultbolag, är det av största vikt att lönesystemet är utformat så att de som aktivt 

utvecklar sin kompetens också belönas därefter. 

Förmåner 

Ersättningar till de anställda i annan form än i kontanta utbetalningar benämns förmåner 

och avspeglar sig bland annat i tjänstepension, tjänstebil och möjligheter till friskvård. 

Trots att en förmån inte är en direkt utbetalning i kontant form går det ändå under 

benämningen finansiell belöning eftersom det i någon form blir en utbetalning från 

företaget. Förhållandet mellan andelen förmåner och lön spelar en alltmer viktigt roll ur 

skattemässig synpunkt, både för anställd såväl som för arbetsgivare (Smitt et al., 2002).  

Gratifikationer och delägarskap 

En vinstdelning där den anställde tilldelas en belöning av tillfällig karaktär grundad på 

viss andel av företagets resultat efter finansiella poster kallas gratifikation. Storleken på 
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den anställdes gratifikationsandel beror dels på dennes individuella lön under 

kalenderåret samt hur stor den totala lönesumman är och hur många som tar del av den 

(Smitt et al., 2002). 

 

Delägarskap är en belöningsform vars uppgift är att sammanföra företaget med dess 

anställda i hopp om att införliva ett än mer robust företag med lojala delägare som följd. 

Denna form av belöning kan yttra sig i bland annat aktier och optioner (Smitt et al., 

2002). Anthony och Govindarajan (2007) menar att utdelningen syftar till ett långsiktigt 

perspektiv med avsikten att förbinda nyckelpersoner och övrig kompetent personal att 

stanna kvar i företaget. 

Icke-finansiella belöningar 
Anthony och Govindarajan (2007) beskriver icke-finansiella belöningar som anställda 

eftersträvar för bland annat personlig utveckling. Dessa kan exempelvis innefattas av 

befordran, mer självständighet, ökat ansvar och erkännande och fungerar tillsammans 

med de finansiella belöningarna som viktiga motivationsfaktorer (Forslund, 2009). I 

Roche och MacKinnon’s (1970) studie tillät chefer och andra personer med ledande 

befattningar anställda att involveras, delta och försöka finna lösningar på problem som 

uppstod i arbetet. Detta resulterade i att anställda överlag kände jobbet som mer 

meningsfullt och motiverande när de i större utsträckning själva kunde bidra och 

påverka resultaten. De icke-finansiella belöningarna kan te sig än mer viktigare än de 

finansiella beroende på vilken befattning som innehas i företaget. På till exempel VD-

nivå, där lönen ofta utbetalas i höga belopp, är det inte ovanligt att faktorer som prestige 

och makt motiverar mer än ekonomisk ersättning (Finkelstein & Hambrick, 1988).  

3.2.4 Belöningssystemets mottagare 

Arvidsson (2005) beskriver att belöningssystemets mottagare innefattar vilka i företaget 

som ska bli tilldelade belöningen och belyser att belöningssystem inte behöver gälla 

samtliga anställda. Systemet kan omfatta såväl individ, grupp som företagsledning där 

beaktning bör tas och belöning delas ut till de som kan påverka prestationsmåtten. 

Problemen med gruppbaserade belöningar är bland annat att den individuella 

motivationen kan bli lidande samt att anställda kan tänkas sänka sin prestation med 

vetskapen att belöningar ändå delas ut om gruppen i helhet presterat väl, så kallade 

”free-riders”. Endast individuellt baserad belöning kan dock motverka att arbeta i 
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enlighet med gruppens och även organisationens bästa i stort (Kaplan & Atkinson, 

1998). 

3.3 Målet med belöningssystemet 
En organisation strävar efter att de anställdas mål ska sammanfalla med de övergripande 

målen i företaget, detta innebär att företaget har målkongruens (Anthony & 

Govindarajan, 2007). De anställdas mål stämmer inte alltid överens med 

organisationens och de anställda agerar således i egenintresse och inte till 

organisationens bästa. Detta bygger på teorin om att alla individer är rationella (Kaplan 

& Atkinson, 1998). När det inträffar råder målinkongruens, eller suboptimering i 

organisationen, vilket är motsatsen till målkongruensen (Parment, 2010). Då syftet med 

belöningarna kan variera beroende på företag och dess situation så är ändamålet ändå 

alltid att öka målkongruens. Anthony och Govindarajan (2007) skriver att det inte går 

att få individens mål att fullt ut stämma överens med organisationens och det är således 

inte möjligt att uppnå vad som kan betecknas som perfekt målkongruens. 

Ekonomistyrningssystemets olika delar syftar till att öka målkongruensen och reducera 

målinkongruensen (Parment, 2010). Belöningssystem blir följaktligen ett verktyg för att 

öka målkongruens i organisationen till en rimlig nivå av överensstämmelse som i alla 

fall uppmanar de anställda att inte arbeta emot organisationens bästa. Merchant och Van 

Der Stede (2007) skriver att det kan uppkomma motivationsproblem i organisationen 

när det råder målinkongruens och därför bör motivationskonceptet beaktas. Förhållandet 

mellan belöningar och motivation för att skapa målkongruens mellan företaget och de 

anställda kan förklaras med principal-agent-teorin (Kaplan & Atkinson, 1998; Anthony 

& Govindarajan, 2007). 

3.3.1 Principal-agent 

Principal-agent-teorin beskriver hur ett företag med hjälp av kontrakt och belöningar får 

individer att åstadkomma målkongruens. Teorin försöker beskriva de stora faktorerna 

som måste beaktas vid utformningen av ett belöningssystem (Anthony & Govindarajan, 

2007).  

 

Ett principal-agent-förhållande existerar när någon (principalen) anställer en annan 

(agenten) för att utföra en tjänst som kräver att principalen delegerar beslutsfattande till 

agenten (Kaplan & Atkinson, 1998; Anthony & Govindarajan, 2007). I ett företag 

innebär det att VD:n är principalen och de anställda är agenter, där VD:n vill att de 
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anställda ska agera i dennes intresse. Problemet enligt teorin är att individen alltid ser 

till sitt eget intresse. För att minska agentens egenintresse och skapa ett gemensamt 

intresse mellan parterna används belöningssystem (Kaplan & Atkinson, 1998). Anthony 

och Govindarajan (2007) menar att det råder en informationsasymmetri mellan parterna, 

det vill säga att agenten sitter inne på mer information än principalen, det innebär som 

tidigare fastställt att det inte går att få en perfekt balans. Denna skillnad mellan parterna 

benämns som agentkostnad (Kaplan & Atkinson, 1998). 

3.3.2 Motivation  

Motivation är starkt korrelerat med arbetsprestation och individer som är motiverade 

tenderar att bidra till att organisatoriska mål uppfylls. Motivationskonceptet är därför 

viktigt vid utformningen av ett belöningssystem (Colquitt et al., 2011). Poängen är att 

länka belöningar som individen eftertraktar med resultat som denne har möjlighet att 

påverka. Resultatet ska vara i kongruens med organisationens mål och därmed 

uppmuntras de anställda till dessa handlingar (Merchant & Van Der Stede, 2007). 

 

Vilket värde motivation tillför en organisation genom belöningar kan förklaras genom 

olika motivationsteorier (Merchant & Van Der Stede, 2007). Motivationsteorier delas in 

i innehållsorienterade och processorienterade och under dessa två grenar finns en mängd 

olika motivationsteorier.  Innehållsorienterade teorier söker efter grundläggande 

mänskliga behov och processorienterade innebär att den anställde väljer sitt beteende 

utifrån olika variabler (Eriksson-Zetterquist et al., 2006). För denna uppsats har två 

teorier valts, tvåfaktorteorin och förväntansteorin.  

Tvåfaktorteorin 
Tvåfaktorteorin är en innehållsorienterad teori och har valts eftersom den lämpar sig väl 

vid att hitta strategier för att förbättra de anställdas motivation (Eriksson-Zetterquist et 

al., 2006). Teorin beskriver en uppsättning av faktorer som leder till arbets-

tillfredsställelse eller arbetsmissnöje (Herzberg et al., 1993). De faktorer som leder till 

arbetstillfredsställelse samlas under begreppet motivationsfaktorer och dessa befinner 

sig innanför arbetsuppgiften. Hygienfaktorer samlar den andra uppsättningen faktorer 

som befinner sig utanför arbetsuppgiften och kan ge upphov till arbetsmissnöje för den 

anställde (Miner, 2005).  
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Herzberg et al. (1993) skriver att hygienfaktorer handlar om miljön omkring den 

anställde, de är inte tillräckliga för att motivera den anställde men syftar till att förhindra 

missnöje och psykisk sjukdom. Motivationsfaktorer är de som bestämmer om en person 

är tillfredsställd och de anställda är motiverade att få mer av dem och de påverkas 

utifrån den anställdes egna önskemål (Eriksson-Zetterquist et al., 2006).  

 

Motivationsfaktorerna kan utgöras av följande faktorer: Prestation (den mest frekventa 

faktorn som leder till arbetstillfredsställelse), erkännande, arbetet i sig (relation till 

klienten), ansvarstagande, karriärmöjligheter, utvecklingsmöjligheter och arbetsträning. 

Hygienfaktorerna innefattas bland annat av företagspolicys, administration, lön, 

arbetsförhållanden samt ledning och relation. Hygienfaktorerna bör tillhandahållas på 

ett adekvat vis för att förhindra arbetsmissnöje och förbättra den anställdes prestation 

(Miner, 2005). Detta är dock inte tillräckligt för att den anställde ska motiveras i sitt 

arbete, men de måste finnas för att den anställde ens ska kunna motiveras. För att 

anställda ska bli motiverade krävs även att motivationsfaktorerna är uppfyllda 

(Eriksson-Zetterquist et al., 2006). 

Förväntansteorin 

Förväntansteorin är en processorienterad teori och har valts eftersom den har en 

accepterad grad av giltighet och användbarhet (Miner, 2005). Eriksson-Zetterquist et al. 

(2006) skriver att utgångspunkten i teorin är att en person arbetar hårdare beroende av 

förväntningarna kombinerat med värdet av detta utfall.  

 

Forslund (2009) beskriver att teorin handlar om när möjligheten till något som individen 

starkt önskar sig finns att tillgå så presterar denne på en högre nivå. Teorin består av tre 

komponenter. Den första är förväntan och beskriver att det ska finnas en koppling 

mellan nedlagt arbete och resultat. Om den anställde inte kan se denna koppling sänks 

dess motivation. Den andra benämns instrumentalitet och innebär en tro att lyckad 

prestation leder till den belöning som utlovas (Colquitt et al., 2011). Den tredje 

komponenten är valens och handlar om i vilket utsträckning den anställde är intresserad 

av den belöning som utges (Forslund, 2009). Colquitt et al. (2011) skriver att dessa tre 

komponenter avgör beslutsfattanden och ansträngningen i arbetsinsatsen. 
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3.4 Utformning av belöningssystemet beror på strategin 
Stedwick (2000) menar att det inte finns ett gemensamt optimalt belöningssystem för 

samtliga organisationer utan att utformningen beror på företagets unika situation i 

förhållande till dess strategier och uppsatta mål. Ett ställningstagande måste tas utifrån 

frågor som exempelvis berör företagets behov av att öka anställdas motivation, att 

behålla nyckelpersoner samt att förhålla sig till branschpraxis (Arvidsson, 2005). Det 

innebär att beroende på vilken strategi ett företag har, ska också belöningssystemet 

kombineras och anpassas till den för att möjliggöra förbättringar. (Fischer & 

Govindarajan, 1993; Anthony & Govindarajan, 2007; Liao, 2004). I professional 

service-företag kan det vara svårt att göra bedömningar på hur väl den anställde 

presterar. Objektiva mätningssätt används men är tämligen ovanliga att utgöra grunden, 

utan istället sker mätningarna på basis av subjektiva bedömningar eller en kombination 

av de båda (Anthony & Govindarajan, 2007).  

3.4.1 Koncernnivå 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) förhåller sig belöningssystemet till strategin 

på koncernnivå utifrån tre olika sätt. Det första kriteriet är hur uppdelningen av 

finansiella och icke-finansiella belöningar bör se ut. Därefter bestäms i vilken grad 

storleken på bonusen skall baseras på ekonomiska mått eller vara en subjektiv 

bedömning. Slutligen fastställs i hur stor omfattning den skall baseras på hela 

koncernens eller endast affärsenhetens prestationer.  I en singel Industry föredras både 

finansiella och icke-finansiella belöningar, detta för att om det enbart skulle vara 

finansiella kriterier och ekonomiska mått, kan det innebära att affärsenheterna 

motarbetar varandra för att uppnå egna mål och motarbeta koncernens mål (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Därför för att öka målkongruensen baseras också belöningen på 

både affärsenheten och koncernens prestation i en singel industry. 

 Single Industry Related 

Diversified 

Unrelated 

Diversified 

Finansiell/icke-

finansiella 

belöningar 

Finansiella och 

icke-finansiella 

 Primärt finansiella 

Baseras på mått 

eller subjektiva 

bedömningar 

Primärt subjektivt  Primärt 

ekonomiska mått 

 

Belöningens basis 

Både affärsenheten 

och koncernens 

prestation 

 Primärt på 

affärsenheten 

 

Tabell 3.1 (Anthony & Govindarajan 2007, s. 579)  
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3.4.2 Affärsenhetsnivå 

På koncernnivå ses företaget som en enhet. Vid nivån under, affärsenhetsnivån, kan 

strategierna skilja sig åt mellan olika affärsenheter och därför skiljer sig ofta också 

belöningssystemen åt. Vid utformandet av belöningssystem i affärsenheter skriver 

Anthony och Govindarajan (2007) om fyra områden som bör behandlas. Det första är 

hur stor andel av den totala kompensationen som borde utgöras av bonus i relation till 

grundlönen, där ofta principen om risk/return används, mer risk desto större bonus. Det 

innebär att i build så förlitas det mer på bonusar än i harvest, eftersom en större risk är 

involverad.  Det andra området är vilka prestationsmått som borde användas vid 

utvärdering och tilldelning av bonusar. Build-strategin kännetecknas av långsiktighet 

och därför är det större fokus på icke-finansiella mått (marknadsandelar, nya produkter, 

osv.) . Harvest kännetecknas av kortsiktighet och mer på och finansiella mått (vinst, 

kostnadskontroll, osv.). Det tredje området är hur mycket utrymme det bör finnas för 

subjektiva bedömningar av bonusbeloppet, det är svårare att bedöma långsiktigt 

objektivt och på så vis premieras det att använda subjektiva bedömningar i build, men 

inte harvest. Det fjärde och sista området som bör behandlas är hur ofta belöningarna 

bör utdelas/utbetalas. Här gäller det också att tänka på lång och kort sikt, där build 

premierar långsiktigt, ska också utbetalningarna vara mindre frekventa och mer frekvent 

i harvest eftersom det vill uppnås kortsiktiga mål (Anthony och Govindarajan, 2007). 

 Build Hold Harvest 

Bonusandel av 

total 

kompensation 

Relativt hög  Relativt låg 

Baseras på 

prestationsmått 

Mer betoning på 

icke-finansiella 

kriterium 

 Mer betoning på 

finansiella 

kriterium 

Baseras på mått 

eller subjektiva 

bedömningar 

Primärt subjektivt  Primärt 

ekonomiska mått 

Frekvens av 

bonusutbetalning 

Mindre frekvent  Mer frekvent 

Tabell 3.2 (Anthony & Govindarajan 2007, s. 586)  
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3.4.3 Organisationsstruktur 

Ett företags strategi påverkar dess organisationsstruktur som sedan påverkar designen 

på ekonomistyrningssystemet. Ett företags organisationsstruktur får således betydelse 

för vilken typ av belöningssystem som är möjlig (Anthony & Govindarajan, 2007).  

 

Forslund (2009) skriver att organisationsstruktur handlar om att bestämma hur arbetet 

som utförs ska fördelas och samordnas. Processen att designa organisationsstrukturen 

som oftast sker på ledningsnivå innebär att ta hänsyn till olika situationsfaktorer, 

samordnings-mekanismer och designerparametrar. De flesta organisationsstrukturer kan 

klassificeras in under någon av de tre mest frekvent förekommande kategorierna: 

funktionsstruktur, divisionsstruktur och matrisstruktur (Anthony & Govindarajan, 

2007). Kortfattat innebär funktionsstrukturen att organisationen är strukturerad utifrån 

funktioner med ansvarig chef för respektive funktion. Divisionsstrukturen är 

strukturerad utifrån olika divisioner/affärsenheter där ansvarig chef ansvarar för de 

flesta aktiviteterna inom dennes division/affärsenhet. Matrisstukturen medför att 

funktionen har ansvar både horisontellt och vertikalt vilket innebär mer samverkan samt 

att den anställde har två chefer (Forslund, 2009). I en matrisorganisation är både 

projektledaren och affärsenhetschefen de som fattar beslut i de subjektiva 

bedömningarna som grund för belöning. De olika organisationsstrukturerna skiljer sig 

således i uppbyggnad och kännetecknas av olika hög grad av 

centralisering/decentralisering.  
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Dikterar designen 

Motiverar och  

ökar målkongruens 

Arbetar enligt 

3.5 Sammanfattning teori 
Hur vi ämnar använda begreppen strategi, belöningssystem och målkongruens och hur 

de är förbundna till varandra, kan åskådliggöras i denna sammanställda figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Illustrering hur begreppen kommer att användas. 

Strategin kommer att vara utgångspunkten för analysen. Fallföretaget kommer att 

analyseras utifrån hur de har tagit fram sin strategi, olika strategiska nivåer på 

koncernnivå, affärsenhetsnivå och hur de konkurrerar. Eftersom företaget som studeras 

är relativt litet till storlek kommer det i analysen inte att skiljas mellan de olika 

strategiska nivåerna, de kommer båda att benämnas som övergripande strategi.  

 

När strategin sedan är fastställd kommer belöningssystemet först att studeras fristående 

utan en jämförelse med strategin. Där kommer belöningssystemets uppbyggnad att 

analyseras utifrån de fyra punkterna Arvidsson (2005) tar upp: syfte, grunder, former 

och mottagare. Även målet med belöningssystemet kommer att analyseras. 

 

Detta kommer sedan att mynna ut i en jämförelse mellan strategi och belöningssystem, 

utifrån Anthony och Govindarajans (2007) modell och för att se om det råder kongruens 

mellan dem. Om det finns bristande överensstämmelse skulle det kunna innebära att de 

anställda inte blir motiverade och att de inte har gemensamma mål med företaget. Då 

målet med belöningssystemet som styrmedel är att motivera och skapa målkongruens i 

företaget (Arvidsson, 2005; Anthony & Govindarajan, 2007; Parment, 2010; Merchant 

& Van Der Stede, 2007; Kaplan & Atkinson, 1998; Colquitt et al., 2011), kommer 

förslag att föreslås för möjliga förändringar som skulle kunna öka målkongruensen.   

Strategi 

Belöningssystem Anställda 
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4 Empiri 

Det empiriska materialet utgör bryggan mellan teori och analys där data från utförda 

intervjuer med företagets VD, managementansvarig, regionchef samt konsult 

presenteras. Kapitlet inleds med en beskrivning av fallföretaget och innebörden av 

transformeringen. Därefter presenteras empirin utifrån delarna: strategi, 

belöningssystem och målet med belöningssystemet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av empirin. 

4.1 Fallföretag 
Fallföretaget som denna studie har inriktat sig mot är som förklarat Crepido, det är ett 

konsultbolag som startades 1997 i Växjö, med fokus på att erbjuda företagslösningar 

inom IT. Från och med årsskiftet 2012/2013 startades en managementgren och de 

erbjuder nu lösningar inom affärs- och verksamhetsutveckling vars syfte är att 

sammanföra bred förståelse för affärer med djup teknisk kunskap (Crepido AB, 2013). 

Den nuvarande VD:n tillträde 2005 och då hade företaget 11 anställda, idag är de drygt 

45 anställda med verksamhet i Växjö, Göteborg, Skövde och Västervik (Crepido AB 

Årsredovisning, 2012). Företagets mål är att skapa en stabil och förvaltningsbar 

infrastruktur för affärsintegration baserad på ledande teknologi och spetskompetens och 

erbjuder således kunskap inom såväl IT som management. De innehar bland annat 

företag som Tele2, Södra, Västtrafik och RagnSells i sin kundstock.  

4.1.1 Transformering 

Managementansvarige förklarar att det innan den pågående transformeringen inte fanns 

några uttalade strategier. Företaget arbetade istället utifrån olika finansiella 

målsättningar. Det fanns inga strategiska vägval vad gäller marknad och kunder. 

Managementansvarige riktar viss kritik mot det tidigare styrelsearbetet som drevs av en 

styrelseordförande som var väldigt kontrollerande i sin ordföranderoll. Det finansiella 

måttet som användes var beläggningsgrad. I det tidigare ledarskapet behandlades inte 

frågor som förutsätter ett uthålligt och framgångsrikt företag. Det fanns till exempel 

ingen riktigt affärsplan utan bolaget har vuxit utifrån jätteduktiga konsulter, fantastiska 

kunder och intelligenta människor som arbetat på och tuggat på för att tillslut komma 

fram till att ett paradigmskifte behöver göras. Om en satsning ska ske måste 

vägvalsfrågor beaktas, det vill säga att fokus riktas på vissa saker medan andra 

prioriteras bort. 
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Regionchefen medger att företaget inte har följt med i omgivningens förändringar. 

Under dess livslängd har det varit lönsamt från 2000 och framåt, men dock i en 

avtagande takt. Denna förändring, att omskapa sin affärsmodell, har företaget inte följt 

med i och det är detta steg som nu ska tas. 

 

Transformeringen startade vid årsskiftet 2012/2013 och managementansvarige menar 

att företaget efter tre år kommer ha genomgått en konkret transformering, med en total 

transformationsperiod på fem år. Transformeringsarbetet innebär bland annat analyser 

på profiler, kompetenser och bearbetning av helt andra marknader. Ledarskapet kommer 

vara bredare på många olika punkter. Human Resources (HR), kompetensförsörjning, 

kompetenstillväxt, marknad och erbjudande är frågor som kommer adderas och 

behandlas för företagets långsiktiga lönsamhet. Transformeringen innebär även att 

rekrytera konsulter inom den nya managementgrenen och att träna anställda i 

affärsmannaskap och erbjudande.  

 

Transformeringen har även medfört en omarbetning av organisationsstrukturen. Innan 

transformeringen var Crepido organisatoriskt utformat likt en traditionell hierarkisk top-

down regionstruktur med VD. Numera menar managementansvarige att alla på något 

sätt ska få växa in i sin egen bild i företaget. För att lyckas med detta formas en operativ 

ledningsgrupp med olika regionansvar. Detta kombineras sedan i en form av 

matrisorganisation som managementansvarig menar är vanligt inom kompetensföretag, 

kundföretag och professional service. Professionellt ledarskap gör den anställde stark i 

professionen och kan erbjuda alternativa karriärvägar. Parallellt finns då även operativt 

serviceansvar där den anställde har hemhörighet. Det professionella ledarskapet är en 

ventil för alternativt ledarskap. Managementansvarige beskriver vidare att om ett 

kunskapsföretag byggs i traditionella strukturer så kan det vara svårt för företaget att 

behålla kompetensen. Duktiga och kompetenta människor accepterar inte en chef som 

inte kan stimulera kompetensutveckling, utan en blöt filt läggs då ovanpå allt. Detta 

leder till att folk försvinner och lämnar företaget. Det är vanligt i IT-företag att 

medarbetare lämnar bolaget, inte för att de inte trivs, inte för att de inte tjänar pengar 

utan helt enkelt för att de inte får någon utveckling. Den operativa ledaren kan inte 

utveckla professionen vilket leder till ett stopp. Därför har det valts att strukturera om 

företaget enligt en matrisorganisation. 
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Regionchefen förklarar att en förändring av ett befintligt arbetssätt är något av det 

svåraste som kan göras, då nästan ingen av de anställda tidigare har varit delaktiga i 

framtagandet av kunderbjudanden. Att forma ett erbjudande som företaget kan stå för är 

väldigt svårt och kan för vissa av de anställda kännas förvirrande. När arbetet väl är 

färdigt så har detta stärkt dem och många tycker det har varit roligt, vilket tyder på att 

företaget innehar både kraft och kompetens. 

 

Managementansvarige gör gällande att en del av de anställda tycker att resan är jobbig 

men förklarar att de får stöd av företaget och menar på att det ska vara en trygg miljö 

internt där de tränar för att göra stordåd externt. Det handlar främst om att tänka utifrån 

kund och marknad, samt att träna affärsmannaskapet och få ett självförtroende. Allt 

sammantaget leder till att de anställda vågar angripa frågor och växer i sina roller ute 

hos kunderna. 

4.2 Strategi  
Managementansvarige förklarar att företaget undviker positioneringar vid 

strategiframtagandet och har därför ingen nedskriven transformationsplan utan låter den 

växa fram. Om något skrivs ner så leder det ofta till att det ändå måste justeras efterhand 

allt eftersom utfallet varit bra eller dåligt. Vidare förklarar managementansvarige varför 

positioneringar bör undvikas och syftar då till de anställda redan idag positionerar sig 

till vissa framtida roller. Fastän allting inte skrivs ner är målet glasklart, bilden är 

glasklar för de som arbetar med det och arbetet går framåt. Managementansvarige 

berättar att målet inte är målet utan målet är resan, vilket innebär att målet är tydligt och 

förutbestämt men vägen dit är ännu inte utstakad.   

 

Det fanns tidigare inga direkt uttalade strategier utifrån ett styrelseperspektiv, utan 

arbetet var väldigt mycket inriktat utifrån finansiella målsättningar. Den strategi som 

företaget nu tillämpar förklarar managementansvarige vara tillväxt med lönsamhet, inte 

antingen eller. Detta kräver investeringar men ”ongoing business” måste hela tiden vara 

lönsam där företaget ständigt måste ha kontroll över vilka delar som inbringar vinst. 

Företaget ska fortfarande syssla med IT-konsultation men för att komma upp 

debiteringsmässigt behövs en ny kundstock, nämligen management. För att få 

människor att byta roller, utan att sluta, och kunna utvecklas så måste verksamheten 

växa. Vidare menar managementansvarige att de kommer använda en marginalkorridor 
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för att reglera tillväxttakten och syftar till att de måste ha stenkoll på att varje individ 

som är ”ongoing” har lönsamhet. Om personen har det kan denne bära en viss del av 

tillväxten och på så sätt kan marginalerna höjas och slutligen generera snabbare tillväxt. 

Dessutom belyses vikten av likviditet och att det inte ska ske någon utdelning ur bolaget 

mer än nödvändigt då det minskar tillväxten och kan begränsa eventuellt 

finansieringsstöd.  

4.2.1 Strategiska nivåer 

Managementansvarige förklarar att Crepido har en strategisk ledningsgrupp som arbetar 

med vägvalsfrågor på lång sikt. Dessa är uppdelade på tre olika funktionsområden där 

några arbetar med ägarärenden, vissa med marknad, kundutveckling och transformation 

samt de som tar sig an arbetssätt, kvalitet och organisation. Samtliga områden arbetar 

dock generellt med ett delat ledarskap vad gäller ekonomi och stödprocesser. Nedanför i 

organisationen finns den vanliga ledningsgruppen som utgörs av fyra regionchefer vars 

ansvarsområde vilar på respektive region. Regionen fungerar dock inte som en enskild 

resultatenhet utan mäts på bolagets totala resultat för att undvika suboptimering. En 

viktig del som nu tillkommit är att jobba med förutsättningar beträffande 

affärsplansarbetet och tillväxtfrågor. Om exempelvis ett nytt projekt ska startas upp där 

avsikten är att förvärva ett bolag så är meningen att den strategiska ledningsgruppen ska 

plocka fram förutsättningar och bistå med resurser så att regioncheferna ska kunna 

leverera, växa och bli stjärnor. 

 

För att tillfredsställa sina anställda kommer Crepido jobba med strategier på olika 

nivåer via ett balanserat styrkort (BSC) där styrkort kommer att finnas på såväl den 

strategiska ledningsgruppen, den vanliga ledningsgruppen som på varje individ. 

4.2.2 Konkurrensfördelar 

Managementansvarige förklarar att företaget konkurrerar genom att offerera fokuserade 

erbjudanden samt att utlova managementkonsultation med konsulter som innehar en 

väldigt gedigen kompetens. Eftersom företaget inte är störst så måste de vara bäst. 

Konsulterna är seniorer med ett brett marknads- och kontaktnät där fyra av 

managementkonsulterna gemensamt besitter 70 års seniorerfarenhet.  
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4.3 Belöningssystem 
I stora drag menar managementansvarige att belöningssystem bygger på utveckling och 

att till så stor del som möjligt fylla en livsryggsäck. För att möjliggöra detta måste 

därför egen tid och styrka satsas annars kan heller inte någon motprestation förväntas. 

Vidare förklaras att ambitionerna varje enskild individ har ska spegla karriärmöjligheten 

och syftar till att de som är drivna och framåt också ska ges chansen att utvecklas. 

Däremot menar regionchefen att människor har olika ambitioner. Vissa vill ha 

personansvar medan andra strävar efter att nå profession i sin kompetens vilket är något 

Crepido måste kunna erbjuda de anställda för att behålla dem i företaget. Överlag tror 

regionchefen att konsulter ofta har ett inre driv att hela tiden utvecklas eftersom någon 

hela tiden mäter din prestation samt att en kund endast är villig att återkomma utifrån 

om tjänsten är väl utförd. Utlåtandet styrks även av konsulten som menar att kvalitet är 

något som fungerar som en drivkraft för att leverera bra produkter. De som är nöjda 

med att gå till jobbet och göra sina timmar för att sedan lämna det därhän hamnar ofta i 

linjearbeten. Det är därför viktigt att kunna erbjuda sina anställda utvecklings-

möjligheter. 

4.3.1 Belöningssystemets syfte 

Crepidos VD belyser svårigheten med att upprätta ett belöningssystem och syftar till att 

det efter 20 års erfarenheter av konsultverksamhet i princip är helt hopplöst att förutsäga 

utfall. Sedan dennes inträdande i företaget har systemet genomgått två stora 

förändringar. Alla individer är olika och där vissa gör allt för att optimera belöningarna 

genom att vägra utföra en uppgift utan att erhålla extra kompensation för det. Vidare 

berättar VD:n att det även finns en förvånansvärt stor skara som ignorerar och 

egentligen inte bryr sig om systemets uppbyggnad. Detta är något som även konsulten 

håller med om efter sin 15 år långa arbetslivserfarenhet.  

 

Ledningens syfte med belöningssystemet är att få den enskilde individen att aldrig 

känna sig hämmad i sin personliga utvecklingsfas och lämna företaget som en 

konsekvens av detta. För att undvika en sådan följd måste det hela tiden finnas 

stimulans där de som sitter på störst kompetens och kunskap tar sitt ansvar och coachar 

den anställde mot ökad lärdom och utveckling. 
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4.3.2 Belöningssystemets grunder 

Managementansvarige berättar att belöningssystemet kommer att grunda sig på ett 

balanserat styrkort på såväl strategisk ledningsnivå, vanlig ledningsnivå som individuell 

nivå. Som tidigare nämnts kommer det varken belönas efter region- eller team-ledarnivå 

med risk för suboptimering. Styrkortets utformning är ännu inte färdigställt men 

kommer till största del grunda sig på icke-finansiella mått. Med det menar regionchefen 

att det centrala som ska framkomma ur styrkortet är det egna engagemanget och 

drivkraften hos den enskilde individen att vilja åstadkomma något. För att kunna 

tillfredsställa dessa behov måste förutsättningar finnas och inom Crepido är det därför 

viktigt att se till att utvecklingsmöjligheter alltid finns tillgängliga och som stimulerar 

individen till fortsatt personlig utveckling. 

4.3.3 Belöningssystemets former 

Tanken med belöningssystemet är att bygga en partnermodell som innebär att beroende 

på vad för sorts prestationer som tillförs bolaget, kommer delägarskap erbjudas. 

Dessutom kommer även en delvis rörlig lön innefatta systemet precis som det redan gör 

idag. Regionchefen fyller i med att det idag är en väldigt liten rörlig lönedel. Denna del 

bygger på en vinstdelningsmodell som utgår ifrån företagets prestationer i stort och inte 

en ren bonusmodell som ofta istället belönar utifrån individuella insatser. Den rörliga 

löneandelen utdelas en gång om året. Att en traditionsenlig modell med en fast och 

rörlig lön kommer utgöra en liten del av systemet grundar sig i att slippa bygga murar 

mellan enheter och istället få ett lagarbete som strävar mot samma mål. Varje individ 

måste bjuda på sin egen kompetens och sitt eget marknadskunnande och hjälpa andra 

vilket ibland kan motverkas ifall individen kräver bonus för varje ansträngning. Andra 

typer av finansiella belöningar i form av olika förmåner är inte heller något som 

kommer premieras i någon större utsträckning med samma argument som tidigare 

belystes. 

 

VD:n berättar att folk ganska snabbt slutar drivas av pengar och hänvisar till olika 

forskningstest som gjorts där det visat sig att på de platser där individer som endast 

belönas med mer pengar får konsekvenser i form av sämre resultat. Ett bonussystem 

som generellt ger mer pengar kommer till slut till ett stadium där den enskilde konsulten 

vänjer sig vid att alltid bli tilldelad en extra finansiell belöning och ser den som 

självklar. Skulle denna belöning dock någon gång utebli finns det risk att personen 
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istället för att satsa ännu mer av sig själv ifrågasätter sina åtaganden då denne riskerar 

förlora sin bonus. VD:n menar att individen egentligen inte förlorar något på utebliven 

bonus då denna inte ingår i grundlönen. Konsulten berättar att drivkraften för denne inte 

främst utgörs av pengar utan snarare av erkännande och stimulerande arbetsuppgifter. 

Dock kan det för individen kännas att den arbetsprestation som läggs är för stor till 

ansträngning i förhållande till den bonus som endast kanske kommer att delas ut. 

Däremot är exempelvis delaktighet och personlig utveckling andra saker som är 

viktigare och driver på ett helt annat sätt.  

 

Crepido försöker, enligt managementansvarige, få in en kultur där individen har ett 

jättestort ansvar för sin egen utveckling och måste därför själv vara drivande och 

ambitiös för att gå framåt in sin utvecklingsplan. För att uppnå detta kräver företaget 

individernas delaktighet och vilja att uppnå resultat. Den som sedan åtar sig uppdrag ska 

då få hjälp och stöd i form av aktiv coachning för eget kompetenshöjande. Även 

regionchefen belyser vikten av bonusmodeller där engagemang kommer från 

delaktighet och känslan av att kunna påverka sin arbetssituation. 

4.3.4 Belöningssystemets mottagare 

Managementansvarige säger att Crepido är oerhört beroende av att alla i företaget bidrar 

och därför kommer de ha fokus på individens prestationer men belöna kollektivt i 

finansiella termer. VD:n tillägger att de i början hade ett direkt individuellt system där 

varje konsult hade en intäkt varpå en provision tilldelades varje individ efter vad denne 

drog in. Idag arbetar de som sagt med en kollektiv bonusmodell där de avsätter en del 

av resultatet som sedan, via ett system, fördelas ut till samtliga medarbetare. 

4.4 Målet med belöningssystemet 
Regionchefen menar att det i ett kunskapsintensivt arbete krävs stort engagemang och 

mycket tid i det som görs. Därför måste personliga mål sammanfalla med företagets för 

att drivkraften och lusten att lägga ner den tid som behövs ska kvarstå, annars kommer 

personen i fråga se sig om efter andra alternativ. Vidare säger regionchefen att 

personalomsättningen är relativt låg och syftar då på att de anställda gärna stannar kvar i 

företaget. Managementansvarige belyser även vikten av att bli delaktig och tillhöra en 

gemenskap. När vår kontakt själv har frågat de anställda om hur de ser på partnerskap 

säger de just att delaktigheten och tillhörigheten har ökat engagemanget eftersom en 
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anställd inte bara har fått påbörja ett arbete som sedan en annan tar vid utan alla får vara 

med och arbeta igenom projekten ordentligt.   

 

Managementansvarige anser att det är viktigt att ständigt motivera och ge de anställda 

utmaningar efter deras kompetens för att hela tiden stimulera till utveckling och 

motverka att de slutar. Det ska hela tiden finnas möjlighet att kombinera 

entreprenörskapet med det professionella ledarskapet i matrisen. Om någon anser att de 

kan eller vill driva och utveckla en affär på egen hand så är det fullt möjligt allt låta 

denna person göra det i ett fiktivt bolag inom företaget med VD-ansvar för att undvika 

suboptimering. Dessutom väljer de hellre att erbjuda dyrare högkvalitativa utbildningar 

i syfte att få sina anställda att känna sig värdefulla och att företaget är villiga att satsa på 

dem istället för att, kvalitetsmässigt, välja en billigare utbildning med avsikt att 

kostnadsbespara. 

4.4.1 Motivation 

Managementansvarige berättar att företaget motiverar sina anställda genom att lyfta 

underifrån. De som idag sitter i den operativa ledningsgruppen ska se ut sina arvtagare 

och träna dem som är på underliggande nivå i det operativa ledarskapet i exempelvis 

kundutveckling, styrelseroller och affärsdrivande. Detta för att lyfta personerna i en 

specialistroll och få dem att känna utvecklingsmöjligheter och viljan att stanna kvar i 

företaget. Vidare beskriver managementansvarig att de som idag sitter på nivån under 

ledningsgruppen utser i sin tur sina arvtagare och på så sätt stimuleras anställda av 

utvecklingspotentialen i hela företaget. Regionansvarige belyser även att olika saker 

motiverar olika personer och syftar till att vissa triggas av sin specialistkompetens 

medan andra vill ha ledar- och personansvar. Det handlar om att bli sedd någonstans i 

det som individen tycker är viktigt och därför måste företaget se till varje enskilds 

behov. Ett karriärval behöver inte alltid utgöra operativt ledarskap då VD-rollen i ett 

kunskapsföretag ofta innebär kontorschefskap medan det är specialisterna och de som 

har väldigt tydlig kundkontakt med marknadskunderna som utgör ledarstyrkan. 

Specialisternas uppgift är tillföra kunskap till de yngre medarbetarna, förflytta dem 

uppåt och ge dem ett kontaktnät som de inte hade förut. Genom detta säkerställs att 

kompetens och marknadskunnande finns kvar, bakhjulsdrivet i organisationen. 
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4.5 Sammanfattning Empiri 
Kapitlet har upprättats efter ett intervjuunderlag på fyra anställda i företaget Crepido. 

Företaget genomgår en transformering, vilket innebär att de anpassar sig till och 

omorganiserar sig mot omvärldsförändringar. Transformeringen anses nödvändig för att 

följa med i den snabba marknadsutvecklingen och samtidigt stå konkurrenskraftig.  

 

Företagets huvudsakliga strategiska inriktning är tillväxt med lönsamhet som medför att 

investeringar måste göras med anpassning till företagets vinst för att ständigt ligga på 

acceptabel nivå. Därutöver undviker de att skriva ner sin transformationsplan utan låter 

den växa fram för att undvika justeringar i efterhand med merarbete som följd. 

 

Belöningssystemet syftar till att ständigt stimulera den enskilde individen mot högre 

kompetens och bredare kunskap och menar att en anställd aldrig ska behöva lämna 

företaget på grund av otillräcklig personlig utveckling. Systemet kommer grunda sig på 

ett balanserat styrkort anpassat till olika nivåer i företaget. Dess utformning är dock 

ännu inte fastställd men tyngden kommer ligga på icke-finansiella mått på såväl 

subjektiva som objektiva bedömningar. Tanken med belöningssystemets former är att 

kategorisera en rörlig lönedel utifrån en vinstdelningsmodell där mottagarna innefattas 

av samtliga medlemmar i företaget beroende på företagets resultat. Dessutom kommer 

det, utifrån individuella prestationer, erbjudas delägarskap i verksamheten. 

 

För att uppnå målen med belöningssystemet och bringa målkongruens i företaget 

motiverar Crepido sina anställda med att alltid erbjuda utvecklingsmöjligheter. I detta 

inkluderas alltifrån delaktighet och tillhörighet till kompetenshöjande och ledande roller 

utifrån individens egen ambitionsnivå. Som motprestation kräver de engagerade och 

drivna medarbetare vars vilja är att uppnå resultat som ligger i linje med Crepidos 

visioner.   
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5 Analys 

I kapitlet analyseras först insamlad empiri mot den teoretiska referensramen fristående 

från varandra inom strategi, belöningssystem samt målet med belöningssystem. Sedan 

följer sedan ett avsnitt där företagets belöningssystem sätts i relation till strategin och 

jämförs med vad som rekommenderas för företagets situation.  

5.1 Strategi 
Crepidos strategi kan förstås genom att se deras strategiska process, strategiska nivåer 

samt konkurrensfördelar. I teorin beskrivs det att strategin har två nivåer, koncern och 

affärsenhet. Då företaget är relativt litet till storlek och inte är en koncern, kommer 

nivåerna koncern och affärsenhet tillämpas på samma nivå. I analyskapitlet kommer 

koncern benämnas som övergripande strategi. 

5.1.1 Strategisk process 

Crepido har valt att inte skriva ned någon transformationsplan utan låter den istället 

växa fram vilket kännetecknar strategiformering. Detta innebär att företagets strategi 

formas efter hand under processens gång utan det noggranna planerings- och 

analysarbete som kännetecknar strategiformulering (Forslund, 2009). Den förnyade 

strategiska processen liknar den företaget tillämpade innan transformeringen men det 

har tillkommit frågor som förutsätter ett uthålligt och framgångsrikt företag. Den 

strategiska processen har därmed inte bytt fokus utan uppdaterats.  

 

Det finns flera förklaringar till varför Crepido har valt att arbeta enligt 

strategiformering. Som regionchefen förklarade har företaget tidigare inte följt med i 

omgivningens förändringar vilket var en av anledningarna till transformeringen. Precis 

som Eriksson-Zetterquist et al. (2006) beskrev så är formeringen för Crepido en process 

av problemlösande och detta beror på att företaget kontinuerligt måste anpassas till 

omgivningen. Därför skulle strategiformulering som innebär en omöjlig 

framtidförutsägelse kunna vara skadligt för företaget och leda till positioneringar hos de 

anställda som låser sig i framtida roller när de istället måste anpassa sig till 

omgivningen. Positioneringarna som Crepido försöker undvika kan vara skadliga för 

företaget eftersom det kan motverka innovativt och kreativt tänkande (Mintzberg, 

2000). 
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Det är även förståeligt att mindre konsultbolag inte väljer att formulera en strategi, som 

kännetecknas av formella och förutbestämda tillvägagångssätt eftersom det är 

ineffektivt då arbetet ändå får justeras i efterhand. Den strategiska processen ska 

underlätta för företaget och inte ses som ett komplext byråkratiskt verktyg som i 

slutändan inte fyller någon funktion. Numera är förändring ett vanligt tillstånd i en 

organisation (Landy & Conte, 2010) och framtiden för med sig en snabb utveckling, 

inte minst inom IT.  Därför är det förståeligt att mindre konsultbolag inte vill hämma 

möjligheten att förhålla sig till omvärldsförändringar utan istället kunna reagera fort på 

utvecklingen.  

5.1.2 Strategiska nivåer 

Crepido är ett företag som har bundit sig till en marknad i vilket företaget använder sin 

kärnkompetens för att växa. Dess kärnkompetens består utav två spetskompetenser, IT 

och Management och företaget har kunder i flera olika branscher. Crepidos 

spetskompetenser erbjuds sammanvävda, med rätt dos av respektive kompetens, för att 

hjälpa kunden med verksamhetsutveckling. Hur detta fungerar i praktiken kan förklaras 

med figur 5.1. 

 

Figur 5.1 Illustrering av Crepidos spetskompetens (Crepido AB, 2013) 

 

Eftersom Crepido finns på en marknad, konsultering för verksamhetsutveckling, 

kännetecknas företagets strategi på övergripande nivå som single industry firm som 

Anthony och Govindarajan (2007) beskrev. Detta innebär att det finns hög samhörighet 

mellan företagets olika kompetenser och låg diversifiering. Eftersom Crepido finns på 

endast en marknad innebär det att ingen fördelning mellan företagets resurser sker på 

olika branscher utan allt fokuseras på konsultering.  

 

Under intervjuerna framgick det att Crepido är i en tillväxtfas men företaget måste 

kontinuerligt vara lönsamt och ha kontroll på vilka delar som inbringar vinst. Crepdio 

vill öka marknadsandelarna och se på långsiktiga mål och det är tillväxt med lönsamhet 

som kännetecknar företagets strategi. Detta är enligt build-strategin som innebär just en 
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fokusering på att öka marknadsandelar och se till långsiktiga mål (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Build-strategin påverkar ett företag då långsiktiga mål prioriteras 

över kortsiktiga vinster och detta är i linje med Crepidos verksamhet. Företaget ska 

växa vilket kräver investeringar men det får inte växa ohämmat.  Managementansvarige 

betonade vikten av likviditet och att utdelningen ska begränsas eftersom detta minskar 

tillväxten och kan reducera finansieringsstöd. Företagets vinster ska återinvesteras i 

företaget under transformeringsfasen. Att företaget befinner sig i en tillväxtfas under en 

längre period förtydligas också i att nuvarande VD, som tillträdde 2005, berättade att 

det fanns 11 anställda när han började och idag finns det 45.  

5.1.3 Konkurrensfördelar 

För att uppnå tillväxt med lönsamhet måste Crepido konkurrera med andra aktörer på 

marknaden. Företaget är inte störst på marknaden, utan en av de mindre aktörerna, 

därför måste de arbeta på att vara bättre än konkurrenterna. Managementansvarige 

förklarade att de erbjuder fokuserade erbjudanden genom att kombinera bred förståelse 

(management) med djup teknisk kunskap (IT). Detta är möjligt eftersom konsulterna har 

en väldigt gedigen kompetens. Detta kännetecknar differentiation advantage som 

Anthony och Govindarajan (2007) beskrev. Priset är såklart viktigt för Crepido och de 

säger själva att de alltid har en stark kundorientering. Priset lyfts dock inte fram som 

den huvudsakliga konkurrensfördelen. 

5.2 Belöningssystem 
Den mest grundläggande form av belöning i företag utgjordes förr om åren främst av 

fast lön. Idag upprättas en rad olika belöningsformer för att tillsammans finna balans 

och utgöra ett belöningssystem med syfte att motivera ett företags anställda att arbeta i 

enlighet med uppställda mål (Forslund, 2009). Dessutom leder en balans i harmoni till 

ökad målkongruens. Managementansvarige anser att ett belöningssystem bör vara 

utformat med grundtanken att en möjlig personlig utveckling för varje enskild individ 

alltid ska kunna uppnås. Dock måste egen tid och vilja läggas ner för att förvänta sig 

motprestationer i form av belöningar. Det är därför viktigt att belöningssystemet är 

uppbyggt för att matcha varje individs ambitioner med sitt arbete och belöna utifrån vad 

de själva är villiga att satsa i företaget. Detta är i överensstämmelse vad Anthony och 

Govindarajan (2007) menar med att anställda motiveras till att arbeta i organisationens 

bästa då belöningar relateras till individuella mål.  
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Stedwick (2000) anser att det inte finns en organisation som är identiskt lik en annan 

beträffande strategier och målformuleringar och därför finns heller ingen optimal 

utformning av ett belöningssystem. Regionchefen belyser att just konsulter överlag ofta 

har ett driv att åstadkomma och prestera då de hela tiden mäts efter vad de utför samt att 

det måste finnas en kund som är villig att betala för genomförda insatser. Vidare tror 

denne att ett sådant driv inte existerar i samma utsträckning hos en arbetare som jobbar i 

linjearbete och syftar till att de som hamnar i sådana arbeten ofta är nöjda med att gå till 

jobbet och utföra sina arbetstimmar utan något inre driv att utvecklas. Därmed anses det 

viktigt att belöningssystemet anpassas och erbjuder möjligheter efter företagets typ och 

de människor som är verksamt i det. Detta ligger i linje med Forslund (2009) som 

beskriver att systemen för belöningar är omfattande och skiljer sig åt i utformning 

beroende på vilken typ av branschtillhörighet företaget har. 

5.2.1 Belöningssystemets syfte 

Crepidos främsta syfte med belöningssystemet är att bibehålla kompetent personal och 

att motivera dem till att vilja göra ett bra jobb. Det är precis vad Anthony och 

Govindarajan (2007) belyser som en av viktigaste punkterna för ett konsultbolag. Detta 

visar sig på flera olika nivåer i företaget. Managementansvarige förklarade att de 

anställda aldrig ska behöva lämna företaget på grund av att de inte får personlig 

utveckling. Regionchefen menar att bonusmodeller där engagemang kommer från 

delaktighet och känslan att kunna påverka sin arbetssituation ytterligare är ett 

förtydligande av belöningssystemets ändamål. Företagets syfte stämmer väl in på vad 

Forslund (2009) skriver om att stimulera personalen för att ständigt förbättras på sin 

uppgift. Det stämmer även in på det som Svensson och Wilhelmson (1989) skildrar med 

att behålla kompetent personal och Arvidsson (2005) om att motivera till önskvärt 

beteende.  

5.2.2 Belöningssystemets grunder 

Crepido kommer att grunda sitt belöningssystem utifrån ett balanserat styrkort där 

hänsyn ska tas till både finansiella som icke-finansiell mått, men där 

managementansvarige benämner den senare kategorin som mest central. Anthony och 

Govindarajan (2007) anser att prestationsmåtten får bäst effekt om de sätts utifrån den 

strategiska inriktning företaget valt. Eftersom Crepidos strategi innebär tillväxt med 

lönsamhet är icke-finansiella mått som exempelvis marknadsandelar och kvalitet i linje 

med den tillväxtstrategi företaget tillämpar. Dock anses det svårt att erövra större delar 
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av marknaden då företagets storlek och därmed erövringsförmåga är underlägsen de 

stora ”drakarna” inom konsultbranschen. Däremot kan Crepido genom att behålla och 

utveckla hög kompetens inom företaget erbjuda sina kunder högkvalitativa tjänster. 

Övriga icke-finansiella mått där bland annat karriärvägar inkluderas anses för bästa 

utfall baseras på subjektiva bedömningar.  

5.2.3 Belöningssystemets former 

Belöningars former kan vara av olik karaktär vilket innebär att de kan utdelas i form av 

finansiella eller icke-finansiella termer. De finansiella belöningarna syftar främst till att 

premiera för väl utförda tjänster i form av mer pengar till den anställde. Förmåner till 

den anställde existerar men är inte något Crepido har valt att lägga någon större vikt vid 

trots den skattemässiga fördel som Smitt et al. (2002) menar kan åstadkommas med 

denna belöningsform. Argumentet med en liten del av denna form är att det ska 

motverka murar mellan enheter och istället främja lagarbetet vilket kan anses vara ett 

tecken på att alla bedöms vara lika viktiga för företagets helhet. Regionchefen beskriver 

att belöningssystemet har en rörlig lönedel som bygger på en vinstdelningsmodell 

baserat på företagets kollektiva prestationer. Det kan liknas vid vad Smitt et al. (2002) 

beskriver som gratifikationer, det vill säga en slags utdelning grundad på viss andel av 

företagets resultat. Även denna modell kommer dock endast att utgöra en liten del av 

det totala kompensationspaketet menar managementansvarige eftersom det hämmar 

teamarbetet och incitamenten att föra samman enheterna mot företagets övergripande 

mål. Det kan också leda till kontraproduktivitet med höga andelar av individuellt 

baserad lönedel. För att överbrygga problematiken borde den rörliga delen fördelas ut 

på en kombination av grupp- och individnivå (Smitt et al., 2002). Att det är på detta sätt 

inom Crepido anses bottna i den branschtillhörighet företaget har, nämligen 

konsultverksamhet. Deras främsta uppgift är bidra med spetskompetens inom respektive 

område och samtidigt ansvara för att överföra sin egen kompetens till resterande 

medlemmar samt ta emot kompetens från andra i organisationen för att själv kunna 

utvecklas. 

 

Stora rörliga bonusar på individnivå kan lätt få anställda att bara jaga finansiella resultat 

för egen del och därmed tappa helhetens bästa som följd, vilket managementansvarige 

även understryker. Konsultföretag har, för att överleva, ett ständigt krav att ligga på en 

hög kompetensnivå för att konkurrera på marknaden (Anthony & Govindarajan, 2007). 
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Regionchefen påvisar att konsulterna kräver ständig stimuli för att inte se sig om efter 

andra arbetsplatser. Crepidos VD menar att individer snabbt tappar motivationen av att 

endast belönas genom finansiella kompensationer. Anthony och Govindarajan (2007) 

poängterar att finansiella belöningar har en övre gräns, vilket även går i linje med 

tvåfaktorsteorin (Herzberg, 1993). När denna överstigs ter sig icke-finansiella 

belöningar ge större nytta och effekt för den enskilde individen för fortsatt 

tillfredsställelse. Delaktighet och personlig utveckling är exempel på icke-finansiella 

faktorer som driver den anställde på ett helt annat sätt antyder såväl VD:n som 

konsulten. Roche och MacKinnon (1970) påvisar just att delaktigheten och 

samhörigheten med arbetsuppgifterna utvecklar och stimulerar individen till att utföra 

ett bra jobb. Att inviga företagets alla medlemmar i att känna denna delaktighet kan 

tyckas vara fina ord och tankegångar men troligen svårare att realisera och 

implementera likt en företagskultur som genomsyrar hela organisationen. Därför anses 

det viktigt från högsta ledning att vara tydlig och föra ner budskapet i företagets alla 

delar vilket managementansvarige uttryckligen menar genom att säga att alla som vill ta 

sig an uppgifter också ska få göra det med full uppbackning och stöttning från övriga. 

Att trycka på dessa saker uppifrån högsta ledningsnivå och ha det som grundtanke anses 

vara viktiga hörnstenar i ett lyckat ledarskap för att få sina anställda att våga ta för sig, 

öka sin kompetens och växa i sin yrkesroll.  

Anpassningen till huruvida finansiella eller icke-finansiella belöningar ter sig bäst är 

väldigt individuellt och kan skilja sig markant beroende på vilken nivå individen 

befinner sig på i företaget. Detta är något som Finkelstein och Hambrick (1988) visar då 

exempelvis makt och prestige är faktorer som motiverar mer på VD-nivå då lönen i sig 

ofta redan är av ansenligt slag. Risken finns dock att de som inte tjänar lika stora 

summor till viss del motiveras och drivs av högre löner vilket enligt vårt tycke borde 

beaktas. Som tidigare nämnts ligger systemets fokus på att belöna genom olika 

karriärmöjligheter och personlig utveckling och i allt mindre grad genom högre löner 

och bonusar vilket kan hämma de som strävar efter högre löner. Dessa människor 

riskerar Crepido att tappa då de inte motiveras på ett tillräckligt tillfredsställande sätt. 

Dock kan det ses som en medveten konsekvens av den inriktning på karriär och 

erkännande framför pengar som företaget valt att bygga systemet kring. 
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Anthony och Govindarajan (2007) nämner två olika metoder för att belöna den 

anställde. Det ena är genom att betala en ansenlig lön och därefter förvänta sig ett bra 

arbete utan några större rörliga lönedelar medan den andra utgår ifrån att utbetala en 

mindre grundlön och dela ut större delar i rörlig kompensation utifrån den anställdes 

prestationer. Då samtliga intervjupersoner benämner den rörliga lönedelen som relativt 

liten anses deras tillvägagångssätt förefalla likt den första metod som nyss beskrivits. 

Återigen nämns kompetenshöjandet och personutvecklingen som centrala 

belöningsformer för väl utförda prestationer. 

5.2.4 Belöningssystemets mottagare 

Som tidigare berörts är Crepidos belöningssystem inom de finansiella aspekterna 

utformat via en kollektiv vinstdelningsmodell baserat på företagets resultat. Detta 

grundar sig, som managementansvarige nämner, i att få de anställda att se till företagets 

bästa och undvika suboptimering. Problemen med gruppbaserade belöningar nämner 

Arvidsson (2005) som att den individuella motivationen kan bli lidande samt att 

enskilda utföranden kan tänkas försämras i hopp om att helheten ändå får positivt 

utslag. Risken finns att om den enskilda prestationen passerar obemärkt förbi så kan det 

motverka incitamenten och viljan att prestera då det ändå inte premieras individuellt. 

För att sudda ut denna problematik menar Crepido att de genom sitt belöningssystem 

ska ha stenkoll på vad varje individ utför och därmed erbjuda olika typer av 

karriärvägar utifrån individens egen ambitionsnivå och utvecklingsstadium. Att kunna 

ha denna kontroll kräver stora resursinsatser som istället kunnat läggas på andra saker 

vilket är något som anses vara av vikt att ta med i beräkningarna vid utförandet av 

systemet. Ytterligare problem med denna utdelningsmetod är det så kallade free-riders-

problemet som kan uppstå vid kollektiva utdelningar. Även detta är något som kan 

överbryggas genom den kontroll företaget ämnar ha på samtliga individer, dessutom är 

kvalitetskraven på projekten höga vilket kräver stort engagemang och till viss del borde 

motverka förekommandet av free-riders. Frågan är till vilken grad som denna kontroll 

verkligen är genomförbar? Med dagens antal anställda på cirka 45 personer finns 

eventuellt förutsättningarna för att ha den kontroll som krävs. Dock är Crepidos strategi 

tillväxt vilket torde innebära att de vill bli fler till antal. I takt med denna tillväxt och 

ökat antal anställda tilltar även svårigheten kring individkontrollen vilket är en viktig 

aspekt att beakta. 
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5.3 Målet med belöningssystemet 
Belöningssystem är ett verktyg för att uppnå målkongruens i ett företag, det vill säga att 

anställda i så pass hög grad som möjligt har sammanhängande mål med vad 

organisationen har fastställt (Anthony & Govindarajan, 2007). På denna punkt anser 

regionchefen att det nästan är en förutsättning i kunskapsintensiva företag då mycket 

tid, kraft och engagemang fordras från varje individ. Om målen inte skulle 

överensstämma får det enligt regionchefen till följd att personalen söker sig till annan 

arbetsplats, men eftersom Crepidos personalomsättning är relativt låg är det en sak som 

kan påvisa hög kongruens råder. 

 

För att åstadkomma målkongruens är det i Crepidos intresse att stimulera sina anställda 

att agera i organisationens bästa. Om så inte är fallet beskriver Kaplan och Atkinson 

(1998) att de anställda via principal-agent-teorin handlar utifrån ett rationellt beteende 

och endast ser till sitt egenintresse, vilket skulle bidra till en minskad överensstämmelse 

med företagsmålen. Dessutom måste företaget beakta den informationsasymmetri som 

även påverkar anställdas sätt att arbeta. Anthony och Govindarajan (2007) beskriver att 

det aldrig kommer råda fullständig målkongruens utan att det alltid kommer finnas 

någon form av suboptimering, vilket avspeglar sig i teorin som agentkostnader.  

 

Crepido har designat sitt belöningssystem för att undvika suboptimering, genom att 

erbjuda olika former av karriärvägar, där alltifrån personalansvar till profession inom 

respektive kompetensområde ska finnas att tillgå efter individens ambitioner. Genom 

detta tillvägagångssätt finns ständigt en utvecklingspotential för de anställda vilket 

bibehåller företagets konkurrenskraft på marknaden samt ökar målkongruensen i 

organisationen. Managementansvarige menar att en anställd aldrig ska behöva lämna 

företaget på grund av bristande personlig utveckling. Crepido erbjuder även ett 

partnerskap där möjligheten till delägarskap ges. Denna partnerskapsmodell för med 

sig, precis som managementansvarige säger, att de anställda blir mer delaktiga och 

känner sig motiverade till att ta ansvar för företagets välbefinnande. På så vis får både 

agent och principal gemensamma mål.  

 

Ett ytterligare sätt som Crepido jobbar med för att undvika suboptimering är att när de 

märker att en anställd känner att den vill och kan driva en egen affär, så klyver de 

avdelningen till ett fiktivt bolag. Där kan den anställde agera som egen företagare inom 
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Crepido under omständigheterna att det finns möjligheter till att vinna marknadsandelar. 

På så vis kan de anställda träna i nya roller för att utveckla sin kompetens. 

 

Motivation är en faktor vars inverkan på målkongruensen är av betydande slag. Crepido 

motiverar främst sina anställda genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter där företaget 

lyfter underifrån för att ständigt stimulera och ge de anställda olika karriärsval. Denna 

huvudinriktning kan kopplas till Herzbergs tvåfaktorteori. Företaget anser inte att en 

hög lön är tillräckligt motiverande och därmed endast är en hygienfaktor vilket även 

Herzberg menade. För att motivera måste även motivationsfaktorerna beaktas vilket 

Crepido gör genom att erbjuda nyss nämnda karriärmöjligheter. Dessutom väljer de 

hellre att erbjuda dyrare högkvalitativa utbildningar i syfte att få sina anställda att känna 

sig värdefulla och att företaget är villiga att satsa på dem istället för att, 

kvalitetsmässigt, välja en billigare utbildning med avsikt att kostnadsbespara. 

Hygienfaktorerna blir således en grund för Crepidos belöningssystem där de precis som 

Miner (2005) anser det vara ett lämpligt sätt att förhindra arbetsmissnöje och förbättra 

den anställdes prestation. Dessa faktorer kan endast lyftas upp till en viss nivå där det 

fortfarande mynnar ut i förbättringar. Efter denna givna nivå förbättras inte den 

anställdes prestation utan tyngdpunkten övergår då till motivationsfaktorerna.     

 

Crepidos VD nämner att anställda har för vana att vänja sig vid belöningar och ta dessa 

för givna. En sådan vana kan leda till att om en bonus någon gång uteblir på grund av ej 

uppnådda prestationer så ger det istället för ännu högre arbetsbelastning den motsatta 

effekten. Den anställde anser att det arbete som läggs ner i dessa fall inte är i harmoni 

med den bonus som kanske ändå inte delas ut. Ett sådant beteende kan länkas ihop med 

förväntansteorin (Forslund 2009) där den anställde måste se en tydlig koppling mellan 

nedlagt arbete och utlovad belöning för fortsatt motivation. Denna typ av beteende 

anses främst framkomma då finansiella termer inkluderas vilket VD:n understryker med 

att belysa att delaktighet och personlig utveckling driver på helt andra sätt. Möjligen 

förefaller det lämpligast att till största del belöna via icke-finansiella eller 

motivationsfaktorer då kompetens och personlig utveckling gör individen mer attraktiv 

och konkurrenskraftig på marknaden, främst beträffande konsultföretag. 
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5.4 Sammanfattning av strategin, belöningssystemet och 

målet med belöningssystemet 
Crepidos övergripande strategi är en single industry då det endast är aktivt på en 

marknad. Företaget har en tillhörande build-strategi som innebär tillväxt med 

lönsamhet. Detta får betydelse för hur företaget ska allokera sina resurser, i detta fall 

innebär det återinvestering i företaget och att bibehålla god likviditet för att inte hämma 

finansieringsmöjligheter. Företaget gör detta genom att konkurrera på sin marknad med 

differentiation advantage och erbjuder djup förståelse och bred teknisk kunskap genom 

fokuserade erbjudanden till kund. Dessa olika strategier får betydelse för Crepido vid 

utformningen av belöningssystemets olika delar.  

 

Belöningssystemets främsta syfte är att behålla kompetent personal i företaget genom 

att ständigt erbjuda personlig utveckling i form av exempelvis kompetenshöjande och 

olika karriärvägar. I gengäld begär företaget engagemang, delaktighet och höga 

ambitionsnivåer.  Belöningssystemet kommer grunda sig på ett balanserat styrkort på 

olika nivåer i företaget där icke-finansiella mått utgör tyngdpunkten för mätningarna 

och baseras främst utifrån subjektiva bedömningar.  

 

Formerna för belöningarna utdelas i både finansiella och icke-finansiella termer. En 

rörlig lönedel fördelas ut kollektivt via en vinstdelningsmodell med argumentet att det 

minskar suboptimering. De främsta belöningstermerna är dock icke-finansiella och 

syftar till att premiera personlig utveckling i form av exempelvis ökad kunskap, större 

delaktighet, karriärvägar och yrkescoachning. 

 

Verksamheten ska genom belöningssystemet få de anställda att arbeta i riktning med 

företagets uppsatta mål. Det erbjuds partnerskap med delägarmöjligheter för att öka 

delaktigheten och ansvaret mellan principal och agent. Olika former av 

karriärmöjligheter efter individens vilja och ambitioner är faktorer som Crepido 

använder för att motivera sina anställda vilket kan härledas till Herzbergs tvåfaktorteori 

med inriktning mot motivationsfaktorerna. 

 

Förväntansteorin bör också beaktas där kopplingen mellan nedlagt arbete och utlovad 

belöning för fortsatt motivation måste vara tydlig. Beteendet inträffar främst vid 
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utdelning av finansiella belöningar vilket VD:n ser som en anledning att till större del 

utdela belöningar i icke-finansiella termer. 

 

Crepidos strategi, belöningssystem och målet med belöningssystemet sammanfattas i 

tabell 5.1.  

 

Tabell 5.1 Sammanfattning av Crepidos strategi och målet med belöningssystemet.  

5.5 Belöningssystemet utformat efter strategi 
Crepido bör, precis som Stedwick (2000) förklarade, utforma sitt belöningssystem 

utifrån deras situation i förhållande till strategier och uppsatta mål. Detta bör göras för 

att säkerställa en hög målkongruens och ett effektivt belöningssystem. En eventuell 

missanpassning mellan strategi och belöningssystem kan få konsekvenser för företaget. 

Exempelvis, ett företag med en tillväxtstrategi som fokuserar på långsiktiga mål men 

vars belöningssystem belönar kortsiktiga vinster leder till avvikelse mellan mål och 

belöning. En sådan situation kan leda till suboptimering då anställda belönas efter att 

arbeta i en riktning som inte är anpassat med företagets mål. Detta visar vikten av att 

anpassa belöningssystemet till strategin (Fischer & Govindarajan, 1993; Anthony & 

Govindarajan, 2007; Liao, 2004). 

 

För att analysera om Crepidos belöningssystem är förenligt med strategin utifrån vad 

teorin föreskriver kommer deras situation jämföras med Anthony och Govindarajans 

(2007) rekommendationer. Företaget kommer att jämföras på ett antal olika punkter 

som presenteras i tabell 5.2. 

  

Strategi 

• Strategiformering 
 

• Single Industry 
 

• Build-strategi 
 

• Konkurrerar genom 
differentiation 

Belöningssystem 

• Syfte: Motivera, 
bibehålla kompetent 
personal 

• Grunder:Finansiella/ 
Icke-finansiella mått 
via BSC 

• Former: Rörlig 
löneandel/karriärväg 

• Mottagare: 
Individ/Gruppnivå 

Målet med 
belöningssystemet 

• Verktyg för att 
undvika 
suboptimering 
 

• Identifierade 
motivationsfaktorer 
 

• Skapa delaktighet 

 

• Målkongruens för 
individ/företag 
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 Crepido Single Industry/Build Förenligt 

Finansiell/icke-

finansiella 

belöningar 

Finansiella och 

icke-finansiella 

 

Finansiella och 

icke-finansiella 

 

 

Ja 

Baseras på mått 

eller subjektiva 

bedömningar 

 

Formel/Subjektivt 

 

Primärt subjektiv 

 

Delvis 

 

Belöningens basis 

Rörlig andel baseras 

på företagets 

prestation 

Baserad på 

affärsenheten 

och koncernens  

prestation 

 

Ja 

Bonusandel  

av total 

kompensation 

 

Relativt låg 

 

Relativt hög 

 

Nej 

Baseras på 

prestationsmått 

Finansiella och icke-

finansiella via BSC 

 

Icke-finansiella 

 

Ja 

Frekvens av 

bonusutbetalning 

Mindre frekvent 

utbetalning 

Mindre frekvent 

utbetalning 

           

          Ja  

Tabell 5.2 – Sammanställning av jämförelse mot teorin 

 

Som tabellen visar har Crepido anpassat belöningssystemet utifrån strategin på ett sätt 

som till viss del stämmer överens med vad Anthony och Govindarajan (2007) 

föreskriver. Crepido har delat upp finansiella och icke-finansiella belöningar, till de 

finansiella belöningarna räknas (utöver ordinarie lön) en rörlig löneandel och till de 

icke-finansiella räknas personlig- och karriärutveckling. Detta är förenligt med en single 

industry eftersom det motverkar suboptimering i företaget. Detta anses vara lämpligt i 

en professional service organisation eftersom deras största tillgång är medarbetarna. I 

deras profession måste mer än finansiella belöningar utdelas. Medarbetarnas kompetens 

måste bibehållas och utvecklas inom företaget för att säkerställa att företaget är 

konkurrenskraftigt, vilket lämpar sig bäst med icke-finansiella belöningar. Eftersom 

tyngdpunkten också är på de icke-finansiella belöningarna bör således den subjektiva 

bedömningen vara av störst vikt. 

 

Den rörliga löneandelen bedöms på en formel skapad av Crepidos VD och personlig- 

och karriärutveckling bedöms på den anställdes prestationer och mål. Belöningarna 

bedöms därmed både objektivt och subjektivt beroende på om de är finansiella eller 

icke-finansiella vilket delvis är förenligt med en single industry/build där primärt 

subjektiva bedömningar förespråkas (Anthony & Govindarajan, 2007). Det anses ändå 
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vara lämpligt i Crepidos fall på grund av att de har både finansiella och icke-finansiella 

belöningar. Den finansiella belöningen (rörlig löneandel) bedöms utifrån en formel, då 

den tillämpas på hela företagets prestation. De icke-finansiella belöningarna bedöms 

lämpligast subjektivt eftersom de måste anpassas efter de anställdas olika 

ambitionsnivåer. Eftersom företagets belöningar främst är av icke-finansiell karaktär, 

blir således också bedömningarna primärt subjektiva och anses också passande. 

 

Av de anställdas lön utgör bonusen (rörliga löneandelen) en relativt låg andel av den 

totala ersättningen vilket avviker från teorin som föreskriver en relativt hög andel. 

Resonemanget kring en hög bonusandel är att build-strategin kännetecknas av 

långsiktigt tänk och eftersom framtiden är osäkert medför detta en risk. Det är risken 

som ska belönas (Anthony & Govindarajan, 2007). Detta är något som delvis berörs i 

partnerskapsmodellen, men avviker ändå då bonus utgör en låg andel av den totala 

kompensationen. Detta behöver nödvändigtvis inte få konsekvenser för Crepido, men 

eftersom de anställda förväntas lägga ner mycket tid och kraft i företaget skulle 

möjligen en högre bonusandel vara lämplig.  

 

Crepido kommer att koppla det balanserade styrkortet till belöningssystemet och 

använda det som prestationsmått. För det balanserade styrkortet kommer företaget att 

använda främst icke-finansiella mått, men även till viss del olika finansiella mått. Enligt 

Anthony och Govindarajan (2007) bör prestationsmåttet för en build-strategi främst 

vara icke-finansiella. Detta beror på att långsiktiga prestationskriterier mäts bäst med 

icke-finansiella mått eftersom de fokuserar på långsiktigt resultat och främjar build-

strategin. I Crepidos situation kan långsiktiga prestationskriterier utgöras av 

marknadsandelar, kompetensutveckling, långvariga kundrelationer och kvalité. På 

denna punkt har företaget lyckats väl med att anpassa belöningssystemet efter strategin 

och inga förändringar anses behöva göras. 

 

Crepidos bonusutbetalning (rörliga löneandelen) betalas ut en gång om året beroende på 

företagets övergripande prestation. En mindre frekvent utbetalning påverkar 

tidshorisonten och uppmuntrar till långsiktiga beslut vilket är förenligt med build-

strategin. En mer frekvent utbetalning, exempelvis månadsvis, hade uppmuntrat 

anställda till kortsiktiga beslut. Även denna punkt ligger i linje med vad som föreskrivs 

och behöver inte heller förändras utan anses lämplig. 
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Effekterna av belöningssystemet går att se utifrån målkongruensen i företaget. 

Målkongruensen kan användas som en indikator på hur väl företagets belöningssystem 

är utformat. Om målen inte skulle överensstämma får det till följd att personal söker sig 

till annan arbetsplats. Crepido har en relativt låg personalomsättning vilket indikerar på 

att målen till viss del borde harmoniera. Företaget verkar vara väl medvetna om 

målkongruens och arbetar aktivt för att undvika suboptimering. Detta kan kopplas 

samman med belöningarna partnerskap och ledarskapsträning som möjliggör ökat 

ansvar och personlig utveckling. Hur pass väl de anställdas mål sammanfaller med 

företagets, kan även visas genom motivation. Crepido har en förståelse för vilka 

faktorer som motiverar de anställda vilket tydliggörs i att företaget har valt att belöna 

det som de anställda uppfattar som eftertraktat. Det ger förutsättningar för företag och 

anställda att jobba mot gemensamma mål. Utifrån detta kan det konstateras att företaget 

åtminstone har en tillfredsställd nivå av målkongruens vilket innebär att de anställda 

inte agerar i Crepidos motsatta riktning (Anthony & Govindarajan, 2007).  

 

Företagets strategiformering och konkurrensfördelar har ingen större tyngd vid 

avgörandet för hur belöningssystem bör utformas men tydliggör helhetsbilden av 

företagets strategi. Det går även att se kopplingar mellan hur företaget konkurrerar och 

hur de belönar sina anställda genom exempelvis kvalité. Som beskrivits konkurrerar 

företaget genom differentiering vilket innebär fokuserade erbjudanden och företaget är 

mycket kundorienterat. Detta kan kopplas till de icke-finansiella belöningarna 

personlig- och karriärutveckling. Företaget måste coacha och utveckla konsulterna för 

att bibehålla den kompetens som gör företaget konkurrenskraftigt.  

 

En av Crepidos viktigaste delar i sitt belöningssystem är att skapa karriärvägar och 

personlig utveckling, för att möjliggöra detta håller företaget på att ändra om sin 

struktur från top-down till en matris. Detta för att de anställda ska växa både horisontellt 

inom sin profession och vertikalt inom ledarskap med personalansvar. Där är det upp till 

den anställde hur den vill utvecklas i matrisen. Ett av de kritiska momenten i en matris 

är att den anställde har två chefer. Hur väl matrisen fungerar och kan hantera detta 

återstår att se, då den är i uppstartsfas. Lyckas de implementera den väl, tror vi att det 

kan gynna företaget eftersom det går i linje med de icke-finansiella belöningarna.  
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån uppsatsens 

tillskrivna frågeställningar. Syftet som angavs i inledningen lyfts fram och kapitlet samt 

uppsatsen avslutas med rekommendationer till förändring och fortsatta studier.  

 

Syftet som tillskrevs uppsatsen innefattade att beskriva och förklara hur 

belöningssystemet är uppbyggt i ett företag som genomgår en transformering. Detta har 

gjorts genom en fallstudie om konsultbolaget Crepido. Företaget genomgår en 

transformering som innebär att anpassa verksamheten till omvärldsförändringar vilket 

innefattar strategiförnyelse, omorganisering och utökat affärsområde. 

Belöningssystemet i företaget har beskrivits och förklarats utifrån Arvidssons (2005) 

fyra dimensioner: syfte, grunder, former och mottagare. Vidare var syftet även att 

förklara belöningssystemets effekter på målkongruensen och om systemet är förenligt 

med företagets övergripande strategi. Effekterna har förklarats genom att se om de 

anställdas mål sammanfaller med företagets. Detta har gjorts genom att se på 

personalomsättning, motivation och vilka verktyg företaget använder för att förhindra 

suboptimering. Crepidos belöningssystem i relation till den övergripande strategin har 

jämförts med Anthony och Govindarajans (2007) rekommendationer. Uppsatsens 

slutsatser kan urskiljas genom att besvara frågeställningarna som tillskrevs uppsatsen. 

 Hur förenligt är ett företags belöningssystem med dess övergripande 

strategier vid en transformering?  

Crepidos strategiska process liknas strategiformering och eftersom de är aktiva på 

endast en marknad är Crepido ett single industry-företag. Företagets strategi betonar 

tillväxt med lönsamhet på lång sikt vilket faller inom build-strategin. För att främja ett 

beslutsfattande och agerande hos de anställda som är linje med strategin har Crepido 

utformat långsiktiga belöningar. Dessa belöningar är partnerskap, karriärvägar och 

personliga utvecklingsmöjligheter, de bedöms främst subjektivt och är kopplade till 

långsiktiga prestationskriterier som främst är icke-finansiella.  Utöver detta har företaget 

även en rörlig löneandel som är formelbaserad och grundas på företagets övergripande 

prestation. Denna bonus utgår årligen vilket kan tolkas som mindre frekvent utbetalning 

och uppmuntrar till långsiktigt agerande. Företagets belöningssystem i relation till 
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strategi jämfördes på sex olika punkter mot vad som rekommenderades i deras situation. 

I fem av dessa sex punkter var Crepidos belöningssystem förenligt med strategin.  

 

Det går även att urskilja kopplingar mellan företagets belöningar med hur de 

konkurrerar på sin marknad och varför de har valt en matrisorganisation. För att kunna 

konkurrera med kundfokuserade erbjudanden förutsätts det kvalité och kompetent 

personal. De icke-finansiella belöningarna i form av utveckling säkerställer att 

kompetensen bibehålls i företaget och fortsätter vara konkurrenskraftigt. 

Matrisorganisationen innebär att de anställda kan växa både horisontellt inom sin 

profession och vertikalt inom ledarskap med personalansvar som följd. Detta kan 

kopplas ihop med belöningssystemets karriärväg och personlig utveckling.  

 

Crepidos belöningssystem är väl förenligt med dess övergripande strategi. Företaget har 

under transformeringen lyckats väl med att utforma belöningar för att anpassa den 

förnyade strategin.  

 Vad ger detta belöningssystem för effekter på målkongruensen? 

Effekterna av belöningssystemet går att förklara utifrån om målen hos de anställda 

sammanfaller med de i organisationen. Crepido har hittills haft en relativt låg 

personalomsättning vilken indikerar att de anställda är tillräckligt tillfredställa i 

företaget för att inte söka sig någon annanstans. Hos ledningen finns det även en 

medvetenhet om faran med suboptimering. Därför har de arbetat aktivt under 

transformeringen med att utforma belöningar för att undvika detta, exempelvis genom 

att belöna de anställda med partnerskap och ledarskapsträning som innebär ökat ansvar 

och personlig utveckling. Inom motivationskonceptet har ledningen en förståelse för 

vilka faktorer som motiverar de anställda. Detta tydliggörs i att företaget belönar de 

anställda med vad denne uppfattar som eftertraktade belöningar, i detta fall rörde det sig 

främst om icke-finansiella som personlig- och karriärutveckling.  

 

Utifrån detta kan det konstateras att Crepidos belöningssystem leder till ökad 

målkongruens i företaget och uppmuntrar de anställda att arbete i enlighet med 

företagets mål.  
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6.1 Rekommendationer till förändring och fortsatta studier 

Som ovan förklarat är Crepidos belöningssystem i relation med strategin förenlig på de 

flesta punkter med vad Anthony och Govindarajan (2007) rekommenderar. Det är vid 

bonusandelen i relation till lön som Crepidos belöning skiljer sig genom att vara för låg. 

En hög bonusandel i relation till lön rekommenderas eftersom en långsiktig strategi 

innefattar en risk. Även om vi genom uppsatsen gärna vill komma med förslag som kan 

bidra till praktisk användning för Crepido är det för osäkert att ge rekommendationer 

om företaget borde öka bonusandelen. Företaget har utformat en förnyad strategi och ett 

belöningssystem utifrån deras situation och betoningen är på främst icke-finansiella 

belöningsformer. De anställdas förhållande till belöning bör därför ta hänsyns till. En 

låg bonusandel i relation till total lön kan även förklaras i att företaget har en 

belöningsfilosofi om fast lön som innebär att i grunden betala bra och därefter förvänta 

sig väl utförda prestationer.  

 

För fortsatta studier finns det flera olika infallsvinklar som rekommenderas. Eftersom 

företaget befinner sig i en transformering är vissa delar som exempelvis det balanserade 

styrkortet och matrisen fortfarande under utveckling. En uppföljning vore därför 

intressant för att se hur de faktiskt utformades. Det vore även intressant att se om 

belöningssystemet vidareutvecklas och om det tillkommer fler belöningar i exempelvis 

olika förmånspaket. När belöningssystemet är helt färdigställt och 

transformeringsarbetet klart vore det intressant att göra en uppföljningsstudie och se 

effekterna av belöningssystemet.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
Inledning 

Berättar vilka vi är, vårt syfte med uppsatsen osv. 

Vilken grad av anonymitet? (struktur, bransch, befattning på respondenterna)  

Kan vi spela in intervjun?  

Berätta lite om er själva och era arbetsuppgifter. 

Berätta kort om företaget. (struktur, ägarandel mm)  

Berätta om den transformeringsfas ni är inne i. 

 

Strategin 

Hur ser er strategi ut? Hur har den förändrats? 

Beskriv er branschtillhörighet?  

Vad är målet? (build, hold, harvest, divest) 

Hur konkurrerar ni på marknaden? (konkurrensfördelar) 

 

Belöningssystem 

Hur har ni gått tillväga för att utforma ert belöningssystem? 

Vad är målet med belöningssystemet? (behålla/locka kompetent personal, motivera, 

styra i rätt riktning) 

Vilka mått grundar sig belöningarna på? (Finansiellt/icke finansiellt, individ/grupp) 

Vad har belöningssystemet för form? (finansiellt/icke finansiellt, långsiktigt/kortsiktigt, 

när i tid följer belöningen) 

Skiljer sig belöningssystemet beroende på olika nivåer i företaget? 
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Målet med belöningssystemet 

I vilken utsträckning tror ni att era anställdas mål sammanfaller med företagets mål? 

Vad gör ni för att se till att de anställda arbetar mot företagets mål? 

Vad tror ni motiverar era anställda?  

Vad tror ni är de viktigaste motivationsfaktorerna? 

Hur motiverar ni era anställda att arbeta mot organisationens mål? 

 

Avslutning 

Kan vi återkomma på telefon, komplettera? 

Tacka för intervjun 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


