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Titel: Moroten som försvann – Effektutvärdering av ett förändrat belöningssystem 
 
Bakgrund: En viktig fråga hos företag rör belöningssystem och hur dessa ska 

utformas, såväl hos chefer som hos anställda. Belöningssystem inkluderar allt från 

lön och bonus till kompetensutveckling. Belöningar finns för att motivera de 

anställda, men är belöningar alltid bra? Det är inte bara förändringen av 

belöningssystem som kan leda till negativa reaktioner. En faktor kan vara att 

implementeringen i sig kan få negativa konsekvenser.  

 
Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att utvärdera det nya belöningssystemet och 

hur det har påverkat lastbilschaufförerna inom Södra Skogs åkeri. Ett delsyfte är 

också att utvärdera vilka effekterna är för Södra Skogs åkeri. Vi ska även beskriva 

vilka faktorer av förändringen som har påverkat lastbilschaufförerna.   

 
Metod: En kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv forskningsansats har präglat 

studien. Två chefer, en ekonomiassistent, en controller och elva lastbilschaufförer har 

intervjuats genom semi-strukturerade intervjuer.   

 
Slutsats: Förändringen av belöningssystemet har skapat ett stort missnöje hos 

lastbilschaufförerna. De anser att lönen minskat med det nya systemet och att deras 

motivation har blivit sämre. Förändringen var dock nödvändig för Södra Skog på 

grund av att det tidigare systemet triggade till olagligheter. Vår egen beräkning visar 

på att grunderna i systemet faktiskt är bättre för lastbilschaufförerna med det nya 

belöningssystemet, samtidigt som det nu är mer rättvist. Det största problemet med 

förändringen är att implementeringen varit bristfällig och att det nu förbjudna 

övertidsarbetet inte stoppats tidigare. 	  

 
Nyckelord: Belöningssystem, implementering, motivation, bonus, kommunikation, 

belöningar, lön, effektutvärdering.  

 
 



  
 

 

Abstract 
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Title: The Carrot that Disappeared - Effect Evaluation of a Changed Reward System 

 
Background: A major concern of companies is about reward systems and their 

design, both of directors and of the employees. Reward systems include everything 

from salary and bonuses to skills development. Rewards are motivating employees, 

but are the rewards always good? It is not just the change in the reward system that 

may lead to negative reactions. One factor may be that the implementation itself, 

which can have negative consequences. 

 
Purpose: The main purpose of this study is to evaluate the new reward system and 

how it has affected the truck drivers in Södra Skog trucking company. A subsidiary 

aim is to evaluate the effects of Södra Skog trucking company. We will also describe 

the factors of change that has affected the truck drivers. 

 
Method: A qualitative research method with an abductive research approach has 

characterized the study. Two managers, one assistant, one controller and eleven truck 

drivers were interviewed through semi-structured interviews. 

 
Conclusion: The change in the reward system has created great dissatisfaction 

among truck drivers. They consider that the salary has been reduced by the new 

system and their motivation has become worse. However, the change was necessary 

for Södra Skog because the previous system triggered for illegal acts. Our own 

calculations show that the basics of the system is actually better for truck drivers 

with the new reward system since it is now more fair. The biggest problem with the 

change is that the implementation was inadequate and the now banned overtime 

work was not stopped earlier. 

 
Keywords: Reward systems, implementation, motivation, bonus, communication, 

rewards, salary, effect evaluation.	  
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1. Inledning 

Inledningskapitlet introducerar en bakgrund till det ämne vi valt: belöningssystem. 

Därefter följer en problemdiskussion som leder fram till vår problemformulering och 

våra forskningsfrågor. Sedan beskriver vi syftet med studien samt viktiga begrepp 

som ska underlätta förståelsen av studien för läsaren.  

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
“I alla organisationer belönas eller bestraffas de anställda dagligen. Rätt utformat 

och tillämpat på ett medvetet sätt är belöningssystemet ett utmärkt styrmedel. 

Materiella och immateriella belöningar kan medverka till ett ökat arbetsengagemang 

och därmed till bättre resultat.” (Svensson, A & Wilhelmsson, L, 1988, s. 5) 

 

Från och med första augusti 2013 har Södra Skogs åkeri bytt belöningssystem för 

sina lastbilschaufförer, nu följer de Transportavtalet 2013 fullt ut. Tidigare har Södra 

Skog haft ett belöningssystem som i grunden baserades på det tidigare 

Transportavtalet, men där de också utformat flera egna tillägg. Södra Skogs åkeri 

ville förändra belöningssystemet på grund av olika faktorer, bland annat för att det 

ansågs orättvist och att det till viss del uppmuntrade några lastbilschaufförer till 

lagöverträdelser. Ytterligare en anledning till förändringen var att skapa ett bättre 

samarbete mellan chaufförerna i syfte att nå målkongruens i företaget. 1 

 

En viktig fråga hos företag rör belöningssystem och hur dessa ska utformas, såväl 

hos chefer som hos anställda. Belöningssystem inkluderar allt från lön och bonus till 

kompetensutveckling. Belöningar är kopplat till motivation som i sin tur leder till 

bättre effektivitet inom företag i syfte att skapa lönsamhet. Företag har blivit mer och 

mer beroende av sina anställda när det gäller ansvar, kompetens och motivation. 

(Anthony et. al. 2014)  

 

Svenska löner är inte tillräckligt tillfredsställande som incitament för att uppnå 

målkongruens. Anledningen till det är att löner mer och mer betraktas som en 

                                                
1 Intervju Åsa Forss & Birgitta Johansson, 2014-04-01 
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rättighet snarare än ett incitament för arbete. (Persson & Lundgren, 1994) Det 

vanligaste är att olika former av belöningar används för att motivera de anställda; 

monetära och icke-monetära. Den vanligaste formen av belöning är monetär, det vill 

säga utbetalningar i pengar, men det förekommer även icke-monetära belöningar i 

form av till exempel förmåner, nya arbetsuppgifter och utbildning. (Samuelson, 

2008) 

 

Företag vill motivera till beteenden hos de anställda som gör att målkongruens 

uppnås mellan anställda och ledning. Detta sker om belöningar uppfattas som 

motiverande och meningsfulla. (Anthony & Govindarajan, 2007) Ytterligare ett syfte 

med belöningar är att rekrytera och behålla önskvärda medarbetare (Samuelson, 

2008). 

 

Diskussionen om belöningar handlar oftast om ersättningar till högre chefer, vilket 

finns inskrivet i Svensk kod för bolagsstyrning. För företagsledningen anses särskilt 

bonusen viktig för att motivera till önskvärda prestationer. Det är även viktigt att låta 

belöningssystem inkludera övriga chefer och anställda, vilka kan behöva ökad 

motivation och därför skulle belöningarna göra större nytta på dessa positioner. 

(Samuelson, 2008) 

 

Det finns mycket forskning om människor och motivation där forskarna säger att det 

är viktigt att förstå drivkrafterna bakom individers beteenden. Hawthorne-studien 

och Maslows behovshierarki är två kända och väl använda motivationsteorier. 

(Samuelson, 2008) Hawthorne-effekten innebär att anställda påverkas av att de blir 

studerade. Resultatet blir ofta att prestationerna förbättras, vilket leder till ökad 

produktivitet. (Internetkälla 1) Det finns delade meningar om Hawthorne-effekten. 

Steven Levitt och John List menar att delar av effekten inte stämmer. Enligt deras 

experiment kan det inte påvisas att produktiviteten ökar konstant på det sätt som 

Hawthorne-effekten beskriver, dock kan viss ökad produktivitet påvisas. 

(Internetkälla 2) Maslows behovshierarki beskriver människans fem personliga 

behov; fysiska-, trygghets-, gemenskaps-, uppskattnings- och självförverkligande 

behov (Thielke, 2012). De primära behoven; fysiologiska, säkerhet- och trygghet, 

samt kontakt, är uppfyllda i vårt samhälle. Detta leder till att de två översta stegen i 
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Maslows behovshierarki; uppskattning- och status samt självförverkligande, är de 

motiverande faktorerna för individers utveckling, eftersom de inte är nödvändiga för 

vår överlevnad. Den främsta kritiken mot Maslows behovshierarki är att teorin skulle 

ha för dåligt empiriskt underlag. (Samuelson, 2008) 

 

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare konkurrerade Södra Skogs lastbilar med varandra. Lastbilarna kunde även, 

tidigare, visa ett negativt resultat och lastbilschaufförerna fick ändå belöning. 

Förändringen av belöningssystemet resulterade i både positiv och negativ kritik från 

lastbilschaufförerna.2 Denna förändring gav oss en möjlighet att göra en 

utvärdering av belöningssystemet för att se effekterna hos Södra Skog, men även hur 

lastbilschaufförerna reagerat och påverkats av det nya systemet.  

 

Alla företag strävar efter målkongruens, vilken kan vara svår att uppnå med många 

olika individer och viljor. Agentteorin beskriver den komplicerade relationen mellan 

chef (principal) och anställd (agent) där båda individer agerar för att maximera sin 

egen nytta. Teorin handlar om att principalen delegerar beslutsfattande auktoritet till 

agenten. Eftersom principalen har otillräcklig information om agentens handlande, 

kan principalen aldrig vara säker på att agenten handlar för principalens bästa. Detta 

beskrivs som informationsasymmetri. (Anthony R. et. al. 2014) 

 

Belöningar finns för att motivera de anställda, men är belöningar alltid bra? Kohn har 

bevisad forskning som styrker att belöningar kan skapa problem. Kohn (1993a) säger 

att belöningar bara påverkar det vi gör tillfälligt och att de inte ger en långsiktig 

effekt. Han menar att belöningar inte motiverar utan straffar den anställda eftersom 

belöningar är manipulativa. Kohn säger att;  

 
“Do this and you’ll get that” (Kohn, 1993a, s. 58) 

betyder samma sak som; 

“Do this or here’s what will happen to you”.  (Kohn, 1993a, s.58) 

 

                                                
2 Intervju Åsa Forss & Birgitta Johansson, 2014-04-01 
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Precis som Kohn (1993a) skriver kan bonusen straffa de anställda. Detta kan 

exemplifieras i två former, främst att en anställd som är högpresterande straffas 

genom att vara tvungen att dela med sig av sin bonus om företaget tillämpar kollektiv 

bonusfördelning. En annan form av straff kan ses om företaget tillämpar individuell 

bonusfördelning och en anställd inte kan påverka sin arbetsbelastning, vilken 

påverkar bonusen. 

 

Utifrån detta är det viktigt att utforma ett belöningssystem som är anpassat efter alla 

och som motiverar de anställda. Företaget måste få de anställda att arbeta mot samma 

mål och även anpassa belöningssystemet till företagets specifika behov. (Samuelson, 

2008) 

 

En faktor till att belöningssystem kan få negativa konsekvenser kan vara att 

implementeringen i sig kan ses som negativ beroende på hur kommunikationen är 

mellan ledningen och de anställda. Det är viktigt att tydligt förklara syftet med att 

förändringen genomförs samt vad den innebär. Syftet och innebörden av 

förändringen är självklart för den som informerar men inte för den som informeras. 

(Smitt, 2002) Ytterligare en negativ reaktion till ett nytt belöningssystem kan uppstå i 

samband med implementeringen och känslan av att trygghet försvinner (Carlsson, 

2010). 

 

1.3 Problemformulering 
Utifrån vår tidigare problemdiskussion om belöningssystem och problemen på Södra 

Skog har vi utformat följande frågeställning: 

 

• Vilka är effekterna av förändringen av belöningssystemet? 

o Hur har lastbilschaufförerna uppfattat förändringen av belöningssystemet? Vilka 

faktorer är det som lett till lastbilschaufförernas positiva och negativa reaktioner?   

o Anser lastbilschaufförerna att deras motivation har förändrats och i så fall på vilket 

sätt? 

o Har förändringen påverkat Södra Skogs åkeri lönsamhetsmässigt?  
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1.4 Syfte 
Huvudsyftet med denna studie är att utvärdera det nya belöningssystemet och hur det 

har påverkat lastbilschaufförerna inom Södra Skogs åkeri. Ett delsyfte är också att 

utvärdera vilka effekterna är för Södra Skogs åkeri. Ytterligare ett delsyfte är att vi 

ska beskriva vilka faktorer av förändringen som har påverkat lastbilschaufförerna.   

 

1.5 Begreppsdefinition 
Nedanstående begrepp har vi valt att definiera då dessa är centrala i studien.  För att 

läsaren ska kunna förstå och följa vår diskussion på ett enkelt sätt anser vi att dessa 

begrepp behöver förtydligas ytterligare. 

 

Ob-tillägg – Detta är något som betalas ut per timme för obekväm arbetstid. 

Timpenningen varierar beroende på när på dygnet som arbete utförs. (Transportavtal, 

2013) 

Premiekompensation – Premiekompensation är en extra ersättning som ska ges till 

anställda som inte kan erbjudas premielönarbete. Premielön är samma som en 

ackordslön, där arbetaren har en fast tim- eller månadslön och sedan en rörlig del 

som beror på arbetstagarens prestation. En anställd ska få premiekompensation för 

all den tid denne är tillgänglig för arbetsgivare, även vid t.ex. väntetid i garage i 

väntan på arbetsuppgifter. Premiekompensation betalas ut per timme och varierar 

efter antal år i yrket.   (Transportavtal, 2013) 

Dagtraktamente – Dagtraktamente betalas ut från arbetsgivaren om destinationen 

för arbetet ligger på mer än 15 kilometers avstånd från den egentliga arbetsplatsen 

eller bostaden. Längden på arbetsresan påverkar också beloppet för 

dagtraktamentet.  (Internetkälla 3)   

Skifttillägg – Detta är ett tillägg som arbetstagaren ska få vid tvåskiftsarbete. 

Arbetstagaren är då berättigad till två timmars extra lön per vecka utöver den 

ordinarie lönen. Två timmars kompensationsledighet kan ges istället om arbetstagare 

och arbetsgivare är överens om det. (Transportavtal, 2013) 

Kompensationsledighet - Detta är ledighet som arbetstagaren enligt avtal får för 

övertidsarbete istället för ersättning i pengar. (Internetkälla 4) 
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Lönsamhet – Detta begrepp kan mätas på många olika sätt. I vår studie har vi valt att 

definiera lönsamhet som resultat, vinst eller förlust. (Nilsson, Isaksson & 

Martikainen, 2002) 

Garantilön – Garantilön inkluderar premiekompensation, dagtraktamente, ob-tillägg 

och skifttillägg. Om intäktslönen inte når upp till garantilönen betalas 

mellanskillnaden ut som en klumpsumma en gång per år. 3 

Intäktslön – Intäktslönen betalades ut en gång per månad och baserades på varje 

lastbils intäkter. Denna betalades ut istället för garantilönen. Intäktslönen var 

semester- och pensionsgrundande. 4 

Resultatlön – Resultatlönen betalades ut en gång per år och baserades på varje 

lastbils nettovinst efter avkastningskrav och reducerad avskrivning, från föregående 

år. Denna var semester- och pensionsgrundande. 5 

Resultatbonus – Resultatbonusen baseras på de senaste tolv månadernas snittresultat 

på varje enskild lastbil. För flisvirkeschaufförerna baseras resultatbonusen på hela 

gruppen och för rundvirkeschaufförerna baseras den både på hela gruppen och på 

enskild lastbil. Denna resultatbonus betalas ut månadsvis. 6 

  

                                                
3 Intervju Åsa Forss & Birgitta Johansson, 2014-04-01 
4 Intervju Åsa Forss & Birgitta Johansson, 2014-04-01 
5 Intervju Åsa Forss & Birgitta Johansson, 2014-04-01 
6 Intervju Åsa Forss & Birgitta Johansson, 2014-04-01 
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2. Metod 

I metodkapitlet beskriver vi det tillvägagångssätt vi har haft för insamling av empiri 

och teori. Vi beskriver vårt val av metod, hur vi samlat in data och varför vårt 

tillvägagångssätt har varit bäst lämpat för vår studie. Vi diskuterar trovärdighet, 

äkthet och etiska överväganden som gjorts i uppsatsen samt källkritik.   

 

2.1 Förförståelse 
Det finns ett antal faktorer som påverkar en individs förförståelse. Det 

finns individuella personliga erfarenheter som uppkommit från både privat- och 

arbetsliv.  Kunskap kan även uppkomma från mellanliggande led vilket kan vara till 

exempel böcker, forskningrapporter och föreläsningar, alltså andras erfarenheter. 

Kombinationen av dessa utgör den kunskap som en individs förförståelse består av 

innan ett projekt startar. (Gummesson, 2000)  

 

Vi är tre studenter som studerar tredje året på civilekonomprogrammet med 

inriktning controller, vid Linnéuniversitet i Växjö. Vi har valt att skriva en uppsats 

om belöningssystem och i tidigare kurser har vi studerat belöningssystem där vi fått 

förkunskaper om ämnet. För att få ytterligare kunskaper om belöningssystem och hur 

dessa påverkat företag har vi studerat olika teorier inom ämnet, samt studerat hur det 

kan gå till i praktiken.  

 
2.2 Val av forskningsansats 
I en forskningsprocess kan forskaren välja att ha ett deduktivt eller induktivt 

förhållningssätt. Det finns även en kombination av dessa två, abduktion. Deduktion 

innebär att forskaren utgår ifrån teorin där denne sedan härleder en hypotes om ett 

antagande om verkligheten. (Olsson & Sörensen, 2007) Teorin styr forskningen och 

leder till observationer och resultat (Bryman & Bell, 2005). Induktion innebär istället 

att forskaren arbetar med observationer från verkligheten för att kunna dra slutsatser 

som sedan kan presenteras i en teori (Olsson & Sörensen, 2007). Teorin är således ett 

resultat av forskningen (Bryman & Bell, 2005). Den abduktiva ansatsen är ett 

samspel mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen. Genom induktion görs en 

beskrivning av situationen och med hjälp av deduktion förstärks kunskapen genom 

tidigare teorier. (Olsson & Sörensen, 2007)  
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Vi har utgått ifrån en abduktiv ansats i vår undersökning då vi ansåg denna passa bäst 

till vår studie. Detta för att vi började med att studera ett verkligt problem hos Södra 

Skog, vilket stämmer överens med den induktiva ansatsen. För att få ytterligare 

kunskap inom området tillämpades även den deduktiva ansatsen då vi studerade 

litteratur och teorier.  

 
2.3 Val av forskningsstrategi  
Det finns två huvudstrategier inom forskning, kvantitativ och kvalitativ. Kvalitativ 

forskning kännetecknas av att datainsamling och analys oftare fokuserar på ord än på 

kvantifiering. Den kvantitativa forskningen fokuserar på motsatsen, alltså på 

insamling av numerisk data och strategin är mer strukturerad. En kvalitativ forskning 

är induktiv, tolkande och konstruktionistisk. (Bryman & Bell, 2005) Vi har 

genomfört en kvalitativ studie där vi har fokuserat på ord, framför siffror. Genom 

intervjuer har vi försökt tolka och skapa förståelse för hur Södra Skog och deras 

lastbilschaufförer har påverkats av förändringen av belöningssystem, vilket stämmer 

överens med den kvalitativa forskningsstrategin.  

 
2.4 Fallstudie 
Det som definierar en fallstudie är att det ska vara en djupgående och detaljerad 

undersökning av ett enskilt fall (Yin, 2006). Studien utfördes hos Södra Skog och 

därför var en fallstudie lämplig för vår undersökning, detta eftersom undersökningen 

bara utförts på ett enda företag. Fallstudier föredras vid en hur- och varför-fråga som 

forskningsfråga. Även när en aktuell händelse studeras där forskaren har liten eller 

ingen kontroll över händelsen är fallstudier att föredra. (Yin, 2006) Detta 

överensstämmer med vår undersökning vad gäller kontroll över situationen och till 

viss del med frågeställningen.   

 

Vid val av företag var vårt intresse att få en större kunskap om belöningssystem och 

dess påverkan. Vi hade vetskapen om att Södra Skog nyligen hade implementerat ett 

nytt belöningssystem för lastbilschaufförer och kontaktade därför dem för att fråga 

om de var intresserade av att få en utvärdering av förändringen. Södra Skog var 

intresserade och därför har denna studie varit möjlig att genomföra.  
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2.5 Val av empiriskt material 
En av de vanligaste metoderna för materialinsamling inom kvalitativ forskning är 

intervjuer, med anledning av flexibiliteten som en intervju medför. Kvalitativa 

intervjuer kännetecknas av att vara mindre strukturerade än de som används i 

kvantitativ forskning. För att respondenten inte ska bli styrd av intervjuaren läggs 

stor vikt vid generella inledande frågor för att respondenternas egna uppfattningar 

och synsätt ska framgå. Följdfrågor ställs baserat på svaren i de fall intervjuaren 

önskar mer detaljerade svar. Vidare är det vanligt att en person intervjuas mer än en 

gång. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Baserat på detta har empiriskt material samlats in genom kvalitativa intervjuer i vår 

studie. Vi ansåg att det skulle bli ett för omfattande arbete för oss om vi skulle 

observera lastbilschaufförerna i deras dagliga arbete. Observationer skulle ge ett 

säkrare resultat. Men utifrån en nytto- och kostnadsaspekt ansåg vi att 

observationerna skulle kosta oss för mycket tid och arbete i förhållande till vilken 

ytterligare information det skulle ge, då intervjuerna gav oss en tillräckligt bra bild 

av situationen.  

 

Inom kvalitativ forskning används två typer av intervjuer; ostrukturerade och semi-

strukturerade. Vid en ostrukturerad intervju använder intervjuaren lösa 

minnesanteckningar för att gå igenom ett antal teman. En intervju tenderar att likna 

ett vanligt samtal och det kan ibland förekomma att intervjuaren bara ställer en enda 

fråga där respondenten får svara fritt. Vid en semi-strukturerad intervju har 

intervjuaren en lista över teman som ska behandlas, även kallat intervjuguide. 

Intervjuguiden kan vara allt från en kort minneslista till en strukturerad lista över 

vilka frågeställningar som ska beröras. Även här har respondenten stor frihet att 

svara på frågor på eget vis och påverkas ej av förbestämda svarsalternativ. En semi-

strukturerad intervju behöver inte följa intervjuguiden utan intervjupersonen kan 

ställa följdfrågor som kopplar an till vad respondenten sagt. (Bryman & Bell, 2005) 

 

I undersökningen använde vi semi-strukturerade intervjuer. Detta eftersom vi ansåg 

att det var lämpligt för arbetet då vi ville ha en form av struktur i syfte att på ett 
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effektivt sätt få svar på våra frågor, samtidigt som respondenten skulle kunna leda in 

oss på nya tankar och idéer.  

 

För att se om lönsamheten har påverkats av det nya belöningssystemet har vi studerat 

finansiella rapporter för lastbilarna hos Södra Skog. Vi har även studerat ett antal 

lönespecifikationer för lastbilschaufförerna för att se hur deras lön har förändrats 

med det nya belöningssystemet.  

 

2.6 Tillvägagångssätt för materialinsamling 
För att styrka vårt empiriska material har vi använt oss utav triangulering, vilket 

används för att dubbelkontrollera resultat från undersökningar, genom att använda 

mer än en metod eller datakälla (Bryman & Bell, 2005). Triangulering har skapats 

genom att vi studerat olika rapporter, samtidigt som vi har intervjuat ett flertal olika 

personer på Södra Skog för att se om deras svar kan styrkas, dels gentemot varandra 

och dels genom rapporterna och på så vis anses sanningsenliga. 

 

Vi har i vår undersökning använt oss av primära- och sekundära källor. Primära 

källor är data som forskaren själv samlat in genom intervjuer och observationer 

(Bryman & Bell, 2005).  I vår undersökning består primärkällorna av de intervjuer vi 

har genomfört. Sekundära källor är data som tidigare forskare har samlat in (Bryman 

& Bell, 2005). Våra sekundära källor består av artiklar och elektroniska källor som 

ska ge en grundlig förståelse för ämnet.      

 

För att genomföra semi-strukturerade intervjuer utformades en intervjuguide. 

Intervjuguiden bestod av en strukturerad lista med ett antal större frågor som är 

avsedda att lyfta fram problemet utan att leda in respondenten på en viss väg. Baserat 

på svaren ställdes sedan följdfrågor för att få en djupare förståelse och mer detaljerad 

bild av situationen. Som vi beskrev tidigare har en del respondenter intervjuats mer 

än en gång under vår kvalitativa undersökning. Vi ansåg att detta var av vikt och att 

det tillförde ytterligare material då vi utifrån intervjuerna fick en bild av hur 

respondenterna ser på situationen vilket har lett oss till nya funderingar under 

arbetets gång.  
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Studiens ambition var att intervjua ett par chefer, en facklig representant och flertalet 

lastbilschaufförer. Eftersom parterna utvärderar och utvärderas ansåg vi att det var 

viktigt att höra olika sidor för att få en rättvis bild av situationen. Vi genomförde 

undersökningen på Södra Skog där vi intervjuade åkerichefen Åsa Forss som även är 

chef för flisvirkeschaufförerna. Dels för att hon kan anses ha mest kunskap om 

situationen och dels för att hon har en direkt kontakt med majoriteten av 

lastbilschaufförerna. Birgitta Johansson som arbetar som ekonomiassistent var också 

med på intervjun då hon har en stor inblick i lönerna för Åkeriet. Vi har även 

intervjuat Johan Jonsson som är chef för produktionsenheten på Södra Skog för att få 

ännu en synvinkel från ledningens sida, men också för att styrka informationen vi fått 

genom intervjuerna. För att få uppgifter om Åkeriets lönsamhet har vi intervjuat Pär 

Grahnström, som är controller på Södra Skog. För att få ytterligare en aspekt på 

implementeringen av det nya belöningssystemet har vi också intervjuat Joel Persson 

som är adjungerande facklig representant.   

 

Vid val av respondenter finns det ett antal olika sannolikhetsurval;  

• Obundet slumpmässigt urval, innebär att alla har samma möjlighet att komma med 

i undersökningen och det är slumpen som avgör vilka som ska vara med.  

• Systematiskt urval är att till exempel var 20:e anställd väljs ut. 

• Stratifierat slumpmässigt urval, vilket innebär att om det finns en viss egenskap 

som forskaren vill ska känneteckna urvalet får denne stratifiera populationen utifrån 

kriterium och sedan dra slumpmässigt. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Valet av lastbilschaufförer var ett stratifierat slumpmässigt urval där vi ville ha med 

olika faktorer som påverkade lastbilschaufförernas belöning. Vi ville intervjua lika 

stor andel lastbilschaufförer som kör rundvirkesfordon och som kör flisvirkesfordon 

för att bonusdelen skiljer sig åt för dessa fordonschaufförer. Fördelningen mellan 

rundvirkeschaufförer och flisvirkeschaufförer är 49 respektive 17, vilket motsvarar 

ett urval av åtta rundvirkeschaufförer och tre flisvirkeschaufförer. Utifrån denna 

uppdelning lottade vi slumpmässigt fram lastbilschaufförer att intervjua. Vi ansåg 

detta som ett lämpligt antal för att intervjuerna skulle vara möjliga att genomföra och 

bearbeta, samtidigt som det var tillräckligt många för att vi skulle kunna bilda en 

uppfattning om situationen. Lastbilschaufförerna som vi har intervjuat har arbetat på 
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Södra Skogs åkeri mellan 1-20 år. Samtliga är män och majoriteten av dessa är inte 

med i facket. Lastbilschaufförerna är schemalagda och arbetar i skift, vilket innebär 

att de arbetar lika mycket dag som natt.  

 

Vår önskan var att intervjuerna skulle ske personligt och att alla intervjuer med 

lastbilschaufförerna skulle ske inom en kort tidsperiod, helst under samma dag. Detta 

för att lastbilschaufförerna inte skulle påverka varandra. Med tanke på att 

lastbilschaufförerna är svåra att träffa alla på samma ställe och samma dag, på grund 

av deras geografiska spridning och att arbetstiderna varierar, så ansåg vi det inte 

genomförbart att träffa alla lastbilschaufförer personligen. Detta gjorde att vi fick 

genomföra intervjuerna via telefon. Det finns både för- och nackdelar med det. 

Utifrån ett nytto- och kostnadsperspektiv är det fördelaktigt att genomföra 

intervjuerna via telefon då vi kunde genomföra flera intervjuer på en dag jämfört 

med att vi hade hunnit göra en intervju per dag. Bryman & Bell (2005) skriver att vid 

en personlig intervju kan respondentens svar påverkas av faktorer hos intervjuaren, 

till exempel kön, etnisk bakgrund och intervjuarens blotta närvaro. Vid en 

telefonintervju minskar denna risk kraftigt. Vidare skriver de dock att intervjuaren 

inte kan se hur respondenten reagerar på olika frågor genom exempelvis 

ansiktsuttryck, vilket innebär att intervjuaren missar chansen att ställa ytterligare 

frågor som hade kunnat göras vid personliga intervjuer där respondentens uttryck kan 

ses.  

 

Svensson & Starrin (1996) beskriver vikten av att insamlad data bör eftersträva en 

hög grad av autenticitet. Med hög autenticitet förklaras att situationen som analyseras 

ska vara situationer ur det verkliga livet och data som samlas in ska vara så “lika” 

den verkliga situationen som möjligt. Hög grad av autenticitet innebär att en intervju 

spelas in.  

 

Bryman & Bell (2005) skriver att det finns ytterligare fördelar med att spela in en 

intervju. Exempelvis kan den inspelade intervjun spelas upp flera gånger och 

problemet med att minnet sviker kan förhindras och intervjuaren kan ta till vara på 

detaljer i informationen. Inspelningen gör också att informationen kan bli offentlig 
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och därmed kan andra forskare granska materialet. Utifrån ovanstående resonemang 

spelade vi in intervjuerna i den mån det accepterades. 

 

Finansiella rapporter tillhandahölls av controllern och lönespecifikationer 

tillhandahölls av ekonomiassistenten. Vi har studerat åtta lastbilschaufförers 

lönespecifikationer och efter uppmaning från den adjungerande fackliga 

representanten valdes åren 2010, 2012 och 2014, för både rundvirkeschaufförer och 

flisvirkeschaufförer. Till en början var ambitionen att intervjua åtta lastbilschaufförer 

och därför tillhandahölls lönespecifikationer för dessa åtta. Antalet intervjuade 

lastbilschaufförer utökades under studiens gång, dock ansåg vi att ytterligare 

lönespecifikationer inte var av värde. Lönespecifikationerna var anonyma men med 

information om vilket virke lastbilschauffören körde. Vi ansåg att det inte skulle 

tillföra mer till studien om vi granskade samtliga lönespecifikationer på djupet då det 

inte fanns någon möjlighet att härleda lönespecifikationerna till respektive 

lastbilschaufförs intervju. Istället valde vi att studera två lastbilschaufförers 

lönespecifikationer djupgående, en rundvirkeschaufförs och en flisvirkeschaufförs på 

grund av att de har olika förutsättningar vad gäller lönesystemet.  De två 

lastbilschaufförernas lönespecifikationer valdes slumpmässigt från Åkeriets 

ekonomifunktion.  

 

2.7 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 
När intervjuerna var genomförda gick vi igenom och antecknade det inspelade 

materialet för att kunna analysera situationen. Detta gjordes ett flertal gånger för att 

säkerställa att så mycket som möjligt av informationen inkluderades. Vi studerade 

finansiella rapporter för att se om lönsamheten hade förändrats efter införandet av det 

nya belöningssystemet. Även lastbilschaufförers lönespecifikationer studerades för 

att få en uppfattning om förändringen har påverkat dessa.  

 

2.8 Kvalitetsmått 
Det finns två grundläggande kriterier för bedömning av kvaliteten i en kvalitativ 

undersökning; trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten delas in i fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. 

(Bryman & Bell, 2005). 
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Tillförlitlighet handlar om att beskriva den sociala verkligheten. Om det finns flera 

olika beskrivningar är det trovärdigheten i forskarens beskrivning som avgör. Detta 

kontrolleras genom att beskrivningen ska accepteras av de personer som ingår i den 

sociala verkligheten, vilket kan göras genom att respondenterna får läsa igenom 

resultatet, så kallad respondentvalidering. (Bryman & Bell, 2005) I studien har 

tillförlitlighet uppnåtts genom att vi intervjuat båda parter i situationen och på så vis 

fått en bred bild av den sociala verkligheten i företaget. En möjlig brist som kunde 

uppstått var intervjuareffekter där respondenten kunde påverkats av intervjuaren eller 

vice versa och därav skapat fel bild av verkligheten. Även tolkningsfel kunde 

uppstått vid intervjutillfällena vilket kunde skapat missförstånd mellan intervjuare 

och respondent och därmed minskat tillförlitligheten. Åkerichefen och 

produktionsenhetschefen har fått möjligheten att läsa igenom undersökningen och 

kommentera dess innehåll, för att öka tillförlitligheten.  

 

Överförbarhet innebär hur pass överförbara resultaten är till annan miljö. Kvalitativ 

forskning innebär oftast att gå på djupet i ett sammanhang där fokus bara ligger på 

den sociala verklighet som studeras. Det är allmänt svårt att inom kvalitativ 

forskning applicera resultaten på annan miljö.  (Bryman & Bell, 2005) 

Resonemanget kring överförbarhet stämmer med vår studie och applicering på en 

annan miljö är svår då resultatet grundas på mänskliga åsikter. Dock skulle någon 

med liknande problem, i samma bransch eller situation, ha möjlighet att finna stöd 

genom vår undersökning.  

 

Pålitlighet innebär att forskarna ska ha ett granskande synsätt vilket innebär att alla 

faser i forskningsprocessen ska bestå av fullständiga och tillgängliga redogörelser. 

Tanken är att kollegor sedan ska granska forskningen och bedöma kvaliteten. Detta 

kriterium är ingen vanlig teknik, eftersom den kräver mycket engagemang från 

kollegorna då kvalitativ forskning omfattar stora mängder data som ska studeras. 

(Bryman & Bell, 2005) Pålitligheten i vår undersökning har fått stöd genom 

seminarierna där studenterna granskade kvaliteten på forskningen. 

 

Möjlighet att styrka och bekräfta. Då det inte går att få en fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning, ska forskaren försöka säkerställa att denna har agerat i god 
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tro.  Forskaren ska inte medvetet ha påverkat undersökningen utifrån personliga 

värderingar. Det är granskarnas uppgift att bekräfta styrkan i resultaten. (Bryman & 

Bell, 2005) När semi-strukturerade intervjuer genomfördes var det svårt att undvika 

att lägga in personliga värderingar. Exempelvis då vi intervjuat lastbilschaufförerna 

kan vi omedvetet ha blivit påverkade av deras åsikter och sympatiserat med dem. 

Detta har vi haft i åtanke under studiens gång. 

 

För begreppet äkthet finns fem olika kriterier: Det är viktigt att undersökningen ger 

en rättvisande bild av verkligheten. Ontologisk autenticitet, undersökningen ska 

skapa nytta för deltagarna. Pedagogisk autenticitet, undersökningen ska bidra till att 

deltagarna får förståelse för hur andra deltagare i samma miljö upplever saker. 

Katalytisk autenticitet, deltagarna bör kunna använda undersökningen för att 

förändra sin situation. Taktisk autenticitet, undersökningen ska bidra till att 

deltagarna får möjlighet att vidta åtgärder som krävs på ett bättre sätt än tidigare. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Vi har ämnat ge en rättvisande bild genom att intervjua båda parter, 

lastbilschaufförer och ledning, i undersökningen. Detta gjordes i syfte att hitta 

orsaken till missnöjdsamheten och därigenom skapat nytta för en eller båda parter. 

Därmed har ontologisk autenticitet uppnåtts. Vidare har pedagogisk autenticitet, i 

vårt fall, uppnåtts genom att chaufförerna förstår ledningens motivering till förändrat 

belöningssystem, samtidigt som ledningen måste har fått en förståelse för hur det har 

påverkat chaufförerna.  

 

2.9 Etiska överväganden 
Inom svensk forskning övervägs vanligtvis följande etiska principer; 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om 

undersökningens syfte och övriga detaljer. Samtyckeskravet förklarar bland annat att 

respondenterna ska vara informerade om frivilligt deltagande och rättigheten att 

avbryta om de vill. Anonymitetskravet innebär att alla deltagares uppgifter ska 

hanteras konfidentiellt. Nyttjandekravet förklarar att insamlat material från enskilda 

personer endast får användas till en viss undersökning. Falska förespeglingar innebär 

att forskaren inte ska ge de deltagande personerna falsk eller missledande 
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information angående undersökningen. (Bryman & Bell, 2005) Enligt Diener & 

Crandall (1978) bör undersökningen inte heller inkräkta på respondentens privatliv. 

 

I undersökningen har de etiska principerna beaktats genom att informera deltagarna 

om rättigheterna i samband med intervjuerna och tillämpa dessa. Innan intervjuerna 

påbörjades frågade vi respondenterna om de godkände att intervjuerna spelades in, 

samt informerade att materialet endast används i denna studie. Vi har inte kunnat 

erbjuda lastbilschaufförerna anonymitet, då vi har deras namn. Däremot har vi 

kunnat garantera dem fullständig konfidentialitet, då de inte har benämnts vid namn i 

studien. Respondentens privatliv är något som delvis har diskuterats i samband med 

dennes privatekonomi, men eftersom vi inte har haft några konkreta frågor angående 

detta har det varit på respondentens initiativ. 

 

Syftet med studien var att studera förändringen med det nya belöningssystemet och 

om det fanns problem med detta, inte att vi skulle förbättra situationen för någon 

part. Vi har klargjort syftet med undersökningen för respondenterna på ett korrekt 

och tydligt sätt för att inte skapa falska förespeglingar. Om respondenterna skulle fått 

intrycket av att undersökningen gjordes i syfte att förbättra lastbilschaufförernas 

situation skulle de kunnat måla upp en värre bild av den aktuella situationen.  

 

Något som hade kunnat vara ett etiskt dilemma var att en av oss författare har en 

förälder som arbetar inom Södra Skog. Dock anser vi inte att detta varit något 

problem, då han dels inte varit involverad i undersökningen och dels inte påverkats 

av den.   

 

2.10 Källkritik 
Vid en bedömning av dokument om fakta eller upplevelser är trovärdiga är det 

viktigt att författaren har ett kritiskt förhållningssätt. Källkritik handlar om att 

undersöka när och var dokumenten har uppkommit. (Patel & Davidsson, 2011) 

Källkritik är ett reellt verktyg vid värdering och bedömning av tillförlitligheten hos 

olika källor (Thurén, 2013).  
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Vid insamling av teori har våra studier fokuserats på kurslitteratur, vetenskapliga 

artiklar samt ett begränsat antal internetsidor. De vetenskapliga artiklarna och viss 

litteratur har varit författad på engelska, därför är det viktigt att ha i åtanke att vissa 

översättnings- och tolkningsfel kan ha uppkommit. Vår ambition har varit att välja 

aktuell litteratur men i de fall vi har kompletterat med äldre litteratur har vi granskat 

innehållet så att det inte anses förlegat. För att öka tillförlitligheten i vår studie har 

originalkällan använts i den mån det varit möjligt. Information om Södra Skog har 

hämtats från företaget och på grund av det har vi haft ett kritiskt förhållningssätt, då 

vi använt informationen som kan ha varit partisk.  

 

De intervjuade personerna kan både omedvetet och medvetet ha vinklat sina svar för 

att gynna sig själva. Även vi som forskare kan ha påverkats omedvetet och medvetet 

av intervjupersonerna och då sympatiserat med dessa. På grund av detta problem har 

vi valt att intervjua ett flertal personer för att få empiri från olika sidor i företaget. 

Denna problematik har vi haft i åtanke och vår intention har varit att inte påverkas av 

parterna och att ha ett neutralt förhållningssätt i studien.  
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3. Teori 

I teorikapitlet behandlar vi de teorier som är relevanta för vår studie. Kapitlet inleds 

med teori som hanterar effektutvärdering. Därefter beskriver vi belöningssystem, 

olika typer av belöningar och syftet med ett belöningssystem. Teorier som behandlar 

implementeringen av belöningssystem, problematiken kring belöningssystem samt 

problematiken kring agentteorin framställs.  

 

3.1 Effektutvärdering 
Vad är en effekt? 

”En förändring som inträffat som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte 

skulle ha inträffat” (ESV, 2006, s. 9) 

 

Ett företag kan illustrera en effekt genom att jämföra vad som skulle ha inträffat om 

de inte genomfört en förändring med vad som faktiskt inträffade. Detta brukar kallas 

för “om-inte-problematiken”. Det är viktigt att skilja mellan effekt och förändrat 

tillstånd. En förväxling kan annars leda till att effektutvärderingen bara beskriver 

förändringen. (ESV, 2006) 

 

Både uppföljning och utvärdering kan användas vid en granskning av effekter. 

Uppföljning innebär att förändringar av en situation och prestationer, som skulle 

påverka situationen, mäts. En uppföljning med mått är endast en indikation på 

möjliga effekter, eftersom den inte säger varför en förändring har skett eller i vilken 

utsträckning förändringen har påverkat situationen. (ESV, 2006) 

 

Precis som namnet anger har effektutvärderingar fokus på effekter. 

Effektutvärderingar är ofta en del av en utvärdering, där fokus också ligger på 

prestationer och processer. ESV definierar en utvärdering som: 

“En noggrann efterhandbedömning, dvs. en bedömning som görs efter det att en 

åtgärd har vidtagits” (ESV, 2006, s. 12).  
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Vid en effektutvärdering vill utvärderaren bevisa ett orsakssamband mellan den 

insats och den förändring företaget gör från ett tillstånd till ett annat. Utifrån de mål 

ett företag har satt upp kan effekterna utvärderas, vilket då kallas målutvärdering. 

(ESV, 2006) 

 

3.2 Belöningssystem 
Belöningssystem inkluderar alla typer av belöningar som ges till de anställda 

(Samuelson, 2008). Belöningssystem används för att motivera anställda till att 

prestera på ett sätt som stödjer företagets mål. Nyckeln är då att företagets mål 

stämmer överens med individens mål och att belöningarna är relaterade till detta. Ett 

belöningssystem består av tre komponenter; lön, bonus och förmåner. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) 

 

Svensson & Wilhelmsson (1988) beskriver tio budord som gäller för 

belöningssystem; 

1. Alla organisationer har någon form av belöningssystem. 

2. Det som belönas blir gjort.  

3. Det viktigaste är att fråga sig vad det är som ska belönas.  

4. Tydliggöra visioner, mål och prestationskrav för den enskilde medarbetaren på 

alla nivåer.  

5. Hitta de beteende, för varje anställd, som krävs för att organisationen ska nå sitt 

mål. 

6. Prestationer ska bedömas och mätas på ett accepterat sätt.   

7. Belöningar måste uppfattas som belöningar.  

8. Rättvist är det som människor anser vara rättvist. 

9. De värderingar som belöningssystemet baseras på måste förankras i hela 

företaget. 

10. Vid ändrade förutsättningar måste belöningssystemet också anpassas och 

utvärderas.    
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3.2.1 Lön 
Lön är den betalning en person får för det arbete som utförts (Carlsson, 

2010).  Lönen är en viktig del av belöningssystemet, men ses oftast inte som en del 

av systemet utan som en självklarhet för arbetsinsatsen (Svensson & Wilhelmsson, 

1988).  

 

3.2.2 Bonus 
Ett målbonussystem tillämpas vanligen för att uppnå en tydlig koppling mellan ett 

företags mål/resultat och den anställdes lön. Bonus erhålls om vissa resultatbaserade 

mål har uppfyllts. Om dessa mål överträffas blir bonusen större och mindre om 

målen uteblir. En bonuslön kan vara kollektivt och/eller individuellt beräknad efter 

de/den anställdas prestation. (Smitt, 2002)  

 

3.2.3 Förmåner  
Förmåner är något som företag använder utöver lönen för att belöna sina 

medarbetare. Det kan vara förmåner som används för att belöna delar eller hela 

personalen. Det finns både förmåner utöver lönen, till exempel sociala- och 

personalvårdsförmåner och istället för lönen, till exempel individuella förmåner så 

som tjänstebil. (Carlsson, 2010) 

 

3.3 Resultatlön   
Resultatlön används ofta som ett begrepp för rörliga lönedelar, så som provision och 

bonus.  Det är en rörlig lön som kompletterar den enskilde medarbetarens lön. Det är 

medarbetarens eller gruppens resultat, som på ett förutbestämt sätt, påverkar 

storleken på resultatlönen. Ett syfte med en rörlig löneandel är att sporra de anställda 

att öka sin produktivitet och på så vis även höja företagets lönsamhet. Ytterligare ett 

syfte är att leda de anställda mot ett visst mål.  (Carlsson, 2010) 

 

Skillnaden mellan den enskilde medarbetarens lön och resultatlön är främst att 

resultatlönen endast grundas på ett eller ett fåtal resultat. Det krävs att den anställde 

kan påverka resultatet och att det går att mäta på ett pålitligt sätt för att ett 

resultatlönesystem ska fungera. Det är även viktigt att företag funderar över om ett 

resultatlönesystem kan få de positiva effekterna hos de anställda och företaget som 

de önskar. Detta eftersom om företaget använder resultatlön kommer det påverka de 
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anställdas privatekonomi och på så vis få negativa konsekvenser om det inte 

fungerar. Om ett företag väljer att införa ett resultatlönesystem godkänner den 

anställde en sänkning av den fasta individuella lönen för att i utbyte kunna öka sin 

totala individuella lön. Vid en normal prestation ska lönen vara densamma som 

tidigare och vid en förbättrad prestation ska lönen öka. Det är viktigt att de anställda 

är tillfredsställda med det nya systemet, annars har resultatlönen inte uppnått sitt 

syfte. (Carlsson, 2010)  

 

Det finns tre olika varianter av resultatlön där alla tre varianter består av en grundlön 

plus en rörlig del som beror på resultatet, antingen på individuell nivå, gruppnivå 

eller en kombination av dessa två. Vilken av dessa varianter ett företag väljer beror 

på vad syftet med lönesättningen är. (Carlsson, 2010)   

 

3.4 Vad menas med belöningar? 
Företag använder belöningar som bevis för att visa uppskattning för det arbete de 

anställda utför. Belöningar ska ges för arbetsinsatser utöver det vanliga och vara 

separerade från den normala ersättningen som ges vid en normal prestation. 

Belöningar bestäms av arbetsgivare och inte under förhandlingar med facket eller de 

anställda. De är inte heller avtalsbundna. Ledning och chefer använder belöningar 

som ett verktyg för att stödja företaget. Det är viktigt att prestationen som belönas är 

till fördel för företaget. (Paul, 1991) 

 

Det finns många olika slag av belöningar; de kan vara materiella och immateriella, 

individuella och kollektiva, omedelbara och långsiktiga. Dessa belöningar kan vara i 

monetär eller icke-monetär form. (Svensson & Wilhelmsson, 1988) Belöningar kan 

visa sig i form av till exempel, uppskattning och beröm, status, att kunna påverka och 

möjligheten till vidare utbildning och utveckling (Lindblom, 1996).  

 

3.4.1  Monetära och icke-monetära belöningar 
Monetära belöningar innefattar alla belöningar som består av pengar, till exempel 

lön, pension och bonus, men också belöningar som kan realiseras till pengar, till 

exempel aktier. Icke-monetära belöningar är de belöningar som inte går att realisera 

till pengar, till exempel bekräftelse. (Samuelson, 2008) 
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Vanligtvis används monetära belöningar för att premiera individer, vilket har 

kritiserats, eftersom dessa belöningar ofta leder till ett kortsiktigt tänkande då de 

anställda väljer att offra långsiktiga prestationer för att maximera sin bonus på kort 

sikt. Företag försöker istället få de anställda att tänka både kort- och långsiktigt 

genom att kombinera monetära med icke-monetära resultatmått och belöningar. 

(Kaplan & Atkinson, 1998)  

 

3.4.2 Belöning på individnivå och gruppnivå 
När ett företag utformar belöningssystem måste de överväga om belöning enbart ska 

ske på individnivå eller gruppnivå, eller en kombination av dem båda. Ett system 

som endast ger belöning på individnivå uppmuntrar inte till ett samarbete inom 

gruppen. Samtidigt kritiseras belöning på gruppnivå för att många individer inte 

lyckas se hur dennes agerande påverkar gruppens belöning och slutligen sin egen 

belöning. Detta problem kan påverka motivationen hos den anställde. Vidare hävdar 

kritiker till gruppbaserad belöning att systemet kan medföra free-riding, vilket 

innebär att en anställd åker snålskjuts på andras ansträngningar. (Kaplan & Atkinson, 

1998) En individuell belöning kan leda till konflikter och att vinster genom 

samarbete går förlorade. Dock kan företag förlora den anställdes enskilda kompetens, 

då för stort fokus läggs på gruppbaserad belöning. (Svensson & Wilhelmsson, 1988)  

 
3.5 Syfte med belöningssystem  
Det finns många författare som diskuterar syftet med belöningssystem, bland andra 

Svensson och Wilhelmsson (1988), Samuelson (2008), Smitt (2002) samt Anthony & 

Govindarajan (2007). Några av belöningssystemets främsta funktioner är att 

företaget fullföljer sin betalningsplikt gentemot de anställdas utförda prestation, att 

attrahera nya anställda och att motivera anställda att arbeta effektivare (Anthony & 

Govindarajan, 2007). 

 

Ett huvudsyfte som Samuelson (2008) beskriver är att företag vill skapa motivation 

hos de anställda som leder till ett effektivt arbete i företaget. För företag är det viktigt 

att motivera sina anställda till att prestera på bästa sätt för att nå företagets mål, vilket 

uppnås bäst när individens mål och företagets mål överensstämmer. Belöningssystem 
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bör således vara baserat på de mål företaget har för att den anställde ska motiveras att 

jobba mot dessa. (Samuelson, 2008)  

 

Andra syften som också beskrivs är att belöningssystem ska skapa vi-känsla och 

belöna goda prestationer, men det är också viktigt att behålla kompetent personal 

(Svensson & Wilhelmsson, 1988). Genom belöningssystemet vill företag uppnå 

större effektivitet, minskade kostnader och en högre lönsamhet (Smitt, 2002).  

 
3.6 Att utforma ett belöningssystem 
Att utforma ett belöningssystem är något av det svåraste ett företag kan göra. Det är 

viktigt att företag väljer ett system som passar in på den specifika situationen i 

företaget. Det finns inget optimalt system att tillämpa utan företag måste ta ställning 

till ett antal faktorer innan de utformar sitt belöningssystem, till exempel om 

företaget behöver förändra medarbetarnas motivation eller vad som är en lämplig 

fördelning mellan fast och rörlig lön. Belöningssystem ska vara en lösning för att 

företag och anställda ska arbeta mot samma mål. Desto enklare ett belöningssystem 

är, desto bättre är det. Det kan vara av vikt att använda ett fåtal, tydliga nyckeltal som 

följs upp periodvis och belönar alla som arbetar inom organisationen så att de på ett 

enkelt sätt förstår och kan relatera till nyckeltalen. (Samuelson, 2008)   

 

Smitt (2002) beskriver vikten av att utforma enkla riktlinjer för ett lönesystem, vilka 

bland andra är;  

• Ett företag ska, i den utsträckning det är möjligt, utforma ett lönesystem som är 

enhetligt för flertalet eller grupper av anställda. 

• Genom att den anställde uppnår de fastställda målen, och/eller genom extra 

prestationer, ska han på ett direkt sätt kunna påverka sin lön.  

• Administrering av lönesystemet ska vara enkelt.  

• Lönesystemets storlek och utformning får inte påverka den anställdes 

lönemässiga grundtrygghet.  

• Det är viktigt att lönesystemet är utformat så att verksamheten fungerar på ett 

effektivt sätt och att företagens långsiktiga mål därmed kan uppnås. 
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Även Paul (1991) beskriver ett antal faktorer som företag bör tänka på vid 

användning av belöningar. Det är viktigt att ge rätt belöning vid rätt tidpunkt och att 

de anställda får flera små belöningar istället för en stor. En belöning ska kunna 

motiveras och uppfattas som rättvis av de anställda. Företag måste tydligt beskriva 

vad som är en god arbetsprestation. Belöning och prestation bör ske relativt nära i 

tiden och en individuell belöning är mer effektiv än en gruppbelöning. Slutligen är 

det även viktigt att vara kreativ då företag utformar belöningssystem. (Paul, 1991) 

 

3.7 Rättvis lön  
“Ett nytt lönesystem ska baseras på den personliga kompetensen, på gruppens 

kompetens och det ska finnas en resultatdel som kopplas till målen. Det ska vara ett 

system som innehåller klara regler och som inte flyter omkring.” (Klubbordförande; 

Lindblom H. 1996, s. 40) 

 

Det finns två aspekter att utgå ifrån när det gäller vem som ska sätta en rättvis lön. 

Antingen är det företaget som sätter lönen efter den anställdes arbetsinsats eller 

förhandlas lönen fram centralt till exempel efter fackförbundets ambitioner. 

(Lindblom, 1996) 

 

Det finns tre principer för rättvis lön:  

• Desto mer avancerat arbete, desto högre lön.  

• Desto större nytta, desto högre lön.  

• Desto bättre resultat eller hushållning med knappa resurser, desto högre lön. 

(Lindblom, 1996) 

 

Det är omöjligt att sätta rättvisa löner. Däremot ska företag alltid sträva efter ”rätt 

lön”.  En ”rätt lön” är en lön som baseras på systematiska bedömningar. En lön, som 

återspeglar dels kraven i arbetet och dels medarbetarens skicklighet att uppfylla dessa 

krav, är korrekt satt. (Carlsson, 2010)  
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3.8 Implementering av belöningssystem 
Införandet av ett nytt belöningssystem kräver mycket arbete. Arbetet tar inte heller 

slut när systemet har införts. När belöningssystemet är implementerat ska det 

tillämpas och fortlöpande ska systemet anpassas efter de förutsättningar som krävs 

för företaget. När belöningssystemet har införts betyder det inte att det är färdigbyggt 

utan bör kontinuerligt revideras. (Carlsson, 2010)  

 

En stor förändring kommer inte kunna genomföras på ett enkelt sätt på grund av 

många anledningar. Även om ett företag är medvetna om att problem finns, kan de 

nödvändiga förändringarna vara svåra att genomföra, på grund av till exempel dåligt 

samarbete, arroganta attityder eller rädslan för det okända. För att vara effektiva vid 

en förändring har en åtta-stegsmodell utformats enligt följande;  

1. Etablera en känsla av angelägenhet och allvar. 

2. Skapa ett dynamiskt team som ska få igenom förändringen.  

3. Ta fram en vision och strategi som ska hjälpa till att leda förändringen.  

4. Kommunicera förändringen. 

5. Ge de anställda möjlighet att aktivt handla så att förändringen inte stannar av.  

6. Kortsiktigt generera vinster för att motivera de anställda till att fortsätta med 

förändringsarbetet.  

7. Sammanföra vinster och fortsätta med förändringen. Förändringen får inte bara 

ses i de kortsiktiga vinsterna.  

8. Förankra nya tillvägagångssätt i företagskulturen så att förändringen blir en 

naturlig del av företaget. (Kotter, 1995)  

 

Oavsett hur ett belöningssystem är utformat är avsikten att påverka dem som belönas. 

Därför är det viktigt hur ett företag väljer att kommunicera belöningssystemet. Två 

viktiga uppgifter för kommunikationen kring ett belöningssystem är att den anställde 

är medveten om vilken prestation företaget förväntar sig av denne och att den 

anställde vet vilken belöning den erhåller. Att implementera ett belöningssystem är 

ett strategiskt val och ett välutformat belöningssystem har stor betydelse för hur 

företaget styrs mot sitt mål och hur relationen mellan företaget och de anställda 

utvecklas. (Smitt, 2002) 
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En del företag genomför stora förändringar utan att bakgrunden till, och 

tillvägagångssättet för, den nya förändringen tydligt förklaras (Smitt, 2002). 

Informationen måste snabbt spridas till alla berörda för att belöningssystemet ska få 

den effekten som önskas. En bra kommunikation mellan chefen och den anställde är 

en utgångspunkt för att systemet ska kunna accepteras. (Samuelson, 2008)  

 

Om ett nytt lönesystem ska vara meningsfullt måste det vara bättre än det tidigare 

och accepteras av de anställda. Ett påtvingat lönesystem, som känns felaktigt eller 

orättvist, är dömt att misslyckas.  (Carlsson, 2010; Smitt, 2002) 

 

3.8.1 Facket  
Vid införandet av ett nytt belöningssystem bör de anställda och eventuella fackliga 

representanter tidigt involveras. Det är en stor förändring att införa ett nytt 

belöningssystem och fackliga representanter är viktiga, eftersom 

medbestämmandelagen kan komma att diskuteras. För att båda parter i 

förhandlingarna ska vara nöjda är det viktigt att de är delaktiga i utformningen av ett 

nytt lönesystem. (Carlsson, 2010) 

 

3.9 Problem och risker med belöningssystem  
En del kritik har riktats mot belöningssystem. Svensson och Wilhelmsson (1988) 

skriver att alla anställda belönas eller bestraffas varje dag. Vidare beskriver 

Samuelson (2008) att belöningar kan innebära att motivationen hos enskilda 

anställda kan minska när företag använder sig av kollektiva belöningar.  

 

Fungerar belöningar? Det beror på vad som definieras som arbete. Forskning tyder 

på att belöningar bara fungerar temporärt. Människors beteenden påverkas inte på 

lång sikt utan när belöningen tar slut återgår människor till sina gamla beteenden. 

(Kohn, 1993b)  

 

Kohn (1993a) beskriver några anledningar till varför belöningar inte fungerar:  

1. Belöningar straffar - straff och belöningar är inte riktiga motsatser. Chefer förstår 

att tvång och hot förstör motivationen hos en anställd, men de kanske inte förstår att 
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detsamma gäller för belöningar. "Do this and you'll get that" (Kohn, 1993a, s. 58) 

skiljer sig inte mycket från "Do this or here's what will happen to you." (Kohn, 

1993a, s. 58).  

 

2. Belöningar kan även straffa människor av en annan anledning - Belöningar 

kan få de anställda att känna sig straffade då de inte får den belöning de hade hoppats 

på. Ju mer önskvärd belöningen är, desto större är besvikelsen hos de anställda om 

belöningen uteblir.  

 

3. Belöningar kan även förstöra relationer - Spetskompetens beror på ett bra 

samarbete inom gruppen. Människorna i gruppen kan dels utbyta idéer och dels kan 

ett positivt socialt klimat skapas. Vid begränsade belöningar skapas istället 

konkurrens mellan de anställda vilket kan förstöra värdefulla relationer och 

samarbetet.         

 

4. Belöningar motverkar risktagande - Människor är mindre benägna att ta risker, 

undersöka olika möjligheter och blir mindre kreativa när de erbjuds belöningar. Det 

beror inte på människans lathet utan oron över att förlora det som utlovats.  

 

5. Belöningar minimerar intresse - När människor känner sig kontrollerade i sitt 

arbete tappar de intresset och därför påverkas människans arbete när den drivs av 

belöningar.  

 

Även Spitzer (1996) har framfört negativ kritik mot belöningssystem. Det finns ett 

antal olika faktorer till varför belöningssystem misslyckas. Företag associerar 

prestation till pengar och därför lägger dessa ofta för stor vikt vid monetära 

belöningar, eftersom dessa är kostsamma och kortsiktiga. Belöningar saknar ofta ett 

erkännandevärde. Det är uppskattning som är den viktigaste faktorn för motivation 

hos de anställda och detta behov tillgodoser inte monetära belöningar. Det är ofta fel 

saker som belönas och belöningssystemet kommer då inte att vara effektivt. 

Fördröjningar av belöningarna kan skapa problem. Ofta får den anställde sin 

belöning en lång tid efter att prestationen har utförts. För att få ett upprepat beteende 

är det viktigt att belöna direkt efter att en prestation utförts. (Spitzer, 1996)  
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3.10 Agentteorin  
Relationen mellan företag och anställd tas även upp i den så kallade agentteorin som 

kan liknas vid ett kontrakt mellan en eller flera personer. Agentteorin kartlägger hur 

kontrakt och incitament kan skrivas för att motivera individer till att uppnå 

målkongruens. Teorin försöker redogöra för faktorer som är viktiga att överväga när 

ett incitamentkontrakt utformas. (Anthony R. et al. 2014) 

 

Agentteorin beskriver situationen där principalen ger beslutsfattande auktoritet till 

agenten att agera för principalens bästa. Principalen är den som delegerar ansvar och 

agenten är den som utför handlingen. Agentteorin antar att människan drivs av 

självintresse och kommer agera för att maximera sin egen nytta. Agenten och 

principalen har olika preferenser och de blir tillfredsställda på olika sätt. Principalen 

och agenten har olika mycket information om företagssituationen och principalen har 

svårt att kontrollera agenten dagligen. Informationsasymmetrin leder till osäkerhet, 

vilket gör att principalen vill övervaka och kontrollera att agenten handlar i 

principalens bästa och detta leder till agentkostnader. (Jensen & Meckling, 1976; 

Cuevas-Rodríguez G. et al. 2012; Deegan & Unerman, 2011) 

 

Agentteoretiker anser att det finns två huvudsakliga sätt att hantera problem med 

olika mål och informationsasymmetri; att övervaka och att belöna. Principalen kan 

skapa ett kontrollsystem för att övervaka agenten och dennes handlingar. Genom 

kontrollsystemet vill principalen begränsa de handlingar som agenten gör i sitt 

egenintresse, på bekostnad av principalens. För att skapa målkongruens kan 

principalen välja att knyta belöningar till olika resultatmått. Belöningarna delas ut 

först när agenten har uppnått dessa mål. Desto större belöningar som beror på ett 

visst resultatmått, desto större är incitamenten för agenten till att förbättra dessa mått. 

Målkongruens uppnås när agenten motiveras av kontraktet och samtidigt arbetar mot 

principalens mål. (Anthony R. et al. 2014) 
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3.11 Teorisammanfattning  
 
 
 
 
  

Ett företag kan illustrera en effekt genom att jämföra 
vad som skulle ha inträffat om de inte genomfört en 
förändring med vad som faktiskt inträffade. Därför 

kan det vara viktigt att göra en effektutvärdering, det 
vill säga en bedömning som görs efter det att en 

förändring har genomförts. Belöningssystem 
inkluderar alla typer av belöningar som ges till 

anställda och används för att motivera de anställda 
till att prestera mot företagets mål. Företag använder 
belöningar för att visa uppskattning för det arbete de 

anställda utför. Dessa belöningar ska ges för 
arbetsinsatser utöver det vanliga. Några av 

belöningssystemets främsta syften är att skapa vi-
känsla, belöna goda prestationer, att attrahera nya 

anställda och att motivera anställda att arbeta 
effektivare. Att utforma ett belöningssystem är ingen 
enkel uppgift för ett företag och det är omöjligt att 

sätta rättvisa löner. Däremot ska företag alltid sträva 
efter rätt lön. Vid en implementering av ett 

belöningssystem är det viktigt hur företag väljer att 
kommunicera förändringen. Belöningssystem är inte 

alltid bra. Det finns forskning som visar att belöningar 
kan straffa de anställda. 

Vad innebär 
effektutvärdering? 

Kap: 3.1 

Vad innebär 
belöningssystem och 

varför använder 
företag 

belöningssystem? 
Kap: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Hur bör ett 
belöningssystem utformas 

och implementeras? 
Kap: 3.6, 3.7, 3.8 

Vilka risker finns det med 
belöningssystem? 

Kap: 3.9, 3.10 
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4. Empiri 

Kapitlet behandlar det empiriska material som vi samlat in genom intervjuer med 

representanter på Södra Skog med olika befattningar. Avsnittet inleds med en 

företagsbeskrivning och sedan klargörs representanternas svar uppdelat på olika 

ämnen som vi berört under intervjuernas gång. 

 

4.1 Företagsbeskrivning av Södra 
Södra är en ekonomisk förening som ägs av mer än 50 000 skogsägare. Företaget är 

verksamt både på den svenska och internationella marknaden. Södra är en stor 

koncern med ungefär 3 800 anställda, som arbetar med allt från skogsskötsel och 

produktutveckling till ekonomi och försäljning. Inom Södra finns fyra olika 

affärsområden, vilka är Södra Timber, Södra Cell, Södra Interiör och Södra Skog. 

Dessa områden tillverkar trävaror, pappersmassa, inredningsdetaljer och 

biobränslen. (Södras årsredovisning 2013) 

 
4.1.1  Södra Skogs åkeri  
Koncernens industrier försörjs med skogsråvaror av Södra Skog. Det virke som 

Södra Skog köpte in från sina medlemmar motsvarade cirka tio procent av Sveriges 

totala avverkning 2013. Den största delen massaved och timmer levereras inom 

koncernen och biobränslen levereras främst till externa värmeverk. Södra Skog utför 

även skoglig service till sina medlemmar. (Södras årsredovisning 2013) 

  

Södra Skogs åkeri ägs av Södra och är en del av koncernen. Södra Skogs åkeri ingår i 

produktionsenheten på Södra Skog, tillsammans med Södra Plantor och Södra 

Avverkning. Åkeriet har både rundvirkesfordon och flisvirkesfordon. Det arbetar tre 

personer i varje lastbil och de kör två-skift, eftersom bilen står still lördag natt. Det 

som skiljer Södra Skogs åkeri från många andra åkerier är att ägarna också är deras 

kunder och leverantörer.  Åkeriets uppdrag är att utföra transporter, både mellan 

industrierna och från medlemmarna till industrierna. Ett annat uppdrag är också att 

testa nya koncept. Södra Skog vill vara i framkant och driva utvecklingen framåt. De 

har ett tätt samarbete med sina leverantörer när de testar ny utrustning.7 

 
                                                

7 Intervju Åsa Forss & Birgitta Johansson, 2014-04-01 
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Södra Skogs åkeri äger 25 lastbilar, som är fördelade i Götaland, men totalt sett kör 

200 lastbilar för Åkeriet. Södra Skogs åkeri har ungefär 70 anställda. Det är både 

tillsvidareanställda, visstidsanställda och ett stort antal pensionärer som kör åt dem. 

Varje lastbil är en egen resultatenhet, där både chaufförerna och ledningen följer 

kostnader och intäkter för varje lastbil, månad för månad. Alla lastbilar är utrustade 

med en dator och en Ipad, med ett transportledningssystem som kallas KOLA. Ipads 

använder lastbilschaufförerna till att maila och rapportera sin arbetstid, samt att få 

tillgång till internet och dess information.  I KOLA kan chaufförerna få upp en 

kartbild som visar var virket finns att hämta. Lastbilschaufförerna får även ett 

veckobrev med de kvoter som får köras till respektive sågverk. Lastbilschaufförerna 

har ingen transportledare, utan de ska själva matcha den kvot de får fördelat med sitt 

arbetsschema, vilket gör att lastbilschaufförerna har ett stort ansvar. 8 

 

Enligt den adjungerande fackliga representanten tillhör lastbilschaufförerna 

fackförbundet Svenska Transportarbetarförbundet. De har som uppgift att värna om 

sina medlemmars intressen inom näringslivet och på arbetsmarknaden. Förbundet 

ska också arbeta för social, politisk och ekonomisk demokrati. Svenska 

Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund utformar 

tillsammans Transportavtalet. (Internetkälla 5) 

 
4.2 Syftet med förändring av belöningssystem 
Chefen för produktionsenheten, berättar att det tidigare avtalet var dåligt 

dokumenterat och därmed svårt att förstå och tillämpa. På grund av den otydliga 

dokumentationen berättar han att Södra Skog tvingades till många antaganden i 

avtalet. Intäktslönen och den otydliga dokumentationen i det tidigare avtalet gjorde 

att lastbilschaufförerna kan ha agerat olagligt. Produktionsenhetschefen berättar att 

en del lastbilschaufförer utnyttjade systemet för att maximera sin intäktslön och han 

menar då att det tidigare systemet gav möjlighet till civil olydnad. Exempel på detta 

var att lastbilschaufförerna kunde minska på sina raster och köra med övervikt. Södra 

Skog kunde kontrollera en del av dessa problem, till exempel körningstiden genom 

färdskrivare och överlasten genom att vissa sågverk vägde lasten vid ankomst. Även 

facket påpekade att lastbilschaufförerna agerade olagligt och 

                                                
8 Intervju Åsa Forss & Birgitta Johansson, 2014-04-01 
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produktionsenhetschefen säger att det var en bidragande faktor till att Södra Skog 

bytte belöningssystem och att det är något som har diskuterats under en längre tid. 

Åkerichefen säger att facket har påpekat att det tidigare avtalet hade för stora 

avvikelser från Transportavtalet och därför ville inte facket skriva på det tidigare 

avtalet igen. Vidare berättar hon att Södra Skog ville byta system då de ansåg att det 

tidigare systemet inte slog rättvist mellan lastbilschaufförerna. En lastbil kunde ha 

högre kostnader än intäkter och genom det tidigare avtalet kunde lastbilschaufförerna 

i denna bil, öka sin intäktslön även då lastbilen gjorde ett negativt resultat. 

Åkerichefen säger att det inte gällde alla lastbilar. Ytterligare ett syfte med att byta 

belöningssystem var att lastbilarna skulle bli bättre på att samarbeta, i syfte att få 

bättre resultat på alla lastbilar. Vidare menar hon att lastbilschaufförerna bara brydde 

sig om intäkterna och mycket mindre om kostnaderna, vilket inte gynnade 

samarbetet mellan lastbilarna, då de bara såg till sitt eget bästa. En lastbil kunde stå 

still, medan en annan gärna körde övertid för att “hålla” på sitt virke. Åkeriet har 

även fått kritik från regionerna, att Södra Skogs lastbilar inte samarbetar med 

varandra. I och med förändringen av belöningssystemet, berättar åkerichefen att de 

hoppas att lastbilschaufförerna ska bli bättre på att samarbeta istället för att 

konkurrera. Hon berättar att syftet med resultatbonusen är att uppmuntra till 

engagemang och samarbete, vilket leder till vinst för Åkeriet. Vidare berättar hon att 

målet för Åkeriet är att ha samma kostnader som med det tidigare belöningssystemet.  

 

Joel Persson, som är adjungerande facklig representant, berättar att syftet med 

förändringen inte var att facket vägrade att skriva på det tidigare avtalet. Han berättar 

att den enda anledningen var att Södra Skog ville ha en förändring för att 

lastbilschaufförerna hade för höga löner.  

 

Fem av de elva lastbilschaufförerna anser att Södra Skogs enda syfte med att byta 

belöningssystem var att sänka deras löner och spara pengar för Åkeriet. Två av 

lastbilschaufförerna anser att syftet var att sänka deras löner men också att skapa ett 

smidigare system. En lastbilschaufför anser att syftet både var att minska 

kostnaderna och att skapa ett mer rättvist system. En lastbilschaufför anser att Södra 

Skog ville minska kostnaderna, men också att de inte fick behålla det tidigare 

belöningssystemet för facket. En lastbilschaufför anser att det främsta och enda syftet 
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med det nya belöningssystemet var att skapa mer rättvisa mellan lastbilschaufförerna. 

En chaufför har ingen uppfattning om varför Södra Skog har bytt belöningssystem.  

 

4.3 Implementeringen 
Åkerichefen berättar att den första fackliga förhandlingen skedde i december 2012 

och förhandlingarna fortsatte sedan fram till juni 2013, då facket och Södra Skogs 

åkeri kom överens. Lastbilschaufförerna informerades om förändringen av 

belöningssystemet första gången via ett nyhetsbrev. Därefter hade Södra Skogs åkeri 

informationsträffar under juni och juli 2013, där det nya löneavtalet presenterades. 

Åkerichefen förutsatte att även fackförbundet informerade sina medlemmar. 

Produktionsenhetschefen berättar att förhandlingarna om ett nytt belöningssystem 

var långa och utdragna. Han berättar att all personal var informerad om att Södra 

Skogs åkeri såg över en förändring av belöningssystemet. Södra Skog lyckades inte 

hitta parametrar som kunde ha det bästa med sig från det tidigare systemet och införa 

det till ett nytt belöningssystem. Därför fick Södra Skogs åkeri ta fram ett nytt 

grundavtal i botten, vilket resulterade i Transportavtalet plus en resultatbonus. Vidare 

berättar produktionsenhetschefen att Södra Skog har informerat lastbilschaufförerna 

om förändringen i olika omgångar och att de har försökt räkna och visa 

lastbilschaufförerna hur det nya systemet ska bli. Han berättar att lastbilschaufförerna 

räknar på sitt vis, men han erkänner att cheferna såklart har bättre förutsättningar för 

att få en helhetsbild av förändringens innebörd.  

 

Åkerichefen berättar att bonusen i det nya belöningssystemet inte var färdigutvecklad 

när det nya belöningssystemet började gälla. Hon berättar att de fackliga parterna inte 

var inblandade i utformningen av den nya bonusen för att Södra Skogs åkeri själva 

hade hand om den frågan. Under informationsträffarna i juni och juli blev 

lastbilschaufförerna informerade om att en ny bonus höll på att utvecklas och vid 

julträffen i december 2013 fick de information om att den nya bonusmodellen skulle 

börja gälla. 

 

Lastbilschaufförerna har olika uppfattningar om implementeringen av det nya 

belöningssystemet. Av de elva intervjuade lastbilschaufförerna är sex stycken inte 

med i facket och resten är med. Av de som inte är med i facket säger tre av dem att 
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de har varit på ett möte angående förändringen av belöningssystem, medan två 

stycken säger att de inte har fått så mycket information alls och en säger att han bara 

har blivit informerad via mail. Många av lastbilschaufförerna tycker att 

implementeringen kunde skötts på ett bättre sätt och att det var många andra 

förändringar samtidigt, som tog överhand. En del anser också att deras roll i 

förhandlingarna har varit minimal. Av de lastbilschaufförer som är med i facket är 

det tre stycken som har varit på ett möte, en har blivit informerad via mail och en 

säger att han varken varit på möte eller fått någon direkt information om 

förändringen. En av de som är med i facket anser att informationen om 

implementeringen har skötts på ett bra sätt, medan de andra tycker att informationen 

och implementeringen kunde varit bättre. De menar att processen gick för fort och att 

de aldrig fick en chans att vara med i förhandlingarna.  

 

4.3.1 Fackets roll i förhandlingarna  
Den adjungerande facklige representanten beskriver fackets roll i förhandlingarna till 

det nya belöningssystemet som bristande. Han var endast med på det sista mötet på 

grund av att den förra invalda representanten hade avslutat sitt arbete som 

representant. Vidare berättade den adjungerande facklige representanten att Södra 

Skog ville ha en förändring och sa upp det tidigare avtalet. Det var först därefter som 

facket tog initiativ till att arbeta fram en förändring. Han berättar att förhandlingarna 

stod still till en början för att Södra Skog inte kom med något nytt förslag, samtidigt 

som fackets förslag förkastades. Södra Skogs ingång i förhandlingen var att 

lastbilschaufförerna skulle avsäga sig fem kronor i timmen av grundlönen på det 

centrala Transportavtalet. För att förhandlingarna skulle gå vidare och att Södra Skog 

skulle diskutera en extra belöning, berättar han att lastbilschaufförerna var tvingade 

att godkänna förslaget. Vidare berättar han att förhandlingarna stod still då facket 

inte kunde godkänna det förslaget, då lastbilschaufförerna inte blev garanterade 

Transportavtalets grundlön. Därefter blev det inga fler förhandlingar och Södra Skog 

sa att de skulle komma med ett nytt belöningssystem och att Transportavtalet skulle 

börja gälla från och med slutdatumet på det tidigare belöningssystemet. På frågan, 

hur lastbilschaufförerna fick information om förändringen, svarade den adjungerande 

facklige representanten att det gick ut information via mail om att Södra Skog har 

övergått till Transportavtalet. Vidare berättar han att Södra Skog delade upp 
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lastbilschaufförerna i mindre grupper och informerade om förändringen i samband 

med annan information. Det var inget stormöte för alla lastbilschaufförer. Den 

adjungerande facklige representanten berättar däremot att bonusdelen inte 

presenterades förrän vid julträffen i december 2013, vilket var ungefär ett halvår efter 

att det nya belöningssystemet hade trätt i kraft.  

 

4.4 Betydande förändringar innan det nya belöningssystemet  
Produktionsenhetschefen berättar att Södra Skog försökte begränsa 

lastbilschaufförernas möjlighet, att olagligt arbeta för mycket övertid redan 2011. 

Han berättar att ett fåtal lastbilschaufförer har arbetat mer än 200 timmar övertid, 

vilket är maxantalet tillåtna övertidstimmar innan dispens måste sökas. Extraordinära 

exempel är att vissa lastbilschaufförer körde upp till mer än 500 timmar övertid innan 

någon vidtog åtgärd. Försöket att begränsa övertidsarbetet misslyckades och han 

berättar att det var först omkring årsskiftet 2012/2013 som de förbjöd all ej beordrad 

övertid. Från och med denna tidpunkt måste all övertid vara godkänd av närmaste 

chef.  

 

Åkerichefen berättar att Södra Skog öppnade upp möjligheten för 

lastbilschaufförerna att se virkesfördelningen mellan lastbilarna under våren 2013. 

Hon berättar att syftet med det var att lastbilschaufförerna kan underlätta för 

varandra och på så vis öka samarbetet.  

 

4.5 Belöningssystem 
4.5.1 Det tidigare belöningssystemet 
Åkerichefen berättar att det tidigare belöningssystemet i grunden utgick från 

Transportavtalet. Lastbilschaufförerna hade som minimum en garantilön som 

innehöll en timlön, premiekompensation, dagtraktamente, ob-tillägg och skifttillägg, 

vilket alla lastbilschaufförer var garanterade. Åkerichefen berättar att 

lastbilschaufförerna hade en intäktslön som baserades på varje enskild lastbils 

intäkter per månad. För de lastbilschaufförer där intäktslönen inte nådde upp till 

garantilönen var chauffören ändå garanterad garantilönen med timlön, 

premiekompensation, dagtraktamente, ob-tillägg och skifttillägg. De 

lastbilschaufförer som nådde upp till intäktslönen fick timlön och intäktslön. 
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Timlönen varierade efter antal år i yrket, vilket var indelat i tre olika nivåer. De andra 

delarna i belöningssystemet var samma för alla. I det tidigare systemet hade 

lastbilschaufförerna samma ob-tillägg oavsett vilken tid på dygnet de arbetade. 

Övertiden beräknades efter hur många arbetsdagar det var i en månad, vilket sedan 

multiplicerades med åtta timmar. De antal timmar som lastbilschaufförerna arbetade 

utöver dessa timmar blev övertid. Övertidsersättning är 50 procent extra lön per 

timme.  

 

I varje lastbil kör tre chaufförer i skift och dessa delar på hela bilens intäkter utifrån 

antal timmar varje person har kört i bilen. Åkerichefen berättar att intäktslönen är 

komplicerad att räkna fram och förstå och att den intervjuade ekonomiassistenten är 

den enda på hela Södra Skog som kan räkna ut den så kallade diesel-klausulen, som 

sedan multiplicerades med varje lastbils intäkt. Diesel-klausulen påverkades av 

eventuell förändring av dieselpriserna. Intäktslönen betalades ut månadsvis med en 

månads fördröjning. Vidare berättar åkerichefen att lastbilschaufförerna hade en 

resultatlön som baserades på varje lastbils nettovinst, efter avkastningskrav och 

reducerad avskrivning, vilken betalades ut årsvis. Resultatlönen baserades på en viss 

procent av nettovinsten, baserad på lastbilens egna kostnader, beroende på om 

lastbilen var ett rundvirkes- eller flisfordon. För rundvirkesfordon var procentandelen 

tolv procent och för flisfordon nio procent av en lastbils nettovinst. Resultatlönen 

fördelades till lastbilschaufförerna beroende på hur stor procentuell andel som varje 

lastbilschaufför arbetade utav totalt arbetade timmar per lastbil under ett år. 

Resultatlönen betalades ut årsvis, i februari, som en klumpsumma och baserades på 

perioden 1/1 - 31/12 året innan. Intäktslönen och resultatlönen var 

pensionsgrundande och semestergrundande, som en vanlig lön. I det tidigare 

belöningssystemet hade rundvirkeschaufförerna en individuell resultatlön och 

flisvirkeschaufförerna en gemensam resultatlön. 
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Tabell 1 - Garanterad timlön i genomsnitt under perioden 2011-03-01 – 2013-02-28 

 
 
I det tidigare belöningssystemet berättar åkerichefen att lastbilschaufförerna själva 

fick fylla i sin arbetstid manuellt på blanketter som sedan rapporterades till 

lönekontoret. På lönekontoret hanterades dessa rapporter också manuellt, vilket tog 

mycket tid och arbete. Detta gjorde att det alltid fanns en fördröjning med två 

månader i bokföringen. Månadslönen hade en månads fördröjning, övertid och 

semester hade två. Åkerichefen säger att på grund av fördröjningen var det svårt att 

förklara en lönespecifikation. I det tidigare belöningssystemet fick 

lastbilschaufförerna i varje bil själva fördela sina arbetstider.  

 

Ekonomiassistenten berättar att samtliga anställda på Södra Skog tidigare hade en 

produktivitetsbonus som togs bort efter 2012. Bonusen ingick inte i det tidigare 

löneavtalet. Åkerichefen berättar att lastbilschaufförerna hade förmåner som till 

exempel friskvårdspeng, hälsoundersökning och tillgång till stugor via 

personalstiftelsen.  

 

4.5.1.1 För- och nackdelar med det tidigare belöningssystemet  
Den främsta fördelen, som Åkeriet ser med det tidigare belöningssystemet, var att 

lastbilschaufförerna var väldigt engagerade och körde mycket, vilket resulterade i 

höga intäkter för lastbilarna, berättar både åkerichefen och produktionsenhetschefen. 

Vidare berättar de att nackdelen med det tidigare belöningssystemet var att 

lastbilarnas kostnader var höga och att lastbilschaufförerna inte arbetade lika mycket 

för att hålla nere kostnaderna. Produktionsenhetschefen berättar även att en stor 

nackdel med den ackordsdrivande lönen gjorde att en del lastbilschaufförer 

utnyttjade systemet, vilket i vissa fall kunde leda till lagöverträdelser. Åkerichefen 

berättar också att det var en nackdel att endast ekonomiassistenten kunde räkna ut 

intäktslönen och att tids- och lönerapporteringen var tidskrävande att administrera för 

 Begynnelselön 2år i yrket 4år i yrket 
Timlön 130,30 130,93 131,55 
Premiekomp 7,00 7,00 7,00 
Dagtraktamente 3,00 3,00 3,00 
Ob-tillägg 13,68 13,68 13,68 
Skifttillägg 6,58 6,58 6,58 
Summa: 160,56 161,19 161,81 
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både lastbilschaufförerna och ledningen. Hon påpekar att detta resulterade i 

fördröjning av bokföring och utbetalning av löner. Både åkerichefen och 

produktionsenhetschefen anser att det tidigare belöningssystemet inte slog rättvist 

mellan lastbilschaufförerna och att samarbetet mellan lastbilarna inte var så bra.  

 

Av de intervjuade lastbilschaufförerna säger alla utom en att den främsta fördelen 

med det tidigare belöningssystemet var att de fick ut en högre lön varje månad. 

Vidare säger majoriteten av dem, att de ansåg att det tidigare belöningssystemet var 

mer motiverande. De nackdelar som lastbilschaufförerna nämner med det tidigare 

belöningssystemet är att systemet inte var rättvist, då lastbilarna hade olika 

förutsättningar för att få intäkter, eftersom de blev tilldelade olika områden och olika 

lastbilar har olika förutsättningar vad det gäller bränsle och vikt. Vidare säger de att 

det var tidskrävande att rapportera sin arbetstid, vilket även orsakade fördröjningar 

med löneutbetalningarna. Dessa fördröjningar gjorde det svårt att veta hur mycket de 

tjänade respektive månad.  En av de intervjuade lastbilschaufförerna tycker att det 

var en nackdel med att de fick timlön i det tidigare belöningssystemet, eftersom de 

ibland inte hade något att köra och då fick de inte heller betalt. En annan 

lastbilschaufför tycker att det tidigare systemet försvårade samarbetet mellan vissa 

bilar.  

 

Tabell 2 – För- och nackdelar med det tidigare belöningssystemet 

Fördelar med det tidigare 
belöningssystemet 

Nackdelar med det tidigare belöningssystemet 

Lastbilschaufförer var 
engagerade och körde mycket. 

Höga kostnader för lastbilarna.  

Gav högre lön. Lastbilschaufförerna utnyttjade systemet.  
Mer motiverande. Sårbart. 

 Rapporteringen var tidskrävande. 
 Fördröjning av lönen. 
 Slog inte rättvist mellan lastbilschaufförerna. 
 Orättvist på grund av olika förutsättningar. 
 Timlön, hade man inget att köra fick man inte 

heller lön. 
 Försvårade samarbetet.  
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4.5.2 Det nya belöningssystemet 
Det nya belöningssystemet är Transportavtalet, berättar åkerichefen. Transportavtalet 

gäller för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. 

Det kan tillämpas på arbetstagare som är anställda vid företag som bland annat 

bedriver åkeriverksamhet. Transportavtalets giltighetstid är 130301–160301. 

(Transportavtalet 2013)  

 

Vidare berättar åkerichefen att Södra Skog har valt att lägga till en resultatbonus, 

som inte är fackligt förhandlad och den kan därför ändras efter Södra Skogs 

preferenser. I det nya belöningssystemet har lastbilschaufförerna en månadslön, 

premiekompensation, skifttillägg, och ob-tillägg. Månadslön, premiekompensation 

och skifttillägg varierar efter antal år i yrket, enligt Transportavtalet. Ob-tillägg är 

detsamma för alla, men nu är det uppdelat i ob-enkelt och ob-kvalificerat, vilka beror 

på vilken dag och tid på dygnet som lastbilschaufförerna arbetar. Vissa timmar har 

lastbilschaufförerna inget ob-tillägg. Åkerichefen berättar att resultatbonusen baseras 

på de senaste tolv månadernas snittresultat på varje enskild lastbil och att 

lastbilschaufförerna sedan får en tolftedel av resultatbonusen utbetald varje månad. I 

det nya belöningssystemet har flisvirkeschaufförerna en gemensam bonus och 

rundvirkeschaufförerna har 25 procent gemensam bonus och 75 procent individuell 

bonus efter respektive lastbils resultat. Hon berättar att rundvirkeschaufförerna får 32 

procent av lastbilens resultat, vilket lastbilens chaufförer delar på och 

flisvirkeschaufförerna får 28 procent av alla flisbilarnas resultat, vilket fördelas på 

antal timmar varje flischaufför har kört.  

 

Tabell 3 - Garanterad grundlön och timlön från och med 2013-08-01 

 Begynnelselön 2år i yrket 4år i yrket 
Timlön 134,04 134,67 135,29 
Månadslön 23 321 23 431 23 539 
Premiekomp 2,00 2,00 5,00 
Ob-enkelt 28,15 28,15 28,15 
Ob-kvalificerat 56,30 56,30 56,30 
Skifttillägg* 1 072,32 1 077,36 1 082,32 

* Skifttillägget är uträknat för en månadslön. Det är två timmars extra lön per vecka i fyra veckor.    
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I det nya belöningssystemet har lastbilschaufförerna ett bestämt schema per månad 

och alla kör två-skift. Åkerichefen berättar att övertiden beräknas per dag i det nya 

belöningssystemet. Även här är övertidsersättningen 50 procent extra lön per timme. 

Är en lastbilschaufför schemalagd tio timmar och arbetar elva timmar så räknas en 

timmes övertid.  

 

Åkerichefen berättar att när Södra Skog bytte belöningssystem så började de även 

använda ett IT-system som heter transPA. Systemet underlättar för både 

lastbilschaufförerna och lönekontoret, då all tidsrapportering sker elektroniskt, 

berättar produktionsenhetschefen. Åkerichefen berättar att lastbilschaufförerna har 

samma förmåner som i det tidigare belöningssystemet, vilka är friskvårdspeng, 

hälsoundersökning och tillgång till stugor via personalstiftelsen.  

 

4.5.2.1  För- och nackdelar med det nya belöningssystemet  
Åkerichefen och produktionsenhetschefen anser att en fördel med det nya 

belöningssystemet är att lastbilschaufförerna måste tänka på lastbilens kostnader för 

att kunna uppnå resultatbonusen. Vidare säger de att det nya belöningssystemet 

uppmanar till mer samarbete mellan lastbilarna då rundvirkeschaufförerna nu har en 

del gemensam och en del individuell bonus. De beskriver också det nya 

belöningssystemet som mer likriktat och rättvist. Det är en fördel att alla 

lastbilschaufförerna har en likartad lön i grunden och att systemet tar bättre hänsyn 

till vilka tider på dygnet som de kör. Produktionsenhetschefen anser att den nya 

resultatbonusen är en stor fördel i det nya belöningssystemet. Åkerichefen säger att 

syftet med resultatbonusen är att ha en morot för lastbilschaufförerna, för att 

anstränga sig att få till samarbete, både mellan Åkeriets lastbilar och med externa 

lastbilar. Åkerichefen och produktionsenhetschefen har delade meningar om 

lastbilschaufförernas engagemang har minskat eller inte, sen det nya 

belöningssystemet började gälla.  När vi pratar om lastbilschaufförernas 

förutsättningar att gå med positiva resultat, säger produktionsenhetschefen att 

lastbilschaufförerna har olika lastbilar, som väger olika mycket och kör på olika 

bränslen, vilket kan påverka resultaten. Han säger också att lastbilarna har olika 

förutsättningar utifrån vilket område de arbetar i, till exempel hur väl förberett 

området är med mottagningsplatser och returtransporter. Åkerichefen säger att 
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lastbilschaufförerna har olika förutsättningar på kort och på lång sikt. Hon säger att 

det är många faktorer som påverkar lastbilschaufförernas förutsättningar att göra 

positiva resultat. Hon nämner bland annat att olika personer och områden spelar roll. 

Men även att ett fåtal bilar har extrapersonal som kör när någon i de bilarna är sjuka 

eller har förhinder, vilket gör att de bilarna sällan står stilla och således också får 

högre intäkter.    

 

Den adjungerande facklige representanten berättar att de klagomål som han har fått 

in från lastbilschaufförerna är främst att de får ut mindre pengar varje månad. De är 

även missnöjda med att de inte har blivit rättvist behandlade alla gånger. Vidare 

menar han att bonussystemet endast premierar de lastbilar som kör med vinst. Han 

menar att alla lastbilar inte har samma förutsättningar att köra med vinst, eftersom 

Södra Skog äger åkeriet och placerar lastbilarna där de behövs. Han berättar att 

Södra Skogs lastbilar placeras där inga externa åkerier vill köra, för att de inte får 

någon vinst. Därför undrar han hur Södra Skog kan begära att deras lastbilar ska 

kunna köra med vinst när inga andra lastbilar kan det? Den adjungerande facklige 

representanten säger att lastbilschaufförerna kan slita som djur och vara hur duktiga 

som helst, men ändå kan de inte göra vinst på lastbilen. Dessa lastbilschaufförer får 

inte en enda krona enligt det nya bonussystemet. Har inte lastbilen förutsättningarna 

att kunna gå med vinst kan Södra Skog därför inte bygga ett bonussystem baserat på 

resultatet, menar den adjungerande facklige representanten. Han säger att det är 

viktigt att ett bonussystem måste väga in flera aspekter och att duktiga 

lastbilschaufförer ska premieras, inte bara efter resultat, eftersom Åkeriet är en 

tillgång som Södra Skog placerar var de önskar. 

 

Enskilda lastbilschaufförer anser att fördelarna med det nya belöningssystemet är, att 

de gynnas mer om de arbetar natt, att de har fått ett smidigare system att rapportera 

sina arbetstider i och som ger en bättre tidsaspekt av lönen. Vidare har det även 

uppkommit positiva kommentarer om att de nu har schemalagd arbetstid och att det 

nya systemet gör det lite enklare för lastbilschaufförerna att samarbeta. En 

lastbilschaufför tycker också att en fördel är, att de kan spara övertid som 

kompensationstid. Av de intervjuade lastbilschaufförerna anser alla, utom en, att de 

känner sig mindre engagerade och motiverade till arbetet. De anser att moroten till 
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att göra det lilla extra har försvunnit i det nya belöningssystemet. En lastbilschaufför 

tycker att det är en nackdel att den nya resultatbonusen inte är semester- och 

pensionsgrundande. Flertalet lastbilschaufförer tycker att det nya belöningssystemet 

är orättvist, då det inte belönar rätt saker. Vidare berättar de att en del 

lastbilschaufförer lägger ner väldigt mycket tid och engagemang för att få sin bil att 

gå ihop och att detta inte resulterar till något extra i lönekuvertet. De anser att de 

borde få det där lilla extra för sitt extra arbete.  

 
Tabell 4 – För- och nackdelar med det nya belöningssystemet 
Fördelar med det nya 
belöningssystemet 

Nackdelar med det nya belöningssystemet  

Lastbilschaufförerna måste tänka 
på kostnaderna. 

Lägre lön varje månad.  

Uppmanar till samarbete. Premierar bara de lastbilar som går med 
vinst, eftersom de inte har samma 
förutsättningar. 

Mer rättvist system. Lastbilschaufförer är mindre engagerade och 
motiverade. 

Resultatbonusen en STOR fördel. Moroten, intäktslönen, försvann. 
Resultatbonus för låg.  

Lastbilschaufförer gynnas mer om 
de jobbar natt. 

Den nya bonusen inte pensions- och 
semestergrundande  

Smidigare system att rapportera i.  
Bättre tidsaspekt av lönen.  
Schemalagd arbetstid.  
Enklare att samarbeta.  
Får spara övertid som 
kompensationstid. 

 

 
4.6 Lastbilschaufförernas kunskap om belöningssystemet och dess 
delar 
Produktionsenhetschefen upplever att lastbilschaufförerna är medvetna om hur det 

nya belöningssystemet är utformat och hur delarna kan skilja sig åt på individnivå. 

Åkeriet har tydligt berättat att det nya belöningssystemet skulle innebära en 

förändring på personnivå, men att helheten ungefär skulle bli densamma. Han 

berättar vidare att lastbilschaufförerna räknar på sitt vis och Åkeriet på sitt vis, men 

att Åkeriet har bättre förutsättningar att se helheten. Han menar att individer generellt 

tittar på årsbeskedet och jämför med månadslönen gånger tolv, utan att ta hänsyn till 

bonus och övertid. Han förklarar det som att jämföra äpplen med päron.  
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Vid frågan om hur insatta lastbilschaufförerna är i det nya belöningssystemet är det 

fem stycken som anser att de inte har någon kunskap. Två stycken tycker att de har 

lite kunskap och två stycken anser att de har mycket kunskap. Två lastbilschaufförer 

säger att det är Transportavtalet som gäller och att bonusdelen är diffus. De som 

anser sig ha ingen eller lite kunskap tycker att de har blivit för dåligt informerade och 

inte fått ta del utav de olika delarna i det nya belöningssystemet.  

 
4.7 Lastbilschaufförernas motivation och lön 
4.7.1 Motivation 
Åkerichefen berättar att lastbilschaufförernas motivation varierar, både med det 

tidigare och nya belöningssystemet. Hon berättar att hon har sett att en del 

lastbilschaufförer, som har varit högpresterande presterar sämre med det nya 

belöningssystemet, eftersom intäkterna inte ger lika mycket längre. Men hon berättar 

också att de lastbilschaufförer som varit lågpresterande tidigare, har lyft sig och 

numera ligger alla lastbilschaufförerna på en jämnare nivå. Åkerichefen tror att det 

beror på att lastbilschaufförerna har börjat samarbeta mer nu, vilket gynnar alla. 

Vidare berättar produktionsenhetschefen att det är synd att de lastbilschaufförer som 

varit duktiga på att hålla nere kostnader, arbetat på bra och utnyttjat lastbilens 

kapacitet på ett lagligt sätt, inte känner sig lika motiverade och engagerade med det 

nya belöningssystemet, när det inte ger lika mycket belöning.  

 

Sex av de intervjuade lastbilschaufförerna anser att deras motivation har blivit 

mindre sen det nya belöningssystemet infördes. De resterande fem 

lastbilschaufförerna anser att deras motivation är oförändrad. De som anser att deras 

motivation har minskat tycker att moroten, som var intäktslönen i det tidigare 

belöningssystemet, har tagits bort i det nya belöningssystemet. Ett flertal 

lastbilschaufförer anser att det inte är värt att göra det där lilla extra arbetet. Vidare 

berättar de att de tidigare täckte upp för varandra och gjorde arbeten som låg i en 

gråzon för att de visste att det gav intäkter som ökade intäktslönen. De 

lastbilschaufförer som tycker att deras motivation är oförändrad säger att det beror på 

att det är svårt att ändra på sitt beteende. Vidare berättar ett par lastbilschaufförer att 

de arbetar på som vanligt, eftersom de har ett uppdrag gentemot leverantörerna och 

vill göra ett så bra arbete som möjligt. Två av lastbilschaufförerna påpekade att, det 

tidigare, var status att jobba på Södra Skog och att folk stod i kö för att få börja på 
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Åkeriet. De berättar att förändringen har lett till att Södra Skog nu ses som en mindre 

attraktiv arbetsplats än tidigare och att lastbilschaufförerna nu lika gärna kan ta en 

anställning på något annat åkeri.   

 

4.7.2 Lön 
Åkerichefen berättar att hon ser de totala kostnaderna för Åkeriet och att målet med 

förändringen var att deras kostnader skulle vara desamma. Hon berättar vidare att 

förändringen inte skulle innebära en lönesänkning, totalt sett, men hon förklarar att 

förändringen påverkar lastbilschaufförerna på individnivå. Till exempel säger hon att 

de som arbetar mer natt får ut en högre lön nu, jämfört med tidigare, eftersom det nya 

avtalet har fler ob-tillägg. Åkerichefen och produktionsenhetschefen säger att 

lastbilschaufförerna främst ser till själva utbetalningen i lönekuvertet och ignorerar 

de olika delarna som till exempel bonus, sparade semesterdagar och för mycket 

övertid.  

 

Produktionsenhetschefen berättar att han inte har sett några märkbara förändringar 

för Åkeriets löneutbetalningar som helhet. Som han tidigare har berättat fanns det 

lastbilschaufförer som var extremt duktiga på att utnyttja lastbilen på ett lagligt sätt, 

samtidigt som de värnade om bra resultat. Dessa lastbilschaufförer, berättar han, 

tjänar sämre i det nya lönesystemet. Slutligen berättar både åkerichefen och 

produktionsenhetschefen att de högpresterande lastbilschaufförerna får en lägre lön i 

det nya belöningssystemet, samtidigt som de tidigare lågpresterande 

lastbilschaufförerna nu får en högre lön. Vilket har lett till mer jämlika löner.  

 

Även den adjungerande fackliga representanten poängterar att den främsta faktorn 

som chaufförerna klagar på är att de får mindre pengar idag jämfört med tidigare.   

 

Majoriteten av de intervjuade lastbilschaufförerna upplever att deras lön har minskat 

med det nya belöningssystemet. Alla åtta rundvirkeschaufförer upplever att deras lön 

har minskat. Två av tre flisvirkeschaufförer upplever att deras lön har minskat, 

medan den tredje upplever att lönen är densamma. Två av de elva intervjuade 

lastbilschaufförerna säger att de inte har räknat på förändringen av lönerna. Det finns 
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även lastbilschaufförer som säger att det enda de ser till är vad som står i 

lönekuvertet.  

 

4.7.3  Beskrivning av lönespecifikationer 
I de åtta studerade lastbilschaufförernas lönespecifikationer har nettolönen minskat 

från åren 2012 till 2014. Mellan åren 2010-2012 ökade nettolönen för majoriteten av 

lastbilschaufförerna. De två lastbilschaufförers lönespecifikationer, som vi har 

studerat mer djupgående, återfinns i bilaga 2, men beskrivs kortfattat här nedan.   

 

För rundvirkeschauffören, som har arbetat i fyra år, har bruttolönen minskat från  

66 187 kronor i februari år 2010 (se bilaga 2, tabell 9) till 32 833 kronor i februari år 

2014 (se bilaga 2, tabell 11). I 2010-års lönespecifikation är det månadslön, 

resultatlön, sparad semester, semesteravdrag, helgdagslön, utfyllnadstimlön och 

intäktslön. I 2014-års lönespecifikation inkluderas månadslön, ob-tillägg enkelt, ob-

tillägg kvalificerat, skifttillägg, övertid och premiekompensation.  

 

Flisvirkeschauffören, som har arbetat i fyra år, har en bruttolön på 39 873 kronor i 

februari år 2010 (se bilaga 2, tabell 12), vilken i februari år 2014 har minskat till  

34 657 kronor (se bilaga 2, tabell 14). I Flisvirkeschaufförens lönespecifikation 2010 

ingick timlön, personligt tillägg (5000 kr är bortdraget från bruttolönen ovan), 

resultatlön, övertid, semester, semesteravdrag, helgdagslön, kilometerersättning för 

egen bil, utfyllnadstimlön och intäktslön. I 2014-års lönespecifikation ingår 

månadslön, resultatlön, ob-tillägg enkelt, skifttillägg, övertid, premiekompensation 

och kilometerersättning för egen bil.  

 

4.8 Samarbete mellan lastbilarna 
Åkerichefen och produktionsenhetschefen berättar att ett mål med det nya 

belöningssystemet är att öka lastbilschaufförernas samarbete mellan lastbilarna. 

Tidigare har de ansett att lastbilschaufförerna varken varit villiga eller bra på att 

samarbeta med varandra mellan bilarna. Åkerichefen berättar att hon har sett en 

positiv förändring av samarbetet sedan det nya belöningssystemet har börjat gälla.  
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Av de elva intervjuade lastbilschaufförerna var det tre stycken som tycker att 

samarbetet fungerar bra och tre stycken som tycker att det fungerade sämre när de 

hade det tidigare belöningssystemet. Två lastbilschaufförer tycker att samarbetet 

fungerar bra med vissa lastbilar och mindre bra med andra lastbilar. På frågan om de 

tycker att samarbetet har blivit bättre sedan det nya belöningssystemet har börjat 

gälla, ansåg tre av lastbilschaufförerna att samarbetet hade blivit bättre, men de 

trodde inte att det var tack vare belöningssystemet. De menade istället att det var 

interna stridigheter, pengagirighet och personkemi som hade påverkat. Två av 

lastbilschaufförerna tycker att samarbetet inte fungerar bra i det nya 

belöningssystemet. Två av lastbilschaufförerna anser att det nya belöningssystemet 

har gjort det lite enklare för dem att samarbeta, bland annat tack vare bättre logistik. 

Tre av de intervjuade lastbilschaufförerna hade ingen uppfattning om hur samarbetet 

var mellan lastbilarna.  

 

4.9 Lönsamhet  
De studerade finansiella rapporterna gäller för perioden januari till mars, mellan åren 

2012 och 2014. Efter Södra Skogs önskemål om att inte beskriva lönsamheten i 

absoluta tal har vi istället valt att visa den procentuella förändringen.  

 

Controllern visar att det ackumulerade resultatet för lastbilarna har ökat med 419 

procent. Vidare visar han att intäkterna för lastbilarna har minskat med tio procent, 

samtidigt som kostnaderna har minskat med 14 procent. Antal lastbilar med 

underskott har minskat från 48 procent till 39 procent. Han berättar att Åkeriets 

lönekostnader inte är helt jämförbara mellan åren, då Åkeriet har förändrat vissa 

poster i redovisningen, men han anser ändå att det går att göra en någorlunda bra 

jämförelse. Dessa förändrade poster kommer inte inkluderas i lönekostnaden. 

Lönekostnaderna har minskat med 15 procent under perioden.  På frågan om det går 

att utläsa någon förändring av löneadministrationskostnader i och med användningen 

av transPA svarar controllern att det är svårt att säga. Under själva förändringen och 

övergången från manuell till elektronisk lönerapportering berättar han att 

kostnaderna bör ha ökat i och med implementeringen av transPA, men att de ska 

minska på sikt. Dock kan han inte visa någon förändring angående detta.    
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Produktionsenhetschefen berättar att under 2012-2013 gjorde Södra Skog även andra 

resultatförbättrande åtgärder som påverkar 2014-års resultat. Företaget avvecklade 

eller flyttade svaga enheter, ökade priset på transporter, ökade användningen av 

RME (förnybart bränsle) och antalet tjänstemän har minskat.   
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5. Analys  

I vårt analyskapitel sammankopplas vår insamlade empiri med den teoretiska 

referensramen. Vi kommer analysera hur väl verkligheten stämmer överens med den 

framtagna teorin. En effektutvärdering genomförs av det förändrade 

belöningssystemet. 

 

5.1 Effektutvärdering  
Enligt ESV (2006) är en effekt något som har inträffat på grund av en förändring, 

vilken annars inte hade uppstått. Genom vår studie har vår avsikt varit att utvärdera 

förändringen och se de effekter som uppstått efter implementeringen av det nya 

belöningssystemet för Södra Skogs åkeri, vilket stämmer överens med ESVs 

beskrivning av en effektutvärdering. Genom analysen kommer vi belysa de effekter 

som uppstått på grund av förändringen och inte bara förändringen i sig.  

 

5.2 Bristande implementering av belöningssystemet  
Utifrån vår empiri kan vi konstatera att cheferna på Södra Skogs åkeri och 

lastbilschaufförerna har olika uppfattning om syftet med förändringen av 

belöningssystem. Enligt cheferna är syftet med förändringen att motivera de anställda 

till att inte agera olagligt, vilket vissa gjorde för att maximera sin intäktslön. De 

berättar att andra syften är att få ett bättre dokumenterat avtal, att motivera de 

anställda till att samarbeta för att få ett bättre resultat på alla lastbilar och att skapa ett 

mer likvärdigt belöningssystem för lastbilschaufförerna. Att Södra Skog vill 

motivera de anställda, öka samarbetet och uppnå bättre resultat stämmer överens med 

Samuelson (2008), som säger att det främsta syftet med ett belöningssystem är att 

motivera de anställda till effektivt arbete, för att nå företagets mål. Enligt Smitt 

(2002) bör ett företag utforma ett belöningssystem som är enhetligt för flertalet eller 

grupper av anställda, vilket stämmer överens med Åkeriets vision om att skapa ett 

mer likvärdigt belöningssystem. Enligt Svensson & Wilhelmsson (1988) är andra 

syften att skapa en vi-känsla, belöna goda prestationer och att behålla kompetent 

personal. Detta stämmer delvis överens med företagets syfte med att byta 

belöningssystem när det gäller att skapa bättre samarbete och vi-känsla istället för att 

lastbilschaufförerna ska konkurrera med varandra.  
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Lastbilschaufförerna anser att Södra Skog gjorde en förändring av belöningssystemet 

för att minska kostnaderna samt skapa ett mer rättvist och lätthanterligt 

belöningssystem. Detta stämmer överens med Smitts (2002) teori som säger att ett 

belöningssystem ska leda till minskade kostnader och högre lönsamhet, samt vara 

enkelt att administrera. Även det Smitt (2002) beskriver om ett enhetligt 

belöningssystem för de anställda överensstämmer med syftet att skapa mer rättvisa. 

Dock kan vi se att Samuelsons (2008) teori om att motivera de anställda inte 

stämmer överens med lastbilschaufförernas uppfattning då mer än hälften av dem 

anser att deras motivation har minskat sen det nya belöningssystemet infördes. Även 

Svensson & Wilhelmssons (1988) teori om att behålla kompetent personal, samt det 

Anthony & Govindarajan (2007) säger om att ett belöningssystem ska attrahera till 

nyanställning, motsäger det lastbilschaufförerna har upplevt. Enligt empirin var det 

tidigare konkurrens om arbetsplatserna på Södra Skogs åkeri.  Nu anser 

lastbilschaufförerna istället att Södra Skogs åkeri är likvärdigt med andra åkerier och 

att det inte längre är en lika attraktiv arbetsplats. 

 

Utifrån empirin kan vi konstatera att ingen av lastbilschaufförerna känner att deras 

motivation har ökat, vilket ett belöningssystem bör leda till. Även cheferna påpekar 

att de lastbilschaufförer som tidigare presterat bra samt på ett lagligt sätt, är mindre 

motiverade när det nya belöningssystemet inte längre ger lika stor belöning. Redan 

här indikerar det på att det nya belöningssystemet kan ha försämrats för 

lastbilschaufförerna. Däremot har vi förstått att en förändring var nödvändig utifrån 

chefernas perspektiv på grund av den civila olydnad som fanns bland 

lastbilschaufförerna, även om förändringen inte har resulterat i det teorin säger att ett 

belöningssystem ska resultera i.     

 

Att cheferna på Åkeriet och lastbilschaufförerna har olika uppfattningar om varför de 

bytte belöningssystem anser vi beror på brister vid implementeringen av det nya 

belöningssystemet. Även här har cheferna och lastbilschaufförerna skilda åsikter; om 

hur förhandlingarna har gått till, hur lastbilschaufförerna informerades om 

förändringen och hur mycket information de har fått från Åkeriet, respektive fackets 

sida. Enligt den adjungerande fackliga representanten har Åkeriet själva tagit fram 
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det nya belöningssystemet då fackets förslag refuserades. Detta motstrider en 

implementering av en förändring enligt Kotters (1995) teori om att ge de anställda 

möjligheterna att aktivt handla så att förändringen inte stannar av. Det motsäger även 

Carlssons (2010) resonemang, om att fackliga representanter ska involveras tidigt i 

förhandlingarna, då medbestämmandelagen kan komma att diskuteras. Även 

lastbilschaufförerna påtalar att de inte varit delaktiga i förhandlingarna angående det 

nya belöningssystemet. Åkerichefen berättar att Södra Skog själva har tagit fram 

resultatbonusen, ingen annan part har varit involverad.  

 

Åkerichefen berättade att lastbilschaufförerna har fått ett nyhetsbrev om förändringen 

av belöningssystemet, att de blev kallade till informationsträffar under sommaren 

innan det nya belöningssystemet började gälla och att resultatbonusen presenterades 

först ett halvår senare, vid julträffen 2013. Hon säger även att de antog att facket 

också informerade sina medlemmar. Lastbilschaufförerna har delade meningar om 

hur de har blivit informerade, då en del bara har blivit informerade via mail och en 

del har varit på möten. Den adjungerande fackliga representanten säger att de har fått 

information via mail, i mindre grupper och på en julträff. Hur informationen än gick 

ut till de anställda kan vi konstatera att informationen har varit ofullständig och 

överensstämmer inte med Kotters (1995) teori om vikten av att kommunicera en 

förändring. Påföljden av den bristande informationen, kring förändringen av 

belöningssystem, har blivit att lastbilschaufförerna har för lite kunskap om det nya 

belöningssystemet och inte förstår dess delar, vilket många av dem påpekade. Även 

här kan vi konstatera att empirin inte stämmer överens med tre av Svensson & 

Wilhelmssons (1988) tio budord. Det första budordet säger att ett företag måste 

tydliggöra visioner, mål och prestationskrav för den enskilde medarbetaren på alla 

nivåer. Det andra budordet säger att det är viktigt att fråga sig vad som ska belönas 

och det tredje säger att de värderingar som belöningssystemet baseras på måste 

förankras i hela företaget. Samuelson (2008) säger att desto enklare ett 

belöningssystem är, desto bättre är det. Det nya belöningssystemet består av två 

delar, vilket i sig inte är komplicerat, men resultatbonusen är komplex och detta 

strider emot Samuelsons teori och försvårar förståelsen för lastbilschaufförerna. 

Hade denna varit enklare utformad hade troligtvis lastbilschaufförerna varit mer 

positivt inställda till resultatbonusen. Med den beskrivna implementeringen och 
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kommunikationen i åtanke kan vi se att den största bristen i och med förändringen av 

belöningssystem uppstod i implementeringsfasen. Då varken den fackliga sidan eller 

lastbilschaufförerna varit delaktiga i framtagning av det nya belöningssystemet, 

brister implementeringsfasen även här och styrks inte av Carlssons (2008) teori. 

Denna beskriver att ett belöningssystem ska accepteras av de anställda och/eller att 

det inte får kännas felaktigt eller påtvingat för att lyckas. Även Svensson & 

Wilhelmsson säger att prestationer ska mätas och bedömas på att accepterat sätt.  

 

De betydande förändringarna som gjordes innan det nya belöningssystemet började 

gälla, så som den begränsade övertiden och uppöppnandet av virkesfördelningen, 

anser vi har påverkat lastbilschaufförernas uppfattning om det nya 

belöningssystemet. Därför har vi dessa förändringar i åtanke genom hela analysen.  

 

5.3 Moroten som förvann 
Som vi kan se när vi granskat både lönespecifikationer och avtal har det skett en del 

stora förändringar i lastbilschaufförernas belöningssystem. Den största förändringen 

är att Södra Skog tagit bort den intäktslön som lastchaufförerna tidigare oftast fick 

utbetald istället för garantilönen. Den borttagna intäktslönen och resultatlönen har 

ersatts med grunderna i Transportavtalet och en resultatbonus. Anledningen till 

denna förändring var, som cheferna beskrev, att lastbilschaufförerna tidigare främst 

fokuserade på intäkter och inte på kostnader. Ytterligare en anledning var att de 

stimulerades till olagligt agerande. Dessa anledningar såg cheferna som en stor 

nackdel med det tidigare belöningssystemet. Vi förstår att denna förändring var 

nödvändig, men samtidigt förstår vi att lastbilschaufförernas motivation har 

förändrats delvis på grund av detta, eftersom den största nackdelen de påtalar med 

det nya belöningssystemet är att det ger en lägre lön. Cheferna berättar att de ser den 

nya resultatbonusen som en ny morot för att motivera lastbilschaufförerna. 

Problematiken i det är att lastbilschaufförerna anser att moroten försvann med 

intäktslönen i det tidigare belöningssystemet. Idag får chaufförerna enbart de delar 

som ingick i det tidigare systemets garantilön; premiekomp, ob-tillägg, skifttillägg 

och timlön. Dessa olika delar har också förändrats. Vissa delar har höjts medan andra 

har sänkts, samtidigt som de i dag får en månadslön istället för timlön. Att 

ekonomiassistenten var den enda som tidigare kunde beräkna intäktslönen var en stor 
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nackdel och en sårbarhet som fanns i det tidigare belöningssystemet, vilken nu har 

eliminerats. I det nya belöningssystemet får lastbilschaufförerna spara övertid som 

kompensationstid, vilket en lastbilschaufför påpekade som positivt. En annan 

lastbilschaufför har poängterat att det är en nackdel att resultatbonusen varken är 

semester- eller pensionsgrundande.  

 

En annan stor förändring med det nya belöningssystemet var transPA. Både 

ekonomiassistenten och lastbilschaufförerna upplever att det nya systemet är enklare 

att rapportera och administrera, vilket också var ambitionen, eftersom det var en 

nackdel med det tidigare systemet. Detta är något som stämmer med de riktlinjer 

Smitt (2002) beskriver för att utforma ett belöningssystem. Han säger att ett 

lönesystem måste vara enkelt att administrera, vilket Södra Skogs lönesystem nu är 

jämfört med det tidigare. Även den tidigare tidsfördröjningen av bokföring och 

utbetalning har kunnat elimineras tack vare transPA.  

 

Ytterligare en förändring med det nya belöningssystemet är att lastbilschaufförerna 

är schemalagda, vilket en lastbilschaufför har framhållit som positivt. 

 
5.4 Rätt lön 
Samuelson (2008) säger att ett belöningssystem inkluderar alla typer av belöningar 

som ges till de anställda, medan Anthony & Govindarajan (2007) definierar ett 

belöningssystem som lön, bonus och förmåner, vilka ska motivera anställda att 

prestera på ett sätt som stödjer företagets mål. Det som cheferna beskriver som 

lastbilschaufförernas tidigare och nuvarande belöningssystem ligger i linje med 

Anthony & Govindarajans teori. Carlsson (2010) beskriver lön som den betalning en 

person får för utfört arbete och förmåner som belöning utöver lönen eller istället för 

lönen. I det tidigare belöningssystemet anser vi att lastbilschaufförerna hade alla tre 

delar som Anthony & Govindarajan beskriver. Dessa delar ses i form av garantilön, 

förmåner respektive intäktslön och resultatlön. Garantilönen ses som lön och 

förmåner är det lastbilschaufförerna får utöver lönen som belöning. Intäktslönen och 

resultatlönen benämns inte som en bonus från varken cheferna eller 

lastbilschaufförernas sida. Men vi anser att Pauls (1991) teori, om att belöningar ska 

ges för arbetsinsatser utöver det vanliga och vara separerade från den normala 
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ersättningen, stämmer överens med intäktslön och resultatlön, eftersom dessa delar 

ökade med ökad arbetsinsats.  I det nya belöningssystemet kan vi ännu tydligare se 

att dess delar är förenligt med teorin, då det finns en lön, bonus och förmåner. 

Lastbilschaufförernas förmåner är samma som i det tidigare belöningssystemet. I det 

nya belöningssystemet definierar cheferna resultatbonusen som en bonus, eftersom 

den inte är fackligt förhandlad eller avtalsbunden, vilket styrks genom Pauls (1991) 

teori om att belöningar ska bestämmas av arbetsgivaren. Att det är bonus styrks även 

genom Smitts (2002) teori, som säger att bonus erhålls om vissa resultatbaserade mål 

uppfylls. Utifrån denna diskussion kan vi konstatera att Åkeriets belöningssystems 

delar är utformade enligt teorin. 

 

Enligt Paul (1991) bör prestation och belöning ske relativt nära i tiden, även Spitzer 

(1996) påpekar att fördröjning av belöningar kan skapa problem. Vi anser att detta 

har förbättrats med den nya resultatlönen, som lastbilschaufförerna nu får utbetald 

månadsvis istället för en utbetalning per år, som de fick i det tidigare 

belöningssystemet.  

 

5.4.1 Rättvis lön? 
Både det tidigare och det nya belöningssystemet bestod/består av en 

resultatlön/resultatbonus som, precis som Carlsson (2010) beskriver, är en rörlig del 

som till exempel provision eller bonus. Denna ska enligt Carlsson (2010) användas 

för att sporra de anställda att öka sin produktivitet, samtidigt som den ska få de 

anställda att arbeta mot ett och samma mål. I det tidigare belöningssystemet hade de 

anställda en intäktslön och en resultatlön, där båda var rörliga. Med det nya 

belöningssystemet har lastbilschaufförerna enbart resultatlönen som är en rörlig del. 

Carlsson (2010) skriver också att den anställde ska kunna påverka resultatet för att ett 

resultatbaserat lönesystem ska fungera och fungerar det inte kan det få negativa 

konsekvenser för de anställdas privatekonomi. Enligt både den adjungerande fackliga 

representanten och vissa lastbilschaufförer kan inte alla påverka resultatet, då en del 

lastbilschaufförer blir positionerade i sämre områden, där ingen klarar av att gå med 

vinst. Enligt cheferna var ytterligare en anledning till att lastbilschaufförerna inte 

hade samma förutsättningar att de körde olika typer av lastbilar. Detta påverkade 

lastbilens resultat, beroende på virkesmängd och bränsleförbrukning. Vi anser att 
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intäktslönen var en motiverande faktor som lastbilschaufförerna kunde påverka, dock 

ledde den till viss civil olydnad och de fokuserade enbart på intäkter och inte på 

kostnader. Däremot anser vi också att resultatbonusen inte fungerar, eftersom denna 

inte alltid går att påverka och på så vis även strider mot vad teorin säger. Vi menar 

inte heller att problemet bara var intäktslönen i sig utan att lastbilschaufförernas 

övertid och hur de körde när det gäller till exempel övervikt var för dåligt 

kontrollerat. Dessa problem kan ses i Jensen & Mecklings (1976) agentteori när 

principalen inte lyckas kontrollera agenten, som agerar för att maximera sin egen 

nytta. Precis som produktionsenhetschefen säger så hade närmaste chef för dålig koll 

på sina chaufförers timmar, vilket ledde till att de jobbade alldeles för mycket 

övertid, som i sin tur gjorde att löneutbetalningarna sköt i höjden. Hade företaget haft 

ordentlig koll och stoppat där övertiden och överlasten blev olaglig hade intäktslönen 

ändå varit en bra sporre för de anställda och något de själva kan påverka. 

 

Lastbilschaufförerna anser att den nya resultatbonusen inte är rättvis för att den inte 

belönar det där lilla extra. Däremot tycker Åkeriets chefer och lastbilschaufförerna 

att det nya belöningssystemet är mer rättvist, för att det tar hänsyn till vilka tider på 

dygnet lastbilschaufförerna arbetar och att de har mer likartade löner i grunden. Som 

Lindblom (1996) citerar ska ett system innehålla klara regler som inte flyter omkring. 

Carlsson (2010) menar att det är omöjligt att sätta rättvisa löner, däremot är det något 

som ett företag alltid bör sträva efter. Svensson & Wilhelmsson (1988) beskriver 

något som rättvist då människor anser att det är rättvist. Vi förstår Carlssons (2010) 

resonemang om svårigheter att utforma ett rättvist belöningssystem. Alla individer 

definierar rättvis lön på olika sätt, lastbilschaufförerna ser rättvisa på ett sätt och 

cheferna på ett annat. Utifrån lastbilschaufförernas syn förstår vi att de uppfattar det 

nya belöningssystemet som orättvist, då en del säger att de arbetar på samma sätt och 

har samma ansvar som tidigare, men att de får ut en lägre lön. Vi menar att den 

bristande informationen kring resultatbonusen har gjort att lastbilschaufförerna anser 

det nya belöningssystemet som orättvist. Samtidigt har inte resultatbonusen fått full 

effekt ännu då den ska baseras på ett år och sedan betalas ut månadsvis, vilket alla 

bör ha i åtanke. Ytterligare en anledning till missnöjet kring resultatbonusen anser vi 

beror på att Södra Skog själva har utformat denna, utan att ta hänsyn till 

lastbilschaufförernas åsikter. Då vi anser att lastbilschaufförerna inte har fått 
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tillräckligt mycket information om resultatbonusen för att förstå denna, strider detta 

mot Lindbloms teori, att tydliggöra vilka regler som gäller i ett belöningssystem. 

Varför cheferna istället anser att det nya belöningssystemet är mer rättvist än 

tidigare, anser vi beror på att de har en bättre inblick i hur systemet fungerar, precis 

som produktionsenhetschefen också påpekade.  

 

Lindblom (1996) säger att ett nytt lönesystem ska byggas upp efter personers 

kompetens, samt att det ska kopplas till en resultatdel. Vidare säger han att två 

principer för rättvis lön är att ju större nytta, desto högre lön och att ju bättre resultat, 

desto högre lön. Åkeriets ambition med det nya belöningssystemet har varit att det 

ska vara mer rättvist och jämt fördelat mellan lastbilschaufförerna. Därför valde de 

att basera den nya bonusen på lastbilens resultat, vilket ligger i linje med Lindbloms 

teori. Resultatbonusen är rätt utformad, enligt teorin, att ju större nytta och bättre 

resultat, desto högre lön. Dock blir resultatbonusen orättvis i praktiken. Dels för att 

lastbilschaufförerna inte alltid kan påverka sitt resultat, precis som 

lastbilschaufförerna, den adjungerande facklige representanten och cheferna berättar 

och dels för att det tidigare belöningssystemet var för generöst utformat, då de inte 

var tvungna att tänka på lastbilens kostnader för att få en hög lön. Därför anser vi att 

skillnaderna mellan belöningssystemen är för stora, vilket gjort det svårt för 

lastbilschaufförerna vid övergången. En lösning på problemet kan vara att Södra 

Skog eliminerar de arbeten som inte kan generera några positiva resultat, vilket 

skulle förbättra förutsättningarna för alla lastbilschaufförer att uppnå en 

tillfredsställande resultatbonus. Vi förstår dock att Åkeriet inte kan sluta köra helt i 

de områdena, men för att resultatbonusen ska fungera och vara rättvis måste alla 

lastbilschaufförer ha samma förutsättningar. Därför handlar det om att Södra Skog 

bör utvärdera de områden som är svåra att få positiva resultat i och genom 

utvärderingen förhoppningsvis kunna förändra förutsättningarna. Till exempel 

genom att ställa högre krav på en mottagningsplats, vilket produktionsenhetschefen 

påpekade som ett problem.   
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5.5 Mot samma mål 
Om vi ser det ur ett agentteoretiskt perspektiv, som Jensen & Meckling (1976) 

beskriver, förstår vi också varför Södra Skog ville ändra belöningssystem. 

Åkerichefen berättade att det tidigare belöningssystemet, med enbart fokus på 

intäkter, gjorde att lastbilschaufförerna struntade i de kostnader som skapades och att 

de bara ville maximera sin egen nytta och därmed öka intäkterna, genom att köra så 

mycket som möjligt. Detta korrelerar med agentteorin, som säger att det är viktigt att 

företagen knyter belöningar till mål, som företaget har för att skapa målkongruens. 

För att målkongruens ska uppnås måste agenten motiveras av kontraktet och 

samtidigt arbeta mot principalens mål. Precis som Anthony R. et al, (2014) säger, 

beskriver agentteorin, att ju större belöningar som beror på resultatet, desto större 

incitament skapas hos agenten att förbättra dessa resultat. Vi anser att den nya 

resultatbonusen borde vara något som lastbilschaufförerna motiveras av, precis som 

intäktslönen gjorde, vilket borde resultera i målkongruens, då både företag och 

lastbilschaufförer strävar mot samma mål; att resultatet ska öka för både lastbilarna 

och Södra Skog. Ett problem som vi dock kan se är att lastbilschaufförerna tycker att 

resultatbonusen är alldeles för låg, vilket gör att de inte känner sig motiverade och 

därför består agentproblematiken om att nå målkongruens inom Södra Skogs åkeri. 

Anledningen till lastbilschaufförernas negativa inställning till resultatbonusen, anser 

vi, delvis beror på att de har fått för lite information om dess uppbyggnad, vilket 

liknar den informationsasymmetri som Jensen & Meckling beskriver som ett 

problem mellan principal och agent. För att uppnå målkongruens måste 

resultatbonusen ge samma monetära belöning och skapa samma motivation för 

lastbilschaufförerna som intäktslönen gjorde. Även Carlsson (2010) poängterar att 

det nya belöningssystemet inte ska vara sämre än det tidigare. Smitt (2002) förklarar 

också vikten av ett välutformat belöningssystem för att företaget ska kunna styras 

mot sina mål och att relationen mellan företag och anställda utvecklas med detta. 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi skönja vikten av goda relationer mellan 

företag och anställd. Sen det nya belöningssystemet implementerades har vi uppfattat 

att relationen mellan lastbilschaufförerna och cheferna försämrats, då främst 

lastbilschaufförerna varit missnöjda. Teorin om att ett välutformat belöningssystem 

ska utveckla relationer anser vi inte har uppnåtts hos Åkeriet, då denna relation 
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snarare har gått i motsatt riktning och detta indikerar på ett försämrat 

belöningssystem.   

 

5.6 Sänkt motivation   
Efter att vi ställt frågan till chaufförerna, om vad de anser är den största förändringen 

av belöningssystemet, säger de att de upplever att deras lön har minskat. Vissa säger 

att det enda de ser till är vad som står i lönekuvertet, vilket även cheferna har 

påpekat. Vi kan dra paralleller mellan detta och det Kohn (1993a) beskriver om 

problematiken kring belöningssystem. Han säger att belöningar kan få anställda att 

känna sig straffade då de inte får de belöningar som de hade hoppats på. Vi ser att 

lastbilschaufförerna hade hoppats på en likvärdig eller ökad belöning med det nya 

belöningssystemet, dock anser de att deras lön snarare har minskat och att deras 

arbete inte är lika uppskattat som tidigare. Samuelson (2010) beskriver i sin teori att 

icke-monetära belöningar till exempel är bekräftelse. Vidare beskriver Kaplan & 

Atkinson (1998) vikten av att kombinera monetära belöningar med icke-monetära 

belöningar. Lastbilschaufförerna anser att bekräftelsen har minskat i och med en 

lönesänkning. Vi anser att om de monetära belöningarna minskar, bör istället de 

icke-monetära belöningarna öka, genom att Södra Skog ska visa uppskattning, få 

lastbilschaufförerna att känna sig delaktiga och ge möjlighet till vidare utveckling, 

precis som Lindblom (1996) säger.  

 

 Åkerichefen säger att deras mål med förändringen var att kostnaderna skulle förbli 

desamma och att lönerna skulle bli mer jämlika. Hon berättar dock att förändringen 

skulle påverka lastbilschaufförerna på individnivå, till exempel genom att det nya ob-

tillägget skiljer sig från det tidigare systemet. Båda cheferna berättar att de 

lastbilschaufförer som var högpresterande i det tidigare belöningssystemet tjänar 

sämre med det nya belöningssystemet, samtidigt som de tidigare lågpresterande 

lastbilschaufförerna har fått en högre lön nu. Detta motsäger det Svensson & 

Wilhelmsson (1988) beskriver om att ett belöningssystem ska leda till att företaget 

lyckas behålla kompetent personal, samtidigt som Carlsson (2010) beskriver vikten 

av att ett nytt belöningssystem inte ska vara sämre än det tidigare.  Båda cheferna 

och lastbilschaufförerna berättar att en del lastbilschaufförer har fått sämre lön med 

det nya belöningssystemet, vilket delvis var syftet med förändringen, då cheferna har 
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sagt att de ville få mer jämlika löner. Utifrån detta resonemang anser vi att det nya 

belöningssystemet slår fel enligt teorin, men samtidigt stämmer det överens med 

Södra Skogs syfte med förändringen. För att Åkeriet skulle lyckas få mer jämlika 

löner, utan att öka lönekostnaderna, krävdes en sänkning för en del 

lastbilschaufförer. De sänkta lönerna är också ett resultat av den eliminerade 

intäktslönen, som till viss del berodde på den olagliga övertiden. En av orsakerna att 

Södra Skog tog bort intäktslönen var att det triggade lastbilschaufförerna till att 

arbeta för mycket övertid, vilket även ledde till lagöverträdelser. Detta skapar såklart 

missnöje och sänkt motivation hos lastbilschaufförerna, vilket även har framkommit i 

intervjuerna med dem. Men missnöjet är således inte bara en effekt av förändringen 

till det nya belöningssystemet, utan det beror även på den övertid som förbjöds innan 

det nya belöningssystemet implementerades.  

 
5.7 Lägre eller lika lön? 
När vi har studerat lastbilschaufförernas lönespecifikationer har vi tydligt sett att 

bruttolönen har minskat för majoriteten. Vi kan se att denna förändring beror på fler 

faktorer än själva förändringen av belöningssystemet. Lastbilschaufförerna har till 

exempel fått ut sparad semester och helgdagstillägg under 2012, vilket de inte har 

fått ut 2014 och det försvårade jämförbarheten. Vi kan även se att borttagningen och 

förändringen av intäktslönen respektive resultatlönen har påverkat jämförbarheten 

mellan lönespecifikationerna. Intäktslönen existerar inte i 2014 års-lönespecifikation 

och det förändrade upplägget av resultatlönen, från att ha delats ut årsvis till 

månadsvis, ökar komplexiteten i vår analys. År 2010 var det en rundvirkeschaufför 

som fick en resultatlön på drygt 29 000 kronor, vilken bara delades ut en gång per år. 

2014 fick samma rundvirkeschaufför ingen resultatbonus överhuvudtaget. Detta 

beror på att lastbilschauffören inte har hunnit få ett tillräckligt högt resultat, eftersom 

resultatbonusen ännu inte baseras på ett år, vilket krävs för att få full effekt. På grund 

av detta är det svårt att jämföra lönespecifikationerna rakt av. Ponera att resultatlönen 

2010 inte hade delats ut som en klumpsumma, utan istället månadsvis. Då skulle det 

innebära att rundvirkeschauffören fick en resultatlön på ungefär 2 500 kronor per 

månad och därmed skulle bruttolönen vara drygt 39 000 kronor istället för 66 000 

kronor för den månaden, vilket skulle göra denna mer jämförbar med 2014 års 

bruttolön. Dock är bruttolönen fortfarande lägre 2014 än 2010.  
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Som vi tidigare har analyserat kan anställdas motivation förändras när ett företag 

byter belöningssystem, precis som Anthony & Govindarajan (2007) beskriver. 

Lastbilschaufförerna beskriver att deras motivation har förändrats till det sämre, 

vilket vi bedömer bero på att lastbilschaufförerna anser att deras lön har sjunkit.  

 

Precis som åkerichefen och ekonomiassistenten beskriver, var det tidigare 

belöningssystemet komplext att förstå och därmed även att räkna på. Detta har 

försvårat vår analys av lönespecifikationerna, då det är stora skillnader mellan åren. 

Utifrån detta har vi gjort en beräkning som visar hur vi anser att lönerna hade sett ut 

idag, med det gamla belöningssystemet, men med samma timmar som i januari 2014. 

Vi har dock valt att bara jämföra grunderna i avtalen och därför valt bort att se till 

intäktslön, resultatlön och resultatbonus, då det är svårt att beräkna dessa på grund av 

komplexiteten. Vi har också gjort en beräkning med timmarna från januari 2014 men 

bara med grundavtalet, då lönespecifikationerna innehöll andra komponenter, som 

till exempel sparad semester, som därför gjorde lönespecifikationerna ojämförbara 

med den beräkning vi gjort av det tidigare systemet.    

 
Tabell 5 – Timmar i januari 2014 med det tidigare lönesystemet, rundvirkeschaufför. 
Arbetad tid 183,20 timmar. 
Övertid 23,20 timmar. 
Timlön 160 x 131,55* = 21 048 
Övertid 23,20 x (131,55 x 1,5)* = 4 577,94 
Premiekomp 183,20 x 7* = 1 282,4 
Dagtraktamente 183,20 x 3* = 549,6 
Ob-tillägg 183,20 x 13,68* = 2 506,18 
Skifttillägg 183,20 x 6,58* = 1 205,46  
Total garantilön** 5 543,64 
Intäktslön från feb 2012 3 920,00 
Månadslön med 
garantilön/intäktslön 

31 169,58/29 545,94 

Resultatlön 12% av resultatet per bil som fördelas till 
chaufförerna beroende på procentuell andel av 
totala arbetade timmar under ett år.  

* Siffror hämtade från tabeller i empirin om garantilön. 
** Premiekomp, dagtraktamente, ob-tillägg och skifttillägg. 
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Tabell 6 – Timmar i januari 2014 med det nya lönesystemet, rundvirkeschaufför. 
Månadslön 23 539* 
Övertid 23,20 x (135,29 x 1,5)* = 4 708 
Premiekomp 183,20 x 5* = 916 
Ob-tillägg enkelt 40 x 28,15* = 1 126 
Ob-tillägg 
kvalificerat 

26 x 56,3* = 1 463,80 

Skifttillägg** (135,29x2)x4= 1 082,32 
Total månadslön 32 835 
Resultatbonus  32% av bilens resultat som fördelas på lastbilens 

chaufförer.  
* Siffror hämtade från tabeller i empirin om garantilön. 
** Lastbilschaufförerna får två timmar extra lön per vecka, fyra veckor per månad. Uträkning enligt 
lönespecifikationer.  

 
Tabell 7 – Timmar i januari 2014 med det tidigare lönesystemet, flisvirkeschaufför. 
Arbetad tid 188,10 timmar.  
Övertid 23,10 timmar. 
Timlön 165 x 131,55* = 21 705,75 
Övertid 23,10 x (131,55 x 1,5)* = 4 558,2 
Premiekomp 188,10 x 7* = 1 316,7  
Dagtraktamente 188,10 x 3* = 564,3 
Ob-tillägg 188,10 x 13,68* = 2 573,32 
Skifttillägg 188,10 x 6,58* = 1 237,7  
Total garantilön** 5 692,02 
Intäktslön från feb2012 6 459,56 
Total månadslön med 
garantilön/intäktslön 

31 955,85/ 32 723,51 

Resultatlön 9% av resultatet per bil som fördelas till 
chaufförerna beroende på procentuell andel av 
totala arbetade timmar under ett år. 

* Siffror hämtade från tabeller i empirin om garantilön. 
** Premiekomp, dagtraktamente, ob-tillägg och skifttillägg 
 
Tabell 8 – Timmar i januari 2014 med det nya lönesystemet, flisvirkeschaufför. 

* Siffror hämtade från tabeller i empirin om garantilön. 
 

 

Månadslön 23 539* 
Övertid 23,10 x (131,55 x 1,5)* = 4 558 
Premiekomp 188,10 x 5* = 940,5 
Ob-tillägg 46,50 x 28,15* = 1 308,98 
Skifttillägg 188,10 x 6,76* = 1 271,56  
Total månadslön 31 618,04 
Resultatbonus 28% av resultatet för flisgruppen som fördelas efter 

hur många timmar man jobbat.  



  
 

 61 

När vi analyserar våra beräkningar på förändringen ser vi att den totala månadslönen 

inte skiljer sig så mycket vad det gäller grunderna i de båda avtalen. Utifrån vår 

jämförelse kan vi se att lönerna i sig inte har förändrats till det sämre. 

Rundvirkeschauffören skulle till och med få en högre lön med det nya 

belöningssystemet. Månadslönen i det nya belöningssystemet gör att de har en högre 

lön nu, jämfört med om de hade haft en timlön. Detta är en bidragande faktor till att 

månadslönen nu inte är lägre än tidigare. Förändringen av ob-tilläggen har också 

påverkat den totala månadslönen. Tidigare fick lastbilschaufförerna samma ob-tillägg 

oavsett vilken tid på dygnet de arbetade och för varje arbetad timme. I det nya 

belöningssystemet spelar det roll om de arbetar dag eller natt och de får inte heller 

ob-tillägg för varje arbetad timme. Vi kan se att detta påverkar flisvirkeschauffören 

som bara arbetar dag nu, men för rundvirkeschauffören som arbetar både dag och 

natt är ob-tillägget lika stort båda åren. Detta är en bidragande orsak till att 

flisvirkeschaufförens totala månadslön är lägre år 2014 än år 2010. Vi anser dock att 

denna förändring var nödvändig, då det nu är ett mer rättvist system, eftersom de nu 

får mer betalt för obekväma arbetstider, vilket är syftet med ett ob-tillägg.  

 

Enligt våra beräkningar är inte det nya belöningssystemet sämre för 

lastbilschaufförerna. Hade Åkeriet haft ett mindre gynnsamt belöningssystem 

tidigare, hade lastbilschaufförernas negativa inställning förmodligen inte varit så 

tydlig, eftersom vår analys indikerar på mer rättvisa och inte en försämrad lön. 

Problemet är att det tidigare belöningssystemet var för generöst, samtidigt som 

lastbilschaufförerna inte förstår vissa delar med det nya belöningssystemet. Detta har 

bland annat gjort att lastbilschaufförerna gärna jämför den tidigare intäktslönen med 

den nya resultatbonusen, något som inte är helt jämförbart. Återigen anser vi att detta 

problem har uppstått på grund av den bristande implementeringen, där 

lastbilschaufförerna fått för lite information. Smitt (2002) säger att ett lönesystems 

storlek och utformning inte får påverka den anställdes lönemässiga grundtrygghet. 

Enligt vår analys anser vi inte att det nya belöningssystemet påverkar 

lastbilschaufförernas grundtrygghet, då de har en fast månadslön som inte har 

minskat och som de vet att de är garanterade. Ur lastbilschaufförernas perspektiv kan 

grundtryggheten ha påverkats, då de varit vana att få en viss lön varje månad, vilken 

nu har försämrats. Detta kan ha påverkat lastbilschaufförernas missnöje och 
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motivation. Utifrån denna diskussion anser vi att det förmodligen inte hade blivit lika 

mycket negativ kritik från lastbilschaufförernas sida, om Södra Skog hade lyckats 

stoppa det olagliga övertidsarbetet vid ett tidigare skede, vilket 

produktionsenhetschefen också nämnde att de hade försökt göra. Då hade inte en 

förändring av övertidsarbetet kopplats så starkt till förändringen av det nya 

belöningssystemet och omställningen hade inte varit lika stor.  

 

5.8 Bättre samarbete mellan lastbilschaufförerna 
Enligt Södra Skog var en ambition att samarbetet mellan lastbilarna skulle öka med 

det nya belöningssystemet. Åkerichefen berättade att uppöppnandet av 

virkesfördelningen, som skedde under våren 2013, skulle hjälpa till att öka 

samarbetet, då lastbilschaufförerna skulle se varandras arbete. Hon berättar att Södra 

Skog inte såg någon direkt förändring av samarbetet då, utan istället ökade 

samarbetet först när det nya belöningssystemet trädde i kraft. Även 

lastbilschaufförerna anser att samarbetet mellan lastbilarna har blivit bättre den 

senaste tiden, dock anser de inte att det främst beror på det nya belöningssystemet. 

De framhåller istället faktorer som interna stridigheter mellan lastbilschaufförer, 

pengagirighet och personkemi. Däremot är det två lastbilschaufförer som säger att 

det nya belöningssystemet gör det enklare för dem att samarbeta tack vare bättre 

logistik.  

 

Vi anser att en kombination av åkerichefens och lastbilschaufförernas åsikter har lett 

till det ökade samarbetet. Kaplan & Atkinson (1998) säger att gruppbaserad belöning 

uppmuntrar till samarbete, vilket stämmer överens med Södra Skogs ambition och 

tillvägagångssätt, eftersom de nu baserar belöningen mer på gruppens resultat än 

tidigare. Baserat på denna teori anser vi att det ökade samarbetet främst beror på 

förändringen av den mer gruppanpassade bonusen, även om lastbilschaufförerna inte 

har samma synsätt på denna förändring. Carlsson (2010) säger att arbetet med 

belöningssystemets utformning inte tar slut när det har införts, utan det behövs 

ständigt tillämpas och anpassas. I och med att belöningssystemet fortfarande är 

relativt nytt anser vi att det är för tidigt att se några betydande effekter, då 

lastbilschaufförerna fortfarande anpassar sig till det nya belöningssystemet, vilket 

även innebär att resultatbonusen inte har gett full effekt.  
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Kohn (1993a) beskriver en risk med belöningssystem och att de anställda är 

kontrollerade, att intresset kan minska och påverka människans arbete när den drivs 

av belöningar. Det nya IT-systemet, där lastbilschaufförerna kan se varandras arbete, 

innebär att de numera kan kontrollera varandra. Enligt Kohn skulle detta kunna leda 

till att lastbilschaufförernas intresse minskar, vilket vi inte anser att det har gjort, utan 

snarare har denna möjlighet bidragit till ett ökat samarbete mellan 

lastbilschaufförerna.  

 

Med det nya belöningssystemet var en av Södra Skogs ambitioner att öka samarbetet 

mellan lastbilarna och därför valde de att delvis gå över till en mer gruppbaserad 

resultatbonus. Södra Skogs ambition ligger i linje med det Kaplan & Atkinson (1998) 

skriver om, att belöning på individnivå inte uppmuntrar till samarbete utan det krävs 

en gruppbaserad belöning, vilket också styrks genom av Svensson & Wilhelmsson 

(1998). Ett problem som dock kan uppstå med en gruppbaserad belöning är, enligt 

Kaplan & Atkinson, att systemet kan medföra free-riding. Problemet skulle kunna 

ses på de tidigare lågpresterande lastbilschaufförerna, som har fått en högre lön i och 

med det nya belöningssystemet. Eventuellt arbetar och presterar de på samma sätt 

som tidigare, men nu får de ta del av en gemensam bonus i det nya 

belöningssystemet, vilken höjs tack vare de högpresterande lastbilschaufförernas 

arbete.   

 

5.9 Ökad lönsamhet  
Genom belöningssystemet vill företag uppnå större effektivitet, minskade kostnader 

och en högre lönsamhet (Smitt, 2002). Utifrån vår studie av de finansiella 

rapporterna kan vi se att det nya belöningssystemet har fått de effekter som Södra 

Skog hoppades på. Till exempel att lastbilarnas resultat har ökat, främst beroende på 

att deras kostnader har minskat. Vi kan även se att lastbilarnas intäkter har minskat 

mellan åren 2012 och 2014. Denna förändring anser vi kan bero på att 

lastbilschaufförernas motivation har minskat. Samtidigt som andra faktorer också 

kan ha påverkat intäkterna, till exempel konjunktursvängningar. De studerade 

lönekostnaderna har sjunkit med 15 procent mellan de studerade åren. Av 

lönekostnaden bestod tolv procent av intäktslön år 2012. I och med att intäktslönen 
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inte finns med i 2014 års finansiella rapporter och att lönekostnaderna sjönk med 

motsvarande procent som intäktslönen var, kan vi konstatera att det är intäktslönen 

som till stor del har minskat lönekostnaderna och inte att grundlönen har försämrats, 

vilket också styrks av vår tidigare beräkning. Denna slutsats kan anses hård, eftersom 

controllern påpekade att rapporterna inte var helt jämförbara åren emellan. Vi kan 

inte heller dra slutsatsen att det endast är det nya belöningssystemet som har påverkat 

lönsamheten, utan andra faktorer spelar givetvis in, till exempel de 

resultatförbättrande åtgärderna 2012-2013, efterfrågan på Åkeriets tjänster och olika 

periodisering av kostnader.  

 

Som controllern nämnde var det svårt att se någon konkret förändring för 

löneadministrationskostnaderna. Men enligt åkerichefen och ekonomiassistenten 

samt lastbilschaufförerna, har arbetstiden med lönerapporteringen minskat och 

därmed anser vi också att en effekt borde vara lägre löneadministrationskostnader. 

Dock är denna effekt för tidig att utläsa, då implementeringen av IT-systemet var 

dyrt och fortfarande släpar i de finansiella rapporterna.  
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6. Slutsats och reflektioner  
I slutsatsen redovisas vårt resultat av studien. Vi besvarar syftet med uppsatsen 

utefter vår problemformulering.  I avsnittet kommer vi också reflektera över vårt 

arbete och ge förslag till vidare forskning. 

 

Huvudsyftet med denna studie är att utvärdera det nya belöningssystemet och hur det 

har påverkat lastbilschaufförerna inom Södra Skogs åkeri. Ett delsyfte är också att 

utvärdera vilka effekterna är för Södra Skogs åkeri. Vi ska även beskriva vilka 

faktorer av förändringen som har påverkat lastbilschaufförerna. 

 
6.1 Det nya belöningssystemet  
Södra Skogs åkeri har ett belöningssystem som följer Transportavtalet, med tillägg i 

form av en resultatbonus, utformad av Södra Skog. Lastbilschaufförerna har en 

månadslön. De får också premiekompensation för varje timme de är tillgängliga för 

arbetsgivaren. Skifttillägg får de som två timmars extra lön per vecka samt två olika 

ob-tillägg beroende på vilken dag och tid på dygnet de arbetar. De har en 

resultatbonus som betalas ut månadsvis och baseras på lastbilens senaste tolv 

månaders snittresultat, med ett visst avkastningskrav. Flisvirkeschaufförerna har en 

resultatbonus, baserad på hela flisgruppens resultat, medan rundvirkeschaufförerna 

har 75 procent baserat på rundvirkesgruppen och 25 procent på den enskilda 

lastbilen. Av lastbilarnas resultat får flisvirkeschaufförerna 28 procent och 

rundvirkeschaufförerna 32 procent.  

 

De största skillnaderna från det tidigare belöningssystemet är att intäktslönen är 

borttagen och att lastbilschaufförerna har en månadslön istället för den tidigare 

timlönen. En annan stor skillnad är förändringen av ob-tilläggen, då 

lastbilschaufförerna alltid fick samma ob-tillägg för alla timmar i det tidigare 

belöningssystemet.  

 

Andra stora förändringar som också har påverkat lastbilschaufförernas syn på 

förändringen är transPA, som har förenklat tidsrapporteringen och 

löneadministrationen. Även den förbjudna övertiden är en faktor som har påverkat 

lastbilschaufförerna.  
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6.2 Hur har lastbilschaufförerna uppfattat förändringen av 

belöningssystemet? Vilka faktorer är det som lett till 

lastbilschaufförernas positiva och negativa reaktioner?   

Överlag är lastbilschaufförerna missnöjda med det nya belöningssystemet. De har 

uppfattat förändringen som något påtvingat och orättvist. Lastbilschaufförerna har 

fått för lite information om att en förändring skulle ske och vad förändringen skulle 

innebära. Detta har resulterat i att lastbilschaufförerna idag har för lite kunskap om 

syftet till förändringen och om det nya belöningssystemet. Ytterligare en faktor till 

lastbilschaufförernas missnöje är att de flesta anser att de får mindre pengar utbetalt 

varje månad, vilket stämmer, eftersom Södra Skog har tagit bort intäktslönen och det 

förbjudna övertidsarbetet för lastbilschaufförerna. Lastbilschaufförerna anser också 

att moroten till att arbeta det lilla extra har tagits bort och att de har blivit orättvist 

behandlade, eftersom alla inte har möjlighet att göra samma resultat. De känner sig 

mindre uppskattade och inte lika viktiga för Södra Skog som tidigare.  

 

En faktor som har lett till positiva reaktioner hos lastbilschaufförerna är främst att 

tidsrapporteringen har blivit enklare, mindre tidskrävande och att fördröjningen av 

utbetalningarna nu är eliminerad. Andra faktorer som har bidragit till positiva 

reaktioner är att övertid kan plockas ut i kompensationsledighet, att ob-tilläggen är 

mer rättvisa och att de har ett förutbestämt månadsschema.   

 

6.3 Anser lastbilschaufförerna att deras motivation har förändrats 

och i så fall på vilket sätt? 

Mer än hälften av lastbilschaufförerna anser att deras motivation har förändrats till 

det sämre. De anser att moroten försvann när intäktslönen togs bort och att den nya 

resultatbonusen är för låg. De resterande lastbilschaufförerna anser att deras 

motivation är densamma. De påpekar att det nya belöningssystemet är sämre och att 

motivationen borde ha försämrats, men de säger att det är svårt att ändra sitt 

beteende.  
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6.4 Vilka är effekterna av förändringen av belöningssystemet?  

Genom denna studie kan vi dra slutsatser om att vissa effekter har uppstått på grund 

av förändringen av det nya belöningssystemet. Dessa effekter hade inte uppstått om 

förändringen inte hade skett. Vi har identifierat följande effekter; 

• Lönsamheten för Åkeriet har förbättrats.  

• Samarbetet mellan lastbilschaufförerna har förbättrats.  

• Olagligt övertidsarbete har eliminerats. 

• Effektivare tidsrapportering och löneadministrering.  

• Sårbarheten i det tidigare belöningssystemet har eliminerats, då fler personer är 

insatta i det nya belöningssystemet.  

• Ett mer rättvist belöningssystem.  

• Relationen mellan lastbilschaufförerna och ledningen har blivit konfliktfylld. 

• Missnöjda lastbilschaufförer.  

• Södra Skogs åkeri är inte längre en lika attraktiv arbetsplats.   

• Lastbilschaufförernas motivation har minskat och de känner sig inte längre lika 

uppskattade.  

 

6.5 Har förändringen påverkat Södra Skogs åkeri 

lönsamhetsmässigt?  

Vid förändringen av belöningssystemet var tanken att kostnaderna för Åkeriet skulle 

förbli desamma. Genom vår studie har vi kunnat konstatera att lönsamheten för 

Åkeriets lastbilar har ökat med drygt 400 procent och att lönekostnaderna har 

minskat med 15 procent. Denna förändring är inte helt pålitlig, då jämförbarheten 

mellan åren är något bristande. Trots detta är vår slutsats att förändringen av det nya 

belöningssystemet har påverkat lönsamheten i denna riktning, eftersom 

lönekostnaderna har minskat med motsvarande procentdel av den tidigare 

intäktslönen. Den ökade lönsamheten för Åkeriets lastbilar beror inte enbart på att 

lönekostnaderna har sjunkit, utan även på att andra kostnader har sjunkit. Detta har 

resulterat i att de totala kostnaderna har sjunkit mer än intäkterna.  
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6.6 Slutord  
Södra Skogs belöningssystem är utformat på ett korrekt sätt, utifrån vad teorin säger 

med lön, bonus och förmåner. Södra Skog har även uppfyllt de syften de hade med 

förändringen av belöningssystemet.  

 

Vår slutsats är att en förändring var nödvändig, då intäktslönen triggade 

lastbilschaufförerna att arbeta olagligt. En nackdel vi ser i det nya belöningssystemet 

är resultatbonusen, eftersom lastbilschaufförerna har olika förutsättningar för att göra 

positiva resultat. Cheferna, den fackliga adjungerande representanten och 

lastbilschaufförerna påpekar de olika förutsättningarna och därför anser vi det 

orättvist att basera bonusen på något som inte går att påverka. Precis som både Smitt 

(2002) och Carlsson (2010) säger är det viktigt att kunna påverka sin lön, vilket vissa 

lastbilschaufförer inte kan med den nya resultatbonusen, vilket de kunde med den 

tidigare intäktslönen. En lärdom som kan dras utifrån detta är att företag bör anpassa 

lönen efter arbetsuppgifterna och förutsättningarna som finns. Om inte det går får de 

anpassa arbetsuppgifterna efter lönen, vilket i Södra Skogs fall skulle innebära att de 

måste ändra förutsättningarna för lastbilschaufförerna, eftersom intäktslönen inte 

längre är ett alternativ.        

 

Ytterligare en slutsats vi drar, är att missnöjet om att lastbilschaufförerna har fått en 

lägre lön, beror på att det tidigare belöningssystemet var för generöst. Då behövde 

inte lastbilschaufförerna tänka på kostnaderna för att öka sin lön. Till viss del anser 

vi missnöjet befogat, eftersom utbetalningarna har minskat i och med den borttagna 

intäktslönen. På så vis är det nya belöningssystemet sämre. Men vår analys visar på 

att grunderna i det nya belöningssystemet faktiskt har blivit bättre. Detta främst för 

att lastbilschaufförerna har en månadslön, samtidigt som ob-tillägget har blivit mer 

rättvist. Utifrån detta resonemang vill vi påstå att det nya belöningssystemet är bra 

och att det tidigare, för generösa, belöningssystemet var för bra. Detta gör att 

lastbilschaufförerna inte uppfattar det nya belöningssystemet positivt. Den stora 

omställningen förstärks genom att det olagliga övertidsarbetet stoppades strax innan 

det nya belöningssystemet började gälla. Även detta påverkade löneutbetalningarna 

och således lastbilschaufförernas missnöje. Denna orsak till missnöje beror inte på 

förändringen av belöningssystem, utan borde behandlats vid ett tidigare skede.  
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En brist i och med förändringen är att implementeringen av belöningssystemet har 

skötts på ett inte helt korrekt sätt, vilket även styrks av Kotters (1995) teori. 

Implementeringen brister i flera av de steg Kotter tar upp i sin modell för en effektiv 

förändring. Problemet är att implementeringen var otydlig och att kommunikationen 

var bristande, vilket har lett till lastbilschaufförernas kunskapsbrist och missnöje. 

Även Smitt (2002) belyser vikten av att kommunicera ett belöningssystem. Om 

kommunikationen varit tydlig och gett lastbilschaufförerna den information och 

kunskap som krävs för att förstå syftet med förändringen och belöningssystemet i sig, 

vilken vi har fått genom denna studie, hade lastbilschaufförerna fått en annan 

förståelse och missnöjet varit mindre.  

 

6.7 Reflektioner 
En fråga vi nu kan ställa oss är; Vems ansvar är kommunikationen? Vi anser att det 

är både ledningen och anställdas ansvar att kommunicera. Det är ledningens ansvar 

att få ut information om en förändring och det är lika mycket de anställdas ansvar att 

ta till sig den information som ges. I Södra Skogs fall brister kommunikationen redan 

i början av implementeringen, då informationen om förändringen är minimal, vilket 

vi anser är ledningens ansvar. Samtidigt hade Södra Skogs åkeri informationsträffar 

innan det nya belöningssystemet började gälla och där anser vi att det är 

lastbilschaufförernas ansvar att gå på dessa och ta del av den informationen. 

Lastbilschaufförernas okunskap om resultatbonusen är ledningens fel, då de inte har 

informerat om denna på ett tydligt sätt, eftersom den endast nämndes under en 

julträff, ett par månader efter den trätt i kraft. Implementeringen brister även, enligt 

Carlssons (2010) teori om att anställda och fackliga representanter bör vara delaktiga 

i utformningen av ett nytt belöningssystem, då bara ledningen varit delaktiga i 

utformningen. Utifrån detta resonemang kan vi dra lärdomar om hur viktig 

implementeringen är vid en förändring, samt vikten av att förändringen 

kommuniceras på ett tydligt sätt för att accepteras. Det är även viktigt att ledningen 

har kunskap om hur en implementering bör gå till, för att resultatet ska bli så bra som 

möjligt. 
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Tyvärr gav inte de studerade lönespecifikationerna det resultat och den analys vi 

hoppades att denna studie skulle ge. Läsaren bör ha i åtanke att lönespecifikationerna 

har varit svåra att jämföra. Dels på grund av att intäktslönen varit svår att härleda och 

omräkna och dels på grund av variation i posterna på lönespecifikationerna, till 

exempel poster som sparad semester som inte tillhör avtalet. Men vi anser ändå att de 

slutsatser och analyser vi har gjort antyder att en effektförändring har uppstått, då vi 

har analyserat grunderna i de två belöningssystemen. 

 
De intervjuade lastbilschaufförerna motsvarar 15 procent av det totala antalet 

lastbilschaufförer. Detta bör läsaren ha i åtanke, då det kan ha påverkat slutsatserna i 

en felaktig riktning. Om mer tid hade funnits och omfattningen på arbetet hade varit 

större hade en mer utförlig empiriundersökning kunnat utföras, vilket hade skapat 

större pålitlighet i slutsatserna.   

 

I ett tidigt stadie av implementeringsfasen hade Södra Skogs åkeri en annan facklig 

representant med i förhandlingarna, som vi tyvärr inte har haft kontakt med på grund 

av att han har slutat arbeta för Södra. Detta har lett till brister i informationen om hur 

facket sett på förhandlingarna. 

 

6.8 Förslag till vidare forskning 
Genom vår analys har vi kommit fram till både positiv och negativ kritik mot det nya 

belöningssystemet. Precis som Carlsson (2010) beskriver är det svårt att utforma ett 

fulländat belöningssystem på en gång. Detta är något som Södra Skog ständigt 

kommer behöva utvärdera och anpassa efter företagets förutsättningar. Det nya 

belöningssystemet har inte fått full effekt, då vissa effekter kan ses på en gång, 

medan andra uppkommer betydligt senare. Vår studie kan ses som en pilotstudie och 

genom denna skulle mer specifika enkäter kunna utformas. Därför skulle vi föreslå 

att göra en liknande effektutvärdering för Södra Skogs åkeri, om ett eller två år, när 

belöningssystemet varit i bruk ett tag. Vårt förslag är då att göra en kvantitativ 

undersökning, där alla berörda parter intervjuas, såväl lastbilschaufförer som ledning, 

för att få ett mer pålitligt resultat.  
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Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att studera andra företag, för att se hur 

deras implementeringsprocess har gått till. Genom en sådan studie skulle det gå att 

utläsa likheter och skillnader mellan företag, hur stor vikt företag lägger vid 

implementeringsfasen och om det påverkar de anställdas syn på förändringen.    

  



  
 

 72 

Källförteckning  

Tryckta källor 
Anthony, Robert N. & Govindarajan, Vijay (2007). Management control systems. 12. 

ed. Boston, Mass.: McGraw Hill 

Anthony, Robert N., Govindarajan, V., Hartmann, Frank G. H., Kraus, K. & Nilsson, 

G (2014). Management control systems. European edition. Berkshire: McGraw Hill 

Deegan, Craig & Unerman, Jeffrey (2011). Financial Accounting Theory. Second 

european edition. Berkshire: McGraw Hill   

Bryman, Alan & Bell, Emma (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. 

uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 

Carlsson, Pål (2010). Lönesättning. 3. uppl. Näsviken: Björn Lundén information 

Cuevas-Rodríguez, Gloria.  Gomez-Meija,  Luis R & Wiseman, Robert M.  (2012) 

Has Agency Theory Run its Course?: Making the Theory more Flexible to Inform the 

Mangement of Reward Systems,  Corporate Governance: An International Review. 

Nov2012, Vol. 20 Issue 6, p526-546. 21p. 

 

Diener, E & Crandall, R (1978). Ethics in Social and Behavioral Research. Chicago: 

University of Chicago Press 

 

Gummesson, Evert (2000). Qualitative methods in management research. 2. ed. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage 

Jensen, Micael C. & Meckling, William H. (1976) Theory of the Firm: Managerial 

Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 

October, V. 3, No. 4, pp. 305-360. 

 

Kaplan, Robert S. & Atkinson Anthony A.  (1998). Advanced management 

accounting. 3. ed. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall 



  
 

 73 

Kohn, Alfie (1993a) Why incentive plans cannot work, Harvard Business Review. 

Sep/Oct93, Vol. 71 Issue 5, p54-63. 8p. 4 Color Photographs, 2 Charts. 

    

Kohn, Alfie (1993b) For Best Results, Forget the Bonus, New York Times, 17 

October  

     

Kotter, John P. (1995) Leading change: why tranformation efforts fail, Harvard 

Business Review. Mar/Apr95, Vol. 73 Issue 2, p59-67. 9p. 4 Color Photographs, 1 

Chart. 

 

Kotter, John P. (1996). Leading change. Boston, Mass.: Harvard Business School 

Press 

Lindblom, Hans (1996). Lön och belöning: idébok i praktisk lönesättning : 

arbetsrelaterad, personrelaterad och resultatrelaterad lön : helhetssyn på resultat, 

arbetsmotivation, chefsskap, lön och belöningar. 1. uppl. Uppsala: Konsultförl. 

Nilsson, Henrik, Isaksson, Anders & Martikainen, Teppo (2002). Företagsvärdering: 

med fundamental analys. Lund: Studentlitteratur 

Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. 2. uppl. Stockholm: Liber 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Paul, Ann-Sofie & Alm, Ove (1991). Belöningar och belöningssystem. Stockholm: 

Sveriges personaladministrativa fören. 

Persson, Bo & Lundgren, Caj (1994). Incitamentlöner: lönepolitik, arbetsmotivation, 

produktivitet. 1. uppl. Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle)     

 

Samuelson, Lars A. (2008) Controllerhandboken, Malmö: Liber  

 



  
 

 74 

Smitt, Raoul (2002). Belöningssystem: nyckeln till framgång. 1. uppl. Stockholm: 

Norstedts juridik 

Spitzer, Dean R. (1996) “Power Rewards: Rewards That Really Motivate”, 

Management Review, May96, p. 45ff. 

Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och 

praktik. Lund: Studentlitteratur 

Svensson, Arne & Wilhelmson, Lasse (1988). Belöningssystem. 1. uppl. Solna: SIPU 

Södras årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 
 
Thielke, Stephen (2012). Maslow's Hierarchy of Human Needs and the Adoption of 

Health-Related Technologies for Older Adults, Ageing International Volume: 37 

Issue: 4 p. 470-488.  

Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

Transportavtalet. 2013. Biltrafikens Arbetsgivarförbund & Svenska 

Transportarbetareförbundet.  

Elektroniska källor 
Internetkälla 1 

Nationalencyklopedin, 2014. (2014-01-04)  

http://www.ne.se/hawthorne-effekt  

Internetkälla 2 

Ekonomistas, 2009. Robert Östling. (2014-04-01) 

http://ekonomistas.se/2009/06/04/ar-vi-flitigare-under-lampans-sken/  

Internetkälla 3 

Skatteförvaltningen, 2014. (2014-04-30) 

http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Kilometerersattning_och_dagtraktamente  

Internetkälla 4 

Nationalencyklopedin, 2014. (2014-04-30) 

http://www.ne.se/kompensationsledighet 

Internetkälla 5 



  
 

 75 

Transportarbetareförbundet, 2014. Lars Lindgren. (2014-04-07) 

http://www.transport.se/Om-Transportarbetareforbundet/  

 

Muntliga källor 
Forss, Åsa, 2014: muntl. 2014-04-01 

Johansson, Birgitta, 2014: muntl.  2014-04-01  



  
 

 

Bilaga 1 
Intervjuguide till åkerichefen och ekonomiassistenten 
• Hur såg det gamla belöningssystemet ut?  

• Vilka för- och nackdelar fanns det med det tidigare belöningssystemet?  

• Hur ser det nya belöningssystemet ut?  

• Hur tror du att chaufförerna ser på förändringen av det nya belöningssystemet?  

• Vilka för- och nackdelar finns det med det nya belöningssystemet?  

• Vad innebär premiekompensation? 

• Resultatbonus, är det något som har kommit med Transportavtalet eller är det 

något ni har valt?  

• Får chaufförerna några icke-monetära belöningar? 

• Varför ändrade ni belöningssystem?  

• Har ni märkt att chaufförerna är missnöjda? Vad är det de har klagat på? 

• Är lastbilschaufförerna egna eller är det anställda på företag?  

• Hur nära arbetar du chaufförerna?  

• Anser du att chaufförernas prestation har förändrats sen det nya 

belöningssystemet infördes?  

• Ser du någon förändring av lönsamheten? För Södra Skog och/eller för 

respektive lastbil? 

• Kan chaufförerna påverka sina arbetstider?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Intervjuguide till produktionsenhetschefen 
• Vi har uppfattat det gamla systemet såhär; Timlön, de fick en grundlön som de 

var garanterade där det var samma ob-tillägg, premiekompensation, 

dagtraktamente, och skifttillägg till alla. De fick en intäktslön, som baserades på 

intäkterna per bil. Kom de inte upp i denna grundnivå betalades en 

mellanskillnad ut en gång per år? Chaufförerna fick även en resultatlön utbetalad 

en gång per år. Denna var baserad på en enskild bils nettovinst.  

Är det något vi missat i det gamla systemet? 

• Det nya systemet: Grundlön, ob-tillägg, skifttillägg, premiekompensation och 

arbetstidsförkortning. Ob-tillägget är nu olika för olika arbetstider. 

Premiekompensationen är också olika, beroende på hur länge man har jobbat 

och skifttillägget följer grundlönen, så även det varierar. Övertiden är också 

förändrad, idag får man övertid per dag och tidigare var det per månad.  

Är det något vi missat med det nya systemet? 

• Vilka för- och nackdelar ser du med det gamla systemet, respektive det nya 

systemet? 

• Hur gick implementeringen till vid införandet av det nya belöningssystemet? 

Hur var kommunikationen? Hur var reaktionen bland chaufförerna? 

• Vad var syftet med förändringen? 

• Vilka är effekterna av förändringen hos Södra Skog? Ser ni förändring av 

lönsamheten, antingen till Södra Skog eller respektive bil? Ser man förändring 

av chaufförernas prestationer/motivation? 

• Hur tror du att chaufförerna ser på förändringen av belöningssystemet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Intervjuguide till den facklige adjungerande representanten  

• Hur länge har du varit tillfällig facklig representant?  

• Var det facket som inte ville skriva på det gamla avtalet igen eller var det Södra 

Skog som tryckte på en förändring?  

• Varför ville facket ändra system?  

• Varför ville Södra Skog ändra system? Vad var syftet? Andra syften?  

• Hur blev chaufförerna informerade?  

• Skulle resultatbonusen också börja gälla från det här datumet? 

• Blev alla chaufförer kallade till ett möte för att gå igenom det nya 

avtalet/systemet, av antingen Södra Skog och/eller facket?  

• Hur fick chaufförerna reda på att de skulle få ett nytt belöningssystem (ej 

bonus)? 

• Vi har pratat med en del chaufförer och en del säger att det var ett möte och en 

del säger att det blev ett smyginförande → Vad stämmer egentligen? Har alla 

blivit kallade? 

• Vilka anser du är de största skillnaderna mellan det gamla och det nya systemet?  

• Vilken kontakt har du med chaufförerna idag?  

• Vilka faktorer är det som de klagar på? 

• Vilka faktorer är de nöjda med?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Intervjuguide till lastbilschaufförerna 

• Hur länge har du jobbat på Södra Skog? Jobbar du mest dag eller natt eller är det 

ungefär lika? och hur insatt är du i det nya belöningssystemet? Vet du vilka delar 

det består av?  

• Är du med i facket? Fick du information från facket/Södra Skog eller båda?  

• Hur upplevde du införandet av det nya belöningssystemet och informationen 

kring det? Förmedlades förändring på ett bra sätt?   

• Vad tror du Södra Skog vill uppnå med förändringen av belöningssystemet? Vad 

tror du är syftet med förändringen? Facket: Tror du det var det enda syftet?   

• Övertid - vilken information har ni fått kring den förändringen?! 

• Hur har du upplevt förändringen av det nya systemet? → Vad anser du det är 

som har förändrats i med det nya systemet? Tycker du rätt saker belönas? Är 

nuvarande belöningssystem rättvist? rätt saker belönas. rättvist!  

• Anser du att din motivation har förändrats med det nya belöningssystemet? → 

Varför/varför inte, hur har motivationen förändrats?  

• Är det någon faktor som du tycker är positiv med det nya systemet? 

Varför/varför inte? 

• (Är du nöjd med nuvarande typ av belöningssystem? Om nej, vilka delar skulle 

du vilja ändra på och varför?) 

• Vilka nackdelar tycker du det fanns med det gamla belöningssystemet? Varför?  

• Hur upplever du att samarbetet mellan bilarna är? Har det förändrats sen 

införandet av det nya belöningssystemet? Vad beror det på?  

  



  
 

 

Bilaga 2 
Tabell 9 - Rundvirkeschaufför 4 år, februari 2010  
Benämning  Datum Text  Antal Pris/ 

enhet  
Belopp 

Månadslön 100101–
100131 

 152,00 122,50 18 620,00 

Resultatlön  100101-    29 281,00 
Sparad semester 091201-

091207 
 5,00 2 640,50 13 202,50 

Semesteravdrag 091201-
091207 

 40,00- 122,50 4 900,00- 

Helgdagslön 191224–
091201 

 8,00 122,50 980,00 

Helgdagslön 091231-   8,00 122,50 980,00 
Helgdagslön 091225-  8,00 122,50 980,00 
Utfyllnadstimlön 100101  1,00 122,50 122,50 
Intäktslön 100101-  155,50 44,51 6 921,31 
Summa 
Bruttolön 

    66 187,31 

Prel. Skatt  Beräknad 
på: 36 906 

  11 392,00- 

Prel. skatt enl. 
eng.  

 Beräknad 
på: 29 281 

  16 982,00- 

NETTOLÖN     37 813,31 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Periodvärden 

Bruttolön 66 187,31 
Skatt 28 374,00- 
Arbetad tid 113,00 
Frånvarotid 40,00- 
Övertid  



  
 

 

 
Tabell 10 - Rundvirkeschaufför 4 år, februari 2012 
Benämning  Datum Text  Antal Pris/ 

enhet  
Belopp 

Timlön 120101- Trpled dec 85,00 98,45 8 368,25 
Timlön 120101–

120131 
 168,00 131,55 22 100,00 

Resultatlön 120101-    13 200,00 
Ötid bet 50 % 120101-  15,00 197,33 2 959,95 
Helgdagslön 120101-  8,00 131,55 1 052,40 
Km- ersättning 
egen bil 

120101-  85,00 1,43 121,55 

Utfyllnadstimlön 120101-  8,00 131,55 1 052,40 
Intäktslön 120101-  98,00 49,24 3 920,00 
Summa 
Bruttolön 

    52 975,15 

Prel. Skatt  Beräknad 
på: 39 775 

  12 332,00- 

Prel. Skatt enl. 
eng.  

 Beräknad 
på: 13 200 

  7 656,00- 

Km ers. Egen bil 
sk 

  85,00 1,85 157,25 

Km ers. Egen bil 
sk 

  140,00 1,85 259,00 

NETTOLÖN     33 403,40 
 
 
 Periodvärden 

Bruttolön 52 975,15 
Förmåner  
Skatt 19 988,00- 
Arbetad tid 191,00 
Frånvarotid  
Övertid 15,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Tabell 11 - Rundvirkeschaufför 4 år, februari 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benämning  Datum Text  Antal Pris/ 
enhet  

Belopp 

Månadslön 140201–
140228 

   23 539,00 

Ob-tig enkelt   40,00 28,15 1 126,00 
Ob-tig kvalificerat   26,00 56,30 1 463,80 
Skifttillägg    4,00 270,56 1 082,24 
Ötid bet 50 % 140101–

140101 
 23,20 202,92 4 707,74 

Premiekompensation 140101–
140101 

 183,00 5,00 915,00 

Summa bruttolön     32 833,78 
Prel. Skatt  Beräknad 

på: 32 833 
  8 841,00- 

NETTOLÖN     23 992,78 

 Periodvärden 
Bruttolöner 32 833,78 
Förmåner  
Skatt 8 841,00- 
Arbetad tid 183,20 
Frånvarotid  
Övertid 23,20 
Arbtid. Förk. 0,78 



  
 

 

Tabell 12 - Flischaufför 4år, februari 2010 
Benämning  Datum Text  Antal Pris/ 

enhet  
Belopp 

Timlön 100101–
100131 

 152,00 122,50 18 620,00 

Resultatlön 100101-    3 092,00 
Ötid bet 50 % 100101-  29,00 183,75 5 328,75 
Semester 091222-

091222 
 1,00 1 890,63 1 890,63 

Utbildning 091220-
091210 

 8,00-   

Semesteravdrag 091222-
091222 

 8,00- 122,50 980,00- 

Helgdagslön 091224-  8,00 122,50 980,00 
Helgdagslön 091225-  8,00 122,50 980,00 
Helgdagslön 091231-  8,00 122,50 980,00 
Km-ersättn egen 
bil 

100101-  90,00 0,96 86,40 

Utfyllandstimlön 100101-  12,50 122,50 1 531,25 
Intäktslön 100101-  200,00 36,82 7 364,00 
Summa 
Bruttolön 

    39 873,03 

Prel. Skatt   Beräknad 
på: 36 781 

  10 982,00- 

Prel. Skatt enl. 
eng. 

 Beräknad 
på: 3 092 

  1 638,00- 

Km-ersättn egen 
bil 

  90,00 1,85 166,50 

Fackavgift     684,00- 
NETTOLÖN     26 735,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Periodvärden 
Bruttolön 39 873,03 
Förmåner  
Skatt 12 620,00- 
Arbetad tid 185,50 
Frånvarotid 16,00- 
Övertid 29,00 



  
 

 

Tabell 13 - Flischaufför 4år, februari 2012 

Benämning  Datum Text  Antal Pris/ 
enhet  

Belopp 

Personligt tillägg 120101–
120131 

   3 000,00 

Timlön 120101–
120131 

 168,00 131,55 22 100,40 

Resultatlön 120101-    5 691,00 
Ötid bet 50 % 120101-  24,25 197,33 4 785,25 
Semester 111227–

111228 
 2,00 1 936,34 3 872,68 

Semesteravdrag 111227–
111228 

 16,00- 131,55 2 104,80- 

Semesterjustering 111227–
111228 

 2,00- 160,38 320,76- 

Helgdagslön 120101-  8,00 131,55 1 052,40 
Utfyllnadstimlön 120101-  8,00 131,55 1 052,40 
Intäktslön 120101-  176,25 36,65 6 459,56 
Summa 
bruttolön 

    45 588,13 

Prel. Skatt  Beräknad 
på: 39 897 

  12 440,0- 

Prel. Skatt enl. 
eng. 

 Beräknad 
på: 5 691 

  3 016,00- 

Telefonersättning   Egen dator   250,00 
Fackavgift      662,00- 
NETTOLÖN     29 720,13 

 
 Periodvärden 

Bruttolön 45 588,13 
Förmåner  
Skatt 15 456,00- 
Arbetad tid 184,25 
Frånvarotid 16,00- 
Övertid 24,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Tabell 14 - Flischaufför 4år, februari 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benämning  Datum Text  Antal Pris/ 
enhet  

Belopp 

Månadslön 140201–
140228 

   23 539,00 

Personligt tillägg 140201–
140228 

   5 000,00 

Resultatlön 140101-    1 557,00 
Ob-tig enkelt   46,50 28,15 1 308,98 
Skifttillägg    4,00 328,03 1 312,12 
Ötid bet 50 % 140101–

140101 
 23,10 246,03 5 683,29 

Kompledighet 140120–
140120 

 3,00   

Kompledighet 140123-
140124 

 16,00   

Premiekomp. 140101–
140101 

 171,25 5,00 856,25 

Km-ersättning 
egen bil 

140101–
140101 

 280,00 1,43 400,40 

Summa 
bruttolön 

    39 657,04 

Prel. Skatt  Beräknad 
på: 38 100 

  10 768,00- 

Prel. Skatt enl. 
eng.  

 Beräknad 
på: 1 557 

  825,00- 

Km ers. egen bil 
skf  

140101–
140101 

 280,00 1,85 518,00 

Telefonersättning   Egen dator    250,00 
Friv. Prel. skatt     1 000,00- 
Fackavgift     524,00- 
NETTOLÖN     27 308,04 

 Periodvärden 
Bruttolöner 39 657,04 
Förmåner  
Skatt 12 593,00- 
Arbetad tid 188,10 
Frånvarotid 19,00- 
Övertid 23,10 
Kompsaldo  
Arbetstidsförkortning 0,64 
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