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ABSTRACT 

ABSTRACT 
 
The purpose with reward systems is to create an environment where everyone within the 
organization works towards achieving the goals set by the organization. To accomplish 
these goals it is essential to create satisfactory incentives for the co-workers. To succeed 
with its reward system the organization must be well aware of some fundamentals, 
specifically, who to reward, what to reward and finally how these rewards should be 
designed. The purpose of this thesis is to examine the complexity the organization is 
confronted with, when constructing its reward system. We have in the thesis chosen that 
on the basis of the organization describe how they can create an atmosphere where the 
employees are motivated to put their effort into achieving the goals set by the 
management. The secondary purpose is to see how an organizations reward system can 
be improved to further support the organizations goals. The research was based on a 
case study. The main conclusion of the thesis is that there are significant problems in 
the design process of a well-balanced reward system, the main problem is to create 
incentives that generate improved performance.  
 



SAMMANFATTNING 

SAMMANFATTNING 
 
Syftet med belöningssystem är att skapa förutsättningar för att alla inom organisationen 
skall arbeta gentemot de av organisationen uppsatta målen. För att detta skall uppnås är 
det viktigt för organisationen att skapa tillfredsställande incitament för medarbetarna. 
Organisationen bör för att lyckas med sitt belöningssystem på förhand veta hur detta 
skall vara utformat gällande vem som skall belönas, vad som skall belönas samt hur 
dessa belöningar bör vara konstruerade. Syftet med denna uppsats är att belysa 
problematiken företag ställs inför vid utformningen av ett belöningssystem. Vi har i 
uppsatsen valt att utifrån organisationens perspektiv beskriva hur organisationen på 
bästa sätt kan arbeta för att motivera individen till att arbeta mot de av organisationen 
uppsatta målen. Delsyftet är att se hur ett företags belöningssystem kan utvecklas för att 
på bättre sätt främja organisationens mål. Studien genomfördes i form av en fallstudie. 
Vi kom i studien fram till att det finns betydande problem i utformandet av ett 
välbalanserat belöningssystem som tar hänsyn till alla faktorer som inverkar, de största 
svårigheterna var att skapa incitament som resulterade i bättre prestationer. 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel vill vi sätta in läsaren i det ämne vi valt att behandla i denna rapport. 
Kapitlet börjar med en problemdiskussion, vilken är upplagd på ett sådant sätt att den 
börjar relativt brett för att sedan smalna av för att sedermera mynna ut i ett syfte som 
beskrivs senare i kapitlet. Definition av vissa väsentliga begrepp avslutar kapitlet.  
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Dagens företag verkar i en allt mer komplex värld, där globalisering, hårdare 
konkurrens samt andra externa faktorer har en allt större påverkan för det enskilda 
företagets fortlevnad. I och med detta har personalen blivit en allt viktigare tillgång för 
företag och organisationer, eller som VD:n för Boise Cascade uttrycker det: ”Capital 
and machinery make it possible, people makes it happen”. För företag gäller det att 
utnyttja denna viktiga resurs på bästa möjliga sätt, svårigheten ligger i att styra de 
anställda på ett sätt som främjar prestationer som är gynnsamma för företaget. (Luthans 
& Stajkovic, 1999) 
 
Det element som ägnats störst uppmärksamhet, särskilt när det gällt att skapa system för 
att öka prestationer, har varit olika arrangemang för belöning. Sådana system kallas ofta 
för incitamentsystem. Syftet med incitamentsystem är att motivera de anställda att 
utföra sina tilldelade roller och lösa uppgifter på ett sätt som organisationen är tillfreds 
med. Om de anställda uppträder som organisationen vill får de en belöning. 
Incitamentsystem innebär ett bytesförhållande mellan organisationen och de anställda: 
det ska löna sig för individen att uppträda på ett sätt som organisationen eftersträvar 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Då människors vilja att arbeta främst styrs av ekonomiska 
motiv fungerar tillämpningen av incitamentsystem som en morot för de anställda 
(Bergqvist, 1994). 
 
Hur skall då ett belönings -incitamentsystem utformas? En teori för de anställdas 
motivation skall svara på två konkreta frågor nämligen: (1) Hur belöningssystemet 
kopplar belöningen till den utförda prestationen? Och (2) varför vill individer bli 
belönade? (Stinchcombe, 1974). För att belöningssystemet skall fungera på ett effektivt 
och korrekt sätt måste systemet utformas så att den tar hänsyn till att tilldelningen av 
arbetsuppgifter sköts på ett sådant sätt att rätt individ gör rätt sak. Det för att resultat 
skall kunna värderas på ett korrekt sätt samt att ansvaret för resultatet hamnar hos rätt 
individ (Milgrom & Roberts, 1992). 
 
Företag använder sig av olika slags belöningssystem för att skapa incitament för de 
anställda att bete sig på ett visst sätt. För det första kan företag belöna någon på 
grundval av hur denne fogar sig efter strukturen det vill säga, ren beteendebelöning. I 
dessa fall belönas sådant som punktlighet, ordning och överensstämmelse med 
procedurer/regler et cetera. Den andra huvudtypen av belöningsincitament är att företag 
belönar resultatet av det utförda arbetet, alltså ren resultatbelöning. Dessa två 
huvudtyper av belöningssystem kan anses vara varandras motpoler (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Det finns problem med att enbart använda sig av den ena av de 
ovannämnda belöningstyperna. Om man exempelvis enbart använder sig av 
beteendebelöningar skulle det skapa problem då den rena beteendebelöningen fungerar i 
begränsad grad som motivation att prestera något extra utöver arbetsuppgifterna (ibid). 
Likväl skulle användningen av enbart resultatbelöningar kunna bli orättvist då individen 
omöjligt kan påverka allt i det resultat man presterar. Resultatbelöning är även 
problematiskt då all fokus ofta hamnar enbart på den del man belönas för, detta kan leda 
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till manipulation och annan för företaget skadlig verksamhet (Dessler, 1997). Ett 
blandsystem av de båda har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Blandsystemet 
är ett försök att ta vara på motivationshöjningen som resultatbelöning skapar men 
samtidigt bibehålla ett bra beteende som beteendebelöningen resulterar i (Milgrom & 
Roberts, 1992).  
 
När man ska bedöma hur  belönings –incitamentsystem bör läggas upp är det 
ändamålsenligt att skilja mellan följande belöningsformer  individuella belöningar som 
tilldelas individer i organisationen på grundval av individuella prestationer, 
gruppbelöningar som tilldelas en grupp medarbetare på grundval av en gemensam 
prestation samt systembelöningar som tillfaller alla medlemmar i organisationen 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
 
Av ovanstående diskussion framgår att företag som vill konstruera ett belöningssystem 
har ett flertal överväganden att ta hänsyn till. De tre mest framträdande problemen är 
vad skall belönas, vem skall belönas samt hur dessa belöningar skall vara utformade.  
För att ett belöningssystem skall fungera i det enskilda fallet skall man under 
utformningsfasen ta hänsyn till individens olikheter och komplexitet. Belöningssystem 
skall även anpassas för den enskilda verksamheten eller arbetsplatsen. Därför är det 
intressant att studera vilka metoder, system samt andra insatser företag använder sig av 
vid utformandet av ett belöningssystem.  
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken företag ställs inför vid 
utformningen av ett belöningssystem. Delsyftet är att se hur ett företags 
belöningssystem kan utvecklas för att på bättre sätt främja organisationens mål.  
 
Detta syfte har lett oss fram till följande forskningsfrågor. 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 
Vad skall belönas? 
 
Vem skall belönas? 
 
Hur skall belöningen vara utformad? 
 
1.4 Definitioner 
 
Belöningssystem samt incitamentsystem: Vår definition av belöningssystem och 
incitamentsystem är alla de åtgärder en organisation vidtar för att skapa motivation att  
prestera i enlighet med organisationens mål, men även att hålla medarbetarna inom 
organisationen tillfredsställda.  
 
Små och medelstora företag: Enligt EU-kommissionens rekommendation av den 6 maj 
2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/261/EG). 
Små företag är företag som sysselsätter mellan 10 och 49 personer och vars omsättning 
eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Medelstora företag 
sysselsätter mellan 50 och 249 personer. Tröskelvärdet för årsomsättningen höjs till 50 
miljoner euro och tröskelvärdet för årlig balansomslutning till 43 miljoner euro per år. 
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2 METOD 
 
Detta kapitel innehåller de metodmässiga överväganden och val vi gjort. Kapitlet 
behandlar även det praktiska tillvägångssättet samt studiens trovärdighet. Syftet med 
kapitlet är att precisera det arbetssätt som vi använt oss av vid genomförandet av denna 
uppsats.  
 
2.1 Induktion respektive deduktion  
 
Det finns två sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion. Induktion bygger på empiri 
och kan ges innebörden upptäcktens väg medan deduktion bygger på logik och kan 
beskrivas som bevisandets väg. (Thurén, 2002) och (Holme & Solvang, 1997).  
 
I de fall utgångspunkten för en undersökning är en teori som skall testas, har valet av 
problemställning en deduktiv prägel (Hellevik, 1984). Då vi i ett tidigt skede ville 
undersöka vilken utvecklingspotential ett rådande belöningssystem i ett befintligt 
företag hade föreföll det oss naturligt att studien skulle komma att karaktäriseras av den 
deduktiva metoden.  
 
2.2 Litteratursökning  
 
I vår litteratursökning har vi använt oss av databaserna Emerald, Helecon, Ebsco, Lucia 
samt Libris, samtliga finns tillgängliga vid Luleå Tekniska Universitets bibliotek. I vår 
artikel och litteratursökning har vi använt oss av ord och fraser både på svenska, 
engelska samt i viss mån även finska. För att få så relevanta träffar som möjligt har vi 
även kombinerat enskilda sökord. De sökord vi använt oss av har företrädesvis varit: 
bonus, incitament (incentive), kompensation (compensation), belöning (reward), 
anställd (employee), motivation, organisation (organization), system, monetär 
(monetary), icke-monetär (non-monetary), grupp (group). Vi har även fått uppslag på 
relevant litteratur genom studier i andra författares arbeten och då särskilt de referenser 
som använts i dessa. När vi fått fram en lista på litteratur valde vi sedan ut det material 
vi ansåg mest relevant och passande för vårt arbete. 
 
2.3 Forskningsstrategi  
 
Som forskningsstrategi har vi valt att använda oss utav en fallstudie, detta då vi anser att 
det är den mest lämpade forskningsstrategi för vårt specifika fall. Detta baserar vi på att 
vi valt att studera problematiken med belöningssystem mer ingående och i detalj. 
Fallstudie är att föredra när man skall undersöka processer och relationer i 
organisationen (Denscombe, 2000). En annan fördel är som Denscombe (2000, s 42) 
uttrycker det ” Fallstudiens verkliga värde är att den erbjuder en möjlighet att förklara 
varför vissa resultat kan uppstå – mer än att bara ta reda på vilka dessa resultat är.” En 
fallstudie är en empirisk utredning som syftar till att undersöka ett samtida fenomen i 
dess verkliga sammanhang, särskilt när gränserna mellan fenomenet och sammanhanget 
inte är uppenbara (Yin, 2003). Det som verkligen utmärker fallstudier ifrån de andra 
forskningsstrategierna är dess inriktning på bara en enda undersökningsenhet. Logiken 
bakom att koncentrera sig på ett specifikt fall är att forskaren genom att studera det 
enskilda fallet har möjlighet att skaffa sig insikter som inte skulle vara möjliga genom 
användning av undersökningsstrategier som försöker täcka ett stort antal enheter 
(Denscombe, 2000).  
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2.4 Val av studieobjekt 
 
För att hitta ett företag som överensstämde med syftet i vår undersökning ställde vi på 
förhand upp vissa kriterier som företaget skulle uppfylla. Dessa kriterier var: företaget 
skulle vara geografiskt lokaliserat inom 15 mils radie från Luleå, detta för att möjlighet 
till personlig intervju skulle finnas. Företaget skulle även passa in i vår definition av 
små- och medelstora företag. Samt att det valda företaget skulle ha ett existerande 
belöningssystem. Med utgångspunkt i dessa kriterier fick vi fram ett antal möjliga 
företag i vårt närområde. Efter telefonkontakt med ett antal av dessa, visade ett företag 
intresse av att medverka i vår undersökning. Det företag som visade intresse för 
medverkan var Avantra och därigenom användes Avantra som fallobjekt i denna studie. 
 
2.5 Datainsamlingsmetod 
 
De data som samlas in till en studie kan delas in i primär- respektive sekundärdata. 
Primärdata är den information undersökaren själv samlar in, det vill säga att den inte 
finns tillgänglig sedan tidigare. Sekundärdata är information som samlats in av andra 
personer och redan är befintlig (Dahmström, 2000). 
 
För att öka vår kunskap och förståelse i vårt valda ämne har vi använt oss av redan 
insamlad information i form av böcker, tidskrifter, artiklar et cetera. Denna sortens 
information bör per definition betraktas som sekundärdata. Den primärdata vi behövde 
för genomförandet av denna studie inhämtade vi genom intervjuer, e-post samt genom 
telefonkontakt.  
 
Våra intervjuer har varit semistrukturerade, detta betyder att vi använt oss av en färdig 
lista med ämnen som vi haft för avsikt att behandla och frågor som skulle besvaras av 
intervjuobjekten. Den semistrukturerade formen möjliggjorde även för oss att utveckla 
resonemanget genom att ställa eventuella följdfrågor, att vara flexibla när det gällde 
frågeföljden samt att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om 
de ämnena vi tog upp (Denscombe, 2000). Vi ville under vår datainsamling ha 
möjlighet att intervjua informanterna personligen, det för att personliga intervjuer 
möjliggör att eventuella oklarheter i frågorna kunde redas ut direkt på plats. Vi som 
intervjuare hade genom detta tillvägagångssätt möjlighet att stötta och stimulera 
respondenten till att ge så kompletta svar som möjligt. Personliga intervjuer har även 
den fördelen att de uppfattningar och synpunkter som kommer till uttryck under 
intervjun härstammar från en specifik källa nämligen den intervjuade (Denscombe, 
2000) och (Dahmström, 2000).  
 
Utifrån vår teoretiska referensram sammanställde vi i god tid före intervjutillfällena en 
intervjuguide med de frågor och funderingar vi ansåg vara relevanta för vår uppsats. För 
att skapa möjlighet för intervjuguiden att bli så tillfredsställande som möjligt hade vi 
kontakt med vår handledare som gav oss väderfulla synpunkter, vi fick även under ett 
seminarietillfälle respons av opponenterna på vår guide. Med hänsyn taget till denna 
feedback gjorde vi sedan vissa ändringar i vår ursprungliga intervjuguide. 
Intervjuguiden skickades via e-post i förväg till berörda parter på företaget, detta för att 
ge dem möjlighet till att förbereda sig, samt sätta sig in i vår frågeställning.  
 
Vi har för vår datainsamling intervjuat både en representant för ledningen samt två 
medarbetare som är anställda av Avantra. Genom detta hoppas vi kunna skapa oss en 
bild över vad Avantra hoppas uppnå med användningen av belöningssystem, samt hur 



METOD 

 5

de anställda upplever att detta i praktiken fungerar. Vi har sammanställt intervjuerna i 
stycken, dessa presenteras i Empirikapitlet. 
 
Med intervjuguiden som skickats via e-post till företaget genomfördes sedan 
intervjuerna på plats i företagets lokaler. Medgivande för användning av diktafon gavs 
av alla intervjuobjekt, och därigenom hade vi en diktafon på plats under alla 
intervjuerna. Vi gjorde även anteckningar av det viktigaste som sades under 
intervjutillfället. Möjlighet för oss att återkomma i efterhand med eventuella 
frågor/funderingar gavs, denna möjlighet gällde kontakt via e-post eller telefon men 
även personlig kontakt om situationen krävde det.  
 
2.6 Studiens tillförlitlighet 
 
För att tillförlitligheten i studien skall maximeras med de förutsättningar vi hade under 
arbetets gång finns det två väsentliga begrepp att ta hänsyn till. Dessa begrepp är 
validitet samt reliabilitet. Validitet innebär att man verkligen undersökt det man ville 
undersöka och ingenting annat (Thurén, 2002). Begreppet anger hur säkert ett 
mätinstrument mäter det man avser att mäta (Winter, 1992). Reliabilitet, tillförlitlighet, 
innebär att mätningarna är korrekt gjorda (Thurén, 2002). Reliabilitet anger i hur hög 
grad resultaten från ett mätinstrument eller en mätmetod inte påverkas av tillfälligheter, 
det vill säga hur säkert man mäter det man faktiskt mäter (Winter, 1992). Hög 
reliabilitet är ett nödvändigt villkor för att vi skall ha hög validitet hos en mätning 
(Dahmström, 2000).  
 
För att öka validiteten i vår uppsats valde vi att genomföra personliga intervjuer, detta 
då direktkontakt under intervjun innebär att data  kan kontrolleras beträffande riktighet 
och relevans under tiden den samlas in, dessutom finns möjligheten till att ställa 
följdfrågor. Därtill hade vi möjligheten att återkomma om nya frågor kom att dyka upp. 
Ytterligare hänsyn taget till att öka validitet inbegriper, att intervjuguiden granskats av 
handledare samt opponenter vid ett seminarietillfälle, men även genom att vi använt oss 
av ett flertal datainsamlingsmetoder så vi kunnat se informationen ur olika perspektiv 
och därmed fått möjlighet att bekräfta resultaten.  
 
Reliabiliteten har vi aktivt arbetat för genom att vi i god tid före intervjutillfällena 
skickade intervjuguiden till de berörda parterna, så att de dessa skulle ha möjlighet att 
förbereda sig och samla in eventuell information som de behövde för att kunna besvara 
våra frågor. Intervjuguiden är vårt primära datainsamlingsredskap, det finns därför goda 
möjligheter för en annan person med samma syfte att för sin studie använda sig av vår 
intervjuguide. Materialet sammanställdes direkt efter intervjutillfället medan 
informationen fanns färskt i minnet. Under intervjutillfällena användes även diktafon 
för att ingen relevant information skulle förbises. Alla dessa åtgärder anser vi 
tillsammans bidra till att höja reliabiliteten i vår uppsats. 
 
2.7 Metodproblem 
 
Undersökningar visar att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar den 
person som ställer frågorna (Denscombe, 2000), vi anser det möjligt att vi som 
intervjuare haft en viss påverkan på intervjuobjektens svar. Detta har vi dock försökt 
arbeta emot genom att inte lyfta in så mycket egna funderingar och tankar in i 
intervjusituationerna. Det finns ett antal grundförutsättningar för att intervjuguiden skall 
kunna konstrueras på ett så fördelaktigt sätt som bara möjligt. För det första måste det 
kunna förse forskaren med relevant information som är kopplad till det specifika 
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problemområde som han/hon vill undersöka, vidare måste den ha ett syfte vad kommer 
till användningen av informationen, men det måste även vara konstruerat så att det 
hjälper till att samla information som sedermera kan användas för analys (Denscombe, 
2000). Det är möjligt att den intervjuguide som använts och som är baserad på vårt 
arbete, kan ha lett till att vissa aspekter av problematiken kan ha tagit för stor plats på 
bekostnad av andra eventuellt viktiga infallsvinklar. Ett annat möjligt problem vår 
datainsamling kan ha genererat är det  faktumet att vårt intervjuobjekt som 
representerade ledningen för Avantra varit anställd endast i cirka 1 år, detta kan ha 
resulterat i att informationen ej var fullständig, för att motverka detta möjliga problem 
gav vi henne möjlighet att sätta sig in i frågorna i förväg. 
 



TEORI 

 7

3 TEORI 
I detta kapitel skall vi beskriva samt lyfta fram relevanta teorier för hur 
belöningssystem kan användas som styrsystem för mindre och medelstora företag. 
Utgångspunkten kommer att vara att se hur belöningssystem bör utformas för att den 
anställde inom organisationen skall handla på ett korrekt sätt med hänsyn till företagets 
intressen. Vi kommer även att definiera relevanta begrepp samt diskutera möjliga 
effekter av de olika komponenter ett belöningssystem är uppbyggt av.   
 
3.1 Syfte med belöningssystem 
 
Ett belöningssystem består av olika åtgärder som syftar till att bättre ta tillvara de 
anställdas kompetenser och resurser. (Svensson & Wilhelmson, 1988) Belöningssystem 
tjänar även väl vad gäller att attrahera/rekrytera ny kompetens till företaget, men även 
när det gäller att behålla befintlig kompetens inom organisationen. (Appelbaum & 
Mackenzie, 1996).  
 
Individens prestationer och beteenden är inte alltid förenliga med vad som eftersträvas 
från organisationens sida. Detta då individens och organisationens mål inte är de 
samma, det individen presterar är ofta till för att maximera den egna nyttan, medan 
organisationen eftersträvar företagets nyttomaximering. Anthony Hopwood har 
utvecklat en modell för att visa konflikten mellan individens respektive organisationens 
mål samt vad belöningssystemet lyckas mäta. 
 
 
           
            
             A  
             
             C  

      
        

   
          
                 
              B  
          
          

A: Önskvärt beteende för att nå företagets  
     mål 

       B: Individuella prestationer 
       C: Prestationer som fångas upp av mått i  

     styrsystemet  
 
Figur 1. Mått- Belönings process Källa: Hopwood, 1974, s 97  
 
Figuren ovan visar bristen mellan det av organisationen önskvärda beteendet (A) och 
vad individen presterar (B) för att maximera sin egen nytta. Denna problematik kan 
lösas genom införandet av ett belöningssystem, belöningssystemet bör vara konstruerat 
så att det uppmuntrar samtliga individer i organisationen att arbeta och fokusera på de 
prestationer som mäts (C). De prestationer som mäts i (C) är bestämda av ledningen för 
organisationen, de kommer därför att reflektera det av organisationen önskvärda 
beteendet (A). Då de prestationer som mäts i (C) bara är de önskvärda, betyder det att de 
anställdas beteende ändras så att de presterar i enlighet med organisationens 
förhoppningar (B förflyttas mot A). Huvudorsaken för att B förflyttas mot A är att 
individens personliga behov av belöningar skall tillgodoses, det kan endast tillgodoses 

 
Belöningssystem  

Organisationens
mål 

Individuella 
mål 

 
Prestationsmått  

B



TEORI 

 8

genom att individen presterar i enlighet med vad organisationen önskar då det som mäts 
i (C) är det enda som är belöningsgrundat. I idealfallet skulle (C) uppta hela (A) då 
skulle organisationen försäkra sig om att det av organisationen önskvärda beteendet var 
det som belönades. Detta idealfall är dock endast ett drömscenario då det skulle vara 
omöjligt att mäta alla individuella prestationer som krävs. (Hopwood, 1974) 
 
Som illustreras i figur 1, finns det inte fullständig överensstämmelse mellan individens- 
och organisationens mål, det finns dock ömsesidigt beroende även utan ett mät- eller 
belöningssystem detta framgår av pilarna mellan organisationens mål och de 
individuella målen. Detta beroende försäkras genom att många sociala processer är 
utformade för att garantera att detta är fallet. Intressekonflikten stävs genom att 
belöningssystemet uppmuntrar alla inom organisationen att arbeta och fokusera på de 
mått (C) som belöningen grundar sig på. (ibid)   
 
Vi skall fortsättningsvis beskriva hur organisationer kan använda sig av 
belöningssystem för att skapa incitament för de anställda att arbeta i enlighet med de 
organisatoriska målen. Dvs. hur organisationen kan jobba för att på bästa sätt få de 
individuella prestationerna (illustreras av B i figuren ovan), att röra sig emot det av 
organisationen önskvärda beteendet (illustreras av B i figuren). 
 
3.2 Utformning av belöningssystem 
 
Det finns inget optimalt belöningssystem, varje belöningssystem måste vara anpassad 
till den enskilda verksamheten och dess specifika situation såsom, konkurrenssituation, 
storlek et cetera. (Dessler, 1997)  
 
3.2.1 Individens behov 
 
Motivationsforskaren Abraham H Maslow har skapat den klassiska motivationsteorin. 
Maslow rangordnar de mänskliga behoven från biologiska behov till behov av 
uppskattning och självförverkligande. Om denna teori implementeras på en organisation 
är det uppskattnings- och statusbehov och självförverkligande som påverkas av 
belöningssystemet. (Arvidsson, 2004) Här nedan följer en illustration av Maslows 
behovspyramid samt en kort beskrivning om sambandet mellan Maslows teori och dess 
implikation på en organisation gällande belöningssystem. 

              
Figur2. Bearbetning av Maslows behovspyramid Källa: Bruzelius & Skärvad, 2004, s 
290 
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Tanken med pyramiden är att alla individer vid en given tidpunkt har ett antal 
konkurrerande behov, men det är alltid ett som är starkast. Hos olika människor varierar 
styrkan på behoven därför ”stannar” denne olika länge på olika nivåer. (Bruzelius & 
Skärvad, 1995) Maslows behovsteori förklarar varför individer upplever olika aspekter 
av arbetsförhållandena som viktiga för deras behovstillfredsställelse. Teorin kan med 
fördel kombineras med en s k processteori, som talar om  hur individer i specifika 
situationer motiveras till prestationer (Rubenowitz, 1994). Den processteori som 
vanligtvis används är Vrooms behovsteori, som avser att förklara i vilken grad individen 
anser det meningsfullt att anstränga sig för att prestera något som är ägnat att tillgodose 
för dem väsentliga behov. Om en organisation i en arbetssituation avser att motivera 
någon medarbetare till att utföra en viss prestation, är det viktigt att medarbetaren 
upplever prestationsmålet som angeläget från behovssynpunkt. Men även förväntar sig 
att belöningen blir tillfredsställande och är värd mödan. (ibid) 
 
3.2.2 Vad skall belönas 
 
När en medarbetares prestation överskrider den av organisationen på förhand fastställda 
arbetsinsatsen, är det vanligt förekommande att medarbetaren tillgodoses en belöning. 
(Appelbaum & Mackenzie, 1996) Helt avgörande för att belöningar som motivation 
skall fungera är att medarbetaren är kapabel att prestera den fastställda arbetsinsatsen, 
samt att hon uppfattar att belöningen är värderad samt att den är jämförlig med 
prestationen. (ibid) 
 
Målutformningsprocessen  
Belöningssystem är till för att motivera de anställda till att uppnå vissa av 
organisationen uppsatta mål. Om organisationens mål till sin natur är ekonomiska 
benämns styrmedlen ekonomiska och styrningen ekonomistyrning. Om målen istället 
avser verksamheten talar man om verksamhetsstyrning. Med styrmedel avses de 
medvetna åtgärder ledningen i en organisation vidtar i syfte att säkerställa att man når 
organisationens uppställda mål. (Arvidsson, 2004)   
 
Med utgångspunkt från forskning har det utvecklats en modell som preciserar en metod 
för att utforma mål i organisationen. I modellen omfattar utformningen av mål tre 
aktiviteter: 1) att bestämma mål, 2) att få de anställda att acceptera målen och övervinna 
eventuellt motstånd, samt 3) att på bästa sätt bereda marken för en lösning av uppgiften. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002) Modellen presenteras i figuren nedan.  
 

 
 
      

 
  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Figur 3. källa: Latham & Locke, 1979. 
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Modellen som beskrivs ovan är i första hand menad för att kartlägga villkoren för 
arbetet: vad som kännetecknar den aktuella situationen, de anställda och den rådande 
organisationskulturen. Samtidigt presenterar den möjligheter för att förbättra dessa 
villkor. För att denna modell skall fungera motiverande bör följande tre steg fullbordas: 
 
Anpassa mål till individer och grupper 
Målen måste anpassas efter individens/gruppens faktiska färdigheter. Information om 
individens/gruppens potential för prestation måste insamlas av organisationen, det för 
att få en rimlig bild över vad som kan förväntas. Hänsyn måste tas till eventuella 
arbetsförhållanden som kan begränsa resultatet av prestationen. (Jacobsen & Thorsvik, 
2002) 
 
Åstadkomma uppslutning kring mål och övervinna motstånd 
Ett gott förtroende mellan överordnad respektive underordnade samt en stödjande 
ledarstil har visat sig ge goda resultat i denna problematik. Hälsosam konkurrens mellan 
individer/grupper och tidigare framgångar med uppsatta mål har även det visat sig vara 
viktigt för att främja framtida mål. (ibid) 
 
Skapa stödelement 
Ledningen måste se till att de resurser som krävs för att klara av ett uppsatt mål finns de 
anställda till hands. Ledningen skall även se till att de anställda har de färdigheter och 
kunskaper som krävs för att uppgiften skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. 
(ibid) 
 
Mätning av måluppfyllelse  
För att organisationer skall kunna kontrollera hur väl medarbetarna når fram till de 
uppsatta målen används olika mått. Prestationsmått och belöningssystem skall bygga på 
finansiella eller icke-finansiella mått som är avgörande för att kunna utvärdera 
medarbetarnas insatser. (Ittner & Larcker, 1998)  
 
Finansiella mått uttrycks i monetära termer och hämtas ofta från företagets 
redovisningssystem. Exempel på finansiella mått: olika räntabilitetsmått, antal 
producerade enheter, EVA (Economic Value Added) et cetera. (Anthony & 
Govindarajan, 2003). Ensidig användning av finansiella mått som utvärderingsunderlag 
har blivit kritiserat under en längre tid. Kritiken har bland annat handlat om tendensen 
till kortsiktigt tänkande då individen fokuserar på att maximera sin egen belöning på 
kort sikt (Arvidsson, 2004). Det finns även en risk i att använda för få mått, 
fokuseringen på det enda måttet kan skapa en atmosfär där medarbetarna koncentrerar 
sig exempelvis på att producera många enheter, om detta sker kan kvaliteten i produkten 
äventyras (Robson, 2004).  
 
De icke-finansiella måtten är ännu inte lika vanliga som informationskälla, även om 
införandet av balanserat styrkort (utvecklat av Kaplan & Norton) i många organisationer 
stimulerat diskussionen om så kallade mjuka mått, vi kommer inte längre i uppsatsen 
beröra det balanserade styrkortet. I och med denna utveckling är det rimligt att anta att 
de icke-finansiella måtten kommer att bli allt mer betydelsefulla, samt att en 
harmonisering mellan de finansiella och icke-finansiella måtten i framtiden kommer att 
ske (Arvidsson, 2004). Exempel på icke finansiella mått som används som 
belöningsgrund: Kundlojalitet, kan mätas genom återkommande inköp et cetera. 
Kapacitetsanvändning, extra viktigt för företag med höga fasta kostnader (Anthony & 
Govindarajan, 2003). Överhuvudtaget gäller att de mått som används skall vara 
validerade samt att dess resultat inte skall kunna manipuleras (Arvidsson, 2004).  
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3.2.3 Vem skall belönas 
 
Belöningssystem kan vara grundade i att den belönar prestationer utförda av individen, 
gruppen eller avdelningen, den kan även belöna alla medlemmar i en organisation vi 
kallar denna belöningsform för systembelöningar (Appelbaum & Mackenzie, 1996). Av 
stor vikt är även frågan om vilka som skall omfattas av ett belöningssystem. Ju färre 
som berörs, desto större krav ställs på budskapet från styrelse och ledning. Företaget 
skall vara tydligt när det gäller motiven för belöningssystemet, de bör klargöra vilka 
prestationer som belönas och varför vissa anställda berörs av systemet medan andra inte 
gör det (Smitt et al, 2002). I denna uppsats har vi valt att arbeta utifrån antagandet att 
samtliga individer ingår i belöningssystemet.   
 
Individbelöningar 
Generellt kan vi säga att syftet med individuella belöningar är att ge individen 
incitament att prestera något extra. Tanken är att individuell belöning leder till en 
förstärkt individuell insats. (Milgrom & Roberts, 1992) och  (Jacobsen & Thorsvik, 
2002). I en organisation är det trots allt individen som bestämmer och agerar, och det är 
individen som slutligen måste bli motiverad för att prestera (Milgrom & Roberts, 1992). 
Nyckeln till att motivera människor till arbete som främjar organisationens mål ligger i 
hur organisationens belöningssystem är relaterat till individens egna mål. Människor 
påverkas av både positiva och negativa incitament. Ett positivt incitament är något som 
belönar individen för dennes prestation. I motsats är ett negativt incitament exempelvis 
ett straff individen tilldelas för ett icke önskvärt beteende (Anthony & Govindarajan, 
2003). Tvång är ett negativt incitament som vilar på sanktioner eller på hot om 
sanktioner. Det behöver inte bygga på direkt fysiskt våld, utan det kan också vara 
strukturellt, exempelvis grunda sig på en samhällsstruktur som inte medger några 
alternativa försörjningsmöjligheter (Svensson & Wilhelmson, 1988). I fortsättningen 
kommer vi enbart att behandla de positiva aspekter som belöningssystem frambringar.  
 
Att motivera den enskilda individen bör vara av stor vikt för alla företag, detta då en 
organisationer är uppbyggda kring individer. Individen har stor inverkan på 
grundläggande verksamheter inom organisationen, exempelvis: produktionsvolym (då 
detta är beroende av den enskilda individens arbetsinsats), materialomkostnader 
(individens resursförbrukning) et cetera. (Milgrom & Roberts, 1992). Å andra sidan kan 
en stark betoning på individuella belöningar leda till konkurrens mellan individer och 
därigenom gå ut över samarbetet inom organisationen, det kan även vara svårt i vissa 
situationer att avgöra den enskilda individens arbetsinsatser (Milgrom & Roberts, 1992) 
och  (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Belöningssystem som tydligt kopplar belöning med 
mätningar av individers produktivitet eller prestationer används för att motivera 
anställda. Exempel på system som gör detta är: stycktaxa som används för att motivera 
produktionsanställda, provision för försäljningsfolk, och optioner av olika slag för 
ledningen (Milgrom & Roberts, 1992). Vi kommer att behandla dessa mer ingående i 
punkt 3.2.4. 
 
Gruppbelöningar 
Idag läggs ett allt större fokus på arbetsgrupper och andra konstellationer med många 
individer inblandade för att göra en arbetsinsats, belöningssystemen har under senare tid 
börjat reflektera denna nya verklighet. Fördelarna med att tillämpa gruppbelöningar är 
att gruppen är starkare än den enskilde individen samt att de inom gruppen kan hjälpa 
varandra och samarbeta på ett helt annat sätt än den enskilda individen klarar av (North, 
Linley & Hargreaves, 2000). Grupp- eller avdelningsbelöningar har samma 
grundläggande mål som individbelöningar, nämligen att uppfylla önskvärda mål satta av 
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organisationen genom att skapa incitament för de anställda att arbeta gentemot dessa 
(Appelbaum & Mackenzie, 1996).  
 
Gruppbelöningar är önskvärda när arbetssituationen är sådan att individen inte kan se ett 
direkt samband mellan prestationen och resultatet. Gruppens arbetsinsats maximeras när 
uppgiften kräver samtliga individers samarbete och kunnande samt att individerna är 
ömsesidigt beroende av varandra för att klara av uppgiften. När företag konstruerar 
belöningssystem för grupper bör de försäkra sig om att alla gruppmedlemmar har den 
kontroll, sakkunskap och förmåga som krävs för att utföra den ålagda uppgiften. Ett 
gruppbaserat belöningssystem kan ge näring åt icke-monetära nyttor, såsom 
tillfredsställelse av individernas sociala behov (3:e steget på Maslows behovspyramid) 
och utvecklingen av ett positivt beteende inom organisationen (Appelbaum & 
Mackenzie, 1996). Gruppbelöningssystem är mest lämpliga under förhållanden då det 
finns svårigheter med att bedöma enskilda arbetsinsatser, samt när teamwork och 
samarbete är väsentligt för att lyckas med uppgiften. Gruppbelöningssystem är normalt 
knutet till produktivitet och/eller vinst. Det bör finnas en flexibel budget för belöning av 
arbetsprestationer det så att belöningen på ett korrekt sätt kan grunda sig på 
prestationen. Det har även visat sig att erkännande från medarbetare (4:e steget på 
Maslows behovspyramid) är en viktig belöningen som gruppbelöningssystem kan 
stimulera till (ibid). Ett potentiellt problem med tillämpning av gruppbelöningar är att 
det kan skapa motsättningar inom gruppen då vissa individer har en tendens till att 
utnyttja gruppen för egen vinning, så kallad ”social loafing” (North, Linley & 
Hargreaves, 2000). 
 
Systembelöningar 
För att undvika intern konkurrens inom organisationen kan man använda så kallade 
systembelöningar, dessa ges till alla som definieras som medlemmar av en organisation. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Utmärkande för systembelöningar är att de ger samtliga 
anställda i företaget någon form av belöning, belöningens storlek är beroende av hur 
effektiv organisationen varit under mätperioden. Huvudpunkten med dessa system är att 
alla anställda som har liknande arbetsuppgifter får samma bonus oberoende av deras 
individuella bidrag. Måttet på organisationens effektivitet kan vara lönsamhet, 
försäljning eller något annat mått som reflekterar organisationens framgång (Lawler, 
1994). Det finns fyra viktiga orsaker till varför organisationer använder sig utav 
systembelöningar de är: produktivitets-relaterade orsaker och flexibilitets-relaterade 
orsaker. De övriga två punkterna är av större intresse i anglosaxiska 
organisationsstrukturer nämligen ett intresse av att ta itu med facket, samt en önskan att 
dra nytta av skatt och sociala säkerhets koncessioner (Thorpe & Homan, 2000). Dessa 
systembelöningar på organisationsnivå fungerar endast i begränsad grad som 
motiverande på individer och grupper (Jacobsen & Thorsvik, 2002).   
 
3.2.4 Hur skall belöningen vara utformad 
 
I denna punkt har vi som avsikt att förklara hur ett belöningssystem är uppbyggt, och 
hur olika aspekter i uppbyggnaden har stor inverkan på hur detta system kan påverka 
individens incitament att arbeta gentemot organisationens mål.   
 
Vad incitament baseras på  
I många fall används incitamentssystem som klart och tydligt kopplar belöningen till 
den prestation de anställda gör. Vidare i uppsatsen kallas denna form för tydlig 
incitamentlön (Milgrom & Roberts, 1992). Det vanligast använda systemet är dock ett 
där ett tydligt samband mellan prestationen och belöningens utformning inte går att 
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räkna ut med hjälp av enkla uträkningar. Vidare kallas denna form för obetingad 
incitamentslön (ibid). Vi skall nedan ge exempel på vanligt förekommande former av de 
ovannämnda företeelserna.  
 
Tydlig incitamentlön  
Den äldsta och fortfarande vanligaste typen av belöning som har ett syfte i att motivera 
de anställda till att prestera bättre är stycklön även kallad ackordlön. När direkt stycklön 
används är belöningen direkt knuten till det antal enheter som produceras under en viss 
tidsperiod. Stycklön innehåller i många fall en viss garanterad lön plus ett incitament för 
att producera över ett i förhand bestämt antal under en viss tidsrymd (se exempelvis 
Milgrom & Roberts, 1992; Dessler, 1997). Ett system som liknar stycklön är ett där de 
anställda har en garanterad grundlön, men istället för att de får en belöning per antal 
producerade enheter erhålls belöning när deras prestation överstiger det normala 
(Dessler, 1997). Provision är ett verktyg som lämpar sig väl för att motivera säljare, 
provisionen är ofta en stor del av en säljares totala lön och därigenom finns ett starkt 
incitament för att öka denna del genom en större försäljningsvolym (Milgrom & 
Roberts, 1992). Allt mer företag i både Nordamerika och Europa har under senare tid 
börjat experimentera med system som belönar anställda för deras kunskapsnivå istället 
för deras direkta arbetsprestationer. Denna utveckling härrör från Japan där dessa 
system är allmänt utbredda inom de stora företagen (ibid). Det har även utvecklats ett 
prestationsbascerat system för att belöna anställda som jobbar med Forskning Och 
Utveckling (FOU), detta går ut på att de som utvecklar en ny framgångsrik produkt får 
en andel av den resulterande försäljningsintäkten (ibid). 
 
Obetingad incitamentlön 
I allmänhet kan inte tydlig incitamentlön användas när det finns svårigheter att avgöra 
den prestation den anställda presterar, svårigheterna finns då inga enkla mått kan 
användas för att räkna ut exempelvis: antal producerade enheter, antal sålda varor et 
cetera. Då dessa svårigheter finns, krävs ett annat tillvägagångssätt för att få fram en 
bild över den anställdes prestation. Mätningen blir ofta släpande då det är omöjligt att 
mäta prestationen när den sker, mätningen skall ta hänsyn till de olika dimensioner som 
den anställdes prestationer baseras på et cetera. Bedömningen av prestationerna under 
dessa kriterier blir ofta subjektiv, och baseras på att prestationer bedöms emot 
standarder och kriterier som inte var eller kunde bli fastställda i förhand. De incitament 
som ges till de anställda med hjälp av ett belöningssystem som använder sig utav 
obetingad incitamentlön måste vara underförstådda av individen (Milgrom & Roberts, 
1992). Om organisationer vill använda sig utav de fåtal aspekter av prestationer som är 
mätbara är det icke önskvärt att använda dessa mått i ett system som använder sig av 
tydlig incitamentlön, att belöna prestationer som endast är en del av det totala arbetet 
kan leda till att de anställda försummar andra delar av arbetet. Detta kan potentiellt 
resultera i att den prestationen blir lägre än om ingen belöning utdelades (ibid).   
 
Typ av belöning 
En distinktion bör göras mellan inre och yttre belöningar. Inre belöningar kommer från 
individen själv och kan vara tillfredsställelse över ett väl utfört arbete eller 
tillfredsställelse över att ha utfört en uppgift i enlighet med individens egna värderingar.  
Det behövs ingen åtgärd från någon annan för att individen skall uppleva en inre 
belöning. Yttre belöningar är sådana som individen får från någon annan (Arvidsson, 
2004). I denna studie kommer vi att behandla de yttre belöningarna som organisationer 
utdelar.  
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Yttre belöningar kan delas in i reella och symboliska, dessa belöningar fungerar olika på 
olika individer och grupper. Även en ren monetär belöning kan innehålla icke-materiella 
incitament. Detta är ofta fallet för högavlönade individer då de kan se en löneökning 
som ett tecken på status och makt i och med att dess grundläggandebehov redan är 
tillfredsställda (se Maslow). Resonemanget tyder på att ett likhetstecken inte kan sättas 
mellan lön och materiellt incitament (Svensson & Wilhelmson, 1988). Vi skall här 
nedan försöka ge en bättre bild över de belöningar organisationer använder sig av när de 
skall motivera de anställda.  
 
Reella belöningar 
Med reella belöningar avses belöningar som enkelt kan ges ett penningvärde, exempel 
på reella belöningar är fri bil, lön av olika slag, bonus et cetera. (Jacobsen & Thorsvik, 
2002). Reella belöningar såsom en monetär belöning gagnar den tillgodosedda 
individen men denna belöning behöver nödvändigtvis inte ge högre kundupplevt värde. 
Utan det monetära incitamentet fungerar som en belöning för eftertraktade beteendet 
och inte som ett medel för att höja kundtillfredsställelsen (Luthans & Stajkovic, 1999). 
Till reella belöningar räknar vi i denna uppgift alla belöningar som har ett 
penningmässigt värde (Thorpe & Homan, 2000). Vid tillämpning av strikt reella 
belöningar kan problem uppstå i och med att reella belöningar kan bli ett kostsamt 
alternativ för personalmotivation. Kostnaderna uppstår då företag måste ge stora 
löneökningar/bonusar för vissa anställda för att uppehålla en hög motivation (Lawler, 
1994). Ytterligare problem med reella belöningar är att de enbart köper temporär 
tillfredsställelse för den anställde, när incitamentet tas bort försvinner även 
motivationen (Dessler, 1997). 
 
Symboliska belöningar 
Vissa individer blir inte motiverade av reella belöningar utan de blir motiverade av 
sådana saker såsom beröm, uppmärksamhet, ledighet etc. Denna sortens belöningar 
kallas även symboliska belöningar (Lawler, 1994). Denna sortens belöningar har inget 
eget penningmässigt värde, eller så är penningvärdet så litet att det inte kan vara det 
centrala. I regel har dock belöningar både en reell och en symbolisk sida. Avancemang 
innebär exempelvis nästan alltid en högre lön och högre status i organisationen 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). De symboliska belöningarna är främst till för att 
individen skall tillfredsställa sina psykologiska behov (se Maslow), belöningen kan 
komma i olika former såsom en klapp på axeln, beröm från chefen, större kontor, 
särskild uppmärksamhet et cetera. (se exempelvis Lawler, 1994; Jacobsen & Thorsvik, 
2002). 
 
Lång- respektive kort sikt 
Belöningar som betalas ut till de anställda kan variera beroende på om intentionen med 
belöningen är att motivera på kort sikt eller om det handlar om att få in ett långsiktigare 
perspektiv in i organisationen. För att motivera de anställda på kort sikt används 
vanligen annuella bonusutbetalningar, dessa tar hänsyn till det resultat företaget 
presterade samt andra mått på företagets prestationer det gångna året (Dessler, 1997). 
Vid frekventa utdelningar uppmuntras individen till ett kortsiktigt tänkande, 
kortsiktigheten kommer då de anställda fokuserar på de aspekter av verksamheten de 
kan påverka på kort sikt (Shank & Govindarajan, 1993). Incitamentsystem som är 
menade att fungera i ett längre perspektiv för att skapa lojalitet samt tro på 
organisationen fungerar vanligtvis genom att de anställda ges möjlighet att köpa 
aktieoptioner, dessa optioner fungerar så att de anställda ges möjlighet att köpa ett visst 
antal aktier till ett i förväg bestämt pris. Naturligtvis hoppas de anställda att de genom 
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sin arbetsprestation påverkar aktiekursen positivt och att de därigenom gör en vinst på 
sin investering. (Dessler, 1997) 
 
3.3 Sammanfattning 
 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta den teoretiska diskussionen vi fört tidigare i 
denna uppsats, denna diskussion har lett fram till vår analysmodell som vi presenterar 
nedan. Analysmodellen som åskådliggörs i figur 4 kommer att ligga till grund för senare 
slutsats och analys.  
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Figur 4. Vår analysmodell 
 
Syftet med belöningssystem är att motivera individen till att prestera mot av 
organisationen önskvärda prestationer, samtidigt som individen själv skall utvecklas och 
känna att de personliga behoven tillfredsställs. För att detta skall vara möjligt är det av 
största vikt att utforma ett belöningssystem som tar hänsyn till en rad olika kriterier som 
både ser till individens behov samt till organisationens mål. Då varje organisation är 
unik med sina egna specifika krav och normer kommer belöningssystemets utformning 
att skilja sig åt. Även individerna i organisationerna har egna preferenser rörande vad 
som motiverar dem att prestera.  
 
För att utformningen av belöningssystemet skall resultera i av organisationen önskvärd 
prestation måste organisationen under utvecklingsskedet reflektera över vad 
belöningssystemet har för syfte i organisationen samt hur det syftet på bästa sätt skall 
uppnås. Detta görs genom att utröna: vem som skall belönas, vad som skall belönas 
samt hur dessa belöningar skall utformas. Om belöningssystemet ej är utformat på ett 
tillfredsställande sätt kan de individuella prestationerna hamna utanför de ramar som 
organisationen utmålat som önskvärda.  
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att redogöra för företaget vi undersökt. Vi börjar med en 
presentation av företaget rörande deras verksamhet, filosofi och andra relevanta fakta. 
Därefter kommer vi att presentera sammanställningen av intervjuerna vi genomfört. 
Empirin kommer där möjligt att vara strukturerad efter teorins rubriker.  
 
4.1 Om företaget 
 
Företaget vi undersökt inom ramarna för vår studie har varit Avantra, den person inom 
denna organisation vi varit i kontakt med har varit Linda Öhman som är 
ekonomiansvarig  på företaget. Avantra är ett företag som bildades 1997 i Luleå av 
Staffan Ruuth. Företaget verkar inom IT-sektorn, dess verksamhet omfattar 
konsulttjänster och produktutveckling mot IT-området. Deras kunder består av 
kommuner, landsting, myndigheter samt företag vi kan alltså definiera deras kundbas 
som att det enbart består av företagskunder. De har uppnått en dominerande ställning på 
den svenska marknaden avseende upphandlingssystem för kundernas räkning. Avantra 
befinner sig i en expansionsfas där de har för avsikt att utvidga sina tjänster och 
produkter för att täcka en större del av kundernas inköpsprocess. Avantra har i dagsläget 
19 anställda, 18 av dessa är lokaliserade i Luleå och 1 i Stockholmsområdet. Företaget 
är uppbyggd som en processorganisation, Det vill säga. att företaget utgår från 
företagets processer istället för organisationen. Processerna är indelade på följande sätt: 
 

• Ekonomi/Administration/Teknik 
• Strategi 
• Försäljning 
• Tjänsteutveckling 
• Kärnprocess 

 
Företaget har som målsättning att behålla och utbilda sin befintliga personal, då de anser 
att personalen är deras viktigaste tillgång. Samtidigt är en viss personalomsättning 
oundviklig för att få in nya kompetenser i företaget. Avantra använder sig av en 
terminologi som skiljer på belöningssystem och bonussystem. I vår studie har vi dock 
utgått från att ett belönings-/incitamentsystem inbegriper alla de åtgärder organisationer 
använder sig av i syfte att få medarbetarna att prestera önskvärda resultat. 
Belöningssystemet som Avantra använder infördes 1998 och bonussystemet år 2001.  
 
4.2 Syfte med belöningssystem 
 
Det Avantra hoppas uppnå med användningen av incitamentsystem är att utveckla 
företaget så de följer med i utvecklingen. Ett företag som inte utvecklas dör, för att 
hänga med i utvecklingen och sporra de anställda att göra det lilla extra så är belöning 
ett bra sätt att motivera de anställda att prestera. Incitamentsystemet används även för 
att låta individer ta del av framgångarna, stimulera nya tekniker samt för att uppnå 
säljbarhet mot ny arbetskraft. För att motivera de anställda använder sig Avantra av en 
metod som bygger på två system, nämligen Belöningssystem samt Bonussystem. Vi 
skall nedan beskriva för läsaren vilken funktion dessa system har. 
 
Belöningssystemet används inom Avantra för att belöna individ och/eller grupp för 
goda prestationer men även förslag på förbättringar kan leda till belöning. Prestationer 
som belönas är exempelvis om en medarbetare fått en artikel publicerad i fackpress, 
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eller andra prestationer som skapar publicitet så att företaget syns. Utifrån intervjun 
framgick att allt som har positiv verkan för företaget belönas i någon form. 
 
Bonussystem är inom Avantra ett sätt att hantera lönekostnaden, då systemet är kopplat 
till resultatet som företaget presterar. Då det är resultatbaserat påverkas bonusens storlek 
beroende på företagets resultat. Medarbetarna har möjlighet att välja mellan att ha fast- 
eller resultatbaserad lön, majoriteten har dock valt att erhålla resultatbaserad lön då de 
under tidsperioder med fördelaktigt resultat har möjlighet att ta del av företagets 
framgång. Fördelen för Avantra med detta tillvägagångssätt är att under tidsperioder 
med sämre möjligheter att prestera resultat, har företaget inte lika stora problem med 
höga fasta lönekostnader än om de ej skulle tillämpa systemet. Särskilt viktigt är frågan 
med fasta lönekostnader under problemår såsom under IT-kraschen vid millennieskiftet, 
bonus- och belöningssystemet visade sig då vara ett effektivt sätt att undvika problemet 
med stora fasta lönekostnader. I och med att bonus- och belöningssystem i Avantras fall 
är rörligt kunde företaget skära i sin kostnadsbas genom att minska utbetalningarna av 
bonus/belöning.   
 
Avantra har medvetet valt att vissa arbetsuppgifter ej är belöningsgrundande, då rör det 
sig om arbetsinsatser som syftar till den interna verksamheten såsom administration. 
Avantra tillämpar detta tillvägagångssätt då de valt att fokusera på de externa 
processerna då de anser att det interna arbetet fungerar tillfredsställande även utan 
belöning kopplat till denna. Problem med att ha arbetsuppgifter som ej är 
belöningsgrundande tycker sig inte respondenten kunna urskilja då denne anser att då 
medarbetarna fokuserar på att det totala resultatet skall maximeras för att på så sätt 
erhålla bonus.  
 
Inom Avantra finns en stor tilltro på det befintliga incitamentsystemet, de anser att det 
fungerar tillfredsställande och att inga större problem med systemet kan urskiljas. 
Samtidigt är de medvetna om att inget system är fulländat och att förbättringspotential 
alltid finns. Till vår fråga rörande vad som skulle ske om belöningssystemet 
avvecklades fick vi svaret att medarbetare har ett behov av stimulans, om denna 
stimulus togs bort skulle det kunna hämma medarbetarnas arbetsmotivation och därmed 
också gå ut över företagets framgång.  
 
4.3 Vad skall belönas 
 
Avantra har uppsatta mål på olika plan i organisationen, dessa mål kan vara av både 
finansiell- samt icke-finansiell natur. Incitamentsystemet som Avantra använder sig av 
är utvecklat inom organisationen för att på bästa sätt uppfylla Avantras specifika krav.  
På organisationsnivå har de en specificerad målsättning om att vara en europeisk 
leverantör av högklassiga lösningar inom inköpsområdet och tillhandahålla 
kvalificerade konsulttjänster. Denna huvudmålsättning har Avantra brutit ner till 
individnivå där målen är mer detaljerade för att medarbetarna effektivt skall kunna 
arbeta för att uppfylla dessa. Ett exempel på finansiella mål som Avantra satt upp för 
sina medarbetare kan vara säljprovision där provision utgår efter ett i förväg satt 
försäljningsmål. Exempel på ett icke-finansiellt mål är personalens trivsel och 
välmående där personalen månadsvis fyller i en trivselenkät som utvärderas och följs 
upp, det för att uppnå ett så gott arbetsklimat som möjligt. Målen följs upp månadsvis 
för att se hur verksamheten utvecklas, då sker även individuella utvecklingssamtal där 
VD:n skapar sig en större överblick över arbetssituationen i stort. En utförligare översikt 
över de uppställda målen sker en gång per år, då revideras eventuella problem och nya 
målsättningar tas fram.  
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De anställda är tack vare klara mål väl införstådda i vad det är för beteende som 
organisationen förväntar sig av dem. Då organisationen är liten till antal anställda och 
dessutom att alla anställda (undantaget den anställde i Stockholm) är samlade i samma 
lokaler underlättar det för ledningen att informera ut i organisationen vad som förväntas 
och därigenom belönas.  
 
Måluppfyllelse mäts inom organisationen med användning av både finansiella- samt 
ickefinansiella mått. Mätningar av finansiell karaktär sker kontinuerligt, vid 
bokslutstillfället summeras året som gått och bonus utgår beroende på företagets 
resultat. De ickefinansiella målen mäts bland annat genom användningen av de trivsel 
enkäter medarbetarna ombeds fylla i men även genom andra metoder såsom 
förbättringsförslag från kunder samt personal med mera. Avantra strävar efter att 
ständigt förbättra sina mätmetoder, årligen sker en översyn över vad som mäts samt hur 
mätningarna går till. 
 
4.4 Vem skall belönas 
 
Inom Avantra belönas alla medarbetare som presterar något som verkar positivt för 
företaget,  även arbetsgrupper och andra konstellationer belönas enligt samma 
premisser. Bonus utgår enbart till de anställda som har valt resultatbaserad lön. 
Belöningar och bonus utgår till samtliga medarbetare på grund av att ledningen anser 
det viktigt att alla skall trivas på jobbet, motiveras till prestation samt känna sig 
delaktiga i processen.   
 
4.5 Hur skall belöningen vara utformad 
 
Utformningen av det befintliga belönings- samt bonussystemet har i huvudsak 
grundaren och VD:n Staffan Ruuth stått bakom, han har haft möjlighet till detta då han 
befinner sig i sådan situation där han är väl insatt i det företaget skall prestera för att 
klara sig. Under den kontinuerliga utvecklingen av systemen har personalen genom 
enkäter och synpunkter kunnat påverka systemens utformning. Denna möjlighet har 
varit av väsentlig karaktär för att kunna förankra systemen hos personalen. 
Förankringsprocessen är helt avgörande för att ett system av denna karaktär skall 
fungera på ett så bra sätt som möjligt, utan denna förankring kan motivationen och 
därigenom prestationen hos enskilda medarbetare äventyras.  
 
Efter att belöningssystemet infördes år 1998 har belöningar av något slag utgått varje år. 
Belöningarna som används inom organisationen är ofta av en symbolisk karaktär såsom 
uppmuntran och/eller positiv feedback. Men även andra sorters symboliska belöningar 
används för att nämna ett par exempel, tröjor, strumpor, väskor samt andra attiraljer. 
Dock förekommer även belöningar med ett penningmässigtvärde såkallade reella 
belöningar i stor utsträckning inom denna organisation. Bonussystemet är ett rent reellt 
system med belöningen i direkt monetär form, de som väljer att ha en resultatbaserad 
lön får ett speciellt individuellt konto upplagt där bonusen samlas. Individen får sedan 
välja hur denne vill ta del av dessa slantar, exempelvis kan den samlade bonusen tas ut i 
pengar eller om man så önskar kan den exempelvis användas i utbildningssyfte, på så 
sätt att den bekostar mellanskillnaden i en utbildningsresa till New York istället för 
exempelvis Stockholm.  
 
Som det framkommit i texten anser Linda att det alltid finns potential till förbättring och 
utveckling av belönings- samt bonussystemet, och att det inom Avantra utvecklas 
kontinuerligt genom uppföljning och korrigering.    
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4.6 Om de anställda 
 
De medarbetare vi intervjuat har båda varit anställda inom organisationen under en 
längre tid, närmare bestämt sedan 1997 respektive 1998. Båda respondenterna är 
högskole/universitetsutbildade, med genomförda ingenjörsutbildningar i bagaget. 
Arbetsuppgifterna respondenterna emellan skiljer sig åt, då den ena i stor utsträckning 
arbetar med kundkontakter och den andre arbetar internt med utvecklingsarbete. Båda 
respondenterna var väl medvetna om det befintliga incitamentsystemet som Avantra 
använder sig av. 
 
4.7 Syfte med belöningssystem 
  
Respondenterna uppfattade att bonussystemets huvudsakliga uppgift var att skapa 
möjlighet för Avantra att reglera lönerna på sådant sätt att de följer företagets resultat, 
det vill säga att den fasta lönekostnaden minimeras och att den bonus som är kopplad 
till resultatet uppväger den lägre fasta lönen. Går företaget bra finns möjlighet för de 
anställda att ta del av företagets vinst. Även motivationsfaktorn lyftes fram som ett 
argument till implementeringen av incitamentsystem. Respondenterna anser att det 
befintliga incitamentsystemet gynnar både företaget och den enskilda medarbetaren, de 
anser det inte finnas några problem med motivationen inom organisationen utan alla 
arbetar mot samma mål, detta underlättas även av att Avantra är ett mindre företag där 
medarbetarna gemensamt arbetar mot uppsatta mål. Individuellt sett ansåg 
respondenterna att det befintliga incitamentsystemet gav möjlighet till personligt 
mervärde, det i form av högre ersättning samt de valmöjligheter det skapar. Då det finns 
arbetsuppgifter som ej är belöningsgrundande anser de att det finns möjlighet att 
konkurrenssituation uppstår mellan arbetsuppgifter som är belöningsgrundande jämte 
dem som inte är belöningsgrundande.  
 
4.8 Individens behov 
 
Generellt sett är respondenterna nöjda med incitamentsystemets utformning. Dock 
skiljer sig uppfattningarna åt vad gäller mottagare av belöningar. En av respondenterna 
anser att incitamentsystemet skulle kunna göras enklare och mer rättvist, denne nämner 
att det är väldigt komplicerade formler som ligger till grund när belöningarnas storlek 
bestäms och att det ofta skiljer på individnivå hur stora belöningar som utdelas. 
Respondenten anser att systemet mer skulle se till den kollektiva arbetsinsatsen, det 
skulle kunna uppnås genom att göra det mindre individspecifikt genom att förenkla och 
generalisera systemet. Den andra respondenten anser det vara positivt med både 
gemensamma samt individuella belöningar eftersom fokusering på enbart personliga 
belöningar kan skapa en orättvis fördelning samt en negativ konkurrenssituation inom 
organisationen.  
 
4.9 Vad skall belönas  
 
Belöningarna inom Avantra baseras på mål som de anställda utifrån våra intervjuer 
känner till. Mål som används är företagets resultat samt antal debiterade timmar som 
medarbetarna lägger ner mot kunden. Respondenterna skilde sig åt vad gäller 
kunskaperna om hur måluppfyllelse mäts, den ena respondenten ansåg att då mätningen 
grundar sig på en avancerad formel var det svårt att få en exakt uppfattning över vad 
som mättes. Medan den andra responden var mer införstådd i denna procedur och 
därigenom hade denne enklare att förstå sambandet mellan prestation och belöning. 
Båda respondenterna ansåg att då mätningen endast baseras på en liten del av den totala 
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prestationen fanns det utrymme för förbättring, förbättringarna kan bestå i att 
arbetsprestationer som inte direkt är knutna till intäkter kunde på något sätt inbegripas i 
det existerande systemet. Respondenterna fann inte målen individuellt utmanande då 
målen baseras på företagets resultat samt gruppmål. Dessa är faktorer som ej kan 
påverkas enbart genom en individuell arbetsprestation och därigenom är det svårt för 
dem att se dem som utmanande. Dessutom ansåg den ena respondenten att målen inte 
var individuellt utmanande då denne ansåg att själva arbetsuppgiften i sig var utmaning 
nog. 
 
4.10 Vem skall belönas 
 
Respondenterna ansåg framförallt att gruppbelöningar var att föredra, detta då Avantra 
är en liten organisation och det därmed finns goda möjligheter att skapa ett ”rättvist” 
system som tar hänsyn till alla variabler.  
 
4.11 Hur skall belöningen vara utformad 
 
Båda respondenterna ansåg att en kombination av reella samt symboliska belöningar var 
att föredra. Symboliska belöningar ansågs vara viktiga för den individuella 
tillfredsställelsen, men även reella belöningar hade sin självklara uppgift då det ansågs 
vara en viktig motivationskälla. Frekvensen i belöningarna ansåg respondenterna vara 
en viktig faktor då det enligt dem inte fick gå för lång tid mellan prestation och 
belöning. Med nuvarande system har de anställda på Avantra möjlighet att själv 
bestämma när de vill ta ut bonus från deras respektive bonuskonto därigenom är 
frekvensen i bonusutbetalningar inget bekymmer.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel skall vi jämföra de empiriska resultaten med den teoretiska 
referensramen. Analysen grundar sig på den analysmodell vi presenterat tidigare i vårt 
teorikapitel. Vi kommer i kapitlet även att presentera de slutsatser vi kunnat dra utifrån 
analysen av dessa komponenter. 
 
5.1 Syfte med belöningssystem 
 
Det Avantra hoppas uppnå med användningen av belöningssystem är att skapa 
incitament för de anställda att prestera efter organisationens önskemål. Detta är väldigt 
viktigt för ett företag som Avantra då de verkar i en snabbt föränderlig bransch som 
ställer stora krav på företagen som verkar inom denna. Avantra belönar medarbetare för 
de prestationer som verkar positivt för företaget, då Avantra bestämt sig för att fokusera 
på de externa processerna har de valt att hålla arbetsuppgifter som syftar till den interna 
verksamheten utanför det befintliga belöningssystemet. Representanten för ledningen 
tycker sig inte kunna urskilja problem med att ha arbetsuppgifter som ej är 
belöningsgrundande, denne anser att medarbetarna fokuserar på det totala resultatet för 
att på detta sätt erhålla belöning, i detta fall bonus. Representanten anser att en 
huvudorsak till användningen av belöningssystem är att det möjliggör för Avantra att 
hantera lönekostnaderna, detta genom att möjlighet till lägre fasta löner erhålls. De 
respondenter som i vår undersökning fått representera medarbetarna hos Avantra 
uppfattade belöningssystemet som ett sätt för företaget att anpassa lönekostnaderna på 
så sätt att de rättar sig efter resultatet. Respondenterna lyfte även fram 
motivationsfaktorn som ett viktigt element som belöningssystemet främjar. Vidare 
ansåg de att en konkurrenssituation kan uppstå mellan arbetsuppgifter som är 
belöningsgrundande respektive de som inte är det. Jämför dessa synsätt med (Hopwood, 
1974), som menar att individens beteende och prestation inte alltid är förenlig med det 
som är önskvärt av organisationen. Detta är fallet då individen och organisationen inte 
strävar efter samma mål, då båda eftersträvar den egna nyttomaximeringen. Hopwood 
menar vidare att organisationer kan komma tillrätta med denna problematik genom 
tillämpningen av ett belöningssystem, då detta skapar incitament för medarbetarna att 
rätta sig efter organisationens önskemål.  
 
Representanten för ledningen anser att ett viktigt inslag i det befintliga 
belöningssystemet är att det skapar möjlighet för de anställda att ta del av företagets 
resultat. Genom detta hoppas ledningen kunna skapa säljbarhet mot ny arbetskraft, 
stimulera nya tekniker samt att ge företaget en möjlighet att utvecklas. Medarbetarna 
lyfte fram den möjlighet till personligt mervärde i form av högre ersättning samt 
personlig tillfredsställelse som viktiga inslag belöningssystemet genererar. Dessa 
synpunkter stämmer väl överens med det (Appelbaum & Mackenzie, 1996) påpekar, att 
belöningssystemet är en viktig komponent när det gäller att attrahera ny kompetens 
samt till att behålla den befintliga arbetskraften. Men även vad (Svensson & 
Wilhelmson, 1988) menar, nämligen att belöningssystemet kan vara ett bra 
tillvägagångssätt när det gäller att på ett effektivt sätt ta tillvara de anställdas 
kompetenser och resurser. 
 
Utifrån ovanstående resonemang drar vi följande slutsatser, att om en organisation på ett 
effektivt sätt skall lyckas med att få sina anställda att prestera i enlighet med det av 
organisationen önskvärda beteendet är användningen av belöningssystem en fördelaktig 
metod. Incitamentet i systemet skall, anser vi, vara ordnat på sådant sätt att det sporrar 
de anställda att prestera mot organisationens mål. Likväl är det av största vikt att 
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organisationen vid utformningen av systemet tar hänsyn till medarbetarens behov lika 
mycket som de organisatoriska motiven, om detta ej efterlevs kan felaktiga incitament 
skapas och därigenom uppfylls inte det av organisationen önskvärda syftet med 
belöningssystemet. Den sistnämnda problematiken kommer väl i uttryck i oron 
medarbetarna har rörande konkurrenssituationen mellan arbetsuppgifter.  
 
5.2 Vad skall belönas 
 
Avantra har utifrån informationen vi fått genom intervjun med ledningsrepresentanten 
ett antal mål uppsatta på olika nivåer i organisationen. Målsättningen på 
organisationsnivå har brutits ned till individnivå, detta för att den enskilda medarbetaren 
skall kunna skapa sig en klarhet i vad det är som förväntas. Dessa mål är av både 
finansiell- samt icke-finansiell natur. Medarbetarna känner utifrån informationen vi fått 
genom intervjuer väl till vad det är för mål som organisationen satt upp och därigenom 
belönar. Som (Arvidsson, 2004) skriver är belöningssystem till för att motivera de 
anställda att nå upp till vissa av organisationen uppsatta mål.  
 
De mål Avantra satt upp för sina medarbetare har utvecklats inom företaget för att 
därigenom uppfylla Avantras specifika krav. Målen som ledningen satt upp är 
detaljerade och klara det för att medarbetarna effektivt skall kunna arbeta mot att 
uppfylla dessa. Medarbetarna vi varit i kontakt med ansåg inte de uppsatta målen som 
utmanande, det då individen har svårt att påverka måluppfyllelse i någon större grad då 
målen ofta kräver många individers samlade insatser. (Latham & Locke, 1979) har 
utvecklat en teoretisk modell som preciserar hur organisationer kan gå till väga vid 
målutformning inom organisationen. Modellen som presenteras i (Jacobsen & Thorsvik, 
2002) uttrycker att målen skall anpassas efter individens eller gruppens faktiska 
färdigheter, samt att organisationen skall ta hänsyn till eventuella arbetsförhållanden 
som kan begränsa resultatet av prestationen.  
 
Avantra har en kontinuerlig uppföljning för att se hur de uppställda målen uppfyllts. 
Denna uppföljning sker månadsvis bland annat genom utvecklingssamtal med de 
anställda, en större översikt av målen sker årligen. Detta förfarande med uppföljning 
och utvecklingssamtal anser vi spegla den bild som (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 
beskriver när det gäller att åstadkomma uppslutning kring mål och övervinna motstånd. 
Ledningen på Avantra skapar genom den stödjande ledarstilen goda förutsättningar för 
att målen accepteras inom organisationen. Det är även av största vikt att de anställda har 
de resurser och kunskaper som krävs för att kunna utföra de ålagda arbetsuppgifterna 
och därmed uppnå målen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Genom Avantras kontinuerliga 
utvecklingssamtal skapar sig ledningen en bra bild över den rådande situationen. 
 
Inom Avantra mäts måluppfyllelse kontinuerligt genom användningen av olika 
mätsystem, dessa system är av både finansiell samt icke-finansiell natur. De strävar efter 
att ständigt utveckla och förbättra sina mätmetoder. En av medarbetarna vi intervjuat 
anser sig ha en bra uppfattning över mätprocessen, därigenom kunde denne förstå 
sambandet mellan prestation och belöning. Den andre ansåg i motsats att då mätningen 
grundar sig på en avancerad formel var det svårt att överblicka hur måluppfyllelse mäts. 
För att på ett tillfredsställande sätt kunna utvärdera medarbetarnas insatser bör 
prestationsmåtten bygga på finansiella och icke-finansiella mått (Ittner & Larcker, 
1998). Avantras ständiga utvecklingsarbete på mätmetoderna minskar risken i att de 
använder sig av för få mått, vilket enligt (Robson, 2004) kan leda till en atmosfär där 
medarbetarna fokuserar på dessa få mått.  
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De slutsatser vi drar utifrån resonemanget i analysen, är att målutformningsprocessen i 
Avantras specifika fall inte når upp till den nivå som kan fordras av ett väl avvägt 
belöningssystem. Detta baserar vi på den dissonans som föreligger mellan 
organisationens mål och de anställdas uppfattning om dessa. Vi anser att då de anställda 
ej anser de uppsatta målen som individuellt utmanande finns vissa problem i 
målutformningsprocessen. Enligt vår uppfattning har även mätprocessen sina svagheter, 
detta kommer i uttryck då den ena av medarbetarna ej kunde relatera till hur 
mätningarna genomförs. Detta anser vi vara problematiskt då kunskap om hur 
mätningar genomförs underlättar arbetet för att uppfylla de utsatta målen. Denna 
skillnad i kunskap mellan medarbetarna kan bero på individens arbetsuppgift eller 
befattning på företaget, det kan även bero på individens intresse att ta till sig sådan 
information.  
 
5.3 Vem skall belönas 
 
Ledningen på Avantra arbetar på de grunder att alla som presterar något positivt för 
företaget skall belönas, detta inbegriper både individer, grupper samt andra 
konstellationer. Respondenterna som i vår uppsats representerar medarbetarna på 
Avantra betraktar framförallt att gruppbelöningar är att föredra, de anser att denna 
belöning ger den mest rättvisa fördelningen. Utifrån (Milgrom & Roberts, 1992) 
urskiljer vi att en individuell belöning kan leda till en förstärkt individuell prestation och 
att det trots allt är individen som agerar som i slutändan måste bli motiverad. 
Individuella belöningar kan dock enligt (Milgrom & Roberts, 1992) leda till negativ 
konkurrens detta kan därmed gå ut över samarbetet i organisationen. Gruppbelöningar 
har enligt (Appelbaum & Mackenzie, 1996) samma grundläggande mål som belöning 
av individer nämligen att skapa incitament för de anställda att arbeta gentemot mål 
uppsatta av organisationen.  
 
De slutsatser som vuxit fram gällande mottagare av belöning är att i Avantras fall är 
gruppbelöningar att föredra. Detta baserar vi på att då Avantra är ett litet företag med få 
anställda där arbetsuppgifterna kräver flera individers gemensamma prestation. Utifrån 
dessa premisser menar vi att det finns goda möjligheter till att skapa ett ”rättvist” 
belöningssystem som till stor del tar hänsyn till gruppens prestationer och därmed även 
belönar utifrån den aktuella prestationen. Gruppbelöningar har även den fördelen att de 
skapar gemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen, detta anser vi är av stor vikt 
för ett litet företag som Avantra. Vi anser dock att även individen skall belönas det om 
denne presterar något som genererar särskild nytta för företaget. 
 
5.4 Hur skall belöningen vara utformad 
 
Avantra använder sig av både symboliska- och reella belöningar. Sedan 
belöningssystem infördes år 1998 har belöning i någon form alltid utgått. De 
symboliska belöningarna förekommer i stor utsträckning då ledningen anser att det 
skapar en atmosfär där de anställda känner uppskattning och därigenom ökar trivseln på 
arbetsplatsen. Även reella belöningar har en väsentlig uppgift att fylla i Avantras totala 
arbete för att skapa motivation för de anställda. De reella belöningarna som är 
resultatbaserade ackumuleras på ett individuellt konto, där kontohållaren när som helst 
kan göra uttag. Medarbetarna ansåg att en kombination av dessa två belöningsformer 
var att föredra. Där den symboliska belöningen ansågs betydelsefull för den personliga 
tillfredsställelsen, medan den reella belöningen var en viktig komponent för att 
kompensera för de lägre fasta lönerna de mottog. 
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Respondenterna ansåg att utdelningen av belöningar i största möjliga mån skulle återge 
tidpunkten för den belönade prestationen, det fick enligt dem inte gå för lång tid mellan 
belöning och prestation det här för att sambandet dem emellan tydligt skulle framgå.  
 
Enligt teorin finns det två sätt att koppla incitamentet till belöningen, dessa former är 
enligt (Milgrom & Roberts, 1992) tydlig- respektive obetingad incitamentlön. I 
Avantras fall kan vi utifrån den teoretiska diskussionen vi fört tidigare i uppsatsen 
tydligt se att deras belöningssystem i huvudsak bygger på obetingad incitamentlön. 
Detta då Avantra kan ha svårigheter med att uppskatta individuella medarbetares 
arbetsprestationer då inga enkla mått för uppskattningen är tillgänglig. Då dessa 
problem finns kan mätningarna enligt (Milgrom & Roberts, 1992) ofta bli släpande då 
mätning under arbetets gång i praktiken är omöjlig, och då mätningen skall ta hänsyn 
till de olika dimensioner som den anställdes prestationer baseras på.  
 
Ett reellt incitament menar (Luthans & Stajkovic, 1999) vara ett medel för att skapa ett 
eftertraktat beteende hos medarbetaren. Men denna typen av belöningar ger enligt 
(Dessler, 1997) det problemet att det enbart skapar kortsiktig tillfredsställelse för 
medarbetaren, så fort incitamentet tas bort försvinner även effekten. Då alla individer 
inte kan tillfredsställas enbart med hjälp av reella belöningar, jämför med det (Lawler, 
1994) kallar symboliska belöningar. De symboliska belöningarna som (ibid) nämner är 
främst kopplade för att individens psykologiska behov skall tillgodoses. Då den reella 
belöning Avantra använder är resultatbaserad och därigenom som (Dessler, 1997) 
uttrycker det ett sätt för organisationen att motivera anställda på kort sikt. De 
symboliska belöningarna bör per definition betraktas som ett kortsiktigt 
motivationsmedel, detta då belöningen för att ha verkan bör ges direkt efter den utförda 
prestationen. Vid frekventa utbetalningar som Avantra använder sig av finns enligt 
(Shank & Govindarajan, 1993) en risk till ett kortsiktigt tänkande det vill säga att 
medarbetarna enbart fokuserar på de kortsiktiga målen. 
 
De slutsatser vi drar av ovanstående analys är att Avantra använder olika 
belöningsformer men inga klara riktlinjer för vilken sorts belöning som utfaller för en 
given prestation. Denna situation kan enligt vårt sätt att tänka skapa situationer där 
medarbetarna har svårt att överblicka den mottagna belöningens värde i förhållande till 
den utförda prestationen. Trots dessa brister anser vi att Avantras belöningssystem 
fungerar tillfredställande, denna uppfattning har vi skapat via de intervjuer vi genomfört 
där respondenterna uttryckt sin åsikt. Belöningssystemet har utvecklingspotential vad 
kommer till formen av belöning som medarbetaren tillgodoses för en viss specifik 
prestation. Trots att Avantra befinner sig i en snabbt föränderlig bransch anser vi att de 
bör arbeta för att skapa incitament för motivation på längre sikt. Detta för att vi anser att 
alla företag bör ha en tilltro på framtiden vad gäller företagets fortlevnad och 
utveckling. 
 
5.5 Avslutande diskussion 
 
Av det som framkommit i detta kapitel framgår en del av de problem som existerar när 
ett väl avvägt belöningssystem skall framarbetas. Utifrån våra slutsatser har vi skapat 
oss en bild över hur ett belöningssystem skall vara utformat för att det skall generera 
största möjliga nytta samt för hur det skall minimera de negativa element det befintliga 
belöningssystemet som används i vårt fallföretag har. 
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Figur 5. Vår analysmodell. 
 
Vi skall nedan presentera de slutsatser vi genom studien kommit fram till, dessa 
slutsatser har sin utgångspunkt i våra forskningsfrågor.  
 
 Vad skall belönas ? 

1) Utifrån vårt specifika fall anser vi att målen organisationen ställer upp skall vara 
utmanande, specificerade och klara. Detta för att minimera den dissonans som 
föreligger mellan organisationen mål och de anställdas uppfattning om dessa. 
Om ledningen aktivt arbetar för att eliminera dessa motsättningar skapas bättre 
förutsättningar för att hela organisationen presterar gentemot samma mål. 
Mätningen av måluppfyllelse skall vara konstruerad på ett sätt som möjliggör för 
alla berörda parter att ta del av samt förstå, vilken information som insamlas 
samt hur denna information används för att mäta måluppfyllelse. 

 
Vem skall belönas ? 

2) I denna specifika undersökning har vi kommit fram till att gruppbelöningar är att 
föredra. Detta baserar vi på att då måluppfyllelse kräver en gemensam prestation 
av många individer, skall även belöningen tillfalla de som presterat. Vid 
utmärkande individuella prestationer som genererar nytta för företaget förordar 
vi dock en individuell belöning. Individen skall belönas då denne genom eget 
arbete presterat något utöver det förväntade. 

 
Hur skall belöningen vara utformad ? 

3) Vi anser att de belöningar som utdelas skall vara klara, tydliga samt viktade mot 
den utförda prestationen. Detta skapar en situation där medarbetaren vet vad 
denne kan förvänta sig för en given prestation. Genom detta genereras en klarhet 
vilket skapar goda förutsättningar för att medarbetarens prestation skall 
maximeras. För att medarbetaren skall kunna se kopplingen mellan utförd 
prestation och erhållen belöning, skall belöningen utfalla så nära  
prestationstillfället som möjligt.  

 

 
Individen 

 

 
 
 

Belöningssystemets 
utformning 

- Vad 1) 
- Vem 2) 
- Hur 3) 
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BILAGOR 

 

Intervjuguide till ledning  
 
Om företaget 
 

1. Vilken är företagets huvudverksamhet? 
 

2. Hur är organisationen uppbyggd? 
Arbetsgrupper, Avdelningar? Antal anställda? 
 

3. Vilken är företagets personalpolitik? 
Hög personalomsättning eller behålla och utbilda befintlig personal? 

 
4. Vilka kundgrupper vänder ni er emot? 

Företagskunder, privatpersoner? 
 

5. När började företaget använda sig av belöningssystem? 
Finns det olika belöningssystem inom företaget? 
 

3.1  Syftet med belöningssystemet 
 

6. Varför har ni belöningssystem? 
Vad vill ni uppnå med belöningssystemet? 
Vilka prestationer hos medarbetarna vill ni premiera? 
 

7. Hur väl uppfyller belöningssystemet sitt syfte? 
 

8. Vilka problem upplever du att det nuvarande belöningssystemet har? Vilka, 
varför? 

 
9. Har ni arbetsuppgifter som inte är belöningsgrundande? Vilka, varför? 

 
10. Tror du att det finns arbetsuppgifter som blir lidande på grund av att de inte är 

belöningsgrundande? I så fall vilka och varför? 
 

11. Vad tror du skulle ske om belöningssystemet togs bort? 
 
3.2.2 Vad skall belönas 
 

12. Vad grundas belöningarna på? Dvs. vilka mål, mått? 
Organisation, grupp, individspecifika? 

 Varför just dessa? 
 Upplevde ni det som problematiskt att välja de mått som systemet grundar sig 
på? 
 
13. Är de anställda införstådda med vad som belönas? 
 
14. Hur mäter ni att de uppsatta målen uppfylls? 

Finansiellt och/eller icke finansiellt? 
 
15. Kan mätningen av prestationer förbättras? 

Finansiella- ickefinansiella mått? 
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3.2.3 Vem skall belönas 
  
16. Vem mottar belöningen? 

Organisation, grupp och/eller individ? 
 

17. Varför belönas just dessa? 
 

3.2.4 Hur skall belöningen vara utformad 
 

18. Hur har ni gått tillväga vid utformningen av det befintliga belöningssystemet? 
 
19. Upplevde ni några svårigheter vid utformningen? I så fall vilka? 

 
20. Har de anställda varit med vid utformningen av systemet? På vilket sätt? 

 
21. Vilken typ av belöningar använder ni er av?  

Reella och/eller symboliska? 
 

22. Har belöningar alltid utgått efter det att belöningssystemet infördes? 
 

23. Är det möjligt för er organisation att skapa starkare incitament för 
medarbetarna? 
Tydligare mål? Mer eftertraktade belöningar? 
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Intervjuguide till medarbetare 
 
Om den anställde 
 

1. Hur länge har du varit anställd på företaget? 
 

2. Vilken befattning har du? 
 

3. Vilken utbildning har du? 
 

4. Vilka arbetsuppgifter har du? 
 

5. Är du medveten om existerande belöningssystem? 
 
3.1 Syfte med belöningssystem 
 

6. Varför tror du att din arbetsgivare har ett belöningssystem? 
 

7. Tror du att det är positivt för företaget med befintligt belöningssystem? 
Varför/varför inte? 

 
8. Anser du att det befintliga belöningssystemet är positivt för dig? 

Varför/varför inte? 
 

9. Finns det arbetsuppgifter som blir lidande för att de inte är belöningsgrundande? 
Om ja, vilka, och på vilket sätt? 
 

3.2.1 Individens behov 
 

10. Är du nöjd med det befintliga belöningssystemet? 
 
11. Skulle du vilja förändra något med det befintliga systemet? 
 Syftar förändringen till att främja företagets mål eller att tillgodose personliga 
behov? 
 

3.2.2 Vad skall belönas  
 

12. Vilka mål blir du belönad efter? 
 
13. Vet du hur dessa mål mäts? 

Anser du att mätningen utförs på ett korrekt sätt? 
 Mäts rätt saker? 
 
14. Upplever du dessa mål som klara och specifika? 

 
15. Upplever du dessa mål som utmanande? Varför/varför inte? 

 
16. Känner du att du kan påverka att samtliga av dessa mål uppfylls? 

 
17. Baseras belöningssystemet på individuella- eller gruppmål? Anser du att detta är 

positivt eller negativt? Varför? 
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3.2.3 Vem skall belönas 
 

18. Tycker du belöningar skall vara organisation, grupp eller individbaserade? 
Varför? 
 

3.2.5 Hur skall belöningen vara utformad? 
 

19. Vilken sorts belöningar skulle du vilja motta? Reella, symboliska? 
 
20. Hur frekvent vill du att belöningar utdelas?  

Kvartalsvis, årligen, efter avslutat projekt eller på längre sikt? 
 

 


