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Sammanfattning  
 
Det huvudsakliga syftet med att motivera medarbetare är att åstadkomma hög 

prestation i enlighet med företagets mål. Syftet med vår uppsats är att undersöka 

huruvida det råder överensstämmelse mellan företagsledningens syfte med ett 

belöningssystem och dess utfall. Frågan är då om det råder överensstämmelse? Ja, till 

viss del. På grund av att medarbetarna känner arbetsmotivation och är nöjda med det 

existerande belöningssystemet tyder detta på att det föreligger en viss överens-

stämmelse. Dock är denna kongruens inte absolut. Ett skäl till detta kan vara att 

medarbetarna inte upplever att ledningen utgår från deras behov vid utformningen 

av incitamentprogrammet. Trots detta anser medarbetarna att utvärderingskri-

terierna är rättvisa. Detta kan förklaras av att företagsledningen regelbundet under-

rättar medarbetarna om de uppsatta målen uppfylls. En intressant företeelse i vår 

undersökning är att varken en försämring eller en förbättring av nuvarande 

belöningssystem skulle inverka på arbetsprestationen i någon större utsträckning. 

Detta indikerar i viss mån att Billerud Karlsborg ABs befintliga belöningssystem kan 

vara behäftat med brister. 



 

 

Abstract  
The purpose of this thesis was to investigate how companies create motivated 

employees and how they perceive the different reward strategies companies use in 

order to motivate them. The main intention in motivating people is to achieve high 

performance in order to accomplish the corporate goals. We investigated whether 

there is congruence between the management’s intention with the different reward 

programs and the employees’ perception of these rewards. In our study of Billerud 

Karlsborg AB, we have found that the company does fulfill its purpose with the 

reward system to a certain extent. However, there is incongruence pertaining 

particularly to employees’ view that the management does not constitute the reward 

program with their needs in mind. Despite this fact, the employees perceive the 

criteria used to base the reward program on as fair. This can be explained by the fact 

that the management clearly communicates to the employees what is required of 

them to receive these rewards. A peculiar finding in our study is that the employees’ 

performance does not seem to be affected by an increase or decrease in the current 

incentive program at the company. This finding indicates that the current incentive 

program at Billerud Karlsborg AB may have deficiencies that need to be addressed.    
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1 INLEDNING 
Vi inleder detta kapitel med en bakgrund om betydelsen av motivation. I problemdiskussionen 
utvecklas vidare vår diskussion om motivation och belöningssystem. Problemdiskussionen 
kommer att mynna ut i ett syfte och tre forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund  
Ordet motivation och motivera kommer av det latinska movere som betyder att sätta i 
rörelse, påverka och göra intryck på (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 1993, s 165). 
Lawler (1994, s 3 ff) säger att begreppet motivation har använts på ett flertal sätt av 
exempelvis psykologproffesionen utan att det alltid varit möjligt att enas om vilka 
beteenden som styrs av motivation. Bruzelius och Skärvad (2000, s 286) definierar 
motivation som det som driver eller stimulerar en individ att handla på ett visst sätt. 
Idag går det dock att enas om att ett kännetecknande drag för motiverat beteende är 
att det drivs av strävan mot ett önskvärt mål och därmed blir det av vikt att betänka 
dels de faktorer som initierar det önskade beteendet och dels vad som driver det mot 
målet. Anthony och Govindarajan (2003, s 566) menar att individer blir motiverade 
när de får feedback om sina prestationer. Utan feedback är det troligt att medarbetare 
kommer att känna att de inte kan förverkliga sig själva och kan då uppleva svårighet 
att räkna ut hur de kan förändra sitt beteende för att infria sina mål.  
 
Reis och Peña (2001) framhäver att organisationers framgång ytterst är beroende av 
hur väl företagsledningen kan motivera organisationsmedlemmarnas kreativitet och 
hur dessa tillämpar sina förvärvade kunskaper i syfte att uppnå företagets mål. 
Osteraker (1999) hävdar att motivationsfaktorer som utgör hörnstenen i motivations-
teorier kan delas in i sociala, mentala och fysiska dimensioner. Denna indelning 
grundad på huruvida motivationsfaktorer kan härledas från sociala kontakter på 
arbetsplatsen, typen av kontakter som medarbetaren har med andra människor eller 
fysiska omständigheter som är associerade med arbetet. Arbetet skall betraktas som 
en meningsfull del av en större helhet. Flexibla arbetsuppgifter där medarbetaren kan 
utnyttja sina kunskaper och se resultat av sina ansträngningar är motiverande 
tillsammans med faktorer som utmanande arbetsuppgifter, avancemang, själv-
ständighet, förändringar och säkerhet på arbetsplatsen. 
 
Rust, Stewart, Miller och Pielack (1996) konstaterar att det finns samband mellan de 
anställdas brist på tillfredsställelse och hög personalomsättning. Bibehållandet av 
medarbetare som samspelar med kunderna på ett positivt sätt kommer att bli mer 
kritisk i framtiden för ett företags framgång. Det verkar finnas ett positivt samband 
mellan medarbetarnas tillfredsställelse och nöjda kunder. Romero och Kleiner 
(2000) belyser att i dagens globala värld har belöning, erkännande, trygghet och 
kulturell bakgrund blivit alltmer viktiga faktorer. I dagsläget finns det färre 
möjligheter att påverka de anställda och forma deras beteende, detta på grund av att 
individens erfarenheter och kulturella övertygelser befinner sig i ständig förändring, 
därför kan tvång inte längre att betraktas som ett alternativ i dagens moderna 
företag. En arbetsgivare måste alltmer fungera som coach för att indirekt påverka än 
att till exempel kräva önskat beteende från personalen. Lawler (1994, s 3 ff) betonar 
att eftersom ett företags arbetskraft består av just individer med olika bakgrund och 
önskemål kan det även vara eftersträvansvärt att fokusera på individuella skillnader 
vad gäller motivation och dess effekter på beteendet, då den beteendetyp som främst 
är av vikt i organisationer är frivilligt och motiverat beteende.  
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1.2 Problemdiskussion 
Reis och Peña (2001) påpekar att historiskt har det funnits två tillvägagångssätt för 
att lösa motivationsproblemet. En central fråga är hur vi kan motivera människor att 
arbeta. En annan viktig frågeställning är hur vi kan skapa en situation där människor 
kan uppfylla sina egna personliga mål i samklang med de organisatoriska målen. För 
att besvara dessa ovanstående frågor har företagsledningar genom tiderna använt 
olika metoder. Bakka et al. (1993, s 139) anser att detta beror på ledningens 
människosyn (McGregors X och Y teori). Reis och Peña fastställer att vissa har valt 
att vara tuffa och hårda medan andra varit förstående och vänliga för att motivera 
sina anställda. De som förespråkade den hårda linjen betonade centralisering, regler, 
arbetsfördelning, en klar åtskillnad mellan chefer och medarbetare samt kontroll och 
specialisering. Detta sätt att se på medarbetare är gemensam för tre andra synsätt: 
det vetenskapliga synsättet (Taylor), den klassiska skolan (Fayol) och det 
byråkratiska synsättet (Weber).   
 
Osteraker (1999) anser att motivation utgör en central del i processen av mänskligt 
lärande. Om organisationen saknar förmåga att motivera de anställda så kommer 
deras kompetens inte att kunna utnyttjas till fullo. Lawler (1994, s 7) påpekar att vi 
lever i ett samhälle som domineras av organisationer1 och att en betydande andel 
människor tillbringar en stor del av sina liv inom dessa. Anthony och Govindarajan 
(2003, s 565) belyser att en viktig uppgift med styrning är att motivera organisations-
medlemmar att jobba mot företagets strategiska mål. I syfte att uppnå detta förklarar 
Lawler att företagsledningen utvecklar olika tillvägagångssätt för att motivera sina 
anställda. Detta är på grund av att personalen utgör företagets viktigaste resurs och 
att behålla kvalificerad personal är en viktig strategisk fråga (Andersson och 
Bratteberg 2000, s 13). Därför menar Lawler att det är viktigt att förstå hur 
organisationer går tillväga i syfte att uppmuntra individuell prestation för att få 
effektiva företag.  
 
London och Higgot (1997) anför att motivation att sträva mot ett mål betraktas enligt 
vissa som en inneboende naturlig egenskap hos människor och behöver därför inte 
stimuleras, dock uppvisar ett flertal empiriska studier att icke monetära belöningar 
som exempelvis beröm för ett bra jobb är en av de viktigaste faktorerna när det gäller 
att motivera arbetskraften. Macaulay och Cook (2001) skriver att motivation är en 
komplex process och monetära belöningar utgör bara en faktor. En framgångsrik 
belöningsstrategi bör utgå på dessa grundläggande kunskaper: att motivation 
kommer inifrån individer och kan inte påtvingas; att motivation är multidimensionell 
och att det inte finns en allena gällande sanning för alla människor och tider; att vissa 
saker motiverar och uppmuntrar till extra ansträngning, medan andra bara orsakar 
missnöje i sin frånvaro samt att tydliga mål är en förutsättning till motivation.  
 
Anthony och Govindarajan (2003, s 565) anser att nyckeln till att påverka och 
motivera de anställdas beteende mot att uppfylla företagets mål beror på vilket sätt 
företagets incitament relaterar till individernas mål. Anställda påverkas av såväl 
positiva som negativa incitament. Ett positivt incitament är ett utfall som ökar 
tillfredsställelsen av individens behov, medan ett negativt incitament eller 
bestraffning är ett resultat som minskar tillfredsställelsen av dessa behov. Herzberg 
(2003) konstaterar att det är motivationsfaktorer som är den grundläggande orsaken 

                                                           
1 Vår definition av en organisation är ett vinstdrivande konkurrensutsatt företag. 
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till tillfredsställelse, och hygienfaktorer till otillfredsställelse med arbetet. Anthony 
och Govindarajan menar att individer sällan motiveras genom rädsla för bestraffning 
och föreslår positiva incitament som exempelvis belöningssystem i syfte att motivera 
medarbetarna. Detta resonemang överensstämmer med Cascios (1995, s 417 f) 
påpekande som beskriver att beteende som inte belönas tenderar att inte heller 
upprepas, men om däremot ett beteende belönas ökar sannolikheten för att detta 
beteende kommer att upprepas, därför menar Anthony och Govindarajan att 
styrningen skall vara belöningsorienterad.  
 
Bruzelius och Skärvad (2000, s 280) påpekar att för att människor skall göra ett gott 
arbete krävs belöningar. Lön är grunden, men medarbetarna måste också belönas på 
andra sätt. Belöning utöver lönen utgår i första hand för att ge medarbetarna 
incitament att arbeta mer effektivt mot företagets mål. Greve (1997, s 167 ff) anser att 
belöningssystem används för att påverka människor att agera på ett visst sätt, det vill 
säga att skapa ett beteendemönster som organisationen behöver.  
 
För att gå vidare med diskussionen ges en egen definition av vad vi menar med ett 
belöningssystem: 
 

”Varje form av uppskattning utöver normal ersättning som företagsledningen ger i 
syfte att stimulera och driva medarbetarna att arbeta mot företagets mål. Vidare 
måste uppskattningen uppfattas som positiv av mottagaren. Denna uppskattning 
kan uttryckas på olika sätt. Exempel på detta kan vara monetära och icke monetära, 
fysiska och psykologiska”. 
 

Greve (1997, s 309) definierar ett belöningssystem som: 
 

”Belöningar skall motivera till prestationer, det vill säga ge anställda lust att 
prestera. Vi skiljer mellan inre och yttre belöningar. Det sistnämnda är i regel 
pengar och andra extraförmåner, medan inre belöningar är tillfredsställelsen av att 
utföra uppgifter eller nå mål”. 

 
Greve (1997, s 167 f) belyser att människor har olika beteenden, preferenser och 
många olika individuella målsättningar. Av denna anledning är det nödvändigt att 
differentiera belöningssystem utifrån dessa förutsättningar. På grund av den hårda 
konkurrensen om medarbetare bör företag göra sig attraktiva för potentiella 
medarbetare att söka sig till och stanna kvar inom företaget. För att lyckas med detta 
bör företag profilera sig utåt och dess belöningssystem måste vara attraktivt på ett 
sätt som gör att människor stannar kvar inom företaget.  Appelbaum och Kamal 
(2000) framhäver risken med att inte ta personalens behov i beaktande vid ut-
formande av ett belöningssystem. Det grundläggande antagandet här är att anställda 
precis som alla andra vill ha erkännande när de gör ett bra jobb. Misslyckande att 
åstadkomma detta är en av de stora orsakerna till hög personalomsättning.   
 
Enligt Robbins (2001, s 156 ff) har det förts en omfattande diskussion om vad som 
motiverar människor att prestera i en organisation. Bakka et al. (1993, 167 f) menar 
att för att kunna motivera en individ måste det vara känt på vilken nivå i behovs-
hierarkin personen befinner sig. Sedan kan företagsledningen fokusera på att 
tillfredställa behov på och över denna nivå. Denna teori belyser vikten av att känna 
medarbetarnas behov för att kunna möta dessa på bästa sätt och därmed skapa 
motivation i företaget. Lawler (1994, s 37 f) påpekar att ifall en individ tillgodoser ett 
behov så påverkar detta dess framtida betydelse samt hur viktiga andra behov blir för 
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individen. Behov som är tillfredställda kommer inte att fungera för att motivera 
individen längre då han börjat fokusera på andra behov. 
 
Enligt London och Higgot (1997) ska ett effektivt belöningssystem sända klara 
signaler till alla medarbetare om företagets mål samt ge incitament till dem att sträva 
mot dessa mål. För att uppnå denna effektivitet rekommenderar Macaulay och Cook 
att personalen skall engageras i belöningssystemet. Hong, Yang, Wang, Chiou, Sun 
och Huang (1995) anser att företag har olika syften med incitamentprogram2; att 
uppfylla de grundläggande fysiska och psykologiska krav som medarbetarna har för 
att kunna utföra sitt jobb, som konkurrensmedel, i första hand när andra företag 
erbjuder sina anställda liknande förmåner och slutligen att efterleva kulturella och 
sociala traditioner och värderingar. 
 
Stredwick (2000) framhåller att hur arbetskraften rekryteras, utbildas, utmanas och 
engageras har blivit kritiska komponenter i organisationens framgång. I var och en av 
dessa komponenter bör belöningar spela en avgörande roll för att motivera en hög 
prestation från arbetskraftens sida. Boise och Kleiner (1997) illustrerar att värdering 
av medarbetarens prestation är ett sätt att klargöra för den anställde om hans insats 
motsvarar ledningens förväntningar, samt att identifiera områden där den anställde 
kan behöva utveckla sin kompetens. Det är av stor vikt att ledningen förstår att de 
anställda har legitima behov att veta hur deras arbetsinsats uppfattas. 
 
Det som gör det intressant att studera belöningssystem sammanfattas på ett bra sätt 
av Lawler (1994, s 143) som betonar att belöningar har enorm inverkan på motivation 
och arbetstillfredsställelsen.  Därför är det av stor vikt att företag tar reda på vilka 
faktorer som motiverar medarbetare i syfte att realisera företagets målsättningar. Ett 
sätt att åstadkomma detta är enligt Bruzelius och Skärvad (1999, s 238 f) genom att 
använda väl fungerande belöningssystem.   
 

1.3 Syfte  
Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida det råder överensstämmelse mellan 
företagsledningens syfte med ett belöningssystem och dess utfall. Vårt syfte 
preciseras i följande forskningsfrågor: 
 

 Hur skapar företag motiverade medarbetare? 
 Hur uppfattar medarbetarna belöningssystemen? 
 Uppnår ledningen sina mål med belöningssystemet? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, varför inte? 
 
 

                                                           
2 Med incitamentprogram menar vi samma sak som belöningssystem.  
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2 METOD   
I detta kapitel kommer vårt tillvägagångssätt att beskrivas. Vi har gjort en fall-
studie bestående av personliga intervjuer och en enkätundersökning3. Enkätunder-
sökningen riktades mot fallstudieföretagets anställda, medan den personliga 
intervjun riktades mot företagets ledning. En multimetodologisk ansats har använts 
i syfte att fastställa om det fanns överensstämmelse mellan ledningens syfte med 
belöningssystemet (en) och medarbetarnas uppfattning. Figur 2.1 nedan illustrerar 
vilken metodväg uppsatsförfattarna tog. Uppsatsarbetet inleddes med litteratur-
studier, och sedan fastställdes lämplig forskningsstrategi och efter det bestämdes 
vilka verktyg som var lämpliga för insamling av empiriska data.   
 

 
Figur 2.1 Vår metodväg. Efter litteraturstudier valdes fallstudie som forskningsstrategi och sedan 
fallstudieföretag. Datainsamlingen skedde genom en enkätundersökning och personliga intervjuer.  

2.1 Litteraturstudier 
Denscombe (2000, s 187) menar att alla undersökningar som skall benämnas 
forskning bör börja med en litteraturöversikt. På det sättet kan forskaren fastställa 
den existerande kunskapen inom området och med utgångspunkt i detta, fastställa 
forskningsfrågorna. För att hitta relevant litteratur för vår forskning sökte vi artiklar i 
Ebsco, Econlit och Emerald. Sökord som användes var: incentive, employee 
satisfaction, reward, employee appraisal, reward strategy, motivation, motivating 
employees, compensation. Böcker som användes i denna studie hittades i LUCIA. 

2.2 Forskningsstrategi 
Ett sätt att se på forskningsstrategi är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 
220) att utgå från det angreppssätt forskaren har. Empiriska studier är ofta 
experiment, survey eller fallstudie. Yin (1994, s 4) menar att när undersökaren skall 
välja forskningsstrategi finns det tre kriterier för att motivera valet: (1) typ av ställd 
                                                           
3 Frågorna i enkäten har utformats efter forskningsfrågornas ordning.  

Litteraturstudie 

Fallstudie 

Val av fallstudieföretag 

Empiriska data 

Enkät Intervju 

Validitet & Reliabilitet 
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forskningsfråga, (2) kräver kontroll över beteende, (3) fokus på nutida händelser. De 
olika forskningsstrategierna är olika effektiva beroende på ändamålet. Termen 
fallstudie betecknas som studier där intresset är riktat mot detaljerade, djupgående 
analyser av enskilda fall.  Fallstudier ger enligt Merriam (1994, s 36 f) större 
möjlighet till en helhetssyn på ett specifikt problem än vad andra undersöknings-
ansatserna gör. Våra forskningsfrågor handlar om hur företag skapar motiverade 
medarbetare, hur medarbetarna uppfattar belöningarna och om ledningen uppnår 
sina mål med belöningarna. Utifrån våra forskningsfrågor valde vi att utföra 
personlig intervju och en enkätundersökning.   

2.3 Fallstudieföretag 
Vi har valt att utföra vår fallstudie på Billerud Karlsborg AB. När vi sökte efter fall-
studieföretag fick vi information av personalchefen för hela Billerud koncernen som 
berättade att företaget har olika belöningssystem genom alla nivåer, det vill säga från 
chefer till medarbetare. Vi kontaktade Ulf Ingvarsson, personalchef på Billerud 
Karlsborg AB. Vi samtalade med Ingvarsson och frågade om vi kunde utföra vår 
undersökning på företaget. Ingvarsson tyckte ämnesvalet var intressant och ville 
aktivt ta del i arbetet. Dessa faktorer inverkade på vårt beslut att samarbeta med 
Billeruds Karlsborg AB. Val av fallstudieföretag var slumpmässigt eftersom huvud-
syftet var att utföra undersökningen på ett företag som hade någon form av 
belöningssystem.  

2.4 Datainsamlingsmetod 
Med datainsamlingsmetod menas hur vi har gått tillväga vid insamling av empiriska 
data. Enligt Yin (1994, s 79 f), kan data samlas in till fallstudien genom sex olika 
källor: dokumentation, arkiverat dokument, direkt observation, deltagande 
observation, fysiska föremål och personliga intervjuer. En fallstudie kan genomföras 
på olika sätt, vi använde en intervju eftersom det bäst passade vår undersökning. En 
personlig intervju utfördes med en respondent från högsta ledningen samt ett slump-
mässigt urval av medarbetarna. Personalchefen betraktades som en del av företagets 
högsta ledning. Tjänstemän betraktades som övriga medarbetare i denna uppsats. 
 
Orsaken till att vi valde personlig intervju var att vi ville få tillgång till mer ingående 
information till vår empiriska del av uppsatsen. Personlig intervju utfördes med 
Ingvarsson, personalchefen på Billeruds Karlsborg AB på dennes arbetsplats. Vi 
genomförde också en enkätundersökning med medarbetarna eftersom vi ville under-
söka hur dessa uppfattade företagets belöningar. Vi valde att göra undersökningen på 
10 procent av företagets anställda4, eftersom detta ansågs vara bästa sättet att under-
söka medarbetarnas uppfattning. Av denna anledning valde vi en enkätundersökning 
som lämplig metod att uppfylla våra mål. Vi kunde inte själva dela enkäterna ut till de 
anställda på de olika avdelningarna, eftersom vid samtalet med personalchefen 
menade han att medarbetarna inte skulle ha tid att besvara enkäten direkt. Han 
föreslog att enkäten skulle läggas ut på företagets intranät, där medarbetarna på hans 
anmodan skulle besvara den. När medarbetarna hade svarat på enkäten skickade 
Ingvarsson den per post.     
 
Bakgrundsinformation om Billeruds Karlsborg AB inhämtades från företagets hem-
sida innan den empiriska undersökningen genomfördes. Sedan utarbetades, med ut-
gångspunkt i den teoretiska referensramen, en intervjuguide och en enkät som 
                                                           
4 Billerud Karlsborg AB har 450 anställda. 
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användes som underlag. Frågorna i intervjuguiden riktades till företagets ledning 
medan enkäten delades ut till företagets anställda. Detta eftersom syftet med vår 
uppsats är att undersöka om det finns överensstämmelse mellan ledningens syfte 
med belöningssystem och dess utfall. 

2.5 Analysmetod 
Det insamlade materialet behandlades i empirin. Empirin presenterades efter 
forskningsfrågornas ordning och denna struktur användes genomgående i hela 
arbetet. I empirin presenterades personalchefens svar och sedan medarbetarnas 
uppfattning utifrån enkätundersökningen. Sedan integrerades parternas svar under 
tredje forskningsfrågan för att belysa skillnader och likheter i svaren. I analyskapitlet 
analyserades empirin utifrån analysmodellen (se figur 2.2). Efter att materialet 
analyserades drogs egna slutsatser utifrån hur uppsatsförfattarna uppfattat 
kopplingen mellan den teoretiska referensramen och empirin, samt egna reflektioner 
kring resultaten som har kommit fram i denna uppsats.  

2.6 Metodproblem 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 38) menar att operationalisering, det vill 
säga hur teoretiska föreställningar överförs i form av begrepp och modeller till 
empiriska frågeställningar är besvärliga problem i allt utredningsarbete. Två viktiga 
begrepp i detta sammanhang är validitet och reliabilitet.    

2.6.1  Validitet 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 38) definierar validitet som ett mät-
instruments förmåga att mäta det som forskaren avser att mäta. Svårigheten med 
validitet är enligt författarna att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en 
metod är valid eller inte. Ett sätt som vi använde för att öka validiteten var att låta 
studiekamrater och handledaren att kritisk granska intervjuguiden (bilaga 1) och 
enkäten (bilaga 2), i syfte att minimera risken att missuppfattningar uppstod i sättet 
frågorna framställdes. Validiteten kan ha påverkats negativt vid urvalet eftersom vi 
inte direkt kunde välja vilka som skulle svara på enkäten ur en lista med företagets 
anställda. Detta har emellertid inte haft någon betydelsefull effekt såtillvida att vi 
klargjorde för personalchefen hur vi tänkt genomföra enkätundersökningen och 
urvalet.  
 
Vi har likställt tjänstemän med övriga anställda. Trots denna likställning har det varit 
uppsatsförfattarnas ambition att nyansera materialet i empirin. Detta uppnåddes 
genom att först indela mellan dessa två grupper för att visa nyanserna de emellan och 
sedan behandla dem som en enhet. Syftet med detta var att åskådliggöra vilka 
likheter och skillnader som finns mellan dessa två kategorier samt när vi behandlar 
de som en enhet. I empirin presenterades anställda som inte är tjänstemän med 
benämningen de kollektivt anställda.   
 
Enligt Denscombe (2000, s 138 f) kan en respondent påverkas av intervjuareffekt. 
Detta innebär att svaren på intervjufrågorna kan färgas av exempelvis känsliga frågor 
och vem som utför intervjun. Det finns en risk att en möjlig intervjuareffekt kan ha 
uppstått i detta arbete. Validiteten kan vidare ha påverkats negativt på grund av 
bortfall som uppstod i samband med enkätundersökningen.  Typen av bortfall är 
variabelbortfall, det vill säga respondenterna inte har besvarat vissa frågor i enkäten 
eller har svarat på ett felaktigt sätt. Tabellen 2.1 nedan visar fördelningen mellan de 
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två grupperna samt för hela gruppen. Detta kan i viss mån ha motverkats av att 
svarsfrekvensen av enkätundersökningen varit på 76 procent, detta motsvarar nästan 
8 procent av alla anställda på Billeruds Karlsborg AB. Ett bortfall på en enkät 
noterades på grund av att det var felaktigt ifylld.  

Tabell 2.1 Bortfall av enkätundersökningen 

 
BORTFALL KOLLEKTIV TJÄNSTEMÄN ALLA 
Fråga 1 4 (28,6%) 1 (5%) 5 (14,7%) 
Fråga 2 1 (7,1%) 1 (5%) 2 (5,9%) 
Fråga 6 0 2 (10%) 2 (5,9%) 
Fråga 9 3 (21,4%) 3 (15%) 6 (17,6%) 

 
Validiteten har troligtvis förstärkts på grund av att enkätrespondenterna tog lång tid 
på sig att svara på enkäten. Det kan också innebära att validiteten försvagas, eftersom 
de som har besvarat enkäten kan ha väntat till sista stund med detta.  

2.6.2 Reliabilitet 
Merriam (1994, s 180 ff) definierar reliabilitet som ett mått på tillförlitlighet och 
stabilitet i erhållna resultat. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 40) och Yin 
(1994, s 18 f) menar att det handlar om att andra undersökare skall komma fram till 
samma resultat om de har använt samma angreppssätt. För att en metod skall ha hög 
reliabilitet skall den vara oberoende av vilka som gör undersökningen. Vi använde oss 
av multimetodologisk ansats vilket innebär att vi utförde undersökningen i två steg. I 
det första steget genomfördes en personlig intervju med en representant från 
företagets ledning i syfte att utröna ledningens syfte med belöningssystemet (en). I 
det andra steget genomfördes en enkätundersökning riktad mot medarbetarna i syfte 
att belysa deras uppfattning om belöningssystemet (en). Slutligen analyserades dessa 
två delar för att undersöka om det fanns överensstämmelse mellan ledningens syfte 
med belöningssystemet (en) och dess utfall. För att öka reliabiliteten skickades en 
preliminär intervjuguide till personalchefen på Billerud Karlsborg AB för att få 
dennes synpunkter och samtidigt signalera vilka typ av frågor som kunde komma på 
intervjun.  Syftet var att ge intervjuobjektet möjlighet att sätta sig in i frågorna och 
därmed vara förberedd inför intervjun. I syfte att förstärka reliabiliteten och inte 
missa något väsentligt av de svar som erhållits användes bandspelare som hjälp-
medel.  

2.7 Analysmodell  
Nedan visas analysmodellen (figur 2.2) som illustrerar kongruensen mellan 
ledningens syfte med belöningssystem och dess utfall.  För att skapa motivation i 
syfte att uppnå hög prestation använder företagsledningar olika belöningssystem eller 
incitamentprogram. För att ledningens syfte med belöningssystem skall uppnås 
måste ledningen först och främst ha insikt om vilka faktorer som motiverar sina 
anställda samt vilka behov som finns hos de olika individerna. Detta innebär att för 
att få ett korrekt belöningssystem, måste ledningen utgå från medarbetarnas behov. 
Slutligen bör ledningen undersöka om det finns samstämmighet mellan syftet med 
belöningssystemet och dess utfall. Detta för att utröna om belöningar som utdelas 
uppmuntrar rätt beteende som gynnar företagets övergripande mål. 
 
Ambitionen med denna uppsats är att undersöka om ledningen uppnår sitt syfte med 
belöningssystemet (en) och dess utfall (det vill säga om medarbetarna uppfattar att 
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belöningssystemen uppfyller deras önskemål och behov). Om det föreligger överens-
stämmelse mellan syfte och utfall illustreras detta med den obrutna linjen i figur 2.2. 
Om däremot överensstämmelse ej föreligger illustreras detta med den brutna linjen i 
figuren.   

 
Figur 2.2  Analysmodell.  
 

Ledningens syfte med 
belöningssystem är att 

motivera de anställda att 
uppnå hög prestation.   

De anställdas motivation 
och deras uppfattning 
om belöningssystemet 

om huruvida 
belöningssystemet 

uppfyller deras behov.   

Överensstämmer/ej 
överensstämmer mellan 
företagsledningens syfte 
med belöningssystemet 

och dess utfall. 

                        Överensstämmer ej   

                           Överensstämmer 
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 3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel läggs en teoretisk beskrivning av problemområdet fram. Varje 
forskningsfråga behandlas i turordning och inleds med de teorier som är kopplade 
till dessa. Inledningsvis presenteras teorier kopplade till hur företag skapar 
motiverade medarbetare. Sedan diskuteras hur medarbetarna uppfattar belönings-
systemet (en). Avslutningsvis avhandlas belöningssystemets (en) målöverens-
stämmelse. 

3.1 Hur företag skapar motiverade medarbetare 

3.1.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 
Herzberg (2003) framhåller att faktorer som gör individer tillfredsställda och 
motiverade med sitt arbete skiljer sig från faktorer som gör dem otillfredsställda. 
Människor motiveras av faktorer som intressanta jobb, utmaningar och ökat ansvar. 
Dessa faktorer svarar på de inneboende behoven hos människor för tillväxt och 
utveckling. Olika studier har visat att faktorer inblandade i arbetstillfredsställelse och 
motivation är separata och distinkta från faktorer som kan leda till 
arbetsotillfredsställelse. Herzberg formulerar det på detta sätt: 
 

“The opposite of job satisfaction is not job dissatisfaction but, rather, no job satisfaction; and 
similarly, the opposite of job dissatisfaction is not job satisfaction, but no job dissatisfaction.”  
 

Herzberg påpekar att det huvudsakligen är två faktorer som påverkar människan, 
dessa är hygien - och motivationsfaktorer (se figur 3.1). Motivationsfaktorer är den 
grundläggande orsaken till tillfredsställelse, och hygienfaktorer till otillfredsställelse 
med arbetet. Alvesson (1993, s 76 f) påpekar att Herzbergs tvåfaktorsteori går ut på 
att till exempel arbetet i sig självt (en motivatorisk faktor) kan om det är positivt ge 
upphov till hög tillfredsställelse och inre motivation men knappast, även om det är 
negativt generera otillfredsställelse utan bara utebliven tillfredsställelse. En god 
fysisk arbetsmiljö eller hög lön, det vill säga hygienfaktorer, kan alltså inte generera 
tillfredsställelse och motivation i arbetet utan endast avsaknad av otillfredsställelse, 
medan dålig arbetsmiljö och dålig lön kan ge upphov till otillfredsställelse och 
missnöje (ibid).  
 

 
Figur 3.1 Exempel på motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Från Bruzelius och Skärvad (2000, s 
289). Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur.  
 
Herzberg (2003) framlägger att motivationshygienteori föreslår att arbete skall 
berikas för att på ett effektivt sätt tillvarata personalens kompetens. Företag skall 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

Prestationer  
Erkännande 
Själva arbetsuppgiften 
Ansvar 
Befodran  
Pyskologisk tilläxt  

Företagspolitik och administration 
Ledning 
Relationer till överordnade 
Relationer till underordnade 
Arbetsvillkor 
Status 
Säkerhet  
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undvika arbetsutvidgning – det vill säga göra ett arbete strukturellt större – och 
istället satsa på arbetsberikning som tillhandahåller medarbetarna möjlighet till 
psykologisk tillväxt. Arbetsberikning skall inte vara en engångsföreteelse, utan en 
pågående process för ledningen. De initiala förändringar kommer att verka under 
längre tid. Skälet till detta är att förändringarna som äger rum inom organisationen 
kommer att lyfta upp arbetet till den nivå som motsvarar kompetensen hos 
medarbetaren. Ett annat skäl är att anställda som är mer kompetenta eventuellt får 
möjlighet att visa sin kompetens på ett mer tydligt sätt och får möjlighet att 
befordras. Ett viktigt element är att motivationsfaktorer, till skillnad från hygien-
faktorer har en långsiktig effekt och behöver inte förnyas lika ofta som är fallet med 
hygienfaktorerna. Wiley (1995) menar att samtidigt som Herzbergs teori har fått visst 
stöd tillbakavisar de flesta empiriska studier modellens antaganden. Behov av lön, 
erkännande och ansvar har visats verka både som motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer.   
 

3.1.2 Motivation  
Enligt Lawler (1994, s 6 f) bör den huvudsakliga rollen för motivationsteori bestå i att 
förklara vilka val människor gör mellan olika beteenden. Detta kan bäst förstås 
genom att ha insikt om vilka mål människor har samt hur de känner att dessa kan 
uppfyllas. Wiley (1995) anser att det är viktigt att kartlägga vilka faktorer som skapar 
motivation hos de anställda för att skapa en miljö som främjar arbetsprestation. 
Lawler (1994, s 7) anser att eftersom individer ägnar en stor del av sin tid åt arbete i 
organisationer utvecklar dessa olika metoder för att stimulera och motivera 
medlemmarna att handla i enlighet med företagets mål. Genom att studera dessa 
olika metoder att motivera individer kan vi lära oss hur människor reagerar på olika 
motivationsfrämjande åtgärder. Det är just på grund av att organisationer dominerar 
samhällen vi lever i som det är viktigt att studera vilka faktorer som påverkar en 
organisations effektivitet. De individuella beteenden som är kritiska för en 
organisations effektivitet är i första hand frivilliga motiverade beteenden. Därför det 
är viktigt att förstå hur organisationer påverkar motivation hos sina medarbetare. För 
att ta reda på vad som motiverar de anställda bör företag konsultera personalen, 
eftersom de utgör den bästa informationskällan menar Wiley (1995).  
 
Bakka et al. (1993, s 173 f) påpekar att flera forskare under sextiotalet undersökte 
betydelsen av själva arbetsinnehållet och menade att om arbetet var specialiserat och 
monotont och medarbetaren befann sig i en situation utan valmöjligheter, skulle det 
resultera i låg motivation, trötthet och hög frånvaro.  Om arbetet i sig självt däremot 
var intressant och upplevdes som meningsfullt, skulle motivationen komma att ligga 
på en förhållandevis hög nivå. Denna synpunkt ventileras av Alvesson (1993, s 69) 
som anser att arbetsvillkoren och främst arbetsinnehållet utgör en betydande 
genomslagskraft på individens agerande i en rad olika avseenden. Romero och 
Kleiner (2000) framhåller att anställda alltmer förväntas att utföra mer självständigt 
arbete. Genom mindre kontroll motiveras medarbetaren att skapa en arbetsmiljö som 
är både positiv och förstärkande.   
 
Lawler (1994, s 1) menar att skälet till att en medarbetare kan producera dubbelt eller 
mer än sin arbetskamrat är på grund av motivation. Däremot utgör motivation endast 
en faktor bland många andra och att individens prestation påverkas av flera faktorer 
till exempel medarbetarens kompetens, situation och miljö. Bakka et al. (1993, s 175) 
påpekar att om medarbetaren inte är tillräckligt kompetent så kommer han att bli 
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otillfredsställd med sitt arbete.  Detta kan resultera i att han ger upp och under-
presterar.  
 

3.1.3 Icke monetära och monetära belöningar  
Lawler (1994, s 9) framhäver att vissa företag lyckas motivera sina anställda genom 
intressanta arbetsuppgifter, andra använder sig av demokratiska principer på arbets-
platsen, medan andra använder incitamentprogram. Denna variation i hur 
organisationer går tillväga för att motivera medarbetarna är naturligt eftersom vissa 
företag är mer anpassade att motivera individer på visst sätt än andra. Precis som det 
finns skillnader mellan organisationer i deras sätt att motivera individer finns det 
liknande skillnader även hos individer. Andra författare som uttrycker liknande 
uppfattning är Johnson och Welsh (1999) som påpekar att undersökningar har visat 
att öppen kommunikation, uppskattning för ett väl utfört arbete och en intressant 
arbetsmiljö rankades högt av medarbetare.  
 
Bakka et al. (1993, s 171 f) poängterar att arbetsmiljön är en hygienfaktor som i sig 
inte kan resultera i motivation och att bara genom att utföra arbetet på ett visst sätt 
kan en individ förstärka sin motivation genom motivationsfaktorer. Erkännande är 
inte bara en viktig motivationsfaktor för den belönade individen eller teamet utan 
även skickar signaler till andra inom organisationen om vilka arbetsinsatser som 
uppmärksammas menar Johnson och Welsh. Icke monetära belöningar har en 
betydelsefull genomslagskraft på medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang, 
men dessa belöningar kan förlora slagkraft om lönen inte är skälig. Macaulay och 
Cook (2001) fäster uppmärksamheten på att ett stort antal undersökningar 
genomförda för att identifiera motivationsfaktorer visade att anställda uppskattar att 
få positiv uppmärksamhet och uppskattning från företagets ledning. För att dessa 
icke monetära belöningar skall fungera måste de upplevas som konsistenta och 
uppriktiga.  
 
Johnson och Welsh (1999) anser att belöningar skall kopplas till mätbara resultat. 
Incitamentprogram är kraftfulla verktyg som kan påverka företagets resultat. Ett 
dåligt utfört incitamentprogram kan negativt påverka företagets prestation och 
moral. En tydlig länk skall också förekomma mellan affärsstrategin, resultatet och 
individens belöning. Syftet med ett belöningssystem sett ur företagets perspektiv är 
att skapa ett incitamentprogram där de anställda sätts i fokus på företagets nyckel-
områden. Från anställdas perspektiv tillhandahåller ett incitamentprogram ett 
meningsfullt erkännande av deras individuella och kollektiva ansträngningar. 
Belöningssystem är ett bra sätt att leverera positiv förstärkning. Det är oerhört viktigt 
att företagsledningen ger sitt fulla stöd vid genomförandet av ett incitamentprogram, 
och att innan programmet genomförs bör företagsledningen tillkännage för 
medarbetarna att programmet har ledningens fulla stöd. En författare som har en 
annan åsikt är Cascios (1995, s 417) som ifrågasätter huruvida belöningar 
överhuvudtaget är en lämplig metod när det gäller att motivera arbetskraften. Det 
finns undersökningar som påvisar att prestationsrelaterad lön tenderar att minska 
människors jobbengagemang och därmed deras strävan efter att åstadkomma ett gott 
arbete. Följaktligen måste sådana system betraktas som ineffektiva enligt detta 
synsätt.  
 
Bruzelius och Skärvad (2000, s 280) refererar till Thompson och Strickland som 
anser att ett bra belöningssystem kännetecknas av följande: 
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• Belöningen måste utgöra en väsentlig del av medarbetarens totala ersättning/lön, 

eftersom en för liten belöningsandel inte ger samma incitament. 
• Belöningssystemet bör gälla alla, från högsta chefen till alla medarbetare. 
• Belöningen måste vara kopplad till strategiskt viktiga prestationsmål. 
• Belönings-/utvärderingssystemet måste vara genomtänkt och realistiskt. Ett för svårt 

eller för enkelt prestationsmål ger inget extra incitament till gott arbete. 
• Den belönade personen måste kunna påverka resultatet. Det är alltså meningslöst att 

ha ett belöningssystem där den enskilde medarbetaren belönas för vad någon annan 
gjort eller inte gjort.   

 
 
Hong et al. (1995) anser att individer arbetar för att få någon form av belöning och att 
monetära fördelar värderas högt av såväl anställda som chefer. Det finns olika syften 
från ledningens sida med incitamentprogram: att tillmötesgå de primära fysiska och 
psykologiska behov som medarbetarna har för att engagera sig i sitt arbete. Detta är 
en förutsättning för att företag skall kunna konkurrera på lika villkor. En 
förutsättning är att företaget anpassar sin verksamhet och sitt synsätt på sina 
anställda efter den kultur eller traditioner som råder i den omgivning företaget verkar 
i.  

3.2 Medarbetarnas uppfattning av belöningssystemen 

3.2.1 Maslows behovsteori 
Maslows behovsteori utgår från att människan har grundläggande behov som kan 
indelas i sju huvudgrupper och av dessa kan fem inordnas i en hierarki (se figur 3.2) 
efter sin relativa styrka (Bakka, Fivelsdahl och Lindkvist, 1993, s 167 ff).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Maslows behovshierarki. Modifierad från Bakka et al. (1994, s 168). Organisationsteori: 
struktur och kulturprocesser. Malmö: Liber-Hermods.  
 
 
Grunden i behovshierarkin representeras av människans grundläggande behov som 
är att tillfredställa hunger, törst och sömn med mera. I nästa nivå introduceras 
trygghetsbehovet som representerar det mänskliga behovet att skyddas mot våld och 
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kriminalitet. Nästa nivå i hierarkin reflekterar det sociala behovet eller behovet att 
interagera med andra människor. När detta är uppfyllt finns ett behov av självrespekt 
och respekt från andra som prestige och erkännande. Den slutliga nivån i hierarkin är 
behovet av självförverkligande vilket innebär att individen är fri att utnyttja sina 
anlag och möjligheter obehindrat. Dessa fem behov inordnas i sin tur i högre och 
lägre behov. De fysiologiska behoven samt säkerhetsbehoven betraktas som lägre 
behov och sociala, självkänsla och självförverkligande räknas till de högre behoven. 
Skillnaden mellan dessa ligger huvudsakligen i att de högre behoven i stor 
utsträckning tillfredställs internt inom människan medan de lägre behoven till 
största delen tillfredställs av externa faktorer som lön och belöningar.   
 
Enligt Alvesson (1993, s 76 f) är ett huvuddrag i denna modell att när ett behov blivit 
tillfredställt kommer nya behov till ytan och ett tillfredställt behov kan inte betraktas 
som en motivator som driver människan till ökad prestation. Bakka et al. menar att 
människan förflyttar sig mellan behovsnivåer etappvis i hierarkin och det är möjligt 
för människor att fastna på nivåer i denna. Modellen är menad att beskriva motiv 
som i viss utsträckning finns hos alla vuxna människor. Robbins (2001, s 156 f) anser 
att för att kunna motivera en människa måste företaget inse vilken nivå i hierarkin 
individen för tillfället befinner sig på, samt fokusera på att tillfredställa behoven på 
eller över denna nivå. Wiley (1995) anför att styrkan med Maslows behovshierarki är 
identifieringen av individuella behov i syfte att motivera beteende. 
  

3.2.2 Alderfers ERG teori  
Lawler (1993, s 37) nämner att i Alderfers teori existerar tre grundläggande 
behovsnivåer. Dessa är existensbehov, relationsbehov samt tillväxtbehovet (se figur 
3:3).  
 

 
Figur 3.3 Alderfers ERG teori.  Egen konstruktion med utgångspunkt från Alderfers teori.  
 
I likhet med Maslow menar Alderfer att tillfredställelsen av ett behov påverkar dess 
framtida vikt samt vikten av högre behov. Tillfredställelsen av tillväxtbehovet 
tenderar dock att göra detta behov mer viktigt för individen. När en människa börjar 
förverkliga sin potential och utvecklas strävar individen att utvecklas alltmer för att 
undvika stagnation. Vidare kan brist på tillfredställelse av högre behov leda till att de 
lägre behoven blir viktigare för individen. Betydelsen av ett behov påverkas av 
tillfredställelsen av behov över och under i behovsskalan samt att alla behov kan 
satisfieras simultant. Detta är en av de stora skillnaderna mellan Alderfer och 
Maslow. Alvesson (1993, s 76) anser att enligt Alderfers ERG teori kan en person gå 
från att i huvudsak vara orienterad mot högre behov till lägre behov. Om 
utvecklingsbehov undertrycks kan exempelvis sociala relationer på arbetsplatsen eller 
lönen blir extra betydelsefulla. 
 
Lawler (1994, s 37 f) poängterar att denna modell kan vara ett kraftfullt verktyg för 
att förutse hur specifika beteenden ändras när ledningen ändrar incitament eller 
belöningar. Det kan även ge insikt i vad som betraktas som viktigt av de anställda. 
Det antyds att när människor blir befordrade i organisationer och de lägre behoven 
blir tillfredställda kommer de att ägna sig åt att uppnå självförverkligande och 

Relatedness (R) Existence (E) Growth (G) 



Teoretisk Referensram  
 

 
15 

tillväxtbehov. Om en anställds anställningstrygghet hotas kommer den anställde att 
lämna allt annat i syfte att skydda detta grundläggande behov. Slutligen antyder detta 
att en organisation kan ge medarbetarna tillräckliga belöningar för att tillfredställa de 
lägre behoven men ej tillräckligt för att tillfredsställda tillväxt – och 
utvecklingsbehoven. När anställda får fler önskvärda belöningar kommer de att vilja 
ha mer. Vidare kan deras behov ändras mellan att tillfredställa högre och lägre behov. 
När anställda får bättre arbetsvillkor och lön kommer de istället att efterfråga mer 
intressanta jobb och mer självbestämmande. Behovshierarkin antyder att de 
anställda aldrig kommer att bli helt tillfredsställda utan nya behov kommer konstant 
att uppkomma.  
  

3.2.3 Expectancy theory 
Cascio (1999) belyser att förväntansteori är en aspekt av motivationsteorin som 
fokuserar på vilka förväntningar en individ har eller vilken belöning den anställde 
förväntar sig få ut av sin arbetsinsats. Motivation leder enligt denna teori till en 
ansträngning från individens sida. Denna ansträngning är dock inte tillräcklig för att 
generera prestation utan för att uppnå detta krävs även förmåga. Det kan vara 
exempelvis träning, information och talang. Utfallet av ansträngningen eller be-
löningen kan vara både positivt och negativt och komma från ett antal källor som 
exempelvis chefer, medarbetare, belöningssystemet eller bara känslan av att ha gjort 
ett bra jobb. Alvesson (1993, s 71) menar att motivationsproblemet har betydelse 
främst för att rekrytera och behålla lämplig personal, att förmå personalen att utföra 
ett pålitligt arbete i linje med organisationens krav och mål, att stimulera personalen 
till kreativitet och därmed bidra till organisationens utveckling. Det finns dock 
forskare som anser att det inte finns något kausalt samband mellan motivation och 
prestation.  
 
Detta påstående liknar det som formuleras av Bakka et al. (1993, s 175 f) som påpekar 
att om medarbetaren inte innehar tillfredsställande kompetensnivå så kommer brist 
på motivation att uppstå, vilket i förlängning kan leda till sämre prestation. Enligt 
denna modell är tillfredställelse ett resultat av prestation snarare än dess orsak. Det 
är dock möjligt att öka medarbetarnas motivation genom att stärka tron på framtida 
belöningar. Om den föreställda belöningen inte är attraktiv i mottagarens ögon så 
kan dennes incitament påverkas i negativ riktning. Ibland presterar människor utan 
att få belöning för sin prestation. Om detta upprepas vid tillräckligt många tillfällen 
så kommer individen att forma förväntningar om att prestationen kommer att vara 
olönsam även i framtiden, därmed minskar sannolikheten för att beteendet ska 
upprepas. Rust et al.  (1996) anser att det finns en stark koppling mellan arbets-
tillfredsställelse och personalomsättning. Det är kritiskt för ledningen att minska sin 
personalomsättning, eftersom det är kostsamt för företag att rekrytera och utbilda ny 
kompetens. Det kostar upp till dubbelt så mycket att ersätta en anställd som slutar 
jämfört med att ha personen kvar på företaget.  Alvesson (1993, s 78 f) påstår att 
förväntansteori säger ingenting om vilka arbetsfaktorer som är relaterade till 
motivation och arbetstillfredsställelse. Han hävdar att teorin egentligen enbart 
uttrycker att individen söker maximera sin tillfredsställelse, men inte vilka faktorer 
som skapar densamma.    
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3.2.4 Medarbetarnas perception   
Luthans och Stajkovic (1999) påpekar att det har blivit alltmer viktigt för dagens 
företag att identifiera och förstärka de specifika beteenden som är kritiska för deras 
framgång. Företag kan ha väl formulerade strategier och avancerad teknologi utan att 
förverkliga sina mål. Ett villkor för att företag ska nå framgång är att ledningen 
förstärker önskvärda beteenden så att en positiv synergieffekt uppstår mellan 
arbetskraften och övriga insatsfaktorer. Lawler (1994, s 155) framhåller att 
belöningssystem motiverar de anställda att åstadkomma goda prestationer i enlighet 
med företagets mål inom de områden som utvärderas av företaget.    
 
Enligt Macaulay och Cook (1994) har företagens medarbetare blivit en alltmer central 
resurs när det gäller att tillfredställa sina kunder och konkurrera på marknaden. 
Enligt Cacioppe (1999) är belöningar och erkännande en allmänt tillämpad metod för 
att motivera medarbetarna att sträva mot företagets mål. Vid implementering av ett 
belöningssystem är det nödvändigt för ledningen att beakta att detta är ett kraftfullt 
verktyg för att styra medarbetarna. Detta är på grund av att en stor del av människors 
beteende påverkas av hur de belönas samt hur deras prestation mäts. Cascio (1995, s 
417 f) anser att det inte är helt självklart att koppla belöningar till specifika 
beteenden, då denna länk kan vara svår att påvisa. De anställda måste se en tydlig 
koppling mellan prestation och belöning för att belöningssystemet skall äga 
trovärdighet. Om detta är fallet kan arbetskraftens motivation att åstadkomma en bra 
arbetsinsats öka. Macaulay och Cook anser att det måste finnas en bra överens-
stämmelse mellan prestationen och belöningen för att belöningssystem skall upp-
fattas som rättvist av de anställda.  
 
En förutsättning för att belöningssystemet ska uppnå önskad effekt är att det 
uppfattas positivt av mottagarna. Macaulay och Cook (1994) belyser att alla 
människor har olika individuella behov att tillfredställa och många av dessa är 
arbetsrelaterade. Människor befinner sig i olika stadier i livet och av denna anledning 
värdesätts olika faktorer. Nyckeln till att utforma ett effektivt belöningssystem måste 
utgå från medarbetarnas individuella behov så att varje individ upplever att 
belöningarna är relevanta. Detta i sin tur leder till att de anstränger sig för att möta 
företagets mål.  
 
Appelbaum och Kamal (2000) anser att det är viktigt att företagsledningen tar 
hänsyn till de anställdas behov vid utformandet av ett belöningssystem. Om detta inte 
görs kommer belöningarna inte att vara effektiva i att motivera arbetskraften, vilket 
kan leda till ett icke önskvärt beteende som på sikt kan vara skadligt för 
organisationen. Det måste råda konsistens mellan medarbetarens förväntningar på 
uppgiften och hur han utvärderas. Detta förväntansgap mellan den anställde och 
ledningens förväntan kan skapa missnöje som i förlängningen kan leda till att 
medarbetaren lämnar företaget då den känner att den ej får en rättvis utvärdering av 
sitt arbete. Därför poängterar Cascio (1995, s 417) att det centrala blir det uppfattade 
sambandet mellan prestation och belöning. Andersson och Bratteberg (2000) 
poängterar att för att människor ska bli motiverade av ett belöningssystem, är det 
även nödvändigt att de kan se en klar koppling mellan sin prestation och belöningen 
samt att de upplever att de utvärderas rättvist.  
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3.3 Belöningssystems målöverensstämmelse 

3.3.1 Reinforcement theory 
Luthans och Stajkovic (1999) anser att ett vanligt problem i dagens företag är att det 
råder brist på förståelse för vilken sorts förstärkning arbetskraften värdesätter. Detta 
kan innebära ett problem när ledningen skall motivera sina medarbetare. I 
förlängningen kan detta leda till förstärkning av felaktigt beteende som kan stå i 
konflikt med företagets mål. Därför menar Cascio (1995, s 417) att företag måste 
fastställa vilka belöningar som arbetskraften värdesätter då människor tenderar att 
upprepa beteenden som ger dem positiv feedback eller förstärkning.  
 
Luthans och Stajkovic (1999) betonar att en belöning är något som uppfattas som 
värdefullt av företagsledningen som utdelar den medan en förstärkning ökar styrkan 
och frekvensen på det önskvärda beteendet, därmed är inte alla belöningar 
förstärkningar, men alla förstärkningar är belöningar. En förstärkning kan med 
andra ord betecknas som en framgångsrik belöning. Ett felaktigt utformat 
belöningssystem kan leda till att företagets mål inte uppnås. För att belöningen skall 
vara en förstärkning så måste den vara förenlig med medarbetarens önskan och 
behov. Romero och Kleiner (2000) menar att positiv förstärkning (positiv 
reinforcement), det vill säga att belöna beteende som företag vill skall upprepas är ett 
managementkoncept som skall användas av ledningen. I samma anda säger Johnson 
och Welsh (1999) att detta kan uppnås med relativt små investeringar genom att 
arbetsledare utbildas att motivera sina medarbetare. Detta kan uppnås genom icke 
monetära belöningar som exempelvis beröm och erkännande.  
 

3.3.2 Belöningssystem  
Boise och Kleiner (1997) anser att det är svårt att utveckla ett belöningssystem som 
noggrant utvärderar medarbetarnas prestation. Belöningssystem är företagsspecifika 
och kan därför inte oavkortat användas från en organisation till en annan. Därför bör 
utformningen och administrationen av incitamentprogram skräddarsys på ett sätt 
som passar medlemmarna och organisationen. Macaulay och Cook (2001) betonar 
vikten av konsistens vid användning av ett belöningssystem. Därför menar Andersson 
och Bratteberg (2000, s 1) att det är viktigt att välja rätt typ av belöningssystem när 
företag bestämt sig att införa ett incitamentprogram. Stredwick (2000) anser att 
alltfler belöningssystem har inbyggda brister. Till exempel kan signalerna som 
ledningen skickar till medarbetarna vara motstridiga. Syftet med belöningssystemet 
kan till exempel vara att främja team-samarbete, trots detta uppmanar systemet till 
individualistiskt tänkande, vilket motverkar företagets syfte.     
 
Anthony och Govindarajan (2001, s 519 ff) påpekar att en faktor som är av betydelse 
för ett belöningssystem är vilka kriterier som används. Det är viktigt att använda rätt 
kriterier när prestationen ska mätas då detta kan få långtgående konsekvenser för 
företaget. Företag kan använda sig av både finansiella och icke finansiella kriterier. 
Andra författare som anför liknande uppfattning är Macaulay och Cook (2001) som 
menar att typen och kriterier för belöning bör ges stor eftertanke. Kriterierna som 
kan användas vid utformningen av ett belöningssystem är till exempel vem som är 
berättigad att få belöning, vilka kriterier som krävs och när en medarbetare skall 
erhålla denna belöning.  
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Macaulay och Cook (1994) belyser att givet att företag huvudsakligen fokuserar mot 
finansiella kriterier kan detta få ett antal oönskade effekter. Detta kan ge signaler till 
medarbetarna att uppta ett beteende som kan stå i konflikt med företagets långsiktiga 
mål. I syfte att uppnå de finansiella målen kan medarbetarna exempelvis underlåta 
att genomföra underhållsarbete på maskiner för att nå nyckeltalen. Detta beteende 
kan orsaka framtida driftstörningar och skada företaget på längre sikt. Det kan även 
medföra att långsiktigt lönsamma investeringar riskerar att inte genomföras då det 
kan skada de kortsiktiga nyckeltalen som belöningskriterierna grundas i. Lawler 
(1994, s 155) påpekar att det finns en risk med att belöna en del av de faktorerna som 
leder till goda prestationer. Det kan leda till att andra lika betydelsefulla faktorer för 
företaget riskerar att glömmas bort eller kan utföras på ett otillfredsställande sätt. En 
möjlighet för att komma tillrätta med problemet kan vara att införa 
flerårsutvärdering på tre till fem år. Fördelen med detta är att det kan ge incitament 
till mer långsiktigt tänkande, men detta kan vara behäftat med ett antal problem, 
eftersom medarbetarna kan få svårt att se kopplingen mellan sin insats och 
belöningen över långa tidsperioder. Detta tenderar att sänka motivationen.  
 
En möjlighet som Macaulay och Cook nämner är att de finansiella utvärderings-
kriterierna kan kompletteras med mer långsiktiga incitament som exempelvis 
försäljningsandel, kundnöjdhet och personalutveckling. Dessa faktorer har inverkan 
på företagets långsiktiga utveckling och kan i kombination med de rent finansiella 
kriterierna tillåta ledningen att skapa balans mellan det kortsiktiga och det 
långsiktiga tidsperspektivet. För att utvärdera belöningssystemets effektivitet bör 
ledningen fråga sig om incitamentprogrammet är utformat att möta medarbetarnas 
behov, om det är interna eller externa kriterier som används i första hand vid 
utbetalning av belöningar, om grunderna för belöningarna är tydligt definierade och 
förstådda, om ledningens kompetens är tillräcklig nog för belöningssystemet att 
fungerar som det var tänkt samt huruvida belöningssystemet granskas och modifieras 
över tiden.  
 
Lawler påpekar att problemet med prestationsutvärdering5 är att det inte alltid är 
tillräckligt därför att systemet kan utelämna viktiga faktorer som inverkar på 
motivationen, detta kan leda till att faktorer som utelämnas tenderar att eftersättas 
med sämre prestation som följd. Vid utformningen av ett belöningssystem är det 
viktigt att betänka att skada kan uppstå om systemet utformas på ett felaktigt sätt. 
Om exempelvis prestationsbaserade belöningar används i syfte att skapa motivation 
kan det leda till dysfunktionellt beteende i den mening att medarbetare som borde 
samarbeta istället konkurrerar med varandra.  
 
Dessa typer av belöningar kan leda till att för företaget viktiga prestationsaspekter 
negligeras, det kan också leda till att medarbetare i syfte att lyfta belöningar uppger 
felaktig information och slutligen att medarbetare som gör sitt yttersta för att 
prestera inte belönas för detta vilket kan leda till att de ej kan se en länk mellan sin 
prestation och belöningen. I motsats till detta anser Boise och Kleiner (1997) att 
värdering av prestationen är ett sätt att signalera för den anställde hur hans 
prestation bedöms av ledningen. De anställda har legitima behov att veta hur deras 
arbetsinsats betraktas av ledningen. Brist på kommunikation mellan medarbetare 
och arbetsledare kan leda till att icke önskvärda beteenden utvecklas eller goda 

                                                           
5 Med prestationsutvärdering menar vi när ett företag utvärderar huruvida en anställd är berättigad att belönas för 
sin prestation. 
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arbetsbeteenden ändras. Denna brist på kommunikation kan uppfattas av de 
anställda som godkännande av deras nuvarande arbetsbeteende och prestation.   
 
Greve (1997, s 167 ff) framhäver att företag använder belöningssystem för att 
motivera människor att sträva mot företagets mål. För att lyckas med detta kan 
företag använda både yttre och inre belöningar. De yttre belöningarna är ofta 
monetära medan de inre belöningarna kan komma i form av känslan av ett väl utfört 
arbete. Det finns olika typer av belöningar: 
 

Systembelöningar – tillfaller alla som arbetar inom organisationen. Det kan vara 
olika typer av förmåner som kan vara kopplade till produkter eller tjänster. Exempel 
på detta kan vara fria resor för anställda eller andra förmåner. Syftet med dessa 
belöningar är i första hand att få människor att söka arbete i och stanna kvar i 
organisationen. Systembelöningar kan bidra till att skapa identifikation med 
företaget. 
 
Regelunderkastelse – Regelunderkastelse är en del av en socialisationsmodell6. Det 
utvecklas normer för att vidmakthålla regler och rutiner som bas för allt arbete. Det är 
en styrningsform som bara ger inre belöningar i den grad människor finner glädje i 
att rätta sig efter dessa. Denna glädje består oftast i den makt ett regelverk kan ge. 
Annars är det snarare ett negativt stimuleringssystem som sätter gränser för beteende 
och som ger goda möjligheter till beteendekontroll. Styrningssystemet ger trygghet i 
förhållandet mellan anställda och organisationer, men regelunderkastelse spelar en 
ringa roll för att få människor att söka sig till och stanna kvar inom organisationer. 
 
Individuella belöningar – Dessa belöningar är knutna till en individ och fastställs 
utifrån prestation eller genom förhandlingar där belöningen grundas på position, 
ansvar och förhandlingsstyrka. Individuella belöningar hör till de ekonomiska 
incitamenten och är lämpligast att tillämpa när prestationen är lätt att mäta. För detta 
krävs att det ska vara lätt att motivera prestationen och den anställde som även måste 
ha kontroll över insats och resultat. Individuella belöningar kan ges som ackord, 
bonus eller som ett avtalat pris för arbetet. Individuella belöningar leder i regel till att 
människor presterar över en viss miniminivå. 
 
Gruppbelöningar – Dessa belöningar innebär att människor får en fast lön beroende 
på den position som innehas inom organisationen, oftast är det den hierarkiska 
positionen som bestämmer vilken lön gruppen får. Löneändringar för gruppen sker 
genom förhandlingar eller som genom ett resultat av ändrad status för gruppen. 
Denna form av belöningar lämpar sig speciellt bra när det är svårt att mäta 
arbetsresultat. Gruppbelöningar kan även knytas till bonussystem om resultatet är 
mätbart på gruppnivå. Detta uppstår när det existerar ömsesidiga beroenden mellan 
gruppmedlemmarna som gör det problematiskt att särskilja den individuella 
prestationen. Denna typ av belöningar kan vara motiverande för individer när de 
söker arbete och bestämmer sig för att stanna i organisationer. 
 
Uppgiftsengamemang – Uppgiftsengagemang ger inre belöningar genom en stark 
motivation via utförandet av speciella arbetsuppgifter. Det är utmaningen bakom 
uppgiften som skapar engagemanget. Detta gäller i regel alla uppgifter av det 
problemlösande slaget, nyskapande pionjärarbete och en väsentlig del av lednings-
uppgifterna. Uppgiftsengagemang är en stark motivationsfaktor. 
 

                                                           
6 Ett system av beteendekontroll där normer och värderingar kommuniceras till nya anställda som lärs upp att 
följa den beteendepraxis som råder. 
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Målidentifikation – är en av de starkaste motivationsfaktorerna. Många frivilliga 
organisationer är exempel där människor kan arbeta utan betalning för att uppnå sina 
mål. De målen är viktigare än den ekonomiska ersättningen. Målidentifikation kan 
vara svår att uppnå i företag, då som regel finns olika intressen liksom mellan ägare, 
anställda och ledning. Deltagande i målsättning och beslutsprocesser kan skapa 
målidentifikation i synnerhet om det kopplas samman med det ekonomiska 
resultatet. Exempel på detta är företag som är organiserade i partnerskap där 
parterna deltar i beslut och delar vinsten. Detta kan skapa en stark motivation och är 
lätt att kontrollera eftersom kontrollen ligger hos den enskilda individen.   
 

London och Higgot (1997) anser att nyckeln till ett framgångsrikt belöningssystem är 
att stimulera medarbetarna att sträva mot företagets strategiska mål genom ständiga 
förbättringar. Stredwick (2000) menar att sättet organisationer belönar sina 
medlemmar börjar genomgå en radikal förändring och att belöningssystem har under 
flera år varit statiska medan världen runt organisationen har genomgått en dynamisk 
förändring och därför är det av stor vikt att belöningssystemet anpassas till företagets 
ändrade förutsättningar. Det som är viktigt enligt Macaulay och Cook är att klargöra 
nyckelprioriteringar med programmet då belöningssystem kan ha ett flertal syften. 
Detta kan exempelvis vara att inspirera till engagemang och främja individens och 
organisationens prestation. Andra mål kan vara att uppmuntra flexibilitet och 
teamwork. En annan författare som understryker vikten av att utforma ett relevant 
belöningssystem är Cacioppe (1999) som menar att företag som använder sig av 
relevanta belöningssystem har stor potential att frigöra positiva synergieffekter hos 
sina medarbetare.    
 
En viktig aspekt ledningen måste överväga vid genomförandet av ett belöningssystem 
är den dynamiska aspekten. En implikation av behovshierarkin är att de anställdas 
behov befinner sig i ett tillstånd av konstant förändring och kommer aldrig att 
tillfredställas helt (Bakka). Cacioppe (1999) påpekar att det är kritiskt för dagens 
företag att sträva efter att konstant uppdatera sina belöningssystem i syfte att 
anpassas till organisationens inre och yttre miljö. Andra författare som uttrycker 
liknande uppfattning är London och Higgot (1997) som betonar att det är viktigt att 
beakta att dagens företag existerar i en föränderlig omvärld. Av denna orsak är det av 
intresse för företag att ständigt utveckla sina belöningssystem i linje med de 
anställdas behov för att motivera dem att sträva mot företagets mål.  
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4. EMPIRI 
I detta kapitel presenteras materialet som arbetet bygger på. Först görs en 
presentation av personalchefens uppfattning som kommer att redovisas under 
forskningsfråga 1; hur skapar företag motiverade medarbetare? Medarbetarnas 
uppfattning kommer att redovisas under forskningsfråga 2; hur uppfattar med-
arbetarna belöningssystemen? Denna disposition är förenlig med analysmodellen. 
Standardavvikelse, median och medelvärde är beräknat utifrån svaren som 
inhämtats från enkätundersökningen. Dessa är kopplade till graderingen i enkäten 
(se bilaga 2).    
 
Presentation av Billerud Karlsborg AB  
Billerud koncernen7 är en koncern som har bildats genom en sammanslagning av 
Assidomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg och Stora Ensos pappersbruk 
Gruvön. Mer än fyra femtedelar av produktionen säljs inom Europa. Billerud är en 
ledande producent i Europa inom vissa segment som MG/MF kraftpapper och 
säckpapper. Billerud består av fyra produktionsenheter. Dessa är: Beetham i England 
och Karlsborg, Gruvön och Skärblacka i Sverige. Bolagets huvudkontor ligger i 
Stockholm. Hela koncernen har ca 2600 anställda, inklusive den utländska sälj-
organisationen. Karlsborgsbruket producerar säck- och kraftpapper samt 
avsalumassa. Billeruds rörelseresultat (hela koncernen) uppgick till MSEK 1 118, en 
minskning med MSEK 96 eller cirka 8 procent jämfört med 2002.   
 

4.1 Hur företag skapar motiverade medarbetare  
I detta avsnitt presenteras personalchefen Ingvarssons uppfattning rörande olika 
frågor om motivation, prestation samt företagets belöningssystem.   
 

 

                                                           
7 Information om Billerud är hämtad från företagets hemsida www.billerud.com  

Ledningens syfte med 
belöningssystem är att 

motivera de anställda att 
uppnå hög prestation.   

 

 

                        Överensstämmer ej   

                           Överensstämmer 
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4.1.1 Presentation av personalchefens svar 
Hur definierar Ni motivation? 
Ulf Ingvarsson, personalchefen på Billerud Karlsborg AB säger att det inte finns klart 
nedskrivna formuleringar av motivation och prestation. Det är viktigt att 
medarbetarna ska känna ett engagemang och intresse för vad de gör så att de 
upplever att arbetsuppgifterna är stimulerande, intressanta och roliga. Han anser att 
för att uppnå bra resultat måste företaget ha medarbetare som är motiverade att göra 
en bra prestation. I takt med att företaget rationaliserar och förändrar blir det färre 
som får göra mer. Ingvarsson uttrycker sig: 
 

”Det klarar man inte bara genom att gå till jobbet utan man måste också vilja 
göra ett bra arbete”.  

 
Ingvarsson tror att Billerud har såpass intressanta arbetsuppgifter att det skall 
kännas motiverande att gå till jobbet och göra en bra insats. Det kan vara från tid till 
annan att en anställd inte alltid tycker att det är så roligt men ambitionen är hela 
tiden att stimulera folk att tycka att arbetet är intressant och roligt.  
 
Hur definierar Ni prestation? 
Ingvarsson anser att definition på prestation kan variera mellan olika avdelningar 
inom företaget. Till exempel för en medarbetare som jobbar ute på processen så är 
prestationen hur mycket han kan producera. Det yttersta beviset på bra prestation är 
att företaget kan minska stopptider och hålla produktionen på en hög nivå och 
därmed få en hög nyttjandegrad av anläggningen. Givet att Billerud Karlsborg AB kan 
hålla fabriken igång 24 timmar om dygnet 365 dagar om året anser personalchefen 
att företaget har uppnått god prestation. I detta fall är det lätt att definiera prestation. 
På andra avdelningar måste andra faktorer beaktas, exempelvis hur många nöjda 
kunder företaget har. Om företaget har hundra procent nöjda kunder har en god 
prestation uppnåtts på dessa avdelningar. Företaget måste ha nöjda kunder, både 
internt och externt. De interna kunderna betalar inte för sig, men företaget måste 
hålla dem nöjda ändå. Därför menar Ingvarsson att definitionen på prestation skiljer 
sig mellan olika delar av företaget.  
 
Hur tar företaget reda på vilka faktorer som motiverar medarbetarna?  
Ingvarsson förklarar att företaget jobbar med medarbetareundersökningar som 
genomförs vart tredje år där varje anställd får fylla i ett ganska digert material som 
exempelvis behandlar frågor som ledarskap, motivation, arbetsglädje och psykosocial 
arbetsmiljö. Detta är ett sätt att ta reda på medarbetarnas uppfattning av företaget 
och detta kan brytas ner på arbetsgrupper och arbetslag. Undersökningen är ett sätt 
att upptäcka skillnader mellan olika avdelningar eller grupper. Om ledningen 
upptäcker att det existerar brister i systemet, då kan insatser vidtas för att åtgärda 
situationen på dessa ställen. Företaget jobbar med en organisationsform som är 
väldigt målorienterad med små grupper som strävar mot företagets övergripande mål 
varpå de utvecklar egna mål i gruppen. Det finns inga arbetsledare på företaget utan 
det är gruppen själv som samordnar sin egen verksamhet. Det finns en personal-
ansvarig chef men han är inte direkt involverad i det dagliga arbetet. Det är 
grupperna som själva ska jobba så mycket som möjligt med sina egna problem och 
lösningar och lämna egna förslag till förbättringar och åtgärder till problem. Ett skäl 
detta genomfördes var att öka engagemanget och motivationen hos alla och ta ett 
större ansvar för arbetsuppgifterna och det medarbetaren skall prestera. Ett sätt att 
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motivera medarbetarna är att minska direktstyrningen och istället använda 
målstyrning på gruppnivå där varje arbetsgrupp har uppsatta mål som de förväntas 
att uppfylla. 
 
Belöningssystem som företaget använder 
Ingvarsson berättar att företaget har ett bonussystem som bygger på hela fabrikens 
resultat. Det har inte brutits ner på olika avdelningar. Om företaget som helhet 
uppnår vissa produktionsmål, miljömål och andra viktiga faktorer så kan bonus falla 
ut till alla varje kvartal. Inom Billerud koncernen finns även ett ekonomiskt 
incitament som bygger på ett vinstdelningssystem som bygger på hela koncernens 
resultat och utfallet av det är beroende på hur mycket bättre koncernen har presterat 
jämfört med konkurrenterna, som maximalt kan utfalla med 19 000 kronor per år 
och anställd. Han påpekar att grundtanken med belöningssystemet är att alla ska få 
lika mycket och det finns inga skillnader mellan avdelningar och individer vad gäller 
belöningssystemet. Det finns även icke monetära belöningar som består av olika 
aktiviteter där de anställda får avdelad tid att ägna sig åt det dem tycker är trevligt 
men ser helst att tiden används till hälsa och friskvård. Andra aktiviteter kan vara att 
medarbetarna går på en hockeymatch tillsammans. Aktiviteterna utgår till hela 
gruppen utan särbehandling, vilket kan stärka samarbetet i gruppen. Företaget 
stöttar vidare olika verksamheter inom kommunen som medarbetarna kan delta i. 
Denna form av icke monetära belöningar tror Ingvarsson inte betraktas som en 
belöning på grund av att de anställda börjat betrakta detta som en rättighet, men det 
är icke desto mindre en belöning.  
  
Vad kan hända vid frångående av nuvarande belöningssystem? 
Ingvarsson anser att arbetsmoralen skulle sjunka vid frångående av nuvarande 
belöningssystem. Medarbetarna skulle nog inte vara benägna att ställa upp och göra 
det där lilla extra. Om det uppstår ett maskinhaveri så krävs det att den anställde 
lägger på ett kol extra för att komma igång så fort som möjligt för varje timme kostar 
ett antal miljoner kronor i bortfallen produktion. Ingvarsson anser att om företaget 
skulle ta bort det existerande belöningssystemet medarbetare skulle ta det lugnare 
och inte anstränga sig lika mycket på jobbet varpå det riskerar att uppstå större 
förluster för företaget. Personalchefen tror av denna anledning att belöningssystemet 
inte bör tas bort om det inte finns ett oerhört starkt skäl som kan förankras 
ordentligt. Hans slutsats är att skadan av att avlägsna belöningssystemet skulle 
kunna bli större än intäkterna av densamma.     
 
Chefernas inverkan på medarbetarnas motivation 
Personalchefen är av uppfattningen att ledarstilen har betydelse när det gäller med-
arbetarnas motivation. Han tycker att det är viktigt att ledaren har förtroende för 
medarbetarna. Företaget har tagit bort chefskapet och istället är det grupperna som 
ska leda sig själva. Det som är viktigt är att medarbetarna ska ha insikt om vad 
företagsledningen har för förväntningar på dem. Ledarens personliga inställning är 
avgörande för hur ledaren interagerar med sina medarbetare. Förhållandet mellan 
chefer och medarbetare bygger enligt Ingvarsson på ömsesidig respekt och tilltro. 
Han anser att ledningen inte bara kan leda och verka på prestige utan måste 
samverka med sina anställda på olika sätt.     
 
Hur upplever ledningen medarbetarna reagerar på belöningssystemet (en)? 
Personalchefen anser att medarbetarnas beteenden påverkas av belöningssystemet. 
Enligt personalchefen uppmuntrar belöningssystemet medarbetarna att anstränga sig 
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lite extra för att erhålla belöningar. Enligt personalchefen är övervägande del av med-
arbetarna fullt medvetna om vilka belöningar de kommer att få om de uppfyller de 
uppsatta målen samt vad som förväntas av dem för att uppbära dessa belöningar. 
 
Hur tar ledningen hänsyn till medarbetarnas behov? 
Företaget utgår från att de fackliga representanterna för de anställdas talan och vet 
vad som är av intresse för deras medlemmar. Ingvarsson berättar att företaget alltid 
diskuterar eller förhandlar med de fackliga organisationerna innan företagsledningen 
inför eller ändrar belöningssystem. Detta kan förekomma i samband med de åter-
kommande medarbetareundersökningarna (som genomförs vart tredje år) som 
innehåller frågor rörande belöningssystem. På så sätt får ledningen synpunkter och 
uppfattningar som den kan ta hänsyn till vid utformningen av olika belöningssystem. 
Utifrån svaren som företaget har fått in genom medarbetareundersökningen under-
söker ledningen möjligheter till korrigeringar av belöningssystem ifall det existerar 
stort missnöje bland medarbetarna med incitamentprogrammet. Därför kan företaget 
anpassa belöningssystemet när en sådan situation uppstår, därmed är det inte säkert 
att ledningen tillmötesgår alla önskningar. Till exempel när det gäller produktions-
bonus kan medarbetarna vilja tjäna mer eller att ribban sänks eller att andra 
bedömningsparametrar används. Det är viktigt för företaget att veta hur med-
arbetarna uppfattar saker och ting.  
 
Ser medarbetarna en klar koppling mellan sina prestationer och erhållna be-
löningar? 
Enligt Ingvarsson föreligger det ett samband mellan motivation och prestation och 
att det går att se att medarbetarna ställer upp när det verkligen gäller. Det finns ett 
klart samband mellan motivation och prestation. Detta på grund av att bonus-
systemet är kopplat till produktionen. Om det uppstår ihållande driftstörning så 
spricker bonusen. Detta blir kritiskt när det sker oförutsedda händelser som stör 
produktionen. Han tror att medarbetarna ser en klar koppling mellan deras 
prestation och erhållna belöningar. De anställda vet att om de uppfyller de uppsatta 
produktionsmålen så kommer de att belönas. Företaget kommunicerar kontinuerligt 
ut läget till de anställda om företaget ligger över eller under sina mål och även i 
samband med lönerevisionen kan medarbetarna uppleva ett samband. Däremot när 
det gäller kollektiva belöningar som exempelvis friskvård anser ju han att det inte går 
att se en direkt länk mellan dessa två variabler på grund av att de anställda inte 
betraktar det som belöningar utan som rättighet. En annan sak som personalchefen 
tar upp är att de anställda kan ha höga förväntningar på vad de skulle kunna få i form 
av belöningar än vad företaget kan åstadkomma och detta kan vara på grund av löne-
avtalens konstruktion.    
 
Sänder ledningen klara signaler om belöningssystemets syfte? 
Huruvida företagsledningen skickar klara signaler till medarbetarna om syftet med 
belöningssystemet, förklarar personalchefen att det är klart uttalat inom 
organisationen och att det är väl förankrat hos medarbetarna. Han menar att bonus-
systemet som utgår från produktionsmålen och vinstdelningssystemet är tydligt 
kommunicerat inom företaget eftersom medarbetarna är medvetna om att 
belöningarna de kommer att få är kopplade till en viss prestation. Signaler som 
företaget skickar till medarbetarna angående utdelning av belöningar är beroende på 
företagets resultat. Ingvarsson formulerar detta genom att säga: 
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”Går det bra så skall vi vara med och dela på någon del av det som är vinst.  
Det går inte ut någonting om det inte är vinst, det är väldigt tydligt. Man får 
inte låna pengar till att betala ut bonus eller belöningar, detta skall man tjäna 
in själv”.  

 
Vilka typer av belöningar tror ledningen anställda uppskattar mest? 
Ingvarsson tycker att ekonomiska incitament uppskattas mest av företagets med-
arbetare. Företaget erbjuder medarbetarna möjlighet att välja ta ut bonusen i form av 
pension, pengar eller ledig tid. Om företaget skulle ge ytterligare ledig tid skulle det 
uppskattas av medarbetarna på grund av att ledig tid har börjat värderas allt högre. I 
dagsläget är det de ekonomiska incitamenten som dominerar. Till exempel om en 
anställd väljer ledig tid kan han få tre procent av årsarbetstid som motsvarar 
femtiofyra timmar. Det är upp till den anställde att bestämma hur tiden skall 
fördelas.  
 
Utveckling av belöningssystem 
Ingvarsson påpekar att belöningssystemet (en) är internt utvecklade. Ett tillväga-
gångssätt som företaget använder är benchmarking. Detta sker genom att undersöka 
vilka belöningssystem som används av andra företag, och sedan ta delar som verkar 
vettiga och anpassar det till företagets situation. Han säger: 
 

”Det är väl lite så här hempulat system och det finns ju hur många exempel 
som helst att titta på, så man behöver inte betala en konsult för det”. 

 
Personalchefen anser att det alltid är en fördel att själv konstruera belöningssystem. 
Detta motiveras med att kompetensen hålls inom företaget.  En konsult kommer bara 
in och lägger på ett koncept och försvinner sedan. En nackdel med att använda 
konsult är att belöningssystemet inte alltid förankrats i organisationen och skapa 
delaktighet och motivation hos medarbetarna. Han anser att det inte är nödvändigt 
att använda konsulter vid skapandet av ett belöningssystem. Detta är på grund av att 
företaget har ett stort nätverk med andra företag där det utbyts idéer. Ingvarsson 
uttrycker detta på följande sätt: 
 

”Man behöver inte uppfinna hjulet själv, det går att ta bitar här och där.”  
 
Använder företaget olika belöningssystem för de olika avdelningarna? 
På frågan om det finns olika belöningar för de olika avdelningarna, menar Ingvarsson 
att det är i princip samma belöningssystem och det är viktigt för företaget att inte ha 
några avvikelser när det gäller belöningssystem. Han anser att en medarbetare inte 
skall ha en fördel att arbeta i en specifik avdelning. Traditionellt har företaget alltid 
använt gemensamma belöningar för alla företagets anställda och dessa är inte vana 
att individuella prestationer belönas. Däremot angående lönen kan individer inom 
samma arbetskategori skilja sig åt beroende på hur mångsidig och flexibel individen 
är.  
 
Emellertid finns det risker med att ha enhetligt belöningssystem för alla avdelningar.  
Ingvarsson berättar att företaget skulle vilja använda individuella belöningar, men 
det är komplicerat. När det gäller vilka möjligheter eller problem som valda 
belöningssystem medför för företaget, säger Ingvarsson att det medför mer 
möjligheter än problem. Nackdelen är att kollektiva belöningar till exempel 
produktionsbonus inflyter kontinuerligt och till sist börjar medarbetarna betrakta det 
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som en naturlig del av sin lön. Till exempel om bonus inte faller ut, upplever med-
arbetarna det som en lönesänkning, vilket inte är fallet och detta ser han som ett 
bekymmer. Detta anser han leder till att medarbetarna uppfattar bonussystem som 
rättighet istället för belöningar. Han avslutar med att säga att allting som tenderar att 
bli någonting som medarbetaren automatiskt räknar med är inte en belöning utan 
någonting helt naturligt.   
 
Utvärderingskriterier och riskerna med kriterierna 
Vid bonus och vinstdelning är ett kriterium att medarbetaren är anställd under den 
period som belöningen avser. Det krävs att medarbetaren varit på jobbet och gjort ett 
normalt arbete samt att denne ej haft för hög frånvaro då det kan räknas av från 
belöningen. När det gäller lönen finns det olika lönesystem beroende på vilken 
arbetskategori den anställde tillhör. Det finns ett antal löneklasser inom varje 
kategori. Är medarbetaren i en löneklass har denne samma lön som alla andra i 
samma löneklass. Detta baseras på erfarenhet och flexibilitet inom andra 
befattningar inom företaget. Givet att exempelvis en operatör även kan utföra andra 
uppgifter som ligger utanför hans grundläggande uppgifter kommer han att få mer 
lön. Så många som möjligt ska kunna så många olika befattningar som möjligt i syfte 
att skapa en flexibel organisation. Produktionsbonusen är baserad på 
produktionsvolymen som skall uppnås. Andra faktorer som påverkar är ekonomiska 
nyckeltal och miljönyckeltal.  Det skall vara samstämmighet mellan produktions-
nyckeltal och miljönyckeltal och alla parametrar måste finnas med samtidigt. Andra 
kriterier som påverkar huruvida belöningar skall utgå är finansiella nyckeltal för hela 
koncernen. Detta gäller hur företaget ligger till jämfört med sina konkurrenter.  
 
Ingvarsson anser att det existerar en uppenbar risk med hur företagsledningen styr 
belöningar. Till exempel om ledningen kräver bra resultat kvartalsvis, då kan detta ha 
negativ effekt på medarbetarens beteende där vederbörande tänker mer kortsiktigt 
för att erhålla belöningarna. Därför menar personalchefen att det ligger stort ansvar 
hos styrelsen för att motverka att detta sker. Företaget gör stora investeringar som 
kräver att ledningen tänker mer långsiktigt och det går inte satsa stort kapital baserad 
på kvartalsutvärdering.  
 
Att andra nyckelfaktorer underpresteras 
På frågan om det finns risk med att andra nyckelfaktorer än de som direkt belönas 
underpresteras eller glöms bort, menar personalchefen att det alltid finns en viss risk. 
När ledningen belönar vissa nyckelfaktorer, kan medarbetaren satsa på att uppnå 
sina individuella mål och tappar fokus på helheten, till exempel samarbetet med 
kollegor och nära kundrelationer. Företaget belönar inte medarbetarens sociala sam-
spel, men det är ändå av stor betydelse för företaget att det skall fungera. Personal-
chefen framhåller konsekvensen av att negligera nyckelfaktorer som exempelvis 
kundnöjdhet kan få negativa följder för organisationen på lång sikt.  
 
Anpassning till ändrade förutsättningar 
Företaget brukar anpassa sig till ändrade förutsättningar. Exempelvis när företaget 
gör stora investeringar, då brukar ledningen undersöka hur de nya målen och nyckel-
talen kommer att påverka belöningssystemet. Företagsledningen genomför ständiga 
revisioner och översyn för att få samma förhållande som förut med de nya 
förutsättningarna. Företaget är inte helt främmande att välja passande bitar från 
andra företag inom branschen och anpassas för att få belöningssystem som matchar 
företagets förutsättningar.   
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4.2 Medarbetarnas uppfattning av belöningssystemen  
I detta avsnitt presenteras medarbetarnas uppfattning beträffande Billerud 
Karlsborg ABs belöningssystem. Medarbetarna har indelats i kollektivanställda och 
tjänstemän. Tanken med detta är att nyansera materialet. Eftersom syftet med 
uppsatsen är att se om det finns överensstämmelse mellan ledningens syfte med 
belöningssystem och medarbetarnas uppfattning kommer därför indelningen att 
presenteras enbart i tabellerna, men vid tolkningen av empirin behandlas båda 
grupperna som en enhet. Endast standardavvikelsen mellan de kollektivt anställda, 
tjänstemännen och alla tillfrågade kommer att tolkas. I syfte att förstärka 
tolkningen av empirin kommer tyngdpunkten att läggas på medianen, eftersom den 
är robustare än medelvärdet. Alla tabeller anges i procent. 
 

 
 

4.2.1 Presentation av enkätundersökningen 
Arbetet är motiverande   
Tabell 4.1 behandlar frågan huruvida de tillfrågade anser att deras arbete är 
motiverande. Från tabell 4.1 framgår det att medarbetarna upplever hög motivation 
med sitt arbete. Standardavvikelsen är noll hos alla tillfrågade (***), liksom hos 
tjänstemännen (**). Detta innebär att det inte finns någon påtaglig variation i svaren 
hos dessa än som hos de kollektivt anställda (*). Detta kan betyda att de är eniga i 
sina åsikter om att arbetet är motiverande.  Utifrån medianen verkar alla tillfrågade 
anse att påståendet överensstämmer i hög grad, det vill säga att de upplever sitt 
arbete motiverande. 

Tabell 4.1  Mitt arbete är motiverande 

 
1 2 3 4 5 STDAV. MEDIAN MEDELVÄRDE8 
*0 10 50 20 20 0,972 3,0 3,5 
**0 5,3 15,9 57,9 21,1 0 4,0 4,0 
***0 6,9 27,6 44,8 20,7 0 4,0 4,0 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 figurerna A.1-B.2 för grafisk presentation av tabellen. 

 

                                                           
8 Försiktighet bör iakttas vid tolkning av medelvärde, då det kan ha påverkats av antalet respondenter i de olika 
grupperna. 

  De anställdas motivation 
och deras uppfattning 
om belöningssystemet 

om huruvida 
belöningssystemet 

uppfyller deras behov.   

 

                        Överensstämmer ej   

                           Överensstämmer 
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Faktorer som har betydelse för motivation  
Tabell 4.2 behandlar sju olika faktorer och dess betydelse för de anställdas motivation 
rangordnat från 1-7. Dessa faktorer9 är självständighet, intressanta arbetsuppgifter, 
status, relationer till överordnade, möjligheter till befordran, belöningar och arbets-
villkor. Summan av de två lägsta och två högsta värdena summeras i kolumnerna A 
(1+2) samt B (6+7). Där A betyder lägre grad och B högre grad. Vi har valt detta sätt 
för att fånga ytterligheterna i materialet och det är därför vi har valt att skugga 
alternativ 3, 4, och 5 i tabellen.  
 
Variabeln självständighet har värderats högt av medarbetarna. Detta verkar antyda 
att självständighet över sin arbetssituation har stor betydelse för motivation. Likaså 
verkar variabeln intressanta arbetsuppgifter som betydelsefull. Däremot tycks inte 
variabeln status har sådan vikt eftersom den värderades mycket lågt. Relationer till 
överordnade har till skillnad från status värderats ganska högt, vilket kan antyda att 
variabeln har ganska stor betydelse för medarbetarna att bli motiverade. Utifrån 
svaren vi fick fram verkar det som att möjligheter till befordran saknar sådan 
betydelse att det skulle skapa motivation hos medarbetarna. Samma sak kan sägas 
om variabeln belöningar, som också fick låg värdering. Det framgår från tabellen att 
arbetsvillkor anses som en viktig motivationsfaktor.  
 
Tabell 4. 2 Faktorer som har stor betydelse för att bli motiverad (Rangordna från 1-7 där 1 innebär minst viktig 
och 7 mycket viktig)10 
 
ANSTÄLLDA/RANGORDNING  1 2 A 3 4 5 6 7 B 
 
Självständighet     

*7,7 
**15,8 
***12,5 

15,4 
15,8 
15,6 

23,1 
31,6 
28,1 

7,7 
10,5 
9,4 

23,1 
5,3 
12,5 

15,4 
10,5 
12,5 

15,4 
36,8 
28,1 
 

15,4 
5,3 
9,4 

30,8 
42,1 
37,5 

 
Intressanta arbetsuppgifter 

*15,4 
**15,8 
***15,6 

23 
10,5 
15,6 

38,4 
26,3 
31,2 

7,7 
0 
3,1 

7,7 
5,3 
6,3 

23 
15,8 
18,8 

7,7 
5,3 
6,3 

15,4 
47,4 
34,5 

23,1 
52,2 
40,8 

 
Status 

*38,5 
**47,4 
***43,8 

7,7 
5,3 
6,3 

46,2 
52,7 
50,1 

7,7 
0 
3,1 

0 
5,3 
3,1 

7,7 
10,5 
9,4 

7,7 
5,3 
6,3 

30,8 
26,3 
28,1 

38,5 
31,6 
34,4 

 
Relationer till överordnade 

*7,7 
**5,3 
***6,3 

7,7 
21 
15,6 

15,4 
26,3 
21,9 

23,1 
15,8 
18,8 

15,4 
10,5 
12,5 

23,1 
21 
21,9 

23,1 
26,3 
25 

0 
0 
0 

23,1 
26,3 
25 

 
Möjligheter till befordran 

*7,7 
**0 
***3,1 

30,8 
31,6 
31,2 

38,5 
31,6 
34,3 

15,4 
21,1 
18,7 

7,7 
21,1 
15,6 

0 
15,8 
9,4 

23,1 
0 
9,4 

15,4 
10,5 
12,5 

38,5 
10,5 
21,9 

 
Belöningar 

*7,7 
**5,3 
***6,3 

15,4 
10,5 
12,5 

23,1 
15,8 
18,8 

23,1 
21,1 
21,9 

23,1 
47,4 
37,5 

15,4 
5,3 
9,4 

7,7 
5,3 
6,3 

7,7 
5,3 
6,3 

15,4 
10,6 
12,6 

 
Arbetsvillkor  

*15,4 
**10,5 
***12,5 

0 
5,3 
3,1 

15,4 
15,8 
15,6 

15,4 
31,6 
25 

23,1 
5,3 
12,5 

15,4 
21 
18,8 

15,4 
21 
18,8 

15,4 
5,3 
9,4 

30,8 
26,3 
28 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 tabellerna 1-2 för bakgrundsmaterialet till tabellen.  

 
 

                                                           
9 Se bilaga 2 - Enkäten 
10 Tabellen läses endast i procent, eftersom standardavvikelse, median och medelvärde inte tillför mycket i 
materialet.  
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Försämring av nuvarande belöningssystem 
Tabell 4.3 redovisar resultatet på frågan om huruvida en försämring av nuvarande 
belöningssystem skulle påverka arbetsinsatsen negativt. En försämring av exist-
erande belöningssystem tycks inte skulle påverka medarbetarnas arbetsprestation i 
någon nämnvärd omfattning. Standardavvikelsen hos alla tillfrågade är lägre än hos 
tjänstemännen, men lite högre än kollektivanställda. Dessa tycks ha jämnare 
spridning i sina svar än tjänstemännen. Vid studie av medianen för alla tillfrågade 
verkar det som att påståendet överensstämmer i låg grad.  
 

Tabell 4.3  Försämring av nuvarande belöningssystem 

 
1 2 3 4 5 STDAV. MEDIAN MEDELVÄRDE 
*21,4 21,4 28,6 14,3 14,3 1,368 3,0 2,8 
**35 20 15 15 15 1,503 2,0 2,6 
***29,4 20,6 20,6 14,7 14,7 1,433 2,5 2,6 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 figurerna C.1-D.2 för grafisk presentation av tabellen.  

 
 

Förbättring av nuvarande belöningssystem 
När det gäller huruvida en förbättring av existerande belöningssystem skulle 
påverka arbetsinsatsen positivt tycks en sådan förändring av belöningssystemet 
skulle ha mindre inverkan på deras arbetsprestation. Det finns ingen påtaglig skillnad 
i standardavvikelsen mellan till exempel tjänstemän och kollektivanställda, som har 
lite större standardavvikelse. Detta kan bero på att hälften av de kollektivt anställda 
besvarade att en förbättring skulle i låg grad påverka deras arbetsinsats. För alla 
tillfrågade är standardavvikelsen lägre än hos båda grupperna. Detta kan bero på att 
när båda grupper behandlas som en enhet, ökar deras samstämmighet i frågan. Med 
medianen som utgångspunkt verkar det som att alla tillfrågade anser att påståendet 
överensstämmer i låg grad, det vill säga en förbättring inte skulle ha någon nämnvärd 
inverkan på deras motivation.     
 

Tabell 4.4  Förbättring av nuvarande belöningssystem 

 
1 2 3 4 5 STDAV. MEDIAN MEDELVÄRDE 
*7,1 50 14,3 7,1 21,4 1,351 2,0 2,9 
**25 20 25 20 10 1,342 3,0 2,7 
***17,6 32,4 20,6 14,7 14,7 1,327 2,5 2,8 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 figurerna E.1-F.2 för grafisk presentation av tabellen. 

  
 

Chefernas inverkan på motivation  
Tabell 4.5 redovisar resultatet på frågan huruvida chefernas bemötande har positiv, 
negativ eller ingen effekt på motivation. Tjänstemännen verkar uppleva högre 
positiv effekt av chefernas bemötande på deras motivation än de kollektivt anställda. 
Däremot när båda grupperna behandlas som en grupp sjunker andelen som upplever 
positiv effekt. Trots detta är det bara cirka tjugo procent av alla tillfrågade som 
antingen upplever negativ – eller ingen effekt med chefernas bemötande.  
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Tabell 4. 5  Chefernas (bemötandet) inverkan på motivation11 

 
POSITIV EFFEKT NEGATIV EFFEKT INGEN EFFEKT 
*71,4 14,3 14,3 
**88,9 11,1 0,0 
***81,3 12,5 6,3 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 figurerna G.1-H.2 för grafisk presentation av tabellen.  

 
 

Nöjdhet med nuvarande belöningssystem 
Tabell 4.6 visar resultatet på frågan huruvida medarbetarna är nöjda med nuvarande 
belöningssystem. Medarbetarna tycks vara nöjda med det nuvarande belönings-
systemet. Tjänstemännen har mer än dubbelt i standardavvikelse än de kollektiv-
anställda. Detta kan bero på att fler tjänstemän än kollektivanställda är i hög eller 
mycket hög grad nöjda med existerande belöningssystem. Standardavvikelsen för alla 
tillfrågade är något lägre, vilket innebär att när båda grupperna behandlas som en 
enhet minskar variationen i deras svar i denna fråga.  Median för alla tillfrågade visar 
att de anser att påståendet överensstämmer, det vill säga att de överlag är nöjda med 
nuvarande belöningssystem.  

Tabell 4.6  Nöjdhet med nuvarande belöningssystem 

 
1 2 3 4 5 STDAV. MEDIAN MEDELVÄRDE 
*14,2 28,6 50 7,1 0 0,855 3,0 2,5 
**5 35 25 20 15 1,191 3,0 3,1 
***8,8 32,4 35,3 14,7 8,8 1,086 3,0 2,8 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 figurerna I.1-J.2 för grafisk presentation av tabellen. 

 
 

Om ledningen utgår från medarbetarnas behov  
I tabell 4.7 redovisas resultatet på frågan huruvida medarbetarna upplever att 
ledningen utgår från deras behov vid utformningen av belöningssystem. Det fram-
går ur tabellen att medarbetarna inte anser att ledningen utgår från deras behov. De 
kollektivt anställda har något större standardavvikelse än tjänstemännen. Detta kan 
bero på att en större andel kollektivanställda anser att ledningen inte utgår från deras 
behov än tjänstemännen. Standardavvikelsen för alla tillfrågade är något lägre, vilket 
kan antyda att i denna fråga, delar en stor andel av medarbetarna uppfattningen att 
ledningen inte utgår eller utgår i låg grad från deras behov vid utformningen av 
belöningssystem. Utifrån medianen för alla tillfrågade kan vi dra samma konklusion.  
  

Tabell 4.7  Ledningen utgår från mina behov 

 
1 2 3 4 5 STDAV. MEDIAN MEDELVÄRDE 
*28,6 57,1 14,3 0 0 0,663 2,0 1,9 
**15 65 20 0 0 0,605 2,0 2,1 
***20,6 61,8 17,6 0 0 0,627 2,0 2,0 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 figurerna K1-L.2 för grafisk presentation av tabellen. 

 

                                                           
11 Tabellen läses endast i procent, eftersom standardavvikelse, median och medelvärde inte tillför mycket i 
materialet.  
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Upplever att belöningar är kopplade till arbetsprestation  
Tabell 4.8 visar svaren på frågan om medarbetarna upplever att det finns koppling 
mellan belöningar och arbetsprestation. Tjänstemännen har något större standard-
avvikelse än de kollektivt anställda. Detta kan bero på att tjänstemännen har större 
variation i sina svar än kollektivanställda. Till exempel anser en större andel 
kollektivanställda, att kopplingen är i mindre grad eller att de upplever koppling. För 
alla tillfrågade är standardavvikelsen något lägre, vilket tycks antyda att när båda 
grupperna behandlas som en enhet verkar de vara samstämmiga i sina svar. 
Medianen för alla tillfrågade visar att medarbetarna inte verkar uppleva att 
belöningar är kopplade till arbetsprestation – påståendet överensstämmer i låg grad.   

Tabell 4.8  Belöningar är kopplade till arbetsprestation 

 
1 2 3 4 5 STDAV. MEDIAN MEDELVÄRDE 
*14,3 28,6 50 7,1 0 0,852 2,5 2,4 
**25 25 35 15 0 1,046 2,5 2,4 
***20,6 26,5 41,2 11,8 0 0,957 2,5 2,4 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 figurerna M.1-N.2 för grafisk presentation av tabellen.  

 
  

Belöningar som uppskattas mest 
Tabell 4.9 presenterar hur alla tillfrågade har rangordnat vilken typ av belöningar de 
uppskattar mest. Tabellen läses endast i procent, eftersom standardavvikelse, 
median och medelvärde inte tillför mycket i materialet. Vi har valt att studera 
kolumnerna 1 (minst viktig) och 3 (mest viktig), av denna anledning har vi skuggat 
kolumn 2. Från tabellen framgår det att medarbetarna anser individuella belöningar 
som minst viktig. Däremot uppskattar medarbetarna gruppbelöningar och system-
belöningar som mest viktiga.  

Tabell 4.9  Belöningar som uppskattas mest 

 
TYP AV BELÖNINGAR 1 2 3 
 
Individuella belöningar 

*36,4 
**47,1 
***42,9 

27,3 
17,6 
21,4 

36,4 
35,3 
35,7 

 
Gruppbelöningar 

*27,3 
**11,8 
***17,9 

54,5 
64,7 
60,1 

18,2 
23,5 
21,4 

 
Systembelöningar 

*36,4 
**41,2 
***39,3 

18,2 
17,6 
17,9 

45,5 
41,2 
42,8 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 figurerna O.1-P.2 för grafisk presentation av tabellen.  

 
Utvärderingskriterierna är rättvisa 
Tabell 4.10 presenterar de anställdas svar på frågan huruvida ledningens ut-
värderingsgrunder är rättvisa. Tjänstemännen har något högre standardavvikelse 
än de kollektivt anställda. Detta kan bero på att tjänstemännen anser i något högre 
grad än kollektivanställda att utvärderingskriterierna är rättvisa. När båda grupperna 
behandlas som en enhet återspeglas nästan en liknande mönster som hos tjänste-
männen när det gäller standardavvikelsen. Skillnaden är att standardavvikelsen för 
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alla tillfrågade är något lägre. De verkar uppleva kriterierna som rättvisa. Detta 
utifrån medianen, det vill säga att påståendet överensstämmer.  

Tabell 4.10  Grunderna är rättvisa 

 
1 2 3 4 5 STDAV. MEDIAN MEDELVÄRDE 
*7,1 28,6 64,3 0 0 0,633 3,0 2,6 
**15 25 50 10 0 0,887 3,0 2,6 
***11,8 26,5 55,9 5,9 0 0,783 3,0 2,6 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 figurerna Q.1-R.2 för grafisk presentation av tabellen.  

 
 
På frågan varför grunderna är orättvisa tycker en tjänsteman: 
 

”Bonussystem: vissa bonusar kan endast ett fåtal påverka. Individuella 
belöningar – löneökningar finns inget utrymme för chefen. Chefen vet inte hur 
man gör eller hur man gör det (de ser kanske bara en liten del – 10 % = toppen 
av isberget). Finns inga tydliga kriterier. Befordran – finns väldigt få 
befordringsmöjligheter. Få chefer (hierarkiskt). Borde utveckla mer specialist-
befordringar det vill säga karriärväg som specialist. Systembelöningar tas 
efter ett tag för givna det vill säga ingen koppling till belöningssystem”. 

 
På samma fråga svarar en kollektivanställd: 
 

”Vissa är undantagna från gemensamma bonusavtal (chefer)” 
 

En annan tjänsteman uttrycker sig på följande sätt: 
 

”Det arbete vi utför är för lågt värderat och svårt att mäta. I många fall är 
arbetsuppgifterna/uppdragen ett led till en ökad och säkrare produktion.” 
 

 

Ledningen anpassar sig till ändrade förutsättningar 
Tabell 4.11 visar resultatet av medarbetarnas svar på frågan om ledningen anpassar 
sig till ändrade förutsättningar i företagets inre och yttre miljö. De kollektivt 
anställda har lägre standardavvikelse än tjänstemännen. Detta kan bero på att hälften 
av de kollektivt anställda ansåg att ledningen anpassar sig i låg grad till ändrade 
förutsättningar. Tjänstemännens något högre standardavvikelse kan bero på en stor 
variation i sina svar, det vill säga inte varit såpass samstämmiga i sin uppfattning som 
hos de kollektivt anställda. Standardavvikelsen för alla tillfrågade visar på ett likartat 
sätt samma mönster som hos tjänstemännen. Utifrån medianen för alla tillfrågade 
kan det utläsas att medarbetarna anser att belöningssystemet anpassas till ändrade 
förutsättningar – påståendet överensstämmer med medarbetarnas uppfattning.  

Tabell 4.11  Ledningens förändringsbenägenhet 

 
1 2 3 4 5 STDAV. MEDIAN MEDELVÄRDE 
*7,2 50 42,8 0 0 0,633 2,0 2,4 
**5 30 50 15 0 0,786 3,0 2,7 
***5,9 38,2 47,1 8,8 0 0,743 3,0 2,6 

*Kollektiv anställda **Tjänstemän ***Alla tillfrågade 
Se bilaga 3 figurerna S.1-T.2 för grafisk presentation av tabellen.  
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4.3 Belöningssystems målöverensstämmelse 
Efter vi nu har presenterat personalchefens uppfattning samt medarbetarnas 
kommer deras synpunkter att integreras för att framlägga likheter och skillnader i 
deras uppfattning.  

 
 
 
Arbetet är motiverande 
Personalchefen anser vikten av motivation för företaget och påpekar att det är viktigt 
att medarbetarna känner engagemang och intresse för sina arbetsuppgifter. För att 
företaget skall uppnå bra resultat måste medarbetarna vara motiverade för att åstad-
komma goda prestationer. I vår undersökning har vi kommit fram att medarbetarna 
anser sitt arbete motiverande.    
 
Faktorer som har betydelse för motivation 
Företaget använder bonus – och vinstdelningssystem samt andra typer av belöningar 
till exempel fritidsaktiviteter och friskvård som ingår i dess belöningssystem. I syfte 
att klarlägga medarbetarnas uppfattning av företaget genomför ledningen vart tredje 
år medarbetareundersökningar. För att öka engagemang och motivation hos sina 
anställda använder Billerud Karlsborg AB en organisationsform som är mycket mål-
orienterad med smågrupper, där grupperna tar större ansvar för sina arbetsuppgifter. 
Medarbetarna värderade variabler som självständighet, intressanta arbetsuppgifter, 
relationer till överordnade och arbetsvillkor högt. Samtidigt värderades variabler som 
status, möjligheter till befordran och belöningar lågt. Tabell 4.12 visar vilka variabler 
de tillfrågade har uppgett som har inverkan på deras motivation.  
 

Tabell 4.12  Faktorer som har betydelse för medarbetarnas motivation   

 
 Variabler Motivationfaktor Hygienfaktor 
1 Självständighet X  
2 Intressanta arbetsuppgifter X  
3 Status  X 
4 Relationer till överordnade X  
5  Möjligheter till befordran  X 
6 Belöningar   X 
7 Arbetsvillkor X  

    

Överensstämmer/ej 
överensstämmer mellan 
företagsledningens syfte 
med belöningssystemet 

och dess utfall. 

                        Överensstämmer ej   

                           Överensstämmer 
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Försämring/förbättring av nuvarande belöningssystem 
Ingvarsson uttryckte sin oro av vad som skulle hända vid frångående av nuvarande 
belöningssystem. Han tror att arbetsmoralen skulle sjunka genom att medarbetarna 
inte skulle anstränga sig lika mycket. Detta skulle kunna innebära stora ekonomiska 
förluster för företaget vid till exempel maskinhaveri. Enligt medarbetarna skulle 
varken en försämring eller förbättring av nuvarande belöningssystem ha någon 
nämnvärd inverkan på deras arbetsprestation.  
 
Chefernas inverkan på motivation  
Personalchefen anser att medarbetarna skall vara medvetna om förväntningar som 
finns hos företagsledningen. Han menar också att det är viktigt att chefen har 
förtroende för sina medarbetare och att förhållandet skall bygga på ömsesidigt för-
troende och tilltro. Det är hans uppfattning att ledarstilen har inverkan på med-
arbetarnas motivation. En stor andel av medarbetarna anser att chefernas bemötande 
har positiv inverkan på deras motivation. Det är bara en liten del som anser att be-
mötandet har antingen negativ eller ingen effekt alls på deras motivation.   
 
Nöjdhet med nuvarande belöningssystem 
Ingvarsson anser att medarbetarnas beteenden påverkas av belöningssystem. Han 
menar att belöningarna stimulerar lite extra ansträngning hos medarbetarna och att 
de anställda vet vilka belöningar de kommer att få om de uppfyller de uppsatta 
målen. Medarbetarna har uppgett att de överlag nöjda med nuvarande belönings-
system.  
 
Om ledningen utgår från medarbetarnas behov  
Personalchefen berättar att företagsledningen alltid konsulterar och förhandlar med 
de fackliga representanterna, innan företaget inför eller ändrar belöningssystem. 
Facket förutsätts föra medarbetarnas talan och har insikt vad som är av intresse för 
sina medlemmar. I medarbetareundersökningarna förekommer frågor rörande 
belöningssystem där medarbetarna kan uttrycka sin uppfattning. Ledningen kan 
korrigera belöningssystemet om det föreligger ett pressande behov för det.  Med-
arbetarna har dock uppgett att de ej upplever att ledningen utgår från deras behov vid 
utformning av belöningssystem.   
 
Upplever att belöningar är kopplade till arbetsprestation  
Enligt personalchefen ser medarbetarna koppling mellan erhållna belöningar och 
prestation. Detta förklarar han med att bonussystemet är kopplat till produktionen 
och i händelse att det uppstår ihållande driftstörningar, då spricker bonusen. 
Vinstdelningssystemet är beroende på hela koncernens resultat i jämförelse med 
konkurrenter. Men han påpekar att till exempel för andra belöningar såsom 
friskvård, uppfattar medarbetarna inte dessa som belöningar utan som en rättighet. 
Enligt medarbetarna verkar de inte uppleva att belöningar är kopplade till 
arbetsprestation i någon större utsträckning.  
 
Belöningar som uppskattas mest 
Ingvarsson anser att i dagsläget uppskattas ekonomiska incitament mest av de 
anställda. Han berättar att medarbetarna har möjlighet att välja ta ut bonusen i form 
av pension, pengar eller ledig tid.  Han anser att om företaget skulle ge ytterligare 
ledig tid skulle det värderas högre av medarbetarna.  Utifrån enkätundersökningen 
har det framkommit att medarbetarna på Billerud Karlsborg AB uppskattar i första 
hand systembelöningar mest. Gruppbelöningar uppskattades också lika högt av med-
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arbetarna, men inte i högre grad som systembelöningar. Individuella belöningar 
uppskattades minst.    
 
Utvärderingskriterierna är rättvisa 
Ingvarsson berättar att vid bonus och vinstdelning är ett kriterium att medarbetaren 
är anställd under den period som belöningen avser. Medarbetaren måste ha varit på 
jobbet och inte haft för hög frånvaro eftersom detta påverkar belöningen negativt. 
Det är viktigt enligt personalchefen att det finns samklang mellan produktions-
nyckeltal och miljönyckeltal och att alla parametrar behandlas samtidigt. När med-
arbetarna tillfrågades om de upplever utvärderingskriterierna som rättvisa ansåg de 
att så var fallet.  
 
Ledningen anpassar sig till ändrade förutsättningar  
Ingvarsson berättar att företagsledningen vid stora investeringar brukar undersöka 
hur de nya förhållandena kommer att påverka det existerande belöningssystemet. 
Företaget utför revideringar och kontroll för att få samma förhållanden som förut 
med de nya förutsättningarna. Medarbetarna har uppfattningen att ledningen an-
passar sig till ändrade förutsättningar i företagets inre och yttre miljö.  
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5. ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att analysera empirin. I syfte att uppnå detta kommer vi 
att utgå från analysmodellen (se figur 2.2). Först börjar vi med att analysera första 
rutan som inte är släckt. Detta system är genomgående för analysmodellen. I vårt 
analysarbete kommer empirin att kopplas samman till de teorierna som tagits upp i 
den teoretiska referensramen. I avsnitt 5.3 kommer överensstämmelsen mellan 
avsnitten 5.1 och 5.2 att undersökas.  
 

5.1 Hur företag skapar motiverade medarbetare 
 

 
 
Arbetet är motiverande 
Motivation betraktas som en kritisk framgångsfaktor på Billerud Karlsborg AB. 
Ledningen anser att medarbetarna skall vara engagerade och uppleva att deras arbet-
suppgifter är intressanta och roliga. Detta är enligt Lawler (1994) på grund av att 
motivation påverkar ett företags effektivitet. Företaget saknar dock en enhetlig 
definition av begreppet prestation. Sättet prestation mäts på varierar mellan 
avdelningar inom företaget. Det är dock av stor vikt för Billerud Karlsborg AB att ha 
väl motiverade medarbetare för att uppnå företagets resultat. Exempelvis inom 
produktionsenheten mäts god prestation genom uppfyllelse av produktionsmålen.  
Medarbetarna anser sitt arbete motiverande. Detta kan tolkas som att företaget har 
lyckats att motivera sina anställda och enligt Osteraker (1999) är detta viktigt för att 
utnyttja medarbetarnas kompetens till fullo.  
 
Faktorer som har betydelse för motivation  
För att ta reda på vilka faktorer som skapar motivation hos medarbetarna genomför 
Billerud Karlsborg AB medarbetareundersökningar vart tredje år. Detta är ett sätt för 
företaget att undersöka hur medarbetarna uppfattar organisationen. I syfte att 
stimulera motivationen hos medarbetarna använder företaget sig av en målorienterad 
organisationsform. Det finns inga arbetsledare på företagets olika avdelningar och 
syftet med detta är att ge medarbetarna större frihet att styra sin egen arbets-
situation. Målet med detta från ledningens sida är att öka engagemanget och 
motivationen i syfte att uppnå hög prestation. Detta verkar överensstämma med 
Herzbergs (2003) tvåfaktorsteori som påvisar att människor motiveras av faktorer 
som intressanta arbetsuppgifter, utmaningar och ökat ansvar.  Företaget använder sig 

Ledningens syfte med 
belöningssystem är att 

motivera de anställda att 
uppnå hög prestation.   

 

 

                        Överensstämmer  ej 

                           Överensstämmer 
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av bonus - och vinstdelningssystem samt andra belöningar som exempelvis system-
belöningar i syfte att motivera medarbetarna. Detta är i linje med Bruzelius och 
Skärvads (2000) uppfattning som menar att belöningar används för att ge med-
arbetarna incitament att arbeta mot företagets mål. 
 
I enkätundersökningen värderade medarbetarna faktorer såsom självständighet, 
intressanta arbetsuppgifter, relationer till överordnade och arbetsvillkor högt. Medan 
faktorer som möjligheter till befordran, status och belöningar värderades lågt. Utifrån 
detta tycks det finnas motsättning till Herzbergs tvåfaktorsteori, där han anser 
faktorer som arbetsvillkor och relationer till överordnade som hygienfaktorer. I vår 
undersökning har dessa variabler visats sig vara möjliga motivationsfaktorer. 
Ytterligare en möjlig konflikt med Herzbergs teori är att medan han anser befordran 
som en motivator har det kommit fram i denna undersökning som en möjlig hygien-
faktor.  
 
Det kan finnas olika förklaring till varför det kan föreligga på detta sätt. Ett skäl att 
befordran inte värderas så högt av medarbetarna kan bero på att en stor del av 
chefskapet har tagits bort. Detta kan leda till att benägenheten att sträva mot 
befordran sjunker hos medarbetarna. En annan förklaring kan vara att eftersom 
medarbetarna arbetar i grupper, där samarbete och grupplösningar är väsentligt, 
motverkar detta individuella ambitioner. Status betraktas i denna undersökning som 
en hygienfaktor och medarbetarna anser inte att den har stor betydelse för 
motivation. Detta överensstämmer med Herzbergs teori. En förklaring till varför det 
kan föreligga på detta vis är att företagets statussymboler kan ha minskat i antal på 
grund medarbetarna har fått ta större ansvar över sin arbetssituation.  
 
Faktorn självständighet kan ha fått den höga värderingen på grund av att företaget 
använder målstyrning på gruppnivå för att uppnå uppsatta mål. Detta gör att 
medarbetarna har fått större frihet att styra över sina arbetsuppgifter. Detta är i linje 
med Romero och Kleiners (2000) uppfattning som menar att genom mindre direkt-
styrning motiveras de anställda att skapa en arbetsmiljö som är positiv och 
utvecklande. Samma resonemang kan tillämpas när det gäller intressanta arbets-
uppgifter och verkar överensstämma med Bakka et als. (1993) uppfattning som 
menar att om arbetet i sig självt är intressant kommer medarbetarens motivation att 
ligga på förhållandevis hög nivå.  
 
Faktorn belöningar värderades lågt av de anställda. Detta kan bero på belönings-
systemets utformning. Det handlar om kollektiva belöningar, där alla medarbetare 
får lika mycket. Vidare vet de att om de uppfyller målen så vet de hur stor belöningen 
blir. Detta kan motverka belöningssystemets betydelse för motivation. Företaget kan 
inte använda individuella belöningar eftersom dessa belöningar kan leda till att med-
arbetarna konkurrerar med varandra, detta kan möjligtvis motverka företagets syfte, 
eftersom företaget vill stärka team-samarbete inom grupperna.  Denna låga värdering 
av variabeln kan bero på att de anställda inte tycker att det tillhandahåller belöningar 
är viktiga för att bli motiverade. Johnson och Welsh (1999) anser att från anställdas 
perspektiv tillhandahåller incitamentprogram ett meningsfullt erkännande av deras 
individuella och kollektiva ansträngningar. Detta verkar dock inte stämma hos de 
anställda på företaget. En möjlig förklaring till varför belöningar inte värderas som 
viktiga för motivation kan enligt Cascio (1995) vara på grund av att belöningssystem 
enligt honom är olämpliga för att motivera medarbetarna.  
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Försämring/förbättring av nuvarande belöningssystem  
Företagsledningen anser att vid frångående från nuvarande belöningssystem skulle 
effekterna vara påtagligt negativa eftersom medarbetarna inte skulle anstränga sig 
lika mycket, med stora ekonomiska förluster som följd. Från vår undersökning har 
det kommit fram att varken en försämring eller förbättring skulle ha påtaglig 
inverkan på deras arbetsprestation.  Enligt Johnson och Welsh (1999) är belönings-
system ett bra sätt att leverera positiv förstärkning i syfte att motivera medarbetarna 
att arbeta mot företagets övergripande mål. I Billerud Karlsborg ABs fall verkar ett 
ingrepp i nuvarande belöningssystem inte påverkar arbetsprestation i beaktansvärd 
omfattning.   En rimlig förklaring till varför det ligger till på det här sättet kan vara att 
Billerud Karlsborg ABs nuvarande incitamentprogram kan vara behäftat med brister. 
En annan aspekt som kan inverka kan vara att det finns andra faktorer som påverkar 
motivation än själva belöningarna. Detta verkar stämma med Lawler (1994), som 
anser att individens prestation påverkas av andra faktorer som kompetens, miljö och 
medarbetarens situation. Ett logiskt resonemang är att en försämring av belönings-
systemet skulle leda till en minskning av arbetsprestationen medan en förbättring 
skulle leda till högre prestation. Dock verkar detta ej vara fallet i denna under-
sökning.   
 
Chefernas inverkan på motivation  
Ledningen är väl medveten om vilken inverkan chefernas bemötande har för med-
arbetarnas motivation. Personalchefen anser att relationen mellan medarbetare och 
chef skall bygga på ömsesidigt respekt och tilltro. En överväldigande majoritet av 
medarbetarna anser att bemötandet har positiv inverkan på deras motivation. Utifrån 
personalchefens och medarbetarnas uppfattning i denna fråga verkar det som att det 
existerar goda relationer mellan chefer och medarbetarna. Detta anser Romero och 
Kleiner (2000) kan ge positiv förstärkning av önskvärda beteenden. Hur cheferna 
interagerar med sina medarbetare har stor betydelse för företag, och genom till 
exempel erkännande och beröm kan medarbetarna motiveras, detta enligt Johnson 
och Welsh (1999).  
 

5.2 Medarbetarnas uppfattning av belöningssystemen 
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Nöjdhet med nuvarande belöningssystem 
Personalchefen anser att medarbetarnas beteenden påverkas av belöningssystemet 
och att de anstränger sig lite extra för att erhålla belöningar. Utifrån undersökningen 
verkar medarbetarna vara nöjda med det nuvarande belöningssystemet. Eftersom 
medarbetarna är nöjda med belöningssystemet kan det antas att det nuvarande 
belöningssystemet uppfyller deras behov. Genom att medarbetarna är nöjda med det 
nuvarande belöningssystemet kan detta innebära att medarbetarna upplever att 
ledningen utgår från deras behov vid utformningen av incitamentprogrammet. Enligt 
Lawler (1994) är det av vikt att belöningssystem är attraktiva för medarbetarna. 
Utifrån medarbetarnas svar går det att anta att detta stämmer för Billerud Karlsborg 
ABs del. 
 
Huruvida företagsledningen skickar klara signaler om belöningssystemets syfte anser 
Ingvarsson att det existerar en god förankring hos medarbetarna. Medarbetarna är 
väl medvetna att om de uppfyller målen, kommer de att belönas. Enligt London och 
Higgot (1997) är det av stor vikt att företag sänder klara signaler till sina medarbetare 
om företagets mål och hur dessa bör uppnås. Detta kan stämma i vis mån i detta fall, 
eftersom de anställda är medvetna om vad som krävs för att uppbära belöningar, 
detta enligt personalchefen. Det som medarbetarna behöver göra enligt ledningen för 
att erhålla bonus är exempelvis att uppfylla produktionsmålen.   
 
Om ledningen utgår från medarbetarnas behov   
Enligt personalchefen samråder ledningen med de fackliga representanterna inför 
förändringar av belöningssystem. Dessa förväntas känna medarbetarnas behov samt 
föra deras talan vid förhandlingarna. Vidare utförs medarbetareundersökningar vid 
företaget vart tredje år med syftet att skapa insikt i hur dessa uppfattar företaget. I 
kontrast mot personalchefens uppfattning i frågan anger medarbetarna att de inte 
upplever att ledningen utgår från deras behov i någon större utsträckning. Enligt 
Appelbaum och Kamal (2000) måste ledningen beakta medarbetarnas behov vid 
utformning av incitamentprogram. Om inte så är fallet kan det exempelvis leda till 
kostsamma problem i form av hög personalomsättning. Bakka et al. (1993) styrker 
detta påstående genom att belysa vikten av att bejaka medarbetarnas behov.  
 
Upplever att belöningar är kopplade till arbetsprestation  
Personalchefen förklarar att det är hans uppfattning att medarbetarna kan se en klar 
koppling mellan erhållna belöningar och deras arbetsprestation. Dock verkar denna 
uppfattning inte delas av medarbetarna då dessa har uppgett att belöningar endast i 
begränsad utsträckning är kopplade till arbetsprestation. Enligt Bruzelius och 
Skärvad (1999) skickar incitamentprogram signaler till medarbetaren om vilka för-
väntningar som är ställda på honom i syfte att erhålla belöningar. Enligt Cascio 
(1995) skapas på detta sätt förväntningar hos medarbetaren om att belöningar 
kommer att uppbäras givet att vissa mål uppfylls. Bakka et al. (1993) utvecklar detta 
resonemang genom att belysa att givet att belöningar uteblir tillräckligt ofta finns risk 
att medarbetaren upphör med det önskvärda beteendet. Av denna anledning menar 
Cascio att det är av stor vikt att medarbetarna kan se en klar koppling mellan 
belöningar och arbetsprestation. 
 
Ingvarsson anser att det alltid föreligger viss risk med att medarbetarna under-
presterar på nyckelfaktorer som inte belönas. Medarbetarna kan fokusera på att upp-
fylla sina egna mål utan att tänka på helheten exempelvis goda relationer till arbets-
kollegor och andra viktiga sociala aspekter. Utifrån företagets organisationsform, som 
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är väldigt målorienterad där grupperna styr över sin arbetssituation, tycks en sådan 
risk ej föreligga, detta på grund av att medarbetarens belöning är kopplad till hela 
gruppens prestation. Enligt vår uppfattning tycks Lawlers (1994) farhåga att faktorer 
som ej belönas kan underpresteras ej föreligga i detta fall.   
 
Belöningar som uppskattas mest  
Personalchefen berättar att i dagsläget uppskattas ekonomiska incitament mest av 
medarbetarna. Han påpekar att medarbetarna har möjlighet att ta ut bonusen i form 
av pension, pengar och ledig tid.  Från enkätundersökningen har det framkommit att 
medarbetarna uppskattar systembelöningar och gruppbelöningar mest och upp-
skattar individuella belöningar minst. Detta resultat är förvånande eftersom det är 
rimligt att anta att medarbetarna skulle föredra individuella belöningar i första hand 
eftersom den individuella prestationen skulle avgöra storleken på belöningen. En 
möjlig förklaring kan vara att eftersom individerna arbetar i grupper i syfte att uppnå 
gruppmålsättningar skulle individuella belöningar tillämpad i en sådan situation 
orsaka stora motsättningar och i slutändan påverka organisationen negativt. Med-
arbetarnas likaledes höga värdering av gruppbelöningar är inte konstigt eftersom 
belöningar uppbärs utifrån vad gruppen presterar. Detta överensstämmer med 
Greves (1997) synpunkt som menar att dessa belöningar lämpar sig om resultatet är 
mätbart på gruppnivå, där det existerar ömsesidigt beroenden mellan grupp-
medlemmarna.      
 
Utvärderingskriterierna är rättvisa 
Ett kriterium för att uppbära bonus och vinstdelning är enligt personalchefen att 
medarbetaren är anställd under den period som belöningen avser och inte haft för 
hög frånvaro. Detta sätt att ha kriterier för att uppbära belöningar verkar överens-
stämma med Boise och Kleiners (1997) uppfattning om att det är ett sätt att signalera 
till medarbetaren hur dennes prestation bedöms av ledningen. Medarbetarna på 
Billerud Karlsborg AB upplever att kriterierna som ledningen använder som rättvisa. 
En tänkbar förklaring till att de anställda tycks uppleva grunderna som rättvisa kan 
vara att ledningen klart och tydligt kommunicerar ut till medarbetarna vad de 
behöver göra för att få dessa belöningar. En annan möjlig förklaring kan vara att 
eftersom alla får lika mycket i såväl bonus som vinstdelning uppfattar medarbetarna 
detta som ”solidariskt”. Ett annat troligt skäl kan vara att medarbetarna i förväg vet 
vad de kommer att tjäna om de uppfyller exempelvis produktionsmålen. Denna form 
av kollektiv belöning saknar omväxlingen som möjligtvis finns i individuella 
belöningar. Det är troligt att medarbetarna har bedömt kriterierna som rättvisa 
utifrån organisationsformens ändamål, som är mycket målorienterad på gruppnivå. 
Eftersom grupperna styrs genom målstyrning och utvärdering utgår från gruppen i så 
fall är det rimligt att anta att de skulle anse kriterierna som rättvisa. Företaget verkar 
använda rätt kriterier. Därför verkar detta överensstämma med Greves (1997) 
uppmaning som menar att det är av stor vikt att använda rätt kriterier, annars kan 
det få negativa följder som exempelvis personomsättning.  
 
Ingvarsson berättar att Billerud Karlsborg AB har i princip samma belöningssystem 
inom hela företaget och att det inte finns avvikelser mellan avdelningar. Han anser 
att en medarbetare inte skall ha fördelar i att jobba på en specifik avdelning.  
Personalchefen anser att det nuvarande belöningssystemet ger mer möjligheter än 
problem. Företaget skulle vilja använda individuella belöningar, men enligt 
Ingvarsson är detta komplicerat. Ett skäl till att det är komplicerat kan bero på 
organisationens storlek, där det kan vara svårt för ledningen att beakta varje individs 
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behov. Ett annat skäl kan vara så att facket för medarbetarnas talan och fackets 
främsta syfte är att se till kollektivets bästa. Därför kan detta bidra till att facket inte 
är villig att godta individuella belöningar. Ett annat skäl kan möjligtvis vara att på 
Billerud arbetar medarbetarna i grupper. Syftet med nuvarande belöningssystem kan 
vara att stärka team-samarbete och därför skulle ett införande av individuella 
belöningar leda till konkurrens mellan medarbetarna istället för samverkan. Enligt 
Greve (1997) bör ledningen ha insikt om att individer ha olika preferenser och 
önskemål och att belöningssystemet bör av denna anledning utgår från individens 
behov. Med tanke på det nuvarande belöningssystemet som finns i företaget inte tar 
hänsyn till de individuella förutsättningarna strider detta mot Greves synpunkter.  
 
Beträffande vilka konsekvenser finansiella och icke – finansiella kriterier kan ha 
menar Ingvarsson att det kan föreligga en uppenbar risk med hur företagsledningen 
styr belöningar. Han säger att om ledningen förväntar bra resultat på kortsiktigt kan 
detta påverka medarbetarnas beteende genom de tänker mer kortsiktigt för att 
erhålla belöningar. Billerud Karlsborg AB har många små ägare och detta påverkar 
vilka krav de har på ledningen att prestera goda resultat fort. Detta kan inverka på att 
företaget antar kortsiktigt tänkande i viss utsträckning. Personalchefen menar att det 
ligger stort ansvar hos styrelsen att agera som motvikt mot ägarintressena. Därför 
kan det antas att det kan föreligga en sådan risk där ägarna förväntar sig snabb 
avkastning. Dock uppgav personalchefen att det är ledningens ansvar att tillse att 
detta inte skadar företagets långsiktiga överlevnad. Ingvarssons uppfattning om 
vilket ansvar det åligger ledningen i detta hänseende verkar överensstämma med 
Macaulay och Cooks (1994) åsikt om att det viktigt att signalerna som ledningen 
skickar till medarbetarna inte uppmuntrar beteenden som står i konflikt med 
företagets långsiktiga mål.  
 
Ledningen anpassar sig till ändrade förutsättningar  
Ingvarsson påpekar att vid stora investeringar brukar företaget undersöka hur de nya 
målsättningarna och nyckeltalen kommer att påverka belöningssystemet. Företaget 
genomför revisioner och översyn för att få samma förhållanden som förut med de nya 
förutsättningarna. Enkätundersökningen visar att medarbetarna verkar anse att 
ledningen anpassar sig till ändrade förutsättningar i organisationens inre och yttre 
miljö. Detta tycks överensstämma med Stredwick (2000) som menar att det är viktigt 
att företag anpassar sig till ändrade förutsättningar. Ingvarsson berättade att 
företaget internt utvecklar sitt belöningssystem, men får idéer från andra företag och 
använder delar som är lämpliga för företaget. Detta är linje med Boise och Kleiner 
(1997) samt Andersson och Bratteberg (2000) som menar att belöningssystemet skall 
anpassas efter företagets egen unika situation. Ledningen ser bara nackdelar med att 
använda konsulter vid utformning av belöningssystem. Personalchefen anser att 
företaget har ett stort nätverk, vilket gör användandet konsulter överflödigt.   
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5.3 Belöningssystems målöverensstämmelse 

 
 
Det har framkommit i detta arbete att medarbetarna upplever att de är motiverade i 
sitt arbete. Dock uppger de att ledningen inte utgår från deras behov vid ut-
formningen av belöningssystem, ändå har medarbetarna uppgett att de är nöjda med 
det nuvarande belöningssystemet. Detta belyser att det kan existera en motsättning i 
detta fall. Denna motsättning uttrycker sig i att medarbetarna å ena sidan uppgett att 
de är nöjda med det nuvarande belöningssystemet, men å andra sidan anser de att 
ledningen endast utgår från deras behov i mindre utsträckning. En rimlig antagande 
är att om medarbetarna är nöjda med det existerande belöningssystemet, innebär 
detta att de anser att ledningen utgår från deras behov. Detta strider mot Ingvarssons 
uppfattning som anser att ledningen utgår från deras behov. En tänkbar förklaring till 
varför det kan ligga skiljaktighet i åsikter kan bero på att de fackliga represen-
tanterna, som för medarbetarnas talan vid förhandlingar med ledningen inte är 
någorlunda skickliga i att förmedla medarbetarnas behov och önskemål. Om med-
arbetarna fick möjlighet att direkt förhandla med ledningen, hade de kanske tyckt att 
ledningen utgick från deras behov i större utsträckning.  
 
Medarbetarna anser att varken en försämring eller en förbättring skulle ha någon 
nämnvärd inverkan på deras arbetsprestation. Detta kan antyda att det nuvarande 
belöningssystemet är behäftat med brister som ställer medarbetarna likgiltiga inför 
belöningssystemet. De är ändå nöjda med belöningssystemet, men ett ingrepp i 
systemet verkar inte påverka deras arbetsinsats i större utsträckning. Skälet till att de 
är nöjda och upplever utvärderingsgrunderna som rättvisa kan bero på att alla 
medarbetare får lika mycket i bonus och vinstdelning. Givet att företaget använt 
individuella belöningar skulle deras uppfattning möjligtvis kunnat ändras. En sådan 
strategiomläggning kan emellertid innebära problem med tanke på den 
organisationsform som existerar inom företaget. En möjlig förklaring till detta inte 
har skett kan vara att det skulle kunna motverka företagets syfte. Det kan möjligtvis 
resultera i konkurrens mellan gruppmedlemmar som skall arbeta i team.   
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSIONER 
I detta kapitel kommer slutsatser att dras och diskussion föras kring resultaten som 
har kommit fram i detta arbete. Dispositionen kommer att framställas som i 
föregående kapitel, det vill säga efter forskningsfrågorna och analysmodellen 
används för att ytterligare illustrera presentationen av arbetet.      

6.1 Hur företag skapar motiverade medarbetare  

 
 
Utifrån vår studie av Billerud Karlsborg AB kan det sägas att motivation är en viktig 
faktor för företagets framgång. Motiverade medarbetare ses av ledningen som en 
kritisk faktor och ledningen har förhoppningen att de anställda känner att arbets-
uppgifterna är så pass intressanta och roliga att det känns motiverande att gå till 
arbetet. Denna insikt hos ledningen får stöd från medarbetarna, där en stor andel 
tycker att arbetet är motiverande.  
 
I syfte att motivera medarbetarna för att uppnå hög prestation har Billerud Karlsborg 
AB ett belöningssystem som innefattar: 
 

 Ett bonussystem som bygger på hela fabrikens resultat och för att det skall 
falla ut krävs i första hand att produktionsmålen uppnås. Detta bonussystem 
är ett kollektivt bonussystem där alla anställda får lika mycket och det 
föreligger inga skillnader mellan avdelningar och individer när det gäller 
bonussystemet. Detta verkar enligt vår mening vara en form av gruppbelöning 
där bonus kopplas till gruppens prestation. Detta är förenligt med Billerud 
Karlsborg ABs styrningspolicy där ledningen styr med målstyrning och 
grupperna har stor självständighet att styra sin arbetssituation. Syftet med 
denna belöning är att stimulera och uppmuntra grupperna inom företaget att 
sträva mot dess uppsatta mål, till exempel produktionsmålen. 

 
 Ett vinstdelningssystem som bygger på hela Billerud koncernens resultat och 

utfallet av det är beroende på hur mycket bättre koncernen har presterat 
jämfört med konkurrenterna.  
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 Icke monetära belöningar som innefattar friskvård och olika typer av 
aktiviteter, till exempel att medarbetarna går på en hockeymatch tillsammans. 
Syftet med detta är att stärka grupprelationen hos medarbetarna.  

 
När medarbetarna ombads att rangordna vilka faktorer som har betydelse för deras 
motivation värderades variabler som  
 

 självständighet, intressanta arbetsuppgifter, relationer till överordnade och 
arbetsvillkor högt.  

 
Medarbetarna uppfattar kriterier som ledningen använder för att bedöma vem som 
förtjänar att få belöningar rättvisa. Detta kan förklaras med att: 

 Kriterierna är tydliga där ledningen klargör vad som krävs för att erhålla 
belöningar.  

 
 En rimlig förklaring till varför medarbetarna angett grunderna som rättvisa 

kan bero på att det saknas individuella belöningar och det finns istället 
kollektivt bonussystem, där alla får lika mycket oavsett avdelning. Vi anser att 
på grund av att alla medarbetare ”garanteras” bonus vid uppfyllelse av 
produktionsmålen, detta gör att förväntningar är inte så höga eftersom de vet 
hur mycket de kommer att få. Däremot om företagsledningen utgick från 
individuella belöningar då hade kanske en del av medarbetarna angett 
grunderna som orättvisa eftersom alla hade då inte tjänat lika mycket. Om 
detta skall genomföras krävs en kursändring av ledningen. En möjlig 
förklaring till att detta inte har skett kan vara att det skulle motverka 
företagets syfte. Det skulle resultera i konkurrens mellan arbetskamrater 
istället för samarbete. 

 
 Det är ledningens uppfattning att vid ett frångående från det existerande 

belöningssystemet skulle detta ha negativa konsekvenser för företaget som 
helhet. Paradoxalt nog verkar inte denna farhåga delas av medarbetarna som 
angett att en försämring eller förbättring skulle inte ha nämnvärd inverkan på 
deras motivation och arbetsprestation. Detta kan enligt vår mening signalera 
brister med belöningssystemet. Det är inte rimligt att medarbetarna skulle 
vara likgiltiga till såväl en förbättring som en försämring. Vi anser emellertid 
att vidare forskning på företagets belöningssystem kan vara av intresse för att 
förkasta eller bekräfta uppsatsförfattarnas slutsats i denna fråga.     
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6.2 Medarbetarnas uppfattning av belöningssystemen 

 
Från vår enkätundersökning har vi fått fram att: 
 

 Medarbetarna verkar vara nöjda med det nuvarande belöningssystemet, 
och detta är på något vis i konflikt med deras uppfattning att ledningen ut-
går från deras behov i mindre utsträckning. En logisk slutsats vore att om 
de anställda är nöjda med belöningssystemet måste detta beror på att 
ledningen utgått från deras behov och därmed tillhandahåller belöningar 
som eftertraktas. Dock verkar detta inte vara fallet.  

 
Det kan finnas olika förklaring till varför det är så: 
 

 En tänkbar förklaring är att de endast indirekt förhandlar med ledningen via 
sina fackliga representanter. Dessa kan vara oklara i sin tolkning av med-
arbetarnas önskemål och behov vilket kan ha bidragit till att medarbetarna 
upplever att ledningen inte utgår från deras behov. Givet att medarbetarna 
hade haft möjligheten att direkt påverka utformningen av belöningar, då hade 
de möjligtvis uppnått högre nöjdhet.  

 
 Att medarbetarna ändå är nöjda med belöningarna kan vara att de vet att de 

inte kunde få bättre villkor än de som förhandlats fram.  
 

 Ett annat skäl att medarbetarna är nöjda med belöningarna kan bero på att de 
upplever kompensation från andra källor som inte är föremål för för-
handlingar som exempelvis systembelöningar.  

 
 Ytterligare ett skäl kan vara att de upplever att grunderna eller kriterierna som 

belöningarna grundas i är riktiga och rättvisa.  
 
Vi har upptäckt i vår undersökning att: 
 

 Det existerar en svag koppling mellan belöningar och arbetsprestation. 
Ledningen påpekade att de kontinuerligt kommunicerar ut till de anställda om 
de ligger över eller under produktionsmålen. Även om detta faktum inte kan 
ignoreras anser vi att det bör förstärkas ytterliggare för att budskapet skall nå 
fram till medarbetarna för att stärka denna koppling.  

   De anställdas motivation 
och deras uppfattning om 

belöningssystemet om 
huruvida 

belöningssystemet 
uppfyller deras behov.   
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6.3 Belöningssystems målöverensstämmelse 

    
 
Föreligger det kongruens mellan ledningens syfte med belöningssystemet och dess 
utfall? 
 
Existerar då överensstämmelse mellan ledningens syfte med belöningssystemet och 
medarbetarnas uppfattning av densamma? Delvis! Detta på grund av att med-
arbetarna är motiverade med sitt arbete och är nöjda med nuvarande belönings-
system. Detta tyder på att det finns en viss överensstämmelse. En tänkbar förklaring 
till detta kan vara att utvärderingskriterierna anses vara rättvisa, dock är överens-
stämmelsen inte fullständig. Skälet till detta är att medarbetarna i stor utsträckning 
anser att ledningen inte utgår från deras behov vid utformningen av belönings-
systemet. En annan faktor som kan tyda på att det inte föreligger överensstämmelse 
är att vid rankningen av sju olika variabler rankades bland annat belöningar som 
mindre viktig för att skapa motivation. Detta kan ge en indikation på att det 
nuvarande belöningssystemet inte är helt tillfredsställande. En oroande företeelse 
med företagets belöningssystem är att oavsett en försämring eller förbättring av det 
existerande belöningssystemet har medarbetarna uppgett detta troligtvis inte 
kommer att inverka på deras arbetsprestation i någon nämnvärd omfattning.  
 
Från ovanstående diskussion framgår det att det existerar en delvis överens-
stämmelse mellan ledningens syfte med belöningssystemet och medarbetarnas upp-
fattning. Det finns också indikationer som tyder på att det ej föreligger överens-
stämmelse. En tydlig indikation är att variabeln belöning värderades lågt av med-
arbetarna, och att varken en försämring eller förbättring av nuvarande belönings-
system skulle ha någon beaktansvärd inverkan på deras motivation och arbets-
prestation. Det huvudsakliga syftet med belöningssystem är att motivera de anställda 
att arbeta mot företagets mål. Detta verkar inte uppnås i fallet Billerud Karlsborg AB. 
Därför är det rimligt att dra slutsatsen att företaget inte uppnå sina syften med 
belöningssystemet fullt ut. På grund av detta finns det anledning att revidera analys-
modellen (se figur 6.1) för att beakta det som har kommit fram i denna undersökning. 
Stjärnan i den heldragna linjen i figur 6.1 representerar delvis överensstämmelse 
mellan ledningens syfte med belöningssystemet och medarbetarnas uppfattning. Den 
brutna linjen ska tolkas som att det ej råder överensstämmelse mellan ledningens 
syfte med belöningssystemet och medarbetarnas uppfattning av densamma. Vårt 
teoretiska bidrag är att den ursprungliga analysmodellen visar sig att den inte riktigt 
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överensstämde med verkligheten. Istället för överensstämmelse mellan ledningens 
syfte med belöningssystem och medarbetarnas uppfattning av detsamma tyder 
empirin att det kan antingen råda en delvis överensstämmelse eller en avsaknad av 
överensstämmelse.  
 

 

Figur 6.1 Reviderad analysmodell 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det har varit uppsatsförfattarnas ambition att belysa hur belöningssystem kan 
påverka de anställdas motivation, arbetsprestation samt hur dessa uppfattar 
belöningar. Det är vår bestämda uppfattning att vi med denna uppsats har bidragit 
till forskningen inom detta område. Världsekonomin domineras i stor utsträckning av 
tjänstesektorn, vilket gör medarbetarna till en viktig resurs i företagens strävan att 
tillgodose sina kunders behov. Eftersom kompetent arbetskraft är en bristvara och 
konkurrensen om den är hård, anser vi att företag som har duglig, tillfredsställd och 
motiverad medarbetare kommer med stor sannolikhet att lyckas i sin strävan att 
uppnå sina mål. Denna uppsats innehåller intressant material som kan användas av 
framtida forskare att bygga vidare på i syfte att bringa klarhet om viktiga variabler 
som motivation och prestation.   
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida det råder överensstämmelse 
mellan företagsledningens syfte med ett belöningssystem och dess utfall. 
 

 
1. Hur definierar Ni motivation? 

2. Hur definierar Ni prestation? 

3. Hur stor vikt fäster Ni på motivation i avseende att uppnå goda 

prestationer? 

4. Vet Ni vilka faktorer som skapar motivation hos Era anställda? Hur tar Ni 

reda på det? 

5. Ett sätt att skapa motivation hos anställda är genom belöningssystem. 

Vilka typer av belöningssystem använder Ni i syfte att åstadkomma 

motivation? 

6. Vad kan hända med de anställdas motivation och prestation om företaget 

frångår existerande belöningssystem? 

7. Hur utvärderar Ni medarbetarnas prestation? 

8. Tror Ni relationen som chefer har till sina anställda kan ha inverkan på 

deras motivation, och i så fall på vilket sätt? 

9. Hur upplever Ni att medarbetarna reagerar på belöningssystem? 

10.  Tar Ni hänsyn till de anställdas behov vid skapande av incitament-

program? Om så är fallet, hur tar Ni reda på detta? 

11. Anser Ni att de anställda ser en klar koppling mellan sina prestationer och 

erhållna belöningar? 

12. Tycker Ni att företagsledningen sänder klara signaler till medarbetarna om 

syftet med belöningssystemet? 

13. Vilka typer av belöningar tror Ni era anställda uppskattar mest? (t.ex. 

systembelöningar, individuella belöningar eller gruppbelöningar). 

14. Utvecklas belöningssystem internt inom företaget eller externt? (externt 

genom användande av konsulter). Ser ni några för- och nackdelar med att 

använda externa konsulter jämfört med en intern utvecklingsprocess? 
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15. Använder företaget olika belöningssystem? (t.ex. ett belöningssystem för 

produktionsenhet och ett annat för försäljning). 

16. Varför använder företaget detta/dessa belöningssystem? 

17. Vilka problem/möjligheter medför valda belöningssystem för företaget 

som helhet? 

18. Vilka kriterier används för att avgöra huruvida belöningar skall utgå 

(finansiella t.ex. nyckeltal, icke-finansiella t.ex. kundtillfredsställelse) 

19. Vilka konsekvenser kan finansiella respektive icke finansiella kriterier få 

för företaget med avseende på lång – och kortsiktig styrning? 

20. Kan det finnas risker med att andra nyckelfaktorer än de som direkt 

belönas underpresteras eller glöms bort (what gets rewarded gets done!). 

21. Anpassas företagets belöningssystem till ändrade förutsättningar som sker 

både inom och utom organisationen? Om så är fallet hur ser processen ut? 

(belöningar som uppfyller dagens behov kan vara otillräckliga imorgon). 
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BILAGA 2 – ENKÄTEN  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bäste respondent, 
 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet och läser inriktning ekonomistyrning 
på C-nivå. Vi skriver under våren vår C-uppsats som behandlar en studie av belönings-
system. Syftet är att undersöka huruvida det råder överensstämmelse mellan företags-
ledningens syfte med ett belöningssystem och dess utfall dvs. hur medarbetarna 
uppfattar belöningssystemet.   
 
Vi skulle uppskatta att Du svarar på vår enkät. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Ahmed Mohamed    Michael Persson  
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Respondentens ställning/befattning  Kollektiv anställd   Tjänsteman  
 
 
   Avdelning ________________ 
 
Tar ställning till nedanstående påstående genom att välja det alternativ (x) som bäst 
överensstämmer med din uppfattning. Graderingen är gjort enligt följande: 
 
1.   Överensstämmer inte alls 
2.  Överensstämmer i låg grad 
3.  Överensstämmer 
4.  Överensstämmer i hög grad 
5.  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
 
1. Jag anser att mitt arbete är motiverande.  
 
1.  2.  3.  4.  5.   
 
2. Vilka av följande faktorer har stor betydelse för dig för att bli motiverad? 
(Rangordna från 1-7 där 1 innebär minst viktig och 7 mycket viktigt).  
 

 Självständighet  
 Intressanta arbetsuppgifter 
 Status 
 Relationer till överordnade 
 Möjligheter till befordran 
 Belöningar 
 Arbetsvillkor 

 
Tar ställning till nedanstående påstående genom att välja det alternativ (x) som bäst 
överensstämmer med din uppfattning. Graderingen är gjort enligt följande:  
 
1.   Överensstämmer inte alls 
2.  Överensstämmer i låg grad 
3.  Överensstämmer 
4.  Överensstämmer i hög grad 
5.  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
3. Jag är nöjd med nuvarande belöningssystem. 
 
1.  2.  3.  4.  5.   
 
4. En försämring av nuvarande belöningssystem skulle påverka min arbets-
insats negativt. 
  
 1.  2.  3. 4.  5.   
 
5. En förbättring av nuvarande belöningssystem skulle påverka min arbets-
insats positivt.  
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1.  2.  3. 4.  5.   
 
6. Har chefernas bemötande en positiv eller negativ inverkan på din 
motivation? 
 

 Positiv effekt 
 Negativ effekt 
 Ingen effekt 

 
Tar ställning till nedanstående påstående genom att välja det alternativ (x) som bäst 
överensstämmer med din uppfattning. Graderingen är gjort enligt följande:  
 
1.   Överensstämmer inte alls 
2.  Överensstämmer i låg grad 
3.  Överensstämmer 
4.  Överensstämmer i hög grad 
5.  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
7. Jag upplever att belöningar är kopplade till arbetsprestation. 
  
1.  2.  3. 4.  5.   
 
8. Jag  upplever att ledningen tar hänsyn till mina åsikter vid utformningen 
av belöningar. 
 
1.  2.  3. 4.  5.   
 
9. Av följande alternativ, vilka typer av belöningar uppskattar du mest? 
(Från 1-3, där 1 är minst viktigt och där 3 är mest vikigt).  

 
 Individuella belöningar (t.ex. löneökning, befordran). 
 Gruppbelöningar (löneökning för alla som arbetar inom enheten). 
 Systembelöningar (olika typer förmåner till exempel personalrabatt). 

 
Tar ställning till nedanstående påstående genom att välja det alternativ (x) som bäst 
överensstämmer med din uppfattning. Graderingen är gjort enligt följande:  
 
1.   Överensstämmer inte alls 
2.  Överensstämmer i låg grad 
3.  Överensstämmer 
4.  Överensstämmer i hög grad 
5.  Överensstämmer i mycket hög grad 
 

 
10. Jag anser att ledningen utgår från mina behov vid utformning av 
belöningssystem. 
 
1.  2.  3.  4.  5.   
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11. Jag anser att belöningssystemet (en) anpassas till ändrade 
förutsättningar i företagets inre miljö (inom organisationen) och yttre miljö 
(i omvärlden). 
 
  1.  2.  3.  4.  5.    
 
12. Jag anser att grunderna som ledningen använder för att bedöma vem 
som förtjänar att få belöningar är rättvisa.  
 
1.  2.  3. 4.  5.   
 
13. Om du tycker att grunderna för utdelning av belöningar är orättvisa, 
beskriv kortfattat varför.  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan!  
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BILAGA 3 – ENKÄTGRAFER   
Graferna är strukturerade på följande sätt: först kollektivanställda och sedan 
tjänstemän. Exempelvis A.1 och A.2 behandlar kollektivanställda medan B.1 och 
B.2 behandlar tjänstemän under fråga 1 i enkäten och så vidare. Graferna 
anges först i procent och sedan i absoluta tal. Avsikten med detta är att ge 
läsaren en klarare överblick av empirin.  
 
Gradering   
 

1. Överensstämmer inte alls 
2. Överensstämmer i låg grad  
3. Överensstämmer 
4. Överensstämmer i hög grad 
5. Överensstämmer i mycket hög grad 

 
 

Mitt arbete är motiverande
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Figur A.1 14 stycken av de kollektivanställda svarade på frågan och bortfallet var 4 stycken.  
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Mitt arbete är motiverande
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Figur A.2  
 
 
 

Mitt arbete motiverande
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Figur B.1 20 stycken av tjänstemännen svarade på frågan och bortfallet var 1 stycken.  
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Figur B.2 

 
 

 
Tabell 1 Vilka av följande faktorer har stor betydelse för dig för att bli motiverad 

Kollektivanställda/Rangordning 1 2 3 4 5 6 7 

Självständighet 1 2 1 3 2 2 2 

Intressanta arbetsuppgifter 2 3 1 1 3 1 2 

Status 5 2 1 0 1 1 3 

Relation till överordnade 1 1 3 2 3 3 0 

Möjligheter till befordran 1 4 2 1 0 3 2 

Belöningar 1 2 3 3 2 1 1 

Arbetsvillkor  2 0 2 3 2 2 2 

 
 

Tabell 2 Vilka av följande faktorer har stor betydelse för dig att bli motiverad 

Tjänstemän/Rangordning 1 2 3 4 5 6 7 

Självständighet 3 3 2 1 2 7 1 

Intressanta arbetsuppgifter 3 2 0 1 3 1 9 

Status 9 1 0 1 2 1 5 

Relation till överordnade 1 4 3 2 4 5 0 

Möjligheter till befordran 0 6 4 4 3 0 2 

Belöningar 1 2 4 9 1 1 1 

Arbetsvillkor  2 1 6 1 4 4 1 
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Försämring av existerande belöningssystem
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Figur C.1 14 (alla) stycken av de kollektivanställda svarade på frågan svarade på frågan.  
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Figur C.2 
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Försämring av nuvarande belöningssystem
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Figur D.1 20 stycken (alla) av tjänstemännen svarade på frågan.  
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Figur D.2  
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Förbättring av nuvarande belöningssystem
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Figur E.1 20 stycken (alla) av de kollektivanställda svarade på frågan.  
 

Förbättring av nuvarande belöningssystem
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Figur E.2 
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Förbättring av nuvarande belöningssystem
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Figur F.1 20 stycken (alla) av tjänstemännen svarade på frågan.  
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Figur F.2 
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Chefernas (bemötande) inverkan på motivation

Positiv effekt
72%

Negativ effekt
14%

Ingen effekt
14%

 
 

Figur G.1 14 stycken (alla) av de kollektivanställda svarade på frågan.  
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Figur G.2 
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Chefernas (bemötande) inverkan på motivation

Positiv effekt
89%

Negativ effekt
11%

Ingen effekt
0%

 
Figur H.1 20 stycken av tjänstemännen svarade på frågan och bortfallet var 2 stycken. 
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Figur H.2 
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Nöjdhet med nuvarande belöningssystem
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Figur I.1 14 stycken  (alla) av de kollektivanställda svarade på frågan.  

 
 
 

Nöjdhet med nuvarande belöningssystem
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Figur I.2 
 
 
 



Bilaga  
 

 
 

Nöjdhet med nuvarande belöningssystem
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Figur J.1 20 stycken (alla) av tjänstemännen svarade på frågan  
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Figur J.2 
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Ledningen utgår från mina behov vid utformningen av belöningssystem
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Figur K.1 14 stycken (alla) av de kollektivanställda svarade på frågan. 
 
 

Ledningen utgår från mina behov vid utformnngen av belöningssystem
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Figur K.2 
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Ledningen utgår från mina behov vid utformningen av belöningssystem
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Figur L.1 20 stycken (alla) av tjänstemännen svarade på frågan.  
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Figur L.2  
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Belöningar är kopplade till arbetsprestation
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Figur M.1 14 stycken (alla) av de kollektivanställda svarade på frågan.  
 

Belöningar är kopplade till arbetsprestation
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Figur M.2 
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Belöningar är kopplade till arbetsprestation
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Figur N.1 20 stycken (alla) av tjänstemännen svarade på frågan.  
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Figur N.2 
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Belöningar som uppskattas mest

individuella belöningar
37%

Gruppbelöningar
27%

Systembelöningar
36%

 
Figur O.1 14 stycken av de kollektivanställda svarade på frågan och bortfallet var 3 stycken. 
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Figur O.2 14 stycken av de kollektiv anställda som svarade på frågan, bortfallet var 3 stycken.  
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Belöningar som uppskattas mest

Individuella belöningar
47%

Gruppbelöningar 
12%

Systembelöningar 
41%

 
Figur P.1 20 stycken av tjänstemännen svarade på frågan och bortfallet var 3 stycken. 
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Figur P.2 20 stycken av tjänstemännen svarade på frågan och bortfallet var 3 stycken.  
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Bedömningsgrunderna är rättvisa
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Figur Q.1 14 stycken av de kollektivanställda svarade på frågan.  
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Figur Q.2 
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Bedömningsgrunderna är rättvisa
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Figur R.1 20 stycken av tjänstemännen svarade på frågan.  
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Figur R.2 
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Belöningssystem anpassas till ändrade förutsättningar
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Figur S.1 14 stycken (alla) av de kollektivanställda svarade på frågan.  
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Figur S.2 
 
 
 
 



Bilaga  
 

 
 

Belöningssystem anpassas till ändrade förutsättningar
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Figur T.1 20 stycken (alla) av tjänstemännen svarade på frågan.  
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Figur T.2   
  
 




