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Sammanfattning  
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att identifiera om det är möjligt att 
utforma ett belöningssystem som är väl avvägt mellan produktivitet och produktkvalitet. 
Samt att försöka se om liknande belöningssystem leder till målöverensstämmelse mellan 
ledning och anställda. Dessutom finns ett delsyfte som behandlar förbättringsförslag för 
belöningssystemet i det undersökta företaget. De teorier som vi har använt i denna 
uppsats behandlar belöningssystem på ett systematiskt sätt. Teorierna behandlar 
ekonomistyrning, mål, motivation samt inre och yttre effektivitet. Vår empiriska studie 
har vi gjort med en kvalitativt ansats genom att intervjua fem personer på samma 
företag. Företaget vi valde var LKAB eftersom de använder ett belöningssystem som 
främjar produktivitet och produktkvalitet.  
 
Den övergripande slutsatsen med uppsatsen är att det är fullt möjligt för företag, att med 
hjälp av belöningssystem, främja både produktivitet och produktkvalitet. Problematiken 
ligger istället i hur de anställda skall motiveras för att uppnå målöverensstämmelse. Alla 
anställda är olika och värdesätter belöningarna på olika sätt.  
 
 



 

 

Abstract 
 
The overall purpose with this paper was to identify how it is possible to create a reward 
system that is a good mix between productivity and product quality.  Moreover, we will 
try to see if such a reward system contributes towards goal congruence between 
management and employees. Another purpose was to consider our proposal for 
improvement of the reward system for the examined company. The theories that we 
have used for this paper treat reward systems in a systematic way. The theories are 
management control, goals, motivation and inner and outer efficiency. Our empirical 
investigation was performed with a qualitative research approach by making five 
interviews with persons in one company. The company that we chose was LKAB 
because they use a reward system that promotes productivity and product quality. 
 
The overall conclusion of this paper is that it is quite possible for companies to use 
reward systems to promote both productivity and product quality. The problem is 
instead how to motivate the employees to reach goal congruence. All of the employees 
are different and appreciate rewards in different ways. 
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1 INLEDNING  
 
Detta kapitel börjar med en bakgrund av mer allmän karaktär för att sedan övergå i en 
problemdiskussion. Meningen med problemdiskussionen är att sätta in läsaren i ämnet. 
Problemdiskussionen kommer sedan att utmynna i vårt syfte med uppsatsen. 
 
1.1 Bakgrund 
 
1990-talet har kännetecknats av stora och snabba förändringar som karakteriseras av 
globaliseringar, ökade kundförväntningar samt hög teknologisk utveckling, enligt Lai, 
Weerakoon & Cheng (2002). Svensson & Wilhelmson (1988) menar att vi tidigare har 
försökt anpassa oss efter att sådana förändringar har skett, men att förändringarna 
numera sker så tätt att det är för sent att anpassa sig i efterhand. Istället måste vi vara 
med och leda förändringarna. Detta kräver av företag att de är flexibla. För att uppnå 
flexibilitet och lyhördhet till marknadens förändringar krävs att de anställda strävar mot 
samma mål som ledningen. Detta kan enligt Stredwick (2000) uppnås genom att 
ledningen styr de anställda till rätt riktning på olika sätt.  
 
Styrning innebär enligt Bruzelius & Skärvad (2000) att påverka individers agerande och 
beteende. Det är individerna som utför allt arbete i ett företag. Effektiv styrning innebär 
att företag får de enskilda anställda att utföra arbete som är i linje med företagens 
övergripande mål. Det vill säga nå målöverensstämmelse mellan ledning och anställda. 
Detta kan företag uppnå med hjälp av belöningar för de anställda. Genom att utfästa 
belöningar för ett önskvärt beteende skapar ledningen ett intresse för de anställda 
individerna att arbeta i en viss riktning. Författarna menar också att det ofta finns 
individer som inte presterar mot företagets mål. Detta kan bero på att individen inte 
känner till företagets mål eller att det helt enkelt inte stämmer överens med individens 
eget intresse. Det kan även bero på bristfällig kunskap och information. Styrning av ett 
företag går i princip ut på att påverka handlingarna så att de blir målinriktade, 
samordnade och effektiva. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
För att företag skall kunna växa stabilt på ständigt föränderliga marknader krävs olika 
konkurrensfördelar enligt Svensson (2001). Framförallt har de anställdas kunskaper 
blivit alltmer viktiga och ses idag som en av de viktigare resurserna hos företag. För att 
styra, motivera och behålla sina anställda använder företag i allt större utsträckning 
olika belöningssystem. Det finns flera olika definitioner på belöningssystem. Den 
definition vi har valt är den som Gröjer & Gröjer (1988) använder. Deras definition 
lyder enligt följande: 
 

”Med belöning avses arbetsgivarens visade ekonomiska och sociala 
uppskattning till individer eller kollektiv utöver vad som antingen betraktas som 
en normal ersättning för en prestation eller som en allmän förmån som gäller 
alla.” (Gröjer & Gröjer 1988, s 13) 

 
Svensson säger vidare att det finns belöningssystem av någon form i alla företag. Dessa 
kan dock vara olika genomtänkta, planerade och utgöras av såväl materiella som 
immateriella belöningar. Syftet med belöningssystem, menar Svensson (2001), är i 
första hand att styra den anställdes beteende i riktning mot företagets mål och strategier. 
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Belöningen används i detta fall för att motivera och engagera personalen. Vad som är 
motiverande skiljer sig väsentligt åt mellan olika individer. Det är även möjligt att 
utforma belöningssystem på ett kollektivt sätt och därigenom främja gemenskap och 
samarbete inom företaget (Svensson & Wilhelmson, 1988). Författarna menar vidare att 
vissa drivkrafter är bra för individuella prestationer och andra för samarbete. För att nå 
de övergripande målen måste de olika drivkrafterna balanseras så att de gemensamma 
målen uppnås. Vidare menar författarna att en ensidig inriktning mot individuella 
prestationer kan leda till konflikter och att eventuella samordningsvinster försvinner. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att koncentration på kollektivet kan innebära att 
företag inte tar hänsyn till de enskilda anställdas kompetens. För större företag borde 
dock individuella löner och belöningssystem bli både svårare och dyrare att genomföra i 
praktiken.    
 
För att anställda skall göra ett bra arbete krävs ersättningar enligt Bruzelius & Skärvad 
(2000). De menar att lönen är grunden, men de anställda måste även belönas på andra 
sätt. Belöningen utöver den vanliga lönen utgår för att ge de anställda något att sträva 
mot, eller som ett incitament till att arbeta effektivare. 
 
Enligt Svensson & Wilhelmson (1988) finns det två typer av belöningssystem. Det ena 
är av formell karaktär och kännetecknas av att det är genomtänkt och planerat för att 
främja företagets mål. En formell belöning kan vara någon slags resultatbonus. Den 
andra typen är informell och består mer av spontana belöningar såsom en klapp på 
axeln. Även dessa kan vara materiella belöningar. 
 
Lindblom (1996) skriver att det som mäts och belönas i ett företag också är det som blir 
gjort. Även Svensson (2001) delar denna uppfattning och menar att det är viktigt för 
företag att de mäter rätt saker för att nå eftersträvad målöverensstämmelse. Vid 
grundande av faktorer som skall leda till belöningar måste företag titta närmare på sina 
egna mål och strategier.  
 
För att vara framgångsrika på dagens konkurrensutsatta marknader krävs det enligt 
Karlöf (2001) att företag är effektiva. Med detta menar författaren att företag inte bara 
klarar sig på att vara produktiva. Det krävs även att de produkter som tillverkas skapar 
ett kundvärde. Karlöf beskriver receptet på framgång och överlevnad med att ha balans 
mellan produktivitet och produktkvalitet samt att göra rätt saker.  
 
Utifrån ovanstående diskussion vill vi undersöka hur företag kan styra fram önskvärda 
beteenden hos de anställda med belöningar. Vad som ligger till grund för att belöningar 
skall delas ut? Belönar det aktuella systemet handlingar som främjar företagets mål och 
strategier? Detta leder oss ner till vårt syfte med uppsatsen. 
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är: 
 

• Att beskriva hur belöningssystem för anställda kan vara avvägt för att främja 
både produktkvalitet och produktivitet. 

• Att undersöka om dessa belöningar motiverar och styr de anställda till 
målöverensstämmelse. 

• Att beskriva utvecklingen av belöningssystemet i det undersökta företaget. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de val som har gjorts gällande forsknings- 
och undersökningsansatser. Vi kommer också att redogöra för hur datainsamlingen har 
gått till rent praktiskt. Slutligen kommer en beskrivning av de problem som kan anses ha 
påverkat undersökningens utveckling. 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Vi har i denna undersökning utgått ifrån den befintliga teorin på området för att sedan se 
hur den stämmer överens med empirin. Detta angreppssätt beskriver Holme & Solvang 
(1997) som en deduktiv metod. 
 
Den empiriska undersökningen bygger på fem intervjuer varav fyra personligen och en 
via telefon. Att träffa aktörerna personligen ansåg vi skulle leda till en bättre dialog än 
intervjuer via telefon och e-post. Detta kallas enligt Holme & Solvang för ett kvalitativt 
angreppssätt. De menar vidare att ett kvalitativt angreppssätt främst kännetecknas av 
dess flexibilitet och närhet till intervjuobjektet. Kvalitativa angreppssätt används oftast 
då syftet är att gå in på djupet.  
 
De analyser och slutsatser som vi har kommit fram till grundas på den information som 
kommit fram vid intervjutillfällena. Det är viktigt att vara medveten om att alla 
individer har sina egna subjektiva tolkningar av saker och ting, så även de intervjuade 
aktörerna. Olika individer kan, enligt Lundahl & Skärvad (1999) tolka samma 
verklighet på olika sätt. De menar att det inte finns en korrekt verklighet utan flera. 
Detta synsätt kallas enligt författarna för aktörssynsätt. En undersökning baserad på 
aktörssynsättet menar författarna utgår ifrån den enskilde individens värderingar. 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Undersökningen bygger på en fallstudie av ett stort kvalitetsinriktat företag. 
Anledningen till att göra en fallstudie var att vi ville gå på djupet inom ett företag och 
studera ett flertal faktorer. Nackdelen med att göra en fallstudie är enligt Lundahl & 
Skärvad (1999) att den information som genereras inte är speciellt generaliserbar. 
Fallstudier är enligt Merriam (1994) lämpliga att använda vid undersökningar där 
detaljerna i en dynamisk process skall beskrivas. 
 
2.3 Val av fallstudieföretag 
 
Vid de första funderingarna kring det valda ämnet föll våra tankar omgående på LKAB. 
Dels för att de använder belöningssystem som ett verktyg att styra de anställda med, 
men även för att det är ett företag som satsar mycket på kvalitet. Vi tog tidigt kontakt 
med företagets controller, Rune Stenvall, som sade att företaget skulle kunna ställa upp 
på intervjuer. Stenvall hänvisade oss vidare till Anders Lundgren som är ansvarig för 
det nu befintliga belöningssystemet. Även Lundgren visade sig vara intresserad av vårt 
syfte med uppsatsen. Efter att ha samtalat med Lundgren kändes det som att vi kunde få 
tillgång till den information som var nödvändig för arbetet. Det visade sig även att 
LKAB hade hunnit med att revidera sitt belöningssystem inför årsskiftet 2002. Detta 
gjorde att det blev extra intressant eftersom de hade kommit en bit på väg med arbetet 
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kring belöningssystemet. LKAB:s främsta konkurrensfördel är kvalitet och det är också 
det som funnits i åtanke vid utformning och revidering av belöningssystemet.  
 
2.4 Litteraturssökning 
 
För att bättre sätta oss in i ämnet belöningssystem så har vi studerat böcker och 
vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet. Dessa har till största delen funnits via 
Luleå Tekniska Universitets bibliotek. Där har sökning skett via de olika sökmotorerna, 
Bibdia, Libris, Lucia, Emerald och EBSCOhost. Sökord som användes var belöning, 
belöningssystem, motivation, incitament, incitamentlöner samt dess motsvarigheter på 
engelska. Via referenslistor i den funna litteraturen har vi sedan spårat ytterligare 
informationskällor. 
 
2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Vid första kontakten med LKAB hänvisades vi till Anders Lundgren, som är ansvarig 
för belöningssystemet. Lundgren blev också vårt första intervjuobjekt. Orsaken till att 
börja med honom var att bilda oss en uppfattning om företagets arbete med 
belöningssystemet. Lundgren har sedan hjälpt oss att ta kontakt med andra personer, 
både inom och utom företaget, som han ansåg kunde bidra till en rättvis bild av 
företagets belöningssystem. De övriga intervjuobjekten var företagets controller, en 
produktionsplanerare, tjänstemannafackens representant samt Gruvfyrans representant. 
Det är intervjuerna med dessa personer som ligger till grund för den empiriska 
datainsamlingen. Vi har träffat alla, utom Gruvfyrans representant, för personliga 
intervjuer. Denne fanns det endast möjlighet att intervjua per telefon 
 
Inför intervjuerna konstruerade vi intervjuguider att försöka följa vid intervjuerna. 
Dessa blev sedan kritiskt granskade av vår seminariegrupp som kom med en del 
förbättringstips. För att inte styra intervjun för mycket ställdes frågorna ganska öppet. 
Detta för att aktören skulle berätta fritt så mycket som möjligt och vi sedan utveckla 
med följdfrågor. De aktörer som vi intervjuade fick ta del av intervjuguiden via e-post 
innan intervjutillfällena. 
 
Intervjuerna spelades in på bandspelare för att säkerställa all information. Vi försäkrade 
oss också om att få återkomma med eventuellt kompletterande frågor. För att inte 
blanda ihop informationen har varje intervju sammanställts innan nästa har genomförts. 
Sammanställningen av intervjuerna har aktörerna fått ta del av och därigenom 
kontrollerat att vi har uppfattat dem korrekt. De har även haft möjlighet att lämna 
eventuella synpunkter. 
 
2.6 Metodproblem  
 
För att begränsa eventuella missfärstånd och feltolkningar använde vi oss främst av 
personliga intervjuer. Dessa intervjuer var förberedda med intervjuguider. Frågorna i 
guiderna var dock öppet ställda för att inte styra intervjuobjektet för mycket. Genom att 
använda personliga intervjuer tror vi att aktörerna tog sig mer tid för att besvara 
frågorna korrekt. Vid telefonintervjun med Gruvfyrans representant märkte vi att denne 
var stressad vilket kanske inte resulterade i lika utförliga svar som vid en personlig träff.  
 
Tanken var från början att genomföra en enkätundersökning med de anställda på LKAB 
för att få reda på huruvida belöningssystemet bidrar till att målöverensstämmelse råder. 
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Detta avrådde dock Lundgren oss ifrån eftersom det skulle bli en alltför långdragen 
process, där enkäterna var tvungna att godkännas av arbetstagarorganisationerna. Därför 
kom vi överens om att låta arbetstagarorganisationerna samt en anställd 
produktionsplanerare representera de anställdas syn på belöningssystemet. På grund av 
bristfällig kännedom om vilka personer vi borde intervjua så hjälpte Lundgren oss att 
komma i kontakt med ett antal lämpliga intervjuobjekt. Det kan tolkas som ett 
metodproblem att den som är ansvarig för belöningssystemet väljer ut intervjuobjekten. 
Vi tror dock inte att undersökningen har påverkats nämnvärt av detta. Vad som dock 
skulle kunna anses missvisande är att de anställdas representanter kan vara rädda för att 
ge en alltför negativ bild av hur belöningssystemet fungerar. Detta eftersom det skulle 
kunna leda till att företaget tar bort belöningssystemet, som trots allt ger ett välkommet 
tillskott utöver lönen. 
 
2.7 Analysmetod 
 
Arbetet med denna uppsats har utgått från vår modell som vi redogör för i teorikapitlet 
(se figur 3.6). I teorikapitlet redogörs teorier som vi anser relevanta för att beskriva hur 
företag med hjälp belöningar kan motivera sina anställda som ett led i att uppnå 
målöverensstämmelse. Teorierna behandlar även om hur företag bör avväga sin styrning 
för att uppnå balans i den inre effektiviteten. De kunskaper vi fick med oss från arbetet 
med teorikapitlet har sedan legat till grund för den empiriska undersökningen. Den 
empiri vi har samlat in består av fem intervjuer. För att fånga in olika parters åsikter har 
vi valt att intervjua olika aktörer. Dessa är Controller Rune Stenvall som klargjorde 
grundtanken med införandet av belöningssystemet, Anders Lundgren som förklarade 
belöningssystemets tekniska uppbyggnad. De anställdas syn på belöningssystemet 
representerades av två fackliga representanter samt en produktionsplanerare. Dessa 
personer var Karl Wikström (tjänstemannafacket), Hans Larsson (kollektivfacket) och 
Mats Enberg (produktionsplanerare). Vid analysen av arbetet har vi börjat med att 
redogöra för den information som framkommit vid den empiriska fallstudien av 
företaget. Detta kopplar vi sedan till vad de befintliga teorierna på området säger. 
Avslutningsvis summeras allt i våra egna slutsatser. Vi lämnar även egna 
rekommendationer till lösningar på slutsatserna. 
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3 TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de teorier som berör styrverktyget 
belöningssystem. Meningen med belöningssystem är att motivera de anställda till att nå 
uppsatta mål och målöverensstämmelse. Hur företag kan uppnå detta med hjälp av 
belöningssystem skall vi under detta kapitel försöka att redogöra. Kapitlet redogör även 
för hur företag bör arbeta parallellt med produktkvalitet och produktivitet. 
Avslutningsvis kommer vi att knyta ihop dessa teorier med vår egen analysmodell. 
 
3.1 Ekonomistyrning 
 
Enligt Anthony & Govindarajan (2001) är ekonomistyrning ett sätt att influera 
mänskligt beteende. Ett bra ekonomistyrningssystem kan bidra till att hög 
målöverensstämmelse uppnås i företag. Enligt författarna kan ekonomistyrning 
sammanfattas som den process ledningen använder för att motivera de anställda att 
arbeta mot företagets övergripande mål. Till grund för ekonomistyrningen ligger 
planering, samordning, kommunikation, utvärdering, beslutsfattande och övertygande. 
Syftet med ekonomistyrning är att företag skall kunna säkerställa och fullfölja sina 
strategier mot de uppsatta målen. 
 
Enligt Ewing & Samuelsson (1998) är det möjligt att beskriva ledning och styrning på 
många olika sätt, och ur många olika infallsvinklar. Ett sätt att se på det är genom att 
studera styrningsperspektivet ur en bred definition. Författarna sammanfattar styrning 
som ”olika medvetna åtgärder som avses medverka till måluppfyllelse för 
verksamheten” (Ewing & Samuelsson, 1998, s 11) 
 
3.2 Mål 
 
Enligt Svensson (2001) förutsätter ett belöningssystem vilja och förmåga att formulera 
tydliga mål. Dessutom är det viktigt att följa upp målen och graden av 
målöverensstämmelse. För de anställda är det viktigt att ledningen lägger märke till 
deras prestationer och visar att de värdesätts. Avslutningsvis menar Svensson att det är 
viktigt att de anställda inte uppfattar utvärderingen som slumpartad. Detta kan uppnås 
genom att relatera det uppnådda resultatet till förutbestämda mål.   
 
Enligt Svensson (1997) är det viktigt att komma ihåg att mål skall vara realistiska och 
meningsfulla för alla anställda, utifrån de förutsättningar som råder hos företaget. Enligt 
Geen (1995) tenderar relativt svåra mål att leda till bättre prestationer än vad lätta mål 
gör. Det är dock viktigt att målen är möjliga att nå för individen. Svåruppnåeliga eller 
orealistiska mål ger, enligt Geen sämre incitament till en bra prestation. Ett orealistiskt 
mål gör att de anställda känner att de inte kan påverka situationen och låter därför bli att 
sträva mot målet. Eftersom mål bygger på ett enskilt företags situation menar Svensson 
att mål inte kan föras från ett företag till ett annat. Det som anses vara en utmaning i ett 
företag kan i ett annat anses helt orealistiskt. 
 
Även Hume (1995) delar uppfattningarna om att det krävs en viss svårighetsgrad på 
målen för att de skall motivera de anställda. Författaren lägger även till en annan viktig 
aspekt att tänka på vid formulerande av mål för de anställda. Hume menar att det krävs 
att de anställda har delaktighet i målsättningen för att de skall ta till sig målen fullt ut 
och sedan sträva mot dessa. Mabey, Salaman & Storey (2000) säger att det är viktigt att 
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de anställda accepterar målen för att dessa skall motivera individen. Enligt Hume bör 
även de anställda få kontinuerlig återkoppling, ledning samt råd för att på ett effektivt 
sätt kunna sträva mot målen. 
 
Enligt Mabey, Salaman & Storey (2000) skall mål hellre vara specifika än svagt 
formulerande eller generella. Även Bernstein, Clarke-Stewart, Penner, Roy & Wickens 
(2000) menar att målformuleringar skall göras specifika. Välformulerade och 
specificerade mål leder enligt dem till en bättre prestation än när ett mål formuleras som 
”Gör ert bästa!”. Ett exempel på ett välspecificerat mål är enligt Jacobsen & Thorsvik 
(1998), att ”öka försäljningen med tio procent”. Dessutom menar Bernstein et al att 
företags mål som överensstämmer och belönas i linje med de anställdas egna 
uppfattningar ger ökad motivation. 

3.2.1 Målöverensstämmelse 
 
Enligt Anthony & Govindarajan (2001) har företagsledningen en vilja att de anställda 
skall sträva mot företagets övergripande mål. Detta kallas för målöverensstämmelse. 
Vidare menar författarna att det ibland kan vara svårt att nå målöverensstämmelse 
eftersom de anställda har egna målsättningar och värderingar. För att nå samhörighet 
mellan företagets övergripande mål och individens personliga intresse kan företag 
koppla belöningar till vissa önskvärda beteenden. På det sättet nås 
målöverensstämmelse. En definition på målöverensstämmelse, enligt Anthony & 
Govindarajan är:  
 

”I en målöverensstämmande process är handlingarna som de anställda är styrda 
att utföra i överensstämmelse med deras egna självintresse.” 
(Översatt efter Anthony & Govindarajan 2001, s 59) 

 
En teori gällande målöverensstämmelse som många författare refererar till är Vroom´s 
förväntansteori. Mabey, Salaman & Storey (2000) skriver att teorin går ut på att det är 
individens förväntade tillfredsställelse av målets värde, som driver individen till att 
förändra sitt beteende för att uppnå dessa. Isaac, Zerbe & Pitt (2001) delar den 
tolkningen av teorin. I sin artikel skriver de att det är individens behov av att maximera 
sina självintressen som driver dem mot målen. Författarna säger vidare att detta utgör en 
möjlighet för företagsledare att förena företagets mål med individernas behov för att på 
så vis motivera de anställda att arbeta i rätt riktning.  
 
Enligt Brehm, Kassin & Fein (1999) kan Vroom´s teori sammanfattas av tre aspekter 
som motiverar en anställd. Den första är när de känner att just deras insats kommer att 
leda till en bättre prestation. Den andra är att prestationen kommer att uppmärksammas 
och dessutom belönas. Den tredje är att belöningen, både monetär och symbolisk, 
uppfattas som både värdefull och önskvärd av de anställda. 
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) används begreppen valens och förväntan i 
förväntansteorin. Valens beskriver en persons önskan om eller värdesättning av ett visst 
mål eller resultat. Förväntan förklarar i vilken grad en person tror att valet av ett visst 
alternativ skall följas av ett visst resultat. Ofta måste personer välja mellan alternativ där 
resultatet är osäkert. Därför anser författarna att de två begreppen fungerar i ett 
multiplikativt förhållande. Det vill säga att om valens eller förväntan är noll så kommer 
resultatet att bli noll, alltså att personen i fråga inte anser att uppgiften är värd en 
extraansträngning för att uppnå målet. Enligt författarna bör även begreppet 
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instrumentalitet beaktas. Instrumentalitet hänvisar till i vilken grad ett resultat kommer 
att bidra till önskad belöning.  
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) kan instrumentalitet beskrivas genom ett exempel 
om belöning. Genom en belöning kan ledningen ändra de anställdas syn av prestation. 
Poängen är enligt författarna att om ledningen vill förbättra de anställdas prestationer 
genom belöningssystem, så måste resultat och positiv valens kopplas samman samtidigt 
som de anställda måste förstå sambandet. Enligt författarna ger de flesta undersökningar 
stöd för att en anställd blir motiverad till hårt arbete om det finns en subjektiv tolkning 
hos denna att insatsen leder till en eftertraktad belöning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 De centrala delarna i förväntansteorin. (efter Jacobsen & Thorsvik, 1998, s 
235). 
 
Genom att koppla samman belöningar och förväntningar är det enligt Jacobsen & 
Thorsvik (1998) möjligt att visa belöningens betydelse för en anställds förväntningar att 
framtida insatser skall leda till önskad belöning. Dessutom är det enligt författarna 
rimligt att anta att den grad av belåtenhet eller missnöje som de anställda erfar kommer 
att påverka hur de i framtiden värderar belöningen. Detta visas genom pilen som 
kopplar samman tillfredsställelse samt valens. På detta vis kan en bra erfarenhet från 
tidigare belöningar leda till en positiv rundgång. 
 
3.3 Motivation 
 
Bruzelius och Skärvad (2001) definierar motivation som det som stimulerar en individ 
att handla på ett visst sätt. Vidare menar författarna att en individ har egna behov och 
önskningar. Dessa egna motiv driver och stimulerar den anställde att handla på ett visst 
sätt. Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) kommer verbet ”motivera” från det latinska 
ordet ”movere” som betyder sätta i rörelse. De menar att motivation kan definieras som:  
 

”En inre psykologisk process hos individen som skapar en drivkraft som får oss 
att handla, och som ger handlingen riktning, upprätthåller och förstärker den.” 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998, s 222) 

 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) kopplas ofta motivation ihop med engagemang och 
arbetstillfredsställelse. Begreppet engagemang visar på sambandet mellan hur bra den 
anställda kan identifiera sig med företagets värderingar och mål. 
Arbetstillfredsställelsen visar hur bra den anställda trivs med sitt nuvarande arbete. Ett 
antagande som ofta görs enligt författarna är att hög arbetstillfredsställelse ökar 
motivationen hos de anställda som i sin tur leder till effektivitet. 
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Svensson (2001) anser att en anställd måste vara motiverad för att utföra ett bra arbete. 
Belöningar och belöningssystem kan fungera som motivationsförhöjare för anställda 
som därigenom presterar mer effektivt. Även Lawler (1990) menar att ett effektivt 
belöningssystem kan öka motivationen hos anställda. För att kunna se om det sker en 
motivationsökning krävs att organisationen kan identifiera och mäta de prestationer som 
skall motivera de anställda. Svensson har gjort en modell som visar att det finns ett 
dubbelriktat samband mellan arbetstillfredsställelse, motivation och effektivitet. Där 
belöningssystemet avgör sambandets djup. Den som känner stor arbetstillfredsställelse 
blir antagligen mer motiverad att utföra ett bra arbete som medför att effektiviteten ökar. 
Den som känner sig effektiv blir mer motiverad och känner större 
arbetsstillfredsställelse. Författaren menar att belöningssystemens uppgift här är att 
fungera som förstärkning för att motivationen kan öka och därmed öka effektiviteten. 
Enligt Svensson leder ett bra belöningssystem till ett positivt samband. Däremot kan ett 
dåligt utformat belöningssystem ge ett negativt samband. Antagandet att en individ som 
är tillfredsställd i sitt arbete presterar bättre och därmed är mer effektiv visas som ett 
samband i figur 3.2. 
 

 
 

Figur 3.2 Motivation – arbetstillfredsställelse - effektivitet. (Svensson, 2001, s 16). 

3.3.1 Maslows  behovshierarki  
 
Enligt Bruzelius & Skärvad (2000) visar Maslows behovspyramid att alla individer vid 
en given tidpunkt har ett antal konkurrerande behov. Ett av dessa behov är dock starkare 
än de andra och driver individen att uppfylla just det behovet. Alla människor har 
samtliga behov som finns preciserade i pyramiden nedan, men det är bara de 
otillfredsställda behoven som utlöser motivation till handlande.  
 

 
 
Figur 3.3 Maslows behovspyramid. (efter Bruzelius & Skärvad, 2000, s 290)  
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Individer rör sig uppåt i pyramiden allt eftersom de tidigare behoven är uppfyllda. Om 
något lägre behov hotas måste individen ner några steg för att tillfredsställa de mer 
grundläggande behoven. Styrkan mellan de olika stegen varierar mellan olika individer. 
Därför kommer de att ta olika lång tid för individerna att avancera i pyramiden. 
Beroende på vad för något behov en individ har bör också belöningarna vara anpassade 
efter det, enligt Stum (2001). En anställd som redan tjänar bra kan uppskatta ledighet 
eller utbildning mer än pengar. Därför bör också företag anpassa belöningarna i 
belöningssystemet efter vad som motiverar individen mest. För att veta vad som 
motiverar de anställda menar Lawler (1990) att företag bör undersöka vad som värderas 
som belöningar av de anställda. Ett belöningssystem som inte erbjuder något som de 
anställda uppskattar kommer troligtvis inte att fungera motiverande. 
 
3.4 Belöningssystem 
 
Det förekommer ett flertal olika definitioner av belöning. Det som oftast skiljer dem åt 
är huruvida lönen skall betraktas som en del i belöningen eller inte. En av de som tar 
med lönen i sin definition av belöning är Svensson (2001). Svensson hävdar att lönen 
utgör en viktig del av belöningen men att många idag tar lönen för givet. Andra 
författare, däribland Paul & Alm (1991), ser lönen som en typ av ersättning för den 
normala arbetsinsatsen medan de hävdar att en belöning skall fungera som en 
förlängning av lönesystemet och utdelas när någon gör något extra.  
 
Enligt Lindblom (1996) blir det som mäts och belönas gjort. Det gäller oavsett vad som 
mäts och om det har något påtagligt samband med företagets resultat eller om det är en 
”nonsenssiffra”. Även Svensson (2001) menar att det som sker i ett företag är beroende 
på vad som belönas. Det är belöningarna som påverkar de anställdas beteende. Därför 
kan det krävas en förändring av belöningssystemets grunder för att få de anställda att 
sträva mot företagets uppsatta mål.  

3.4.1 Belöningssystems utformning 
 
Belöningar kan enligt Svensson (2001) vara av olika karaktär. De kan vara kollektiva 
eller individuella, materiella eller immateriella, kort- eller långsiktiga. Författaren 
hävdar vidare att oavsett om det är medvetet eller inte så finns det belöningssystem på 
alla arbetsplatser. Dessa kan dock framställas i olika form. Belöningar kan enligt 
Svensson vara exempelvis befordringar, ökade ansvarsområden eller en klapp på axeln. 
Det många förknippar med belöningar är dock pengar. Vad som är lämpligt att använda 
som belöning varierar, enligt Bruzelius & Skärvad (2000), beroende på vem som skall 
belönas. Det som motiverar en individ behöver inte motivera en annan. Författarna 
säger dock att monetära belöningar kan vara att föredra vid kollektiva belöningssystem 
eftersom det innebär att mottagaren själv har friheten att välja vad belöningen skall 
användas till. Författarna menar även att belöningssystem bör omfatta alla inom 
företaget, om än i olika former. 
 
Jacobsen & Thorsvik (1998) menar att det ofta används olika former av styrsystem för 
att kunna anpassa de anställdas beteende till företags förväntningar. Syftet med 
belöningssystem är att motivera de anställda att utföra tilldelade arbeten på ett för 
företaget tillfredsställande sätt. Även Paul & Alm (1991) delar denna uppfattning. Om 
de anställda följer företagets uppsatta uppgifter kommer en belöning att utfalla. För att 
de anställda skall styras i rätt riktning krävs att de vet vad som mäts och belönas av 
företaget. Enligt författarna skall ett liknande system ses som ett bytesförhållande 
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mellan företag och anställda, där de anställda skall känna en ökad motivation att sträva 
mot företagets mål. 
 
Enligt Svensson (2001) bör det finnas ett klart tidsmässigt samband mellan prestation 
och belöning. De anställda skall lätt kunna se sambandet mellan vad som är gjort och 
belöningen. Belöningen skall delas ut när den anställde gjort sig förtjänt av den. Det är 
också viktigt att den anställde som får belöningen uppfattar det hela som en belöning. 
Även Lawler (1990) anser att det är viktigt att de anställda kan se ett samband mellan 
prestation och belöning.  
 
Syftet med belöningar är enligt Persson (1994) att dessa skall fungera som incitament 
och motivation till ett visst beteende. Författaren skriver vidare att om en belöning skall 
uppfylla detta syfte så krävs att den är av viss betydelse för den anställde. Även 
Bruzelius & Skärvad (2000) delar denna uppfattning. Ett problem med att använda 
belöningar som styrinstrument är, enligt Persson att belöningen vid det andra 
belöningstillfället bör vara större än vid det första tillfället. Om den andra belöningen 
skulle uppfattas som mindre värd än den första kan detta leda till besvikelse bland de 
anställda, och därigenom få motsatt effekt. Ett annat problem med att använda 
belöningar som incitament är, enligt Persson att effekterna av dessa är svåra att spara. 
Detta, menar författaren, gör att företag efter varje belöningstillfälle är tillbaka i 
utgångsläget. 
 
Denna uppfattning delar även Svensson (2001) och säger att belöningssystem inte är 
något som företag skall hålla på med under en begränsad tid. Belöningssystemet skall 
ses som en del av företagskulturen. Beroende på dess utformning kan det förstärka eller 
motverka ett företags utveckling. I de flesta företag menar författarna att det aktuella 
belöningssystemet är utvecklat eller förbättrat från tidigare system.  
 
Stredwick (2000) utgår från att det krävs en belöningsstrategi som är i linje med 
företagets övergripande strategi. Belöningssystemet skall grunda sig på företagets 
förväntningar och värderingar. Vidare menar Stredwick att det är viktigt att tillämpa 
belöningssystem för att vara flexibel. På den föränderliga marknaden krävs att nya 
produkter tas fram snabbare än tidigare. Vid arbete med belöningssystem är det enligt 
Svensson (2001) viktigt att komma ihåg att inget belöningssystem är evigt beständigt. 
Genom att utvärdera belöningssystem kontinuerligt är det möjligt för företag att 
upptäcka eventuella brister. Enligt Stredwick är förändringar på marknaden som 
globalisering och förändringar i omvärldsfaktorer sådant som kan leda till att ett 
belöningssystem bör revideras. Både Svensson och Stredwick anser att belöningssystem 
kontinuerligt bör uppdateras för att stödja rätt beteende hos de anställda i företaget.  

3.4.2 Vad skall belönas? 
 
Enligt Svensson & Wilhelmson (1988) är den viktigaste frågan vid utveckling av ett 
belöningssystem vad som skall belönas. Det är viktigt för företaget att premiera de 
handlingar som verkligen stämmer överens med företagets övergripande mål. Även 
Lindblom (1996) hävdar att det är viktigt att mäta och belöna sådant som är relevant för 
företaget. Om företagets mål innefattar kvalitet är det också viktigt att företaget belönar 
detta. Att mäta och belöna prestationer i sekunder och millimeter kan leda till att de 
anställda ägnar sin tid till petitesser och detaljbevakning av egna förmåner och revir. 
Detta menar författaren även ger en negativ inverkan på arbetsglädje och effektivitet.  
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Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) skall en belöning betalas ut när en anställd har utfört 
en bra prestation, alltså en viss typ av önskvärt beteende. Beteendet som företaget vill 
att de anställda skall sträva efter sätts upp av ledningen. Det är dock viktigt, enligt 
Bruzelius & Skärvad (2000) att den anställde som omfattas av ett belöningssystem har 
möjlighet att påverka de faktorer och handlingar som belönas. De menar vidare att det 
inte finns någon mening med att belöna en anställd för något som denne inte kan 
påverka.   

3.4.3 Vem skall belönas? 
 
Enligt Paul & Alm (1991) är differentierade löne- och belöningssystem, både 
individuella och kollektiva, ett bra sätt för att kunna få fram och bibehålla effektiva 
företag. 
 
Det finns enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) tre olika teorier om hur ett 
belöningssystem kan läggas upp. De tre alternativen är individuella belöningar, 
gruppbelöningar eller kollektiva belöningar. De individuella belöningarna tilldelas 
enskilda anställda. Gruppbelöningarna tilldelas en grupp anställda, ofta då en avdelning 
eller liknande naturliga gruppindelningar. Kollektiva belöningar delas ut till alla 
anställda som finns på företaget. Vidare menar författarna att det finns problem med alla 
de ovan nämnda alternativen. Individuellt utformade system främjar inte samarbete 
mellan de anställda och kan leda till konkurrens på arbetsplatsen. Gruppbelöningar 
tenderar att ta bort incitamentet till bättre arbete från individen, vilket är positivt med 
individuella belöningar. Gruppbelöningar leder mest troligt till ökat samarbete mellan 
de anställda i gruppen. Kollektiva belöningssystem fungerar bra för att främja samarbete 
i ett företag. Det är viktigt att komma ihåg att kollektiva system endast fungerar 
motiverande till en viss gräns. 
 
3.5 Inre & yttre effektivitet 
 
Ett företags effektivitet kan delas upp i två typer. Dessa är inre och yttre effektivitet. 
Den inre effektiviteten består dels av företagets produktivitet, vilket innebär hur 
effektiva företaget är i sin produktion. Även produktens absoluta kvalitet är en del av 
den inre effektiviteten. Det innebär hur funktionell produkten är, med andra ord vad 
som i dagligt tal kallas för kvalitet. Inre effektivitet kan enligt Bruzelius & Skärvad 
(2000) sammanfattas som att göra saker rätt. Den yttre effektiviteten består istället av att 
göra rätt saker. Yttre effektivitet kan enligt författarna likställas med kundvärde. Den 
yttre effektiviteten är resultatet av hur väl den inre effektiviteten överensstämmer med 
kundens förväntningar. 
 
För att uppnå ett högt kundvärde (yttre effektivitet) är det en förutsättning att företag 
lyckas med en hög produktkvalitet och produktivitet, det vill säga inre effektivitet. 
Däremot gäller inte det omvända förhållandet. Företag kan tillverka produkter på rätt 
sätt, utan att det är den typ av produkt som marknaden efterfrågar. Modellen på nästa 
sida visar hur den inre effektiviteten spelar en avgörande roll för hur överensstämmelsen 
mellan den produkt företaget erbjuder och det marknaden efterfrågar blir, alltså det 
upplevda kundvärdet.  
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Figur 3.4 Inre och yttre effektivitet (efter Ewing & Samuelsson, 1998, s 59) 
 
Produktiviteten mäts enligt Bruzelius & Skärvad (2000) lämpligast i termer av 
kostnadseffektivitet. Enligt Ewing & Samuelsson (1998) mäter företagen då oftast 
relationen mellan producerad output (kvantitet, värde etc.) och de resursinsatser som har 
krävts (input). Förbättrad produktivitet handlar antingen om att öka produktionen med 
befintlig resursförbrukning eller att bibehålla produktionsnivån med minskad 
förbrukning av resurser (ibid).  
 
Att mäta produktkvaliteten är dock inte lika lätt som att mäta produktiviteten. 
Edvardsson & Thomasson (1991) säger att begreppet kvalitet är subjektivt och 
mångtydigt. De menar vidare att kvalitet är något som ligger i betraktarens ögon. Enligt 
Svensson (1997) kan företag mäta kvaliteten med exempelvis någon form av 
kvalitetsindex eller genom antalet reklamationer.   

3.5.1 Balans mellan produktkvalitet och produktivitet 
 
Som vi tidigare nämnt så är inre effektivitet en förutsättning för att kunna nå en hög 
yttre effektivitet. För att nå inre effektivitet krävs en lämplig avvägning mellan 
produktivitet och produktkvalitet. Enligt Bergman & Klefsjö (1991) sågs tidigare ofta 
ett motsatsförhållande mellan kvalitet och produktivitet. Enligt författarna var enda 
sättet att uppnå högre kvalitet på bekostnad av produktiviteten, eller vice versa. Detta 
skulle vara sant om företag som enda höjande åtgärd av produktkvaliteten använder sig 
av en ökad kontroll. I modern kvalitetsstyrning undviks dock liknande arbetssätt. 
Förbättringar bör ske både i produktionsprocessen och på produkten. På det sättet 
erhåller företag både högre kvalitet och förbättrad produktivitet.  
 
Enligt Ewing & Samuelsson (1998) är det viktigt för företag att finna rätt avvägning i 
sin styrning mot företagens mål. Företagen bör uppnå balans mellan produktivitet och 
produktkvalitet för att nå en hög inre effektivitet. Denna skall sedan utgöra företagets 
bidrag till den yttre effektiviteten. Karlöf (2001) menar att sambandet mellan det som 
sker i företaget och det upplevda kundvärdet utgör företagets totala effektivitet. Den 
totala effektiviteten likställer Karlöf med företagets recept på framgång och existens. 
Därför är balansen mellan produktkvaliteten och produktiviteten viktig att tänka på för 
företag.   
 
Att nå en hög produktivitet eller en hög produktkvalitet är inte så svårt om det sker på 
bekostnad av den andra faktorn. Vad som däremot är svårt för företag är att behålla 
balansen mellan de två faktorerna. Det gäller för företag att inte sänka produktiviteten 
när de höjer produktkvaliteten. I modellen på nästa sida visas hur företag bör sträva mot 
att få balans mellan de två faktorerna. 
 
 

 
 
 
 
 
                                     Inre effektivitet 
               
          Yttre effektivitet 
 

Efterfrågan Utbud Output Verksamhets 
process 

Input 



TEORI 

14 

 
Figur 3.5 Balans i inre effektivitet (efter Karlöf, 2001, s 62) 
 
Med hög inre effektivitet har företaget en bra produkt, det återstår däremot att koppla 
denna till marknadens efterfrågan. Om produkten är den typ av produkt som marknaden 
vill ha uppstår även en hög yttre effektivitet. Dessa två tillsammans skapar då ett högt 
kundvärde och det är det Karlöf (2001) menar är företagets mått på framgång.  
 
3.6 Teorisammanfattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.6 Analysmodell. 
 
Ovanstående modell skall fungera som stöd vid vårt uppsatsarbete. Modellen skall 
hjälpa till att åskådliggöra hur de olika delarna kring ett belöningssystem hänger ihop 
med varandra. För att ett företag skall nå sina uppställda mål och bli en framgångsrik 
aktör på alltmer konkurrensutsatta marknader krävs att de anställda i företaget strävar 
mot samma mål som ledningen. När ledningen och de anställda delar uppfattningen om 
vilka mål samt hur dessa skall nås råder målöverensstämmelse. För att uppnå 
målöverensstämmelse kan företag motivera de anställda att arbeta mot målen. Ett sätt att 
motivera personalen är genom att utfästa belöningar för ett visst beteende och på så vis 
förena individens självintresse med företagets övergripande mål.    
 
Vid utformandet av ett belöningssystem är det viktigt att företag belönar sådant 
beteende som främjar företagets strategier, mål och visioner. För företag som satsar på 
hög produktkvalitet är det därför viktigt att ha med kvalitetsparametrar i 
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belöningssystemet. Som vi tidigare nämnt är dock en god avvägning mellan 
produktivitet och produktkvalitet en förutsättning för att företag skall nå hög 
kundtillfredsställelse. Hög kundtillfredsställelse kan nås genom att erbjuda en produkt 
med rätt kvalitet till rätt pris. Det krävs dock att produkten är efterfrågad på marknaden. 
 
Vad vi vill visa med modellen är, på ett kortfattat sätt, för att företag skall nå de 
övergripande målen krävs att alla inom organisationen strävar åt samma håll. Detta kan 
uppnås genom att ledningen motiverar de anställda med belöningar för önskvärda 
beteenden. Med vågpilen mellan produktivitet och produktkvalitet vill vi visa att ett 
företag bör avväga styrningen mellan de olika faktorerna inom den inre effektiviteten. 
Allt som finns inne i rutan utgör företagets inre effektivitet. 
 
Denna modell kommer vi även att använda som bakgrund till det fortsatta arbetet. 
Utifrån de teorier som ligger till grund för vår egen modell anser vi oss kunna dra 
väsentliga slutsatser som i slutändan besvarar uppsatsens syfte. 
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4 EMPIRI 
 
Under detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras. Kapitlet inleds 
med en kort beskrivning om LKAB. Därefter kommer först en historisk presentation om 
företagets belöningssystem, som vi grundar på en intervju med företagets controller, 
Rune Stenvall. Sedan följer en beskrivning om hur systemet har förändrats samt hur det 
ser ut idag. Den informationen kommer från intervjun med Totalkvalitetschef, Anders 
Lundgren. Avslutningsvis kommer vi att redovisa de anställdas åsikter om det befintliga 
belöningssystemet samt hur de har upplevt de förändringar som har skett från 
föregående system. De anställdas har representerats av produktionsplanerare Mats 
Enberg, Tjänstemannafackets representant Karl Wikström samt kollektivfackets 
representant Hans Larsson. 
 
4.1 LKAB 
 
LKAB är en förkortning av Luossavaara - Kirunavaara Aktiebolag. LKAB är idag ett 
internationellt, högteknologiskt malmförädlingsföretag som är beläget i norra Sverige. 
Företaget består av två underjordiska järnmalmsgruvor i Kiruna och Malmberget. 
LKAB är den enda exportören av järnmalm inom EU och kallas därför ofta för Europas 
hemmagruva. Merparten av företagets export, cirka 80 procent, går till europeiska 
stålverk. Råmalmen från gruvorna förädlas till sinterfines, pellets och specialprodukter 
vid företagets förädlingsanläggningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Därefter 
transporteras produkterna med järnväg till utskeppningshamnar som finns i Luleå och 
Narvik för transport till kunder runt om i världen. Företaget grundades år 1890. Idag ägs 
företaget av svenska staten och hade år 2001 över 3000 anställda.  
 
LKAB är en av världens ledande producenter av högförädlade järnmalmsprodukter. 
Ökad förädlingsgrad och kvalitetsledarskap är två strategiskt viktiga punkter för 
företaget. LKAB är en högteknologisk processindustri som målmedvetet satsar på ny 
teknik, forskning och utveckling, kostnadsbesparingar och kompetensutveckling. 
 
Vision 
 
LKAB skall leverera pelletsprodukter och därtill relaterade tjänster av världsklass. 
Visionen bygger på den position företaget vill nå när det gäller kunder, verksamhet och 
medarbetare. I korthet säger visionen följande: 
 
Kunderna. LKAB skall vara det självklara förstahandsvalet som leverantör med 
tekniskt och kvalitativt ledande pelletsprodukter och värdeskapande tjänster för 
stålframställning. 
Verksamheten. Med högsta prioritet på kvalitetsarbete och produktutveckling skall mer 
än 90 procent av produktionen utgöras av pellets. 
Medarbetarna. LKAB skall vara en attraktiv arbetsplats med väl utbildade 
medarbetare som är kund-, kvalitets och processorienterade. 
 
Affärsidé 
 
”LKAB ska på affärsmässiga grunder uthålligt och kostnadseffektivt marknadsföra, 
tillverka och leverera förädlade, kvalitetssäkrade järnmalmsprodukter från Malmfälten 
till utvalda kunder.” 
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4.2 Belöningssystemets grundtanke/historik 
 
Under de första åren under 1980-talet ville LKAB införa ett bonussystem. Hela idén föll 
dock på grund av vissa parter inte ville ha bonussystemet. Enligt de fackliga 
representanterna var systemet för nära kopplat till ackordssystem. I samband med 
generationsväxlingar inom företaget och i samband med att benämningen ersattes från 
bonus- till belöningssystem ändrades också uppfattningen om liknande system. 
Uppfattningen blev mer positiv och snart skulle det vara möjligt att införa ett 
belöningssystem.  
  
För att stimulera alla anställda till större delaktighet i företagets utveckling och skapa 
motivation till ökat engagemang började LKAB under år 1997 att utveckla ett 
belöningssystem. Hela belöningssystemet var klart redan år 1998 och skulle införas i 
januari 1999 men detta sköt ägarna på framtiden. Eftersom LKAB är ett statligt verk 
skulle belöningssystemet enligt näringsdepartementet ses som prejudicerande för all 
statlig verksamhet och därför kunde LKAB inte införa ett belöningssystem vid det 
tillfället. Klartecken till att implementera belöningssystemet kom år 2000. 
Belöningssystemet sattes igång i juli år 2000. 
 
Det var företagets controller, Rune Stenvall, som 1997 fick uppgiften att utforma ett 
belöningssystem av dåvarande VD. Idén till belöningssystemet godkändes därefter av 
ledningen som även i fortsättningen fungerade som styrgrupp för projektet. Till 
Stenvalls förfogande tillsattes en arbetsgrupp som omfattade fem personer från olika 
avdelningar inom företaget. Denna grupp hade i uppgift att ta fram ett förslag på 
lämpliga framgångsfaktorer. Till sin hjälp hade gruppen även en utomstående konsult.  
 
De bakgrundförutsättningar som gällde vid framtagandet av belöningssystemet 1997 var 
att det skulle: 

 
• Stimulera de anställda att känna delaktighet i företaget och koncernens 

utveckling. 
• Vara fristående från lönesystemet. 
• Avse LKAB som helhet i ett första steg.  
• Premiera de anställda som grupp och omfatta alla efter samma modell. 
• Vara enkelt, lättförståeligt, mätbart och objektivt samt kunna kontrolleras. 
• Fokusera på företagets framgångsfaktorer. 
• Förtydliga LKAB:s mål och strategier, skapa större engagemang och förbättra 

kommunikationen ytterligare. 
 
För att få fram vilka framgångsfaktorer som ansågs vara viktiga togs kontakt med olika 
enhetschefer. Stenvall summerar enhetschefernas åsikter som att det viktiga för dem var 
att få en bild av vad som händer inom deras egen enhet samt vad som sker i närmast 
föregående och nästkommande led i produktionen. Med nedanstående modell 
illustrerade Stenvall vilka enheter som var representerade vid framtagandet av 
belöningsfaktorer:  
 

 
 

Brytning   Krossning   Uppfordring   Sovring   Anrikning   Pelletsering   Tåg   Hamn 
 
Figur 4.1 Översikt av olika enheter i produktionen hos LKAB 
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De fem framgångsfaktorerna som projektgruppen tog fram var: 
 

• Kvalitet 
• Engagemang 
• Real kostnadssänkning per ton färdig produkt 
• Kapacitetsutnyttjande 
• Ekonomiskt mervärde (EVA™) 

 
Figur 4.2 Belöningssystemets tekniska beskrivning 1999. 
 
Dessa framgångsfaktorer ansåg Stenvall var viktiga för företaget samt att de gav en bred 
grund som företaget kunde bygga vidare på. Vid det första systemet var 
mätningsfrekvensen och utbetalning för engagemang och EVA™ parametrarna på 
årsbasis. De övriga tre beräknades kvartalsvis. Belöningarna betalades ut i samband 
med ordinarie löneutbetalningar, vilket medförde att det blev svårt för de anställda att se 
belöningarna. Belöningarnas maximala storlek vid införandet var 20 000 kronor per 
anställd och år. 
 
Stenvall påpekade att det var viktigt för ledningen att belöningssystemet skulle ses som 
ett erbjudande från företaget till de anställda. Stenvall säger vidare att 
arbetstagarorganisationerna fick ha synpunkter på erbjudandet, men att besluten togs av 
ledningen. Belöningssystemet blev därigenom styrt från företagets sida. Ett krav från 
ledningen var att belöningssystemet skulle ha spridning på de olika 
framgångsfaktorerna. Det skulle inte enbart utgöras av ekonomiska nyckeltal utan det 
skulle vara möjligt att se företaget ur olika perspektiv. Vid införandet av 
belöningssystemet hade arbetstagarorganisationerna rollen som förhandlingspart mellan 
ledning och anställda. Enligt Stenvall ställdes krav från såväl ledning som 
arbetstagarorganisationerna att belöningssystemet inte fick förknippas med ackord. 
Arbetstagarorganisationernas grundsyn var att alla anställda, såväl tjänstemän som 
övriga anställda, skulle ha samma belöning. Ledningen däremot ville redan från början 
dela upp belöningarna på olika enheter.  
 
Enligt Stenvall gjorde inte företaget någon undersökning för att se vad de anställda 
ansåg om framgångsfaktorerna eller om själva belöningarna. Detta tycker Stenvall själv 
att företaget borde ha gjort, men påpekar sedan igen att belöningssystemet som togs 
fram var ett förslag till de anställda som de (arbetstagarorganisationerna) kunde anta 
eller förkasta. Det var alltså ingen förhandlingssak mellan ledning och anställda. 

         Framgångsfaktorer

Kvalitet Engagemang Real kostnadssänkning Kapacitetsutnytjande EVATM

Mått Vägt kvalitetsvärde i Andel av personalen med Kostnadssänkning Tillgänglighet Ekonomiskt mervärde
% per produkt  kompetensutvecklingsplan i kr/ton *Anläggningskapacitet i organisationen

Mål K-värde > 98% Så många som möjligt Kostnad per ton ska TA-värdet ska förbättras Överskott ska uthålligt
sjunka mer än 1 %/år i förhållande till de två vara större än 0 Mkr
(Inflation inräknat) bästa åren

Belöningsgräns K-värde > 90% 50% av de anställda  Jämförelse med  Jämförelse med Överskott > 0 Mkr
 lägsta kostnad för två  bästa TA-värdet för två 
bästa g-snittliga åren bästa g-snittliga åren

Belöningsstorlek 225 kr per kvartal och 1 000 kr om andelen 375 kr per kvartal och % 375 kr per kvartal och % 1 000 kr om överskottet
% som överstiger 90 överstiger 50%. Därutöver som understiger de två som överrstiger de två är större än 0. Därutöver

50 kr per procentenhet åren åren 50 kr för varje 7,5 Mkr

Max belöning/ 9 000 kr 2 500 kr Obegränsad bortsett Obegränsad bortsett 5 000 kr
parameter och år totalrestriktion totalrestriktion
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Stenvall säger också att det finns en klausul som ger ledningen möjlighet att löpande 
förändra belöningssystemet. 
 
Det som enligt Stenvall var en bidragande orsak till att belöningssystemet inte 
fungerade tillfredsställande var att informationen vid belöningssystemets 
implementering blev för dålig. Vid implementeringen fick de anställda endast en 
timmes presentation samt en informationsfolder.    
 
Som avslutning kan nämnas att Stenvall ser belöningssystem som ett levande system 
som aldrig blir färdigt. Han menar vidare att det krävs ett klart samband mellan 
prestation och belöning för att lyckas med belöningar som styrmedel. I dagsläget tror 
han att de anställda gläds åt belöningarna men knappast motiveras av dem. Stenvall 
anser vidare att det i LKAB:s fall troligen krävs en nedbrytning av hur de olika 
enheterna skall belönas. Företagets målsättning från grunden var att belöningssystemet 
skulle brytas ned för att omfatta mindre enheter. 
 
4.3 Befintligt belöningssystem 
 
Idag ligger ansvaret för belöningssystemet på avdelningen för totalkvalitet i 
Malmberget. Det är chefen för totalkvalitet, Anders Lundgren, som leder arbetet med 
företagets belöningssystem. Syftet med att revidera det gamla belöningssystemet var att 
göra det enklare för de anställda att förstå. Det gamla belöningssystemet var för 
komplicerat utformat vilket gjorde att de anställda inte kunde se sin egen prestations 
betydelse för att erhålla belöning. Dessutom var det svårt för de anställda att se 
belöningens storlek. Därför grundas det nya systemet endast på tre parametrar. 
Utdelningen för de tre parametrarna har fortfarande kvar samma maxgräns på 20 000 
kr/anställd/år. Dessa tre parametrar presenteras nedan: 

 
Figur 4.3 Belöningssystemets tekniska beskrivning 2002. 
 

Belöningsparametrar

Produktkvalitet Arbetsmiljö Kostnadseffektivitet

Mått Vägt kvalitetsvärde i % Olycksfall med sjukfrån- Ack månadskostnad
per produkt varo per miljon arb.timmar i kr/ton

Mål K-värde > 98% Antal olycksfall med Komma ned till kostnads-
sjukfrånvaro/miljon nivå motsvarande år

arb.timmar < 5 2000

Belöningsgräns K > 90% Antal olycksfall med Kr/ton kostnad < 240
sjukfrånvaro/miljon

arb.timmar < 10

Belöningsstorlek 75 kr per månad och % 50 kr per månad och 1500 kr per år och 
som överstiger 90 olycksfall som under- procent som understiger

stiger 10 budget i kr/ton

Belöningsprincip Belöning baseras på Belöning baseras på Belöning baseras på
respektive isolerat respektive isolerat ackumulerad månads-

månadsutfall månadsutfall kostnad i december 2002

rapporterings-/ Månad Månad Månad
Mätfrekvens (ack.värde)

Maxbelöning/ 9 000 kr 6 000 kr Ingen gräns bortsett 
parameter och år från totalrestriktionen

20 000 kr per år

                            Maximal belöning per år och medarbetare 20 000  kr
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Produktkvalitet beräknas på ett Kvalitetsvärde (K-värde) som är uppsatt av företaget. 
Detta värde baseras på särskilda specifikationer och kvalitetsmått på färdig produkt. 
Målet för det uträknade K-värdet är att ligga över 98 procent. För att belöning skall falla 
ut krävs att K-värdet överstiger 90 procent. Denna del av belöningen tjänas in per 
månad. För varje procentenhet över 90 under en månad utdelas 75 kr. De anställda kan 
varje månad kontinuerligt se hur det går med denna del av belöningen. 
Produktionskvaliteten kan maximalt uppgå till 9000 kr per år. 
 
Arbetsmiljön baseras på antalet olycksfall/sjukfrånvaro per varje miljon arbetstimmar. 
Denna del räknas fram varje månad Ersättning utgår med 50 kr för det antal fall som 
understiger 10. Denna parameter finns med i belöningssystemet under en begränsad tid. 
Parametern byts ut när ledningen anser att målet är uppnått. 
 
Kostnadseffektivitet bygger på kostnadsminskningen i kronor per ton färdig produkt, 
som klarat kvalitetskraven. Denna del tjänas in på årsbasis och kan därför en månad 
vara positiv, för att följande månad helt försvinna. Rapporter delges via företagets 
intranät till de anställda varje månad så att de kan följa hur det går. Enligt denna 
parameter belönas de anställda med 1 500 kr för varje procent som kostnaden för 
producerat ton färdig produkt på årsbasis understiger 240 kr. 
 
De framtagna mätparametrarna som företaget använder idag är strategiskt viktiga 
konkurrensfaktorer för LKAB. Enligt Lundgren råder en ständig jakt på 
kostnadseffektiviseringar inom gruvindustrin. Även LKAB arbetar hårt med att sänka 
kostnader. Parallellt med detta strävar företaget mot att höja förädlingsgraden på sina 
slutliga produkter. På det sättet har företaget möjlighet att få mer betalt för produkterna 
vilket i sin tur ökar intäkterna. Arbetsmiljön finns, enligt Lundgren med som 
belöningsfaktor eftersom LKAB under de senaste åren har haft en negativ trend kring 
antalet olycksfall. Han menar även att det är möjligt att uppnå bra ordning på 
arbetsplatsen genom att mäta olycksfall. Därmed får denna parameter två funktioner, 
nämligen att den negativa olycksstatistiken bryts och att effektiviteten blir bättre. 
Genom att det råder ordning och reda på arbetsplatsen kan de anställda kontinuerligt 
arbeta utan att behöva ta hänsyn till kringliggande faktorer. Att mäta kvaliteten är enligt 
Lundgren en självklarhet för LKAB. Eftersom LKAB inte kan konkurrera med volymen 
mot de stora malmproducenterna runtom i världen får de satsa på att ha den högsta 
kvaliteten istället. De största konkurrenterna bedriver sin verksamhet i dagbrott medan 
LKAB bryter sin malm under jord. 
 
Belöningarna tjänas fortfarande in till alla anställda. Det vill säga att alla erhåller samma 
belöning oavsett position i företaget. Idag är det dock endast moderbolagets anställda 
som omfattas av belöningssystemet. De belöningar som tjänas in under året betalas ut 
separat vid ett tillfälle. Detta görs med motiveringen att företaget vill att den anställde 
skall få en klar bild av hur stor belöningen blir. De anställda kan dock kontinuerligt följa 
om belöningarna utfaller genom företagets Intranät.   
 
Enligt Lundgren skall ett belöningssystem ses som ett hjälpmedel för att nå upp till 
företagets uppsatta mål. Det är även viktigt att beakta andra verktyg som kan hjälpa till 
att styra företaget effektivt. Belöningssystemet är inte endast ett incitament för att nå 
målöverensstämmelse, utan det skall även skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda. 
Förhoppningsvis ger den förbättrade arbetsmiljön förutsättningar för bättre effektivitet. 
Lundgren påpekar att belöningarna inte skall tas för givet, utan de skall utfalla när de 
anställda verkligen har gjort något för att förtjäna dem. Enligt Lundgren kännetecknas 
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ett effektivt belöningssystem av att det är levande och företagsanpassat. Ett 
belöningssystem skall skapa både medarbetar- och företagsnytta.  
 
Utöver det formella belöningssystemet anser Lundgren att det skall utgå belöningar som 
kompletterar varandra. Alltså inte endast pengar, utan det kan handla om 
kompetensutveckling, tårtor, idé belöningar och så vidare. Aktören menar att det är 
särskilt viktigt med kompletterande belöningsformer i företag som är stora eftersom 
individer är olika och värdesätter belöningar olika. (Se bilaga 6) 
Enligt Lundgren har LKAB även olika indirekta belöningar som de anställda kan sträva 
efter. Exempelvis delar företaget varje år ut ett pris till bästa förbättringsgrupp bland de 
olika arbetslagen. Detta pris bygger på ett poängsystem där gruppen bedöms utifrån 
planering, genomförande, uppföljning samt lärande och tillämpning. Segrande lag 
erhåller 10 000 kr per lagmedlem som de kan utnyttja för arbetsberikning. Dessutom har 
företaget en förslagsverksamhet där de belönar de anställdas förbättringsförslag som 
leder till genomförande. 
 
4.4 De anställdas syn på belöningssystemet 
 
Samtliga parter är enade angående att det ursprungliga systemet var alldeles för 
komplicerat. De framgångsfaktorer som togs fram var svåra att förstå och dessutom var 
det svårt för individen att påverka belöningarnas utfall. Enligt tjänstemanna fackens 
representant, Wikström, slog det ursprungliga belöningssystemet blint inom 
organisationen, där även de som inte kunde påverka faktorerna fick belöning. 
Arbetstagarorganisationen som Wikström representerar ville från början att 
belöningssystemet skulle vara mer relaterat till företagets resultat. Enligt de båda 
representanterna för arbetstagarorganisationerna var inte LKAB villiga att införa 
belöningarna fullt ut eftersom de införde ett maxbelopp på 20 000 kronor. Enligt 
Wikström utgick för lite information och många av de anställda förstod inte vad som 
belönades i det första belöningssystemet. Informationen som gavs till de anställda vid 
införandet var tillräcklig men han tycker att det utgick för lite löpande information. På 
det sättet hinner de anställda glömma bort vad det hela handlar om. 
 
De anställda hade inte personligen möjlighet att påverka vad som skulle ingå i 
belöningssystemet. De anställdas synpunkter framfördes genom 
arbetstagarorganisationernas representanter. Även arbetstagarorganisationernas 
representanter påpekar att de inte fick vara med och besluta om hur belöningssystemet 
skulle se ut, endast ge sina synpunkter. Systemet skulle vara att betrakta som ett 
erbjudande från ledningen till de anställda.  
 
Ingen av arbetstagarorganisationerna har gjort någon undersökning bland de anställda 
angående vad de värderar som belöning. De tre aktörerna Wikström, Larsson och 
Enberg antar att den bästa belöningsformen i slutändan är pengar. Vid frågan om hur de 
skulle ställa sig till alternativa belöningsformer såsom extra ledighet, pensionssparande 
eller utbildningar, svarar arbetstagarrepresentanterna att ledighet och pensionssparande 
skulle vara bra alternativ till pengar som belöning till de anställda. Enligt 
produktionsplanerare, Enberg skulle dock mer ledighet kunna leda till problem för 
företaget. Eftersom företaget redan har en slimmad organisation skulle extra ledighet 
medföra svårigheter för företaget att ha tillräckligt med driftpersonal på plats. 
 
Syftet med belöningssystemet anser tjänstemanna fackens representant, Wikström, är att 
få ut mer effektivitet i verksamheten. Det är inte fråga om att de anställda skall slita ut 
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sig fullständigt utan att arbetet skall genomföras på ett effektivt sätt. Genom att arbetet 
genomförs likadant varje gång så minskas differenser. Han anser att denna syn 
fortfarande finns hos ledningen efter revidering. Även kollektivfackets representant, 
Larsson anser att företagets syfte med att införa ett belöningssystem var att engagera de 
anställda att arbeta effektivt och sänka kostnader.  
 
Alla parter anser att de nuvarande parametrarna som mäts är bättre än de ursprungliga. 
Framförallt parametrarna kvalitet och kostnadssänkning är viktiga för företaget eftersom 
de effektivt återspeglar nyckelfaktorer för företagets överlevnad. Enligt Larsson ger 
dessa två parametrar företaget dess existensberättigande. Dessutom anser de att 
parametern arbetsmiljö som mäter antalet olycksfall är viktig för de anställda. Den 
parametern kan de anställda enskilt påverka och dessutom måste det anses som positivt 
om inga arbetsskador uppstår. Parametern arbetsmiljö borde dessutom medföra att de 
anställda tänker efter innan de utför arbete som involverar risk. Enligt Wikström är 
faktorerna som används för att mäta de olika parametrarna tillräckligt ingående. Faktorn 
arbetsmiljö som mäter olycksfall anser han även fortsättningsvis skall fungera som idag, 
alltså ändras kontinuerligt när åtgärden givit önskat resultat.   
 
Framförallt tycker produktionsplanerare, Mats Enberg, att kvalitetsparametern är den 
viktigaste eftersom det är LKAB:s viktigaste konkurrensmedel. Enberg tycker dock att 
de parametrar som mäts skulle vara mer anpassade till olika avdelningar. För 
anrikningsverket skulle det enligt honom vara intressant att mäta drifttid och 
kapacitetsutnyttjande. Aktören tycker ändå att de befintliga parametrarna är mått som de 
anställda tillsammans kan påverka dagligen. Genom styrprover på kvalitet som de 
anställda erhåller via dator var fjärde timme kan de vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa den höga produktkvaliteten. Enberg säger vidare att eventuella avvikelser i 
kvaliteten tas upp på morgonmöten som produktionsledare och planerare har varje 
morgon. 
 
Kollektivfackets representant, Larsson anser att de anställda, både individuellt och i 
grupp, har större möjligheter att påverka belöningarnas utfall i det nya systemet. Han 
menar att de tre parametrarna som mäts idag är relativt lätta att förstå. Aktören tror 
också att de anställda har bra kännedom om vad som mäts och vad som krävs för att 
belöningar skall falla ut. Larsson säger även att han tror att belöningarna motiverar de 
anställda. De pengarna som kan delas ut ses som något som är värt att sträva mot för de 
anställda. Tjänstemanna fackens representant, Wikström, har en annan uppfattning och 
anser, trots att belöningssystemet är något positivt för de anställda, att de motiveras i en 
väldigt liten grad. Det är svårt för de anställda att förknippa den egna prestationens 
betydelse för att få belöning, men det är mycket möjligt att belöningssystemet i det 
långa loppet leder till att det växer fram ett engagemang bland de anställda. 
 
Produktionsplanerare Enberg tycker att det är väldigt konstigt att belöningssystemet är 
uppbyggt så att belöningar kan utgå trots att företaget går dåligt. Istället tycker han att 
det skall utgå belöningar endast när företaget går bra. Även kollektivfackets 
representant, Larsson nämner att det finns flera anställda som tycker detta är fel. Enligt 
tjänstemanna fackens representant, Wikström, är det viktigt för företaget att belöna 
kvalitet trots att förtaget inte ekonomiskt går bra, eftersom kvalitet är företagets största 
konkurrensfördel.  
 
Enberg säger att de mål som skall uppnås för att belöning skall falla ut är väldigt tufft 
satta, men inte omöjliga att uppnå. Enberg menar vidare att det är bra med tuffa mål så 
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att de anställda har något att sträva mot. Detta menar han att skapar motivation bland de 
anställda. Enligt Wikström är de uppsatta målen rimliga. Han påpekar att det ofta bara 
krävs små förändringar för att belöningar skall falla ut.  
 
Samtliga respondenter tycker att intjänande perioderna har lämplig längd. Däremot 
anser de båda arbetstagarorganisationerna att utbetalningarna för de parametrar som 
mäts månadsvis borde betalas ut åtminstone en gång per kvartal. Motiveringen till detta 
är att de anställda då skulle få bättre koppling mellan prestation och belöning. Däremot 
anser Enberg att det inte spelar någon större roll när utbetalning sker. Belöningarna kan 
gärna betalas ut en gång per år eftersom belöningen då uppfattas som större.  

4.4.1 Tips till förbättringar 
 
Produktionsplanerare, Enberg, anser att det skulle vara viktigt för de anställda att själv 
få vara med och påverka belöningssystemet. Även kollektivfackets representant, 
Larsson anser att det skulle vara viktigt att ta reda på de anställdas synpunkter. 
Samtidigt nämner Enberg att informationen var något knapphändig under det första 
belöningssystemet, men det har blivit bättre efter revideringen. Enberg tycker sig ha 
märkt en negativ skillnad i informationsflödet sedan företaget tog bort det interna 
veckobladet. Istället sänds informationen via företagets intranät. Enberg tror inte att 
intranätet används av lika många anställda som läste veckobladet. För att förbättra 
hemsidans funktion anser Wikström att det skulle vara bra om det fanns möjlighet att 
göra en markering där det finns ny information inlagd. 
 
Larsson anser att företaget borde följa upp den gamla engagemang parametern, som 
idag är arbetsmiljö, där företaget mätte antalet kompetensutvecklingsplaner. Larsson 
menar att företaget inte bara ska mäta planeringsfasen utan bör också se att de planerade 
utbildningarna verkligen genomförs. De utbildningar som togs med i planerna ägde 
aldrig rum och därigenom blev också uppföljningen av planerna dåligt genomförd.  
 
En annan synpunkt som representanterna för de båda arbetstagarorganisationerna har är 
att den nu befintliga maxgränsen på 20 000 kronor antingen tas bort eller åtminstone 
höjs. Kollektivfackets representant, Larsson menar att när 20 000 kronors gränsen är 
nådd så motiveras inte de anställda längre. Även om gränsen tas bort skulle företaget 
göra en vinst. För de anställda skulle det kunna innebära försök till ännu bättre 
prestation mot målen och därigenom skulle företaget gå ännu bättre.  
 
Enligt tjänstemanna fackens aktör, Wikström, skulle det vara väsentligt att belöna 
anställda i samband med införande av ny teknik. I ett konkret exempel pekar han på 
lastningsdiagram. Varje lastmaskin är idag utrustad med en våg som gör det möjligt att 
se vilken typ av berg som maskinen lastar. Eftersom järnmalm är väsentligt mycket 
tyngre än gråberg skulle det vara möjligt att se gränserna för vad lastmaskinen skall 
lasta till i produktion. Genom att belöna ny teknik skulle de anställda på ett snabbt sätt 
lära sig de nya rutinerna för arbetsuppgiften. För att kunna belöna ny teknik anser 
Wikström att det skulle krävas snabbare revideringar av systemet. 
 
Som förbättringar anser Wikström dessutom att det skulle vara viktigt för företaget att 
åskådliggöra vissa saker på ett bättre sätt. Till exempel anser han att det skulle krävas 
lättare bilder och diagram som visar hur det går angående till exempel 
kostnadsbesparingar. När företaget till exempel belönar arbetsskador skulle det vara 
väsentligt att visa upp vilken typ av skador som är särskilt vanliga hos de anställda inom 
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företaget. Genom att de anställda har den kunskapen kan de tänka efter innan handling 
utförs. Ett annat problem med dagens system är att de anställda inte har rätt 
kostnadsuppfattning. Enligt Wikström skulle det vara viktigt delge mer information 
angående vilka extra kostnader till exempel extra verktyg och övriga små detaljer kostar 
för företaget. 
 
Enligt Wikström på tjänstemannafacket skulle ett alternativ till dagens belöningssystem 
vara att införa olika avdelningskriterier eller att företaget gruppanpassar belöningarna. 
För att kunna belöna efter användandet av ny teknik är nedbrytning av 
belöningsenheterna i många fall ett krav, eftersom ny teknik ofta används inom starkt 
begränsade områden. Även ledningen skulle vilja bryta ned belöningssystemet till 
enhets eller avdelningsnivå. Kollektivfackets representant, Larsson förespråkar dock 
lika belöning till alla anställda inom företaget. Detta motiverar han med att alla inom 
företaget har en bidragande roll för slutresultatet. Han menar vidare att detta kan skapa 
osämja bland de anställda om företaget börjar belöna dem olika. På denna fråga vid 
intervjun är Larsson väldigt bestämd om att det enda rätta är att belöna alla anställda 
lika.
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5 ANALYS/TOLKNING 
 
I detta kapitel kommer vi att återge de teoretiska grunderna och sedan jämföra dessa 
med de resultat vi fick fram vid vår empiriska undersökning. Vi kommer även att 
kommentera löpande med egna synpunkter. Analysen grundar vi på den analysmodell 
som presenterades i teorikapitlet. 
 
5.1 Mål 
 
Vid våra intervjuer är aktörerna ganska eniga om att målen är tuffa men ändå rimliga att 
uppfylla. Enligt Svensson (1997) är det viktigt att de mål som företaget sätter upp skall 
vara realistiska att uppnå. Vår egen reflektion, efter att ha sett tidigare resultat samt gjort 
intervjuerna, är att det inte är alltför svårt att nå den lägsta gränsen för att belöningar 
skall delas ut. LKAB:s belöningssystem är uppbyggt så att det inte bara finns en 
belöningsnivå att sträva mot. Istället använder företaget ett stegrande system där en 
bättre prestation belönas mera. Alltså om de anställda vill få en större belöning så blir 
målen svårare att nå. Detta kan liknas med Geen (1995) åsikt om att svåra mål tenderar 
att resultera i bättre prestationer än vad lätta mål gör. Samtliga respondenter anser att de 
parametrar som LKAB belönar är viktiga nyckelfaktorer för företagets överlevnad. 
Detta är förenligt med Svenssons åsikt om att målen bör ligga i linje med företagets 
övergripande mål och strategier 
 
Vid intervjuerna har det framkommit att de båda arbetstagarorganisationerna har haft 
väldigt lite att säga till om vid införandet av belöningssystemet. Eftersom 
arbetstagarorganisationerna var den part som skulle fungera som förmedlare mellan de 
anställda och ledningen så är det möjligt att dra slutsatsen att de anställda inte har 
kunnat påverka belöningarnas utformning. Detta förstärks genom att inga 
undersökningar är gjorda angående vad de anställda tycker om och värdesätter som 
belöningar. Belöningssystemet var att betrakta som ett erbjudande från företagets sida 
och det var därför ingen direkt förhandlingsfråga. Enligt Hume (1995) krävs det att de 
anställda får vara delaktiga i uppsättningen av målen för att de skall acceptera och sträva 
mot dessa fullt ut. Vi upplever att LKAB inte har gett de anställda delaktighet i besluten 
rörande belöningssystemet. 

5.1.1 Målöverensstämmelse 
 
Enligt Anthony & Govindarajan (2001), använder företag belöningssystem för att 
förena företags mål med den enskilde individens självintresse. Denna 
målöverensstämmelse menar författarna kan nås genom att knyta belöningar till 
önskvärda beteenden. Enligt den undersökning vi har gjort verkar det som att 
arbetstagarna känner till vad som belönas och vet vad som krävs för att belöningarna 
skall delas ut. 
 
Enligt Wikström kan ett belöningssystem i det långa loppet leda till engagemang bland 
de anställda. Detta överensstämmer med förväntansteorin som åskådliggörs av Jacobsen 
& Thorsvik (1998). Teorin visar att tillfredsställelse och förväntan av en belöning har en 
bidragande verkan på hur de anställda presterar. Belöningar som tillfredsställer och 
uppfyller de anställdas förväntningar kan leda till bättre motivation och engagemang för 
att prestera mot de uppsatta målen. 
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5.2 Motivation 
 
Vad det gäller belöningarna i LKAB så omfattas alla anställda av samma belöningar, 
både i form och mängd. Enligt Stenvall har företaget aldrig gjort några undersökningar 
med de anställda om vad de uppfattar som belöningar. Vid intervjuerna säger dock 
aktörerna att de tror att monetära belöningar är det mest lämpliga. Samtidigt välkomnar 
de förslaget om att ge de anställda en möjlighet att själva välja, bland ett par alternativ, 
vilken typ av belöning de vill ha. Detta tror vi skulle kunna bidra till den delaktighet i 
belöningssystemet som vi anser att de anställda saknar. Teorierna har en annan 
uppfattning och menar att belöningar bör vara anpassade till olika individer. Svensson 
anser att belöningar kan fungera motivationshöjande för de anställda men påpekar att 
det som är motiverande för en individ inte alls behöver motivera en annan. Även 
Bruzelius & Skärvad (2001) delar denna uppfattning och hänvisar till Maslow´s 
behovspyramid som visar att olika individer har olika behov. Därför menar författarna 
att belöningarna bör vara anpassade efter vem som skall belönas. Om det skulle finnas 
möjlighet att ge de anställda en chans att påverka vilken belöning de själv vill ha kan 
medföra att LKAB närmar sig de ovanstående författarnas synpunkter.  
 
LKAB införde belöningssystemet för att stimulera och motivera de anställda till större 
engagemang och delaktighet i företagets utvecklig. Utifrån de intervjuer vi har gjort har 
vi fått olika uppfattningar om de anställda motiveras av belöningarna eller inte. Gruv 
fyrans representant sade sig tro att belöningarna motiverar de anställda. 
Tjänstemannafackens representant, produktionsplaneraren och controllern var dock av 
en annan uppfattning. De menade att belöningarna säkert gläder de anställda men 
motiverar dem knappast till att utföra ett bättre arbete. Enligt vår mening är det troligare 
med den senare synpunkten att det gläder de anställda. Vi tror dock att om de anställda 
gläds över belöningarna så skapar detta en bättre arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur 
kan resultera i ett bättre utfört arbete av de anställda.  
 
5.3 Belöningssystem 
 
LKAB har klart och tydligt separerat belöningarna från lönesystemet i samband med 
den revidering som skett under det senaste året. Med det gamla belöningssystemet 
förenade företaget utbetalningarna av belöningarna med de månatliga 
löneutbetalningarna. Detta skapade förvirring bland de anställda enligt respondenterna. 
Det blev svårt att se exakt vad som utgjordes av belöningar samt hur stora dessa var. 
Detta är ett steg i rätt riktning enligt teorin. Paul & Alm (1991), säger att företag bör 
skilja på lön och belöning. Belöningar skall enligt dem delas ut när någon anställd har 
gjort någonting extra, det skall då också klart framgå att de blir belönade och varför de 
blir det. 

5.3.1 Belöningssystemets utformning 
  
LKAB:s Belöningssystem är uppbyggt så att två parametrar, kvalitet och arbetsmiljö, 
mäts månadsvis. Den tredje parametern, kostnadseffektivitet, mäter företaget på 
årsbasis. Företaget redovisar dock varje månad hur de anställda ligger till i förhållande 
till belöningarna. Utbetalningarna av belöningarna sker dock endast en gång per år. 
Arbetstagarorganisationerna anser att det är bra längd på belöningarnas 
intjänandeperioder. Dock tycker de att belöningarna kunde betalas ut kvartalsvis för att 
förbättra kopplingen mellan prestation och belöning. Produktionsplanerare, Enberg, 
hade dock en annan uppfattning. Denne tyckte att det var bra med utbetalning en gång 
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per år eftersom belöningen då kunde uppfattas som större. Den teori vi har behandlat är 
av samma åsikt som de fackliga representanterna. Svensson (2001) säger att det bör 
finnas ett klart tidsmässigt samband mellan prestation och belöning för att den anställde 
skall kunna se en tydlig koppling mellan dessa. Att företaget redovisar resultaten varje 
månad är bra. Detta stämmer även överens med teorierna om att det skall finnas ett 
tidsmässigt samband. Även om inte belöningarna betalas ut varje månad eller kvartal så 
kan de anställda som vill ta reda på om belöningarna utfaller.  
 
Eftersom LKAB:s belöningar bygger på en modell som successivt stegrar belöningarna 
efter hur bra prestationernas resultat blir är det svårt att säga hur stora dessa kommer att 
bli. Belöningen kan bli allt från noll kronor upp till taket som ligger vid 20 000 kr per år 
för varje anställd. Detta innebär även att de anställda kan få full utdelning ett år medan 
belöningen helt kan utebli året efter. Ett stort problem med att styra personalen via 
belöningssystem är, enligt Persson (1994), att belöningarna hela tiden bör bli större. Om 
en belöning blir mindre än den föregående kan det bidra till missnöje och besvikelse 
bland de anställda. Enligt arbetstagarorganisationerna skulle det vara önskvärt att ta bort 
eller åtminstone höja maxgränsen för belöningar. Genom att ta bort gränsen skulle de 
anställda få en större möjlighet att påverka belöningens storlek. Idag kan många 
anställda känna att en ytterligare ansträngning inte ger tillräckligt stor belöning. Enligt 
Persson krävs att belöningarna i ett belöningssystem skall vara av viss betydelse för de 
anställda för att fungera motiverande. Författaren menar vidare att belöningen bör 
utgöra en väsentlig del av den normala ersättningen, det vill säga lönen. 
 
LKAB har endast arbetat med belöningssystem sedan år 2000 och redan hunnit med en 
revidering samt börjat planera för nästa uppföljning. Utifrån det får vi anse att företaget 
följer teorins resonemang kring det levande systemet. Både Lundgren och Stenvall 
påpekar vid intervjuerna att företaget kommer att följa upp belöningssystemet 
kontinuerligt. Persson (1994) menar att effekterna av ett belöningssystem inte går att 
spara. Ett belöningssystem skall därför ses som en levande process som hela tiden bör 
revideras för att vara anpassat till företagets situation. 
 
LKAB:s belöningssystem innehöll från början fem faktorer. Vid revideringen var 
företagets mål att belöningssystemet skulle göras lättare att förstå. Därför togs de två 
mest komplicerade parametrarna bort. Dessa var kapacitetsutnyttjande och EVA™. 
Enligt de intervjuade aktörerna var det inte många av de anställda som förstod hur 
belöningarna beräknades. De tre parametrar som blev kvar återspeglar företagets 
övergripande mål på ett effektivt sätt. Dessa ansåg Lundgren vara lättare att förstå 
samtidigt som de anställda har större möjlighet att individuellt och i grupp påverka 
belöningarnas utfall. Samtliga parter som representerar de anställda anser att 
belöningssystemet har förbättrats. Den enda egentliga nackdelen som 
arbetstagarorganisationerna ser är att utbetalningarna endast sker en gång om året och 
därigenom inte ger en bra koppling mellan prestation och belöning. I det ursprungliga 
belöningssystemet utgick utbetalningar för framgångsfaktorerna kvalitet, engagemang 
och EVATM kvartalsvis. Kostnadssänkning och kapacitetsutnyttjande däremot betalades 
ut på årsbasis. Ytterligare en punkt som har förbättrats vid införandet av det nya 
belöningssystemet är att det utgår mer löpande information. Vid det första 
belöningssystemet utgick information nästan enbart vid införandet. På det sättet kunde 
de anställda glömma bort vad belöningssystemet handlade om när sedan belöningarna 
föll ut. Till de positiva effekterna hör också att LKAB har separerat utbetalningen av 
belöningen från de ordinarie lönetillfällena. På det sättet kan de anställda på ett konkret 
sätt se hur stor belöningen för året har blivit.  
 



ANALYS/TOLKNING 

28 

5.3.2 Vad skall belönas? 
 
LKAB:s belöningssystem bygger idag på tre framgångsfaktorer. Dessa är 
produktkvalitet, kostnadseffektivitet och arbetsmiljö. Utöver belöningssystemet finns 
indirekta belöningsformer i form av förbättringsförslag som leder till genomförande 
samt bästa ”förbättringsgrupp”. Detta är helt i linje med vad de flesta teorier poängterar 
som viktigt för att lyckas med belöningssystemet. Svensson & Wilhelmson (1988) får 
medhåll av Stredwick (2000) när de säger att den viktigaste frågan vid utvecklingen av 
ett belöningssystem är vad företaget skall mäta och belöna. Stredwick menar att det 
krävs en belöningsstrategi som är i linje med företagets övergripande strategier. Den 
förslagsverksamhet som LKAB belönar följer även Stredwicks teorier om att belöningar 
är ett bra instrument för att främja flexibilitet på föränderliga marknader.  

5.3.3 Vem skall belönas? 
 
LKAB belönar i sitt belöningssystem alla anställda på precis samma sätt. De anställda 
tjänar tillsammans in belöningarna eftersom företaget mäter faktorerna generellt över 
hela företaget. Vid intervjuerna framkom att det främst var Gruvfyrans representant som 
förespråkade denna typ av lika belöning för alla. Motiveringen till detta var att han 
ansåg att alla inom företaget bidrar till slutresultatet. Dessutom menar han att det kan 
uppstå osämja mellan anställda om de belönas olika. Tjänstemannafackens representant, 
Wikström, anser att ett alternativ vore att bryta ned belöningssystemet till att omfatta 
mindre grupper, exempelvis på avdelnings- eller enhetsnivå. Produktionsplanerare, 
Enberg, anser dock att de parametrar som företaget mäter är bra för LKAB som helhet 
men dessa skulle kunna anpassas bättre till de olika enheterna inom företaget. Enberg 
säger vidare att på den avdelning han arbetar inom skulle det istället vara mer relevant 
att mäta och belöna drifttider och kapacitetsutnyttjande. 
 
Vem som skall belönas beror på vad syftet med belöningssystemet är. Enligt Jacobsen 
& Thorsvik (1998) kan företag belöna individer, grupper eller hela kollektiv. Författarna 
menar att det finns både för och nackdelar med alla tre alternativen. En individuell 
belöning skapar viss konkurrens mellan de anställda. Konkurrensen i sin tur kan vara 
både positiv och negativ. Om företaget belönar en grupp eller ett kollektiv främjar detta 
istället samarbete och laganda. Kollektiva belöningar brukar beskrivas som att de tar ut 
det bästa av den sämsta och det sämsta av den bästa. Den typen skapar alltså en jämnare 
nivå på de anställdas prestationer.  
 
Enligt Bruzelius & Skärvad (2000) krävs att den som omfattas av ett belöningssystem 
skall kunna påverka de faktorer som leder till att belöning delas ut för att denne skall 
motiveras. LKAB:s metod, att belöna alla anställda på samma sätt, stämmer inte 
överens med dessa kriterier. Företaget verkar vara medvetna om att det inte är bra att 
belöna stora kollektiv enhetligt. De har därför förbättrat detta i samband med 
revideringen. Innan revideringen omfattades även LKAB:s alla dotterbolag av samma 
belöningssystem som moderbolaget. Numera är det endast moderbolaget som omfattas 
av detta system. Företagets ambition är, enligt Stenvall, att fortsätta på den utstakade 
vägen och anpassa belöningssystemet till mindre grupper, förhoppningsvis ner till 
enhetsnivå. Detta tror han kan bli svårt eftersom arbetstagarorganisationen för de 
kollektivanställda är emot ett sådant förslag. 
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5.4 Inre & yttre effektivitet 
 
Begreppet effektivitet kan, enligt Bruzelius & Skärvad (2000) delas in i två typer. Den 
inre effektiviteten består av att göra saker rätt inom företaget. Detta innefattar att 
företaget har både rätt produktkvalitet och rätt produktivitet. Resultatet av företagets 
inre effektivitet (produkten) kopplas sedan ihop med den yttre effektiviteten, som 
innebär att göra rätt saker, det vill säga produkter som marknaden efterfrågar. 
Tillsammans bildar dessa det värde kunden upplever.  
 
LKAB har ständigt dessa två faktorer, inre och yttre effektivitet, i åtanke. Enligt 
Lundgren är LKAB en liten aktör på marknaden. De har endast två procent av den totala 
världsproduktionen av järnmalm. De stora konkurrenterna på marknaden finns i andra 
länder där de schaktar malm ur dagbrott till en betydligt lägre kostnad än vad LKAB 
kan bryta i sina underjordsgruvor. För att behålla sina andelar på marknaden krävs det 
enligt Lundgren att LKAB erbjuder kunderna en högre produktkvalitet än vad 
konkurrenterna gör. Eftersom LKAB är små på världsmarknaden kan de inte vara med 
att påverka priset på malmprodukterna. Istället får de ständigt jobba med 
kostnadsbesparingar samtidigt som de försöker att höja förädlingsgraden för att på så vis 
öka intäkterna i företaget.    
 
LKAB:s belöningssystem mäter kostnad per producerat ton färdig produkt (med rätt 
kvalitet). Detta kan liknas med Bruzelius & Skärvad (2000) tankar om att 
produktiviteten hos företag ofta mäts i olika former av kostnadseffektivitet.  
Produktkvalitet är däremot, enligt författarna, betydligt svårare att mäta eftersom det 
består av subjektiva bedömningar. Detta har LKAB löst genom att i linje med det 
författarna föreslår, ta fram en formel bestående av ett flertal faktorer som tillsammans 
mäter ett så kallat kvalitetsindex. Med hjälp av denna formel kan företaget se om 
produkterna håller rätt kvalitet enligt målen.  

5.4.1 Balans mellan produktivitet & produktkvalitet  
 
Genom att mäta och belöna de två framgångsfaktorerna, produktkvalitet och 
kostnadseffektivitet, styr LKAB sina anställda att arbeta mot en balans mellan dem för 
att nå en hög inre effektivitet. Mellan de två faktorerna finns ett samband. Eftersom 
kostnadseffektiviteten baseras på produkter med tillfredsställande kvalitet så kan inte de 
anställda helt fokusera på låga produktionskostnader för att erhålla belöningar. På detta 
vis styr företaget de anställda att ständigt ha både produktkvaliteten och produktiviteten 
i åtanke. Detta kan liknas med Ewing & Samuelsson (1998) åsikt om att det är viktigt 
för företag att finna en avvägning i styrningen mot företagets mål. För att företag skall 
nå en hög inre effektivitet krävs att de avväger styrningen för att uppnå balans mellan 
produktivitet och produktkvalitet. Enligt oss framgår denna avvägning mycket tydligt i 
två av tre parametrar i LKAB:s belöningssystem. 
 
Karlöf (2001) likställer ett företags framgång med dess förmåga att uppnå ett högt 
kundvärde. Karlöf säger vidare att det svåra inte är att ha hög produktivitet eller 
produktkvalitet om detta uppnås på bekostnad av den andra faktorn. Det svåra är istället 
att ha balans mellan de två parametrarna. Om företaget når balans och därigenom en 
hög inre effektivitet skall detta kopplas till marknadens efterfrågan. Om den färdiga 
produkten motsvarar marknadens förväntningar leder detta till ett högt kundvärde, vilket 
därigenom utgör företagets recept på framgång, enligt Karlöf. LKAB har sedan 1990-
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talet haft bra efterfrågan på sina produkter och därigenom inga större problem med att 
sälja produkterna. 
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6 AVSLUTNING 
 

I detta kapitel kommer vi som är författare till denna uppsats att redovisa de slutsatser 
vi har kommit fram till i vid vår undersökning. Vi redogör även för andra funderingar 
som vi har stött på under arbetets gång. Sedan kommer vi att ge några konkreta 
rekommendationer på förändringar i LKAB:s belöningssystem. Avslutningsvis lämnar vi 
förslag på fortsatta forskningsfrågor som vi tycker att verkar intressanta. 
 
6.1 Slutsatser för LKAB 
 
Syftet med att införa ett belöningssystem i LKAB var att stimulera och motivera de 
anställda till engagemang och delaktighet i företagets utveckling. Genom att formulera 
tydliga mål och knyta belöningar till dessa ville ledningen förena företagets mål med de 
anställdas självintressen. Utifrån den undersökning vi har gjort i LKAB anser vi att de 
anställda har bra kännedom om vad företaget mäter och belönar. Belöningarna verkar 
dock inte motivera de anställda särskilt mycket. Därför menar vi att den 
målöverensstämmelse som råder idag inte är speciellt hög. 
 
Som ett led i att styra personalen mot företagets övergripande mål och strategier kan 
ledningen mäta och belöna företagets strategiskt viktiga faktorer. För LKAB, som är en 
liten aktör på världsmarknaden, kännetecknas dessa framgångsfaktorer av hög 
produktivitet och hög produktkvalitet. Dessa faktorer ingår i ett företags inre 
effektivitet, som innebär att göra saker rätt. För att nå en hög inre effektivitet krävs att 
företag har en god avvägning mellan dessa faktorer. LKAB:s belöningssystem bygger 
på tre parametrar. Dessa är kostnadseffektivitet, produktkvalitet och arbetsmiljö. De två 
förstnämnda parametrarna visar tydligt hur företaget har avvägt styrningen av 
personalen för att uppnå balans i företagets inre effektivitet. Den tredje parametern, 
arbetsmiljö, bör ses som en stödparameter. Denna parameter skall främja ordning och 
reda. Genom ordning och reda kan den negativa olyckstrenden brytas samtidigt som 
effektiviteten kan höjas.  
 
I LKAB:s moderbolag omfattas alla anställda av samma belöningssystem. Det innebär 
att företaget mäter faktorerna generellt för hela företaget och belönar alla anställda på 
samma sätt. Aktörerna är eniga om att parametrarna är bra för företaget som helhet. 
Produktionsplaneraren anser dock att företaget skulle kunna mäta andra faktorer på hans 
enhet. Vid intervjuerna framkom det att de anställda och dess representanter har haft 
väldigt begränsade möjligheter att påverka de mål och belöningar som företaget har 
fastställt i samband med införandet av belöningssystemet. Vi tror att företaget kan nå 
ökad acceptans och motivation bland de anställda genom att ge dem delaktighet vid 
framtagande av belöningar och belöningsfaktorer. 
 
Den förändring som skett i företagets belöningssystem anses som positiv. Den enda 
egentliga försämringen som vi fått ta del av gäller att utbetalningarna endast sker en 
gång per år. Tidigare har belöningarna betalats ut kvartalsvis för faktorerna kvalitet, 
engagemang och EVATM. Däremot betaledes kostnadsbesparingar och 
kapacitetsutnyttjande ut på årsbasis. Utöver detta så anses belöningssystemet vara 
lättare att förstå. Den löpande informationen har förbättrats. Dessutom har 
utbetalningarna separerats från de ordinarie lönetillfällena vilket är positivt eftersom de 
anställda då kan se belöningens storlek. 
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6.2 Rekommendationer till LKAB 
 
En av de slutsatser vi har kommit fram till vid undersökningen av LKAB:s 
belöningssystem är att de anställdas möjlighet att påverka de faktorer som mäts är 
ganska begränsade. Detta tror vi har att göra med att alla anställda omfattas av exakt 
samma system. För att öka de anställdas möjligheter att påverka belöningarnas utfall 
tror vi att en nedbrytning av belöningssystemet är en nödvändighet. Detta kan komma 
leda till protester från den kollektiva arbetstagarorganisationen. Även dessa borde dock 
tycka att det blir bättre om de anställda kan påverka utfallet av belöningarna. De bör ha i 
åtanke att belöningssystemet inte är att förknippa med lönen som är den egentliga 
ersättningen för den normala arbetsinsatsen. Vad vi förespråkar är inte ett individuellt 
belöningssystem men företaget bör åtminstone bryta ned målen och belöningarna till 
enhetsnivå.  
 
Den andra saken vi reflekterade över var att företaget använder samma belöningar till 
alla anställda. Detta tror vi att de gör endast för att det inte skall medföra alltför stora 
administrativa kostnader. Vi anser dock att det är värt en liten merkostnad om det gör att 
de anställda blir mer motiverade. För att öka belöningarnas motiverande effekt 
förespråkar vi en möjlighet för de anställda att själv välja vilken typ av belöning som de 
vill ha. Vi tycker att LKAB bör se över möjligheten att belöna de anställda med 
kompensationstimmar istället för pengar. Genom att låta belöningarna falla ut i 
kompensationstimmar har de anställda möjlighet att välja mellan att ta ut belöningen i 
pengar eller i ledighet. Denna belöningsform medför även ett tredje alternativ för den 
anställde individen. Det finns en möjlighet för företag att omföra kompensationsledighet 
till ett pensionssparande. Om den anställde väljer pensionssparande som belöning 
betalar företaget endast löneskatt på dessa pengar och slipper därigenom de sociala 
avgifterna.  
 
Ett problem med att belöna i kompensationstimmar kan vara att det med LKAB:s 
slimmade organisation uppstår problem om många väljer alternativet att ta ut 
belöningarna i ledighet. För att styra de anställda kan då företaget dela eller helt bidra 
med den skatteskillnaden som företaget sparar mellan att betala ut belöningen i form av 
lön eller att omföra pengarna till pensionspremier. Att ha med detta alternativ anser vi 
även skulle bidra till ett långsiktigt perspektiv som kan motivera de anställda att stanna 
kvar inom företaget.  
 
LKAB har redan idag ett liknande system med arbetstidsförkortningen, där de anställda 
får välja mellan just dessa tre alternativ. Det har enligt tjänstemannarepresentanten, 
Wikström, visat sig att pensionssparande varit ett populärt alternativ. Därför tror vi att 
detta skulle mottas positivt av de anställda även i belöningssystemet. 
 
Om företaget genomför dessa två förändringar tror vi att de anställda skulle känna att de 
är mer delaktiga i uppsättande av målen. Detta tror vi i sin tur att skulle resultera i en 
ökad motivation och ett bättre engagemang. Innan LKAB genomför någon förändring 
anser vi dock att det skulle vara klokt att göra en undersökning bland de anställda för att 
kartlägga vilken uppfattning de har angående belöningssystemet. Vad de anser att de 
kan påverka samt vilka typer av belöningar de motiveras av är frågor som LKAB skulle 
vara mycket hjälpt utav att ha svaren på. 
 
En ytterligare förändring i belöningssystemet som skulle kunna vara aktuell är 
utbetalningsfrekvensen. Där anser vi att företaget bör beakta möjligheten att återgå till 
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utbetalning av parametrarna kvalitet och arbetsmiljö kvartalsvis istället för på årsbasis. 
Kostnadseffektiviteten anser vi bara har en möjlighet, alltså att betalas ut på årsbasis. På 
det här sättet får de anställda en bättre koppling mellan prestation och belöning. Vi 
anser dock att företaget bör bibehålla utbetalningarna för belöningarna separerade från 
de vanliga lönerna.  
 
6.3 Allmänna slutsatser 
 
Meningen med denna uppsats har aldrig varit att ta fram generaliserbar fakta, men vi 
anser dock att några av de saker vi lärt oss förmodligen speglar verkligheten på ett 
ganska bra sätt. I företag med många anställda är det väldigt svårt att sätta upp mål och 
mäta av sådant som är relevant för alla individerna i organisationen. De anställda har 
även olika behov vilket gör att de uppskattar belöningar på olika sätt. En belöning som 
motiverar en anställd kanske inte alls fungerar motiverande på en annan.  
 
Vår inställning till belöningssystem var från början att det kunde användas som 
styrmedel för att främja endast en typ av beteende. Svårigheten trodde vi var att om 
företaget belönar en typ av beteende så sker detta på bekostnad av andra faktorer. 
Exempelvis så trodde vi att om produktkvalitet belönas så blir produktiviteten lidande. 
Vi har dock efter denna undersökning insett att det är fullt möjligt att styra in ett flertal 
beteenden parallellt, hos de anställda. Genom att ha med flera faktorer i 
belöningssystemet så krävs det en förbättring, och inte bara en omfördelning av 
resurserna, för att belöningar skall delas ut. 
 
Vi har också fått klart för oss vikten av att arbeta med olika styrmedel. Tanken är att 
belöningssystem skall ses som ett komplement till andra styrmedel. De olika styrmedlen 
bör dock vara anpassade så att de främjar likartade beteenden för att inte hämma 
varandra. 
 
6.4 Avslutande reflektion 
 
Vid början av detta arbete var vår åsikt att de mål och faktorer som mäts och belönas 
bör vara anpassade i så hög grad som möjligt efter varje individ. Med detta trodde vi att 
företagen skulle öka effektiviteten hos varje individ. Vi har dock under arbetets gång 
insett att det finns fler syften med styrverktyget belöningssystem. Förutom att förena 
företagens mål med de anställdas självintressen kan belöningar även användas för att 
främja laganda och samarbete inom företaget. Vi har även insett att individanpassade 
belöningssystem i större företag skulle leda till alltför stora administrativa kostnader, 
samtidigt som risken finns att det skapar osämja på arbetsplatsen.  
 
Vid denna undersökning har fokus legat på hur företag arbetar med formella 
belöningssystem, men det bör dock beaktas att även informella belöningar kan vara 
motiverande. Vid ett formellt belöningssystem finns klara riktlinjer om vad som belönas 
och på vilket sätt. Ett alternativ eller komplement till det formella systemet är att arbeta 
med informella belöningar. Dessa grundas i regel på subjektiva tolkningar, vilket kan 
försvåra både mätning och uppföljning. Belöningssystem behöver inte enbart ha ett 
styrande syfte utan kan även användas för att locka till sig eller bibehålla kompetent 
personal. Utifrån detta tror vi att det är viktigt att använda sig av kompletterande 
belöningsformer. Det står nu också klart för oss att belöningssystem endast är en del i 
styrningen av personal. Belöningssystem bör ses som ett komplement till andra 
styrmedel.  
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Avslutningsvis kan sägas att det finns många olika syften med att införa 
belöningssystem. Hur belöningssystem skall utformas beror dels på vad syftet är, men 
även företagets kultur och bransch är några av alla de faktorer som bör tas hänsyn till. 
En viktig punkt att poängtera är att ett belöningssystem aldrig blir färdigt. Det skall ses 
som ett levande system som ständigt behöver revideras och anpassas efter de 
förändringar som sker inom företaget och dess omgivning. 
 
6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom vår undersökning är ganska begränsad till de formella belöningssystemen 
tycker vi att det skulle vara av intresse att titta närmare på hur företag använder sig av 
informella belöningar. Finns det någon struktur kring detta i företagen då sådana 
belöningar ofta bygger på subjektiva bedömningar. 
 
Under vår undersökning har vi lärt oss att belöningssystem endast är ett av flera 
kompletterande styrverktyg. Det vore därför intressant att fördjupa sig i hur företag 
kopplar belöningssystem till andra former av styrmedel. Hur hänger belöningssystem 
ihop med exempelvis målstyrning eller direktstyrning av personalen? 
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Bilaga 1 

  
 

Intervjuguide: Anders Lundgren 
 
1. Vilken är företagets huvudverksamhet i korta drag? 
  
2. Hur är organisationen uppbyggd? Arbetsgrupper, avdelningar? Antal anställda?  
 
3. Vilka är företagets övergripande mål och strategier? konkurrensfördelar? 
 
4. Hur definierar ni kvalité?   
 
5. Vilken typ av belöningssystem använder ni? Formella med tydligt uppställda mål? 
 
6. Vilken typ av belöningar? Materiella eller immateriella belöningar? Monetära? 
 
7. Tjänas belöningarna in individuellt eller kollektivt? 
 
8. Hur länge har ni använt belöningssystem för att motivera de kollektivanställda?  
 
9. Hur länge har det befintliga belöningssystemet använts?  
 
10. Hur har det befintliga belöningssystemet utvecklats? Är det reviderat någon gång? 

När, varför? 
 
11. Vad är grundtanken med belöningssystemet? 
 
12. Vad grundas belöningarna på? Vilka är baserna för att belöning skall falla ut? 

Varför just dessa? Hur tas dessa fram? 
 
13. Främjar dessa mätpunkter grundtanken med systemet? Det vill säga leder 

belöningssystemet till målöverensstämmelse mellan ledning och anställda? 
 
14. Är de anställda informerade om vad ni ”mäter”? 
 
15. Kan de anställda individuellt eller i grupp påverka utfallet av belöningarna? 
 
16. Motiveras de kollektivanställda av belöningarna? 
 
17. Hur långa är intjänandeperioderna för belöningarna? Hur tätt ligger dessa perioder? 

Månadsvis, kvartalsvis, årsvis? 
 
18. Hur många belöningar delas ut (ungefär, av tio)? 
 
19. Kan ni visa några undersökningar/bevis på att ert belöningssystem fungerar? Bättre 

kvalitet? Högre lönsamhet? Effektivitet? Bättre trivsel bland de anställda? Ökad 
motivation? 

 
20. Vilka parter var med vid utformandet av systemet? Arbetstagarorganisationer, 

ledning, ekonomer, avdelningschefer, anställda? Vad var det viktiga för de olika 
parterna? 

 
21. På vems begäran infördes systemet? 



Bilaga 2 

  
 

Intervjuguide: Rune Stenvall 
 

1. Använde företaget något system för att motivera personalen innan sommaren 
2000? Vad gick det ut på? 

 
Belöningssystem infört Sommaren 2000 
 

2. Vad var anledningen till att ni införde belöningssystemet? 
 

3. På vems begäran införde LKAB belöningssystemet? 
 

4. Vilka parter var inblandade i framtagandet av det första belöningssystemet? 
(fack, ledning, anställda osv.) 

 
5. Vad var de olika parternas ståndpunkter till belöningssystemet? 

 
6. Fanns det specifika krav på vad som skulle belönas från de olika parterna? 

Vilka? 
 

7. Vad grundades belöningarna på? dvs. vad mättes? Varför just dessa? 
 

8. Hur gick implementeringen till? 
 

9. Fick de anställda vara med och tillföra sina synpunkter på vad de tyckte var 
viktigt? 

 
10. Vad bestod belöningarna av? 

 
11. Vilket syfte ville företaget uppnå med belöningssystemet? 

 
12. Hur tjänades belöningarna in? månadsvis eller årsvis? 

 
13. Hade de anställda möjlighet att se hur stor belöningen skulle bli? 

 
14. Belönades alla i företaget lika vid införandet av det första belöningssystemet? 

 
15. Främjades kvalitet i det gamla systemet, och i så fall hur? 
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Intervjuguide: Mats Enberg 
 

1. Hur påverkar belöningssystemet dig? I rollen som produktionsledare och 
anställd?  

 
2. Motiveras du mer efter införandet av belöningssystemet? 

 
3. Kan du påverka belöningarnas utfall? På vilket sätt? 

 
4. Känner du till vad som mäts? 

 
5. Tycker du att du har fått tillräcklig information vid införandet av 

belöningssystemet? 
 

6. Hur tycker du att intjänandeperiodernas längd är? 
 

7. Hur ofta tycker du att utbetalningarna bör ske? 
 

8. Vad anser du är den bästa belöningen? Pengar, ledighet, utbildning etc. 
 

9. Hur tycker du att svårighetsgraden är på de mål som skall uppnås för att 
belöning skall falla ut? 

 
10. Har du märkt någon skillnad med belöningssystemet sedan företaget omarbetade 

det inför år 2002? Vad för skillnader i så fall? 
 

11. Informerar du arbetslaget om hur de ligger till i förhållande till belöningarna? 
Hur? 

 
12. Informerar du arbetslaget om hur de skall arbeta för att belöningar skall utfalla? 

Hur? 
 

13. Kan du se något samband mellan belöningssystemet och arbetslagets 
prestationer? Tex i form av ökad motivation, större ansvarstagande? 

 
14. Anser du att de mål som företaget belönar är relevanta för den avdelning du 

arbetar inom? 
 

15. Finns det mer lämpliga mått för den avdelningen, som ni kan påverka mera? 
 

16. Anser du att individerna i din arbetsgrupp kan påverka belöningarnas utfall? 
 

17. Vad skulle du vilja förändra/förbättra i befintligt belöningssystem till nästa år? 
 

18. Erhåller du tillräckligt stöd för att använda belöningssystemet som verktyg i din 
verksamhet? Om inte hur skulle du vilja att stödet ska se ut? Utbildning, 
information, etc
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Intervjuguide: Karl Wikström, Hans Larsson  
 

1. Var ni positiva till införandet av ett belöningssystem? Varför, varför inte? 
 

2. Hade ni möjlighet att påverka införandet och omarbetningen av 
belöningssystemet? 

 
3. Utgick tillräcklig information till de anställda vid införandet av det första 

systemet? Vid det nuvarande systemet? 
 

4. Vilka är de tydligaste förändringarna med belöningssystemet? Förbättringar eller 
försämringar ur ert perspektiv? 

 
5. Vad hade ledningen för syfte vid införandet av belöningssystemet? Ser ni någon 

skillnad i syftet efter omarbetningen av belöningssystemet? 
 

6. Har det gjorts någon form av undersökning bland de anställda för att se vilken 
form av belöning som uppskattas? Pengar, ledighet, utbildning etc? Skulle ni 
vilja ändra på belöningsformerna? 

 
7. Anser ni att intjänandeperioderna är lagom långa? Utbetalningarna tillräckligt 

täta? 
 

8. Hur tycker ni att svårighetsgraden är på de mål som skall uppnås för att belöning 
skall falla ut? 

 
9. Uppfattar ni att de anställda får tillräcklig information om hur de ligger till i 

förhållande till belöningarna? Finns eventuella förbättringar på 
informationsflödet? 

 
10. Hur uppfattar ni det nya belöningssystemet jämfört med det gamla? 

 
11. Vad skulle enligt er vara viktiga faktorer att ha med i ett belöningssystem? 

 
12. Känner de anställda till vad som belönas? 

 
13. Kan de individuellt eller i grupp påverka belöningarnas storlek? 

 
14. Tror ni att belöningarna motiverar de anställda? 

 
15. Anser ni att det saknas något i belöningssystemet? Vad för något? 

 
16. Anser ni att det är rätt faktorer som belönas? Vilka faktorer uppnås genom 

belöningssystemet? Motivera anställda? Öka målöverensstämmelse? Påverka 
anställdas beteende? 

 
17. Hur skulle ni ställa er till att företaget bryter ner belöningssystemet till att 

omfatta mindre grupper, exempelvis till enhetsnivå eller ända ner till 
individnivå? 

 
18. Vad skulle ni vilja förändra/förbättra i befintligt belöningssystem till nästa år?
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Olika belöningsformer enligt LKAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


