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Förord 
 
Denna kandidatuppsats skrevs våren 2006 under tio intensiva veckor. Den hjälp vi erhållit 
från flera olika håll har varit mycket värdefull.  
 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla de personer som hjälpt oss att genomföra denna uppsats. 
Vi vill först och främst tacka Tommy Öhlund på SSAB Tunnplåt, som tagit sig tid att svara på 
våra frågor och de anställda på produktionsavdelningen samt deras ledare Rune Elenius och 
Tommy Enbom som såg till att vi fick svar på vår enkät. Utan deras deltagande hade denna 
undersökning inte varit möjlig att genomföra. Även vår handledare Anders Nilsson samt 
övriga deltagare i vår seminariegrupp är värda ett tack för de synpunkter de gett oss under 
arbetets gång. 
 
Ett speciellt tack vill vi ge till våra respektive sambos, som varit mycket stöttande under 
denna period.  Tack för att ni finns. 
  
 
 
 
Luleå, den 26 maj 2006 
 
 
 
 
Linda Lund    Emelie Boija  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
I dagens samhälle råder hård konkurrens mellan företag på många marknader. För att klara 
denna konkurrens måste företaget ha klara och specifika mål. Om företag ska lyckas att uppnå 
dessa mål måste de beakta individerna i företaget. Det är ledningens uppgift att få de anställda 
att arbeta mot målen och ett styrmedel som går ut på att nå företagets mål genom de anställdas 
gärningar är belöningssystem. Belöningssystem är tänkta att skapa motivation och öka 
effektiviteten hos de anställda, blir de anställda mer produktiva är det lättare för företaget att 
nå de uppsatta målen. Forskning har visat att det kan vara svårare att motivera personal med 
monotona arbetsuppgifter eftersom det arbetet kan anses tråkigt. Syftet med denna uppsats är 
därför att förklara belöningssystemets inverkan på motivation hos anställda med monotona 
arbetsuppgifter och att beskriva belöningssystemets inverkan på företagets måluppfyllelse. 
Syftet är även att beskriva vilken innebörd lokala ledningens agerande har för att 
belöningssystemet ska fungera. För att uppnå detta syfte har vi genomfört en fallstudie på 
SSAB Tunnplåt. Data har erhållits genom en intervju med en person ur ledningen samt genom 
enkäter till anställda med monotona arbetsuppgifter. Denna studie har visat att 
belöningssystem har stor inverkan på prestationen och motivationen. Dock visade det sig att 
olika belöningsformer bidrar olika mycket till motivationen. Ytterligare resultat är att 
eftersom belöningssystem inspirerar de anställda till att prestera bättre, kan företag genom 
belöningssystem påverka de anställdas handlingar på så sätt att de bidrar till målen. Det 
huvudsakliga resultatet vi kommit fram till är att ledningen har en betydande roll för att 
belöningssystem ska ge de avsedda effekterna. Använder sig företag av belöningssystem bör 
de se det som ett hjälpmedel för att nå de uppsatta målen. För att detta ska fungera fullt ut bör 
det finnas en uttalad koppling mellan belöningssystemet och målen, som sedan kommuniceras 
ut i hela företaget. Ledningen bör även skaffa sig kunskap om hur belöningssystemet blir 
effektivt och det bör göras undersökningar på vilka motivationspreferenser anställda har. Om 
ledningen inte gör ovanstående saker kommer belöningssystemet antagligen inte fungera lika 
bra som det skulle kunna ha gjort. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
In today’s society there is fierce competition between companies on several markets. In order 
to exceed in this environment the company needs clear and specific goals. If the company is 
to succeed in reaching these goals they have to pay attention to the individuals within the 
company. To get the employees working towards the company’s goal is up to the 
management, and one means of control to achieve the goals through employee involvement is 
reward systems. Reward systems is utilized in order to create motivation and by doing so 
increase the effectiveness and productivity. If the employees become more productive it will 
be easier for the company to achieve its goals. Research has shown that it can be more 
difficult to motivate employees with monotonous tasks since this work can be considered as 
boring. The purpose of this thesis have been to explain the reward systems influence on 
employees motivation in monotonous work and to describe the reward systems influence on 
the company’s goals. The purpose has also been to describe what significance the local 
management acts have on the success of the reward system. To achieve this purpose we have 
conducted a case study on SSAB Tunnplåt. Data have been collected through an interview 
with a member of the management and through a questionnaire given to employees in 
monotonous work. This study has shown that reward systems have a great impact on 
performance and motivation. However, it also showed that different type of rewards 
contributes different to the motivation. Further findings was that since the reward system 
inspires the employees to perform better, the company can through reward systems influence 
the employees actions in a way that contribute to the company’s goals. The main result that 
we have reached is that management have a significant role in order to achieve the right 
effects of the reward system. If a company utilizes reward systems it should be seen as a tool 
to reach the overall goals of the company. There should be a stated connection between the 
reward system and the company goals that is communicated throughout the company in order 
to get this to function to completely. The management should also attain knowledge in how to 
make the reward system effective and investigations should be carried out about what 
motivational preferences the employees have. If the management doesn’t perform the matters 
discussed above, the reward system will probably not work as well as it could have had.   
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INLEDNING 

1. INLEDNING 
Detta inledande kapitel börjar med en problemdiskussion om belöningssystem. Vår 
problemdiskussion leder fram till undersökningsfrågorna och syftet med uppsatsen och 
slutligen förklaras de viktigaste definitionerna.  

1.1 Problemdiskussion   
Den hårdnande konkurrensen i omvärlden har gjort det allt svårare för företag att överleva. 
Eftersom de konkurrerar om både kunder och arbetskraft har det blivit viktigare för företag att 
använda sig av väl fungerande styrmedel och även att framstå som en attraktiv arbetsgivare 
(Ax, Johansson & Kullvén, 2002). Det är ofta brist på personal inom vissa kompetensområden 
samtidigt som rörligheten ökar generellt och därför finns det ett ökat intresse av att prova 
olika typer av stimulerande styrmedel för medarbetarna. Dessa kan användas för att stimulera 
anställda att utföra sina arbetsuppgifter så som företaget önskar (Svensson, 2001).  
 
Ett styrmedel företag kan använda är belöningssystem (Ax et al, 2002). Det är ett väldigt 
vanligt styrmedel och det finns belöningssystem i alla företag eftersom de anställda dagligen 
värderas för sin insats. Belöningssystemet kan innehålla många olika typer av belöningar. Det 
kan vara allt ifrån visad uppskattning och aktiviteter till pengatillskott och befordran 
(Svensson, 2001). Belöningar i form av pengatillskott är ofta förekommande och även den 
vanliga lönen kan sägas vara en del av belöningssystemet (Svensson & Wilhelmson, 1988).  
 

Några av anledningarna till varför belöningssystem används är för att försöka öka 
produktiviteten och framstå som en attraktiv arbetsgivare (Svensson, 2001). I DN skriver 
Björling (2000) att företag ofta använder belöningssystem som lockbete. Han menar även att 
genom den tydliga kopplingen mellan arbetsinsats, företagets värdering och lönekuvertet ska 
företagets produktivitet och lönsamhet öka. Detta eftersom det skapar lojalitet och får 
personalen att stanna kvar och ”dra åt samma håll” (ibid.).  

För att uppnå ökad produktivitet kan det även krävas att göra personalen motiverad vilket är 
ett av belöningssystemets syften (Svensson, 2001). Motivation är ett stort problem företag står 
inför idag och det är viktigt för ledningen att försöka förstå vad som motiverar personal och 
hur man kan uppnå motivation. Vad man som person tycker är motiverande skiljer sig 
beroende på bland annat kön, ålder, inkomstnivå, typ av arbete och/eller organisationsnivå. 
Det som motiverar individer på en nivå i en organisation kanske inte motiverar de som är på 
en annan nivå (Wiley, 1997).  Det kan vara svårare att motivera produktionspersonal med 
monotona arbetsuppgifter. Detta eftersom dessa arbetsuppgifter kan anses tråkiga och även 
stressande (Robbins, 2003). Katzenbach & Santamaria (1999) instämmer i detta påstående. 
De hävdar även att det finns svårigheter med att motivera sådan personal mot ökad effektivitet 
och produktivitet eftersom att de ofta arbetar enbart för lönen och inte känner personlig 
tillfredställelse med arbetet. Detta gör att de inte bryr sig speciellt mycket om hur det går för 
företaget. 
 
Det är väldigt viktigt hur ledningen ser på arbetet som ska utföras och på dem som ska utföra 
det. För att skapa högre motivation hos de anställda längre ner i hierarkin måste ledningen 
skapa förtroende hos de anställda (Svensson & Wilhelmson, 1988). Kohn (1993) konstaterar 
att företagsledningar har en stark tro på belöningssystem och att de tror att det kan användas 
till att motivera personalen. Men han menar att belöningssystem kanske inte alltid fungerar. 
Han tror att anledningen till att företagets ledning litar på att belöningssystem fungerar är att 
de inte tar sig tid att undersöka sambandet mellan belöningssystem med produktiviteten och 
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moralen på arbetsplatsen. Björling (2000) tar upp att det finns olika åsikter om 
belöningssystem verkligen ökar motivationen och därmed produktiviteten. Det är svårt att 
avgöra hur mycket av ett företags framgång som är ett resultat av belöningssystem eller om 
det beror på andra faktorer. I Svenska dagbladet konstaterar Öberg (2004) att belöningar och 
högre löner uppskattas men det leder inte till att de som får det kommer att arbeta hårdare 
eller bli duktigare och effektivare eftersom de redan från början vill göra bra ifrån sig. Alltså 
kommer motivationen med andra ord inifrån. Han hävdar även att belöningssystem till och 
med kan göra så den inre motivationen minskar för arbetet och alltså vara kontraproduktiv. 
Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand (2002) anser däremot att belöningssystemen har 
kommit för att stanna och det är av stor strategisk betydelse att erbjuda väl fungerande sådana. 
Företag har nyckeln till framgång om de har en god affärsidé, skickligt företagande, 
varumärkesbyggande och rätt belöningssystem. Men Öberg (2004) menar att det bör funderas 
på ifall systemen ska finnas överhuvudtaget. Anthony & Govindarajan (2003) hävdar istället 
att om belöningssystem upprättas kan man motivera personalen och därmed även få dem att 
arbeta mot specifika mål. På detta sätt kan man uppnå målöverrensstämmelse, vilket innebär 
att målen för individerna i organisationen ska stämma överens med organisationens mål. De 
menar även att ledningens styrsystem borde bli utformade och drivna med principen att 
beakta målöverensstämmelse. 
 
Det råder delade meningar om belöningssystem påverkar motivationen och om det kan 
medverka till produktivitet och därmed måluppfyllelse. Det kan dessutom vara extra svårt att 
göra det med personal som har monotona arbetsuppgifter. Undersökningsfrågorna som 
kommer att studeras är därför:  

• Vilken betydelse kan belöningssystem ha när ett tillverkande företag vill motivera 
underställd personal med monotona arbetsuppgifter i en produktionsavdelning? 

• Hur påverkar belöningssystemet måluppfyllelsen i ett tillverkande företag som har 
underställd personal med monotona arbetsuppgifter? 

• Hur viktig är den lokala ledningens agerande i ett tillverkande företag som har 
underställd personal med monotona arbetsuppgifter för att belöningssystemet ska 
fungera så bra som möjligt? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att: 
• Förklara belöningssystemets inverkan på motivation.  
• Beskriva belöningssystemets inverkan på företagets måluppfyllelse. 
• Beskriva vilken innebörd lokala ledningens agerande har för att belöningssystemet ska 

fungera så bra som möjligt.  

1.3 Definitioner 
Med belöningssystem menar vi arbetsgivarens verktyg för att belöna arbetstagaren, genom 
monetära och/eller icke-monetära belöningar. Monetära belöningssystem är belöningar i form 
av bl.a. lön och vinstandelssystem. Icke-monetära belöningar är belöningar i form av bl.a. 
beröm, uppskattning, hälsovård, träning, aktiviteter och utvecklingsmöjligheter. Med 
personal (anställda) menar vi de som arbetar på produktionsavdelningen alltså de som är 
längst ner i hierarkin. Monotona arbetsuppgifter betyder enformiga arbetsuppgifter.  

Mål uttrycker vad som är viktigt för företag och vad de strävar efter. Måluppfyllelse innebär 
att företaget når sina uppsatta mål. Motivation är en drivkraft att åstadkomma någonting.  

 2



METOD 

2. METOD 
I detta kapitel redogörs först för metodsynsätt, undersökningsstrategi, litteratursökning och 
datainsamlingsmetod. Vi kommer sen att förklara varför vi valde det aktuella 
undersökningsobjektet och respondenterna. Efter det beskrivs vilket tillvägagångssätt som 
använts. Slutligen beskrivs analysens genomförande och metodproblemen. Syftet med detta 
kapitel är att precisera det arbetssätt som använts vid studien. 

2.1 Metodsynsätt 
Denna uppsats har till största del ett analytiskt synsätt om man utgår ifrån Arbnor & Bjerke 
(1994). Detta beror på att en del av vårt syfte är att försöka förklara hur belöningssystem 
påverkar motivation. Det är en objektiv verklighet som förklarats och detta har vi gjort genom 
att utgå från tidigare litteratur och försökt hitta orsak-verkan samband mellan olika variabler. 
Sen har vi undersökt om teorin stämmer med undersökningen eller om den ska falsifieras. 
Uppsatsen har även ett litet inslag av aktörssynsättet som innebär att förstå och beskriva om 
man utgår ifrån Arbnor & Bjerke (1994). Detta har vi eftersom vi ansåg att det behövs för att 
kunna uppfylla syftet med uppsatsen på bästa sätt. För att kunna reda ut problemet kring 
belöningssystemets inverkan ansåg vi det nämligen betydelsefullt att se problemet ur två olika 
perspektiv. Vi har tonvikten på medarbetarperspektivet men belyser även ledarperspektivet 
eftersom det är betydelsefullt för att få bra svar på forskningsfrågorna. Detta görs även för att 
se om det skiljer sig i något avseende, alltså undersöka likheter och olikheter mellan de två 
perspektiven.  

Denna uppsats innehåller både kvalitativ undersökning och kvantitativ undersökning.    
Denscombe (2000) menar att en bra undersökning har inslag av båda.  Den första delen av 
empiriundersökningen utgörs av kvalitativ undersökning eftersom få undersökningsenheter 
används och dessa undersöks på djupet (Merriam, 1994). Detta gjordes med hjälp av en 
intervju som satte respondenten i fokus (Holme och Solvang, 1991). Sedan analyserades detta 
genom ord (Denscombe, 2000). En annan anledning till varför vi valde att använda kvalitativ 
undersökning var för att det gav oss möjlighet att se det totala sambandet och att det skulle ge 
oss en mer fullständig bild (Seymour, 1992). Den andra delen av empirin utgörs av kvantitativ 
undersökning. Detta eftersom den innefattar lite mer storskaliga studier med hjälp av enkäter 
som sedan analyseras genom siffror (Denscombe, 2000). 

2.2 Undersökningsstrategi 
Vår undersökning bygger på en fallstudie av ett företag. Fallstudie tyckte vi var lämpligast att 
använda för att få ut mest av vår undersökning. En av anledningarna till detta är att 
utgångspunkten med fallstudier enligt Denscombe (2000) är att den inriktar sig på bara en 
enda undersökningsenhet. Vi har inriktat oss på en enhet, men valt att undersöka två olika 
perspektiv, ledningens och medarbetarnas. En nackdel med fallstudier är att man kan 
ifrågasätta trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån resultatet (Denscombe, 2000). 
 
Fallstudier bygger ofta på information som är kvalitativ vilken hämtas från intervjuer, 
observationer och dokument av olika slag framhäver Merriam (1994). Men den är även 
kvantitativ då man använder sig av enkäter som vi gjorde i detta fall. Strategins 
bakomliggande motiv är att den ena metodens svaga sidor ofta är den andras starka sidor 
(ibid.).  

I fallstudier uppmuntras det dessutom att använda olika typer av data och olika 
forskningsmetoder enligt Denscombe (2000). Detta passade bra för vår uppsats eftersom vi 
använde flera olika metoder för att samla in den empiriska informationen. Denscombe (2000) 
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anser även att detta sannolikt ökar kvalitén i undersökning och man ser saken ur olika 
perspektiv vilket gör att man förstår ämnet på ett bredare och fullständigare sätt. Detta gav oss 
möjlighet att kontrollera och jämföra så vi kunde bekräfta eller ifrågasätta de olika resultaten. 
Med detta sätt fanns även möjlighet att upptäcka hur olika delar påverkar varandra. Merriam 
(1994) anser att man som observatör kan utnyttja alla fördelar med olika metoder och ändå ha 
kontroll över dess nackdelar om man kombinerar metoder, vilket benämns triangulering. 

2.3 Litteratursökning 
Enligt Denscombe (2000) bör alla undersökningar som anses vara forskning börja med en 
litteraturöversikt. Vi genomförde en litteraturstudie för att få ökad kunskap om vårt 
ämnesområde, där vi studerade böcker och vetenskapliga artiklar. Böckerna har vi till större 
delen funnit i LUCIA som är Luleå tekniska universitets biblioteks databas och på 
stadsbiblioteket i Luleå. De vetenskapliga artiklarna har vi sökt i databaser som Emerald, 
Ebsco, JSTOR och Science Direct. De sökord vi använt oss av är belöningssystem, 
bonussystem, motivation, reward system, agentteorin, routine task, monotonous task, routine 
work, compensation systems, agency theory och manufacturing.  

2.4 Datainsamlingsmetoder 
Både intervju och enkätundersökning användes som datainsamlingsmetoder. En personlig 
intervju användes under undersökningens första empiriska del. Vi ansåg att detta var lämpligt 
eftersom personliga intervjuer enligt Denscombe (2000) ger en djupare inblick och att vi på så 
sätt får en ökad förståelse för hur företaget använder sig av belöningssystem. Avsikten med 
intervjuer är att inta en annan människas perspektiv menar Merriam (1994), vilket vi önskade 
göra. Detta passade även eftersom vi har använt intervjun för att komplettera frågeformuläret. 
Med hjälp av intervjun skaffades detaljer och det djup som behövdes för att vara säkrare på att 
frågeformuläret skulle innehålla relevanta frågor (ibid.).  
 

Vid intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som behandlades under 
mötet. Dessa frågor var öppna och formulerade så att den intervjuade skulle kunna utveckla 
sina egna tankar och det fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Då intervjun utfördes visste vi 
inte exakt hur företagets belöningssystem fungerade, vilket ledde till att vi var flexibla och 
ändrade frågorna och frågornas ordningsföljd under processens gång. Detta kan liknas vid 
delvis strukturerade intervjuer enligt Merriam (1994). Tillvägagångssättet där är att intervjun 
styrs av ett antal frågor som ska utforskas men man har inte bestämt vare sig ordalydelse eller 
ordningsföljd (ibid.).  

Vi ville göra en beskrivande undersökning bland grupper av personal på 
produktionsavdelningen på företaget. Detta innebär att vi i den andra empiriska delen använde 
oss av gruppenkäter om man utgår från Dahmström (2000). Fördelar med detta är enligt henne 
att många personer kan undersökas, det går snabbt och det blir ett litet bortfall. Nackdelarna 
kan vara att det finns risk att de som fyller i enkäten blir påverkade av gruppledaren och 
kamraterna och att det inte är möjligt att kontakta de tillfrågade för att förtydliga oklara svar 
(ibid.). När vi gjorde urvalet till vår enkätundersökning var våra urvalsenheter grupper av 
anställda som arbetar på två olika produktionsavdelningar. Detta är ett klusterurval enligt 
Dahmström (2000). Varför detta urval gjordes var för att vi önskade göra undersökningen hos 
grupper med liknande monotona arbetsuppgifter, för att se om det skilde sig någonting inom 
gruppen eller mellan de två olika grupperna. Vi siktade på att få 45-50st ifyllda enkäter 
eftersom urvalet enligt Denscombe (2000) bör innehålla minst 30 personer för att man ska 
kunna använda det till analyser.  
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Enkäter (se bilaga 2) delades ut till de anställda på produktionsavdelningarna eftersom det 
handlar om ett stort antal respondenter, om vi istället använt oss av intervjuer hade det 
antagligen blivit för tidskrävande. Enligt Merriam (1994) har enkäter fördelen att de kan ge en 
stor mängd data för en relativt liten kostnad. Ytterligare en anledning till att vi valt enkäter är 
för att de är lättare att arrangera än exempelvis personliga intervjuer (ibid.). Enkäten 
utformades med fasta och halvöppna frågor. Den viktigaste fördelen med fasta frågor är den 
bestämda strukturen i respondentens svar, som förser forskaren med information i enhetlig 
längd och i en form som på ett enkelt sätt låter sig kvantifieras och jämföras (Denscombe, 
2000). Det finns även nackdelar med fasta frågor. En av dessa är att respondentens möjlighet 
att ge svar som reflekterar det verkliga förhållandet eventuellt inte finns om frågorna är av 
komplicerad art. Ett annat är att om svarsalternativen inte stämmer överrens med 
respondentens inställning till ämnet, så kan det leda till frustration hos respondenten (ibid.). 
Detta togs i beaktande och vi använde oss därför som ovan nämnts även av halvöppna frågor, 
där det ansågs befogat. Dessa var i grunden utformade som fasta frågor, men respondenten 
hade möjlighet att utveckla sitt svar och i vissa frågor hade de möjlighet att skriva in andra 
alternativ än de fasta svarsalternativen. 

2.5 Val av fall 
Företaget vi har undersökt är SSAB Tunnplåt. Iden till att studera just detta företag fick vi 
genom att de blivit uppmärksammat i media för att de säger sig kunna motivera sin personal 
så att de trivs väldigt bra på företag. I en artikel på SSAB Tunnplåts hemsida kan man läsa att 
SSAB inte ligger i toppen över drömarbetsplatsen bland arbetssökande men att de som arbetar 
där trivs förträffligt bra. Detta har gett SSAB en topplacering på listan över de företag där 
anställda trivs bäst vilket enligt SSAB visar att de har en spännande och intressant 
arbetsmiljö. Artikeln tar även upp att ”bilden av SSAB som ett tråkigt företag kanske finns 
kvar som en förutfattad mening hos många studenter och att det i så fall är ett ”lyxproblem” 
men när de väl börjat jobba här visar det sig snabbt att det växer fram en hög trivselfaktor. Det 
har flera egna undersökningar inom SSAB visat.” I en annan artikel på SSAB Tunnplåts 
hemsida kan man läsa ” Datorer ingår i varje del av produktionen och mycket av arbetet sköts 
från moderna kontrollrum. Arbetet sker ifrån målstyrning. Det betyder att alla medarbetare är 
med och diskuterar olika mål, och att de följer upp resultaten”. I en annan artikel på SSAB:s 
hemsida (2001) står att ”det bästa sättet att skapa motivation och förståelse för den väg vi valt, 
är att klart och tydligt beskriva de mål vi har och hur vi kan nå dem”. På SSAB finns det även 
ett belöningssystem som gynnar de anställda. I Norrbottens Kuriren (2006) kan man läsa att 
det utgår en belöning på hela 20 000 kronor till de anställda eftersom företaget 2005 gjorde en 
vinst på 5,6 miljarder kronor. Vi ville därför undersöka belöningssystemets inverkan på 
motivationen hos de anställda med monotona arbetsuppgifter och belöningssystemets 
inverkan på måluppfyllelsen. Det var möjlighet att göra en studie på detta företag då det är 
beläget i Luleå kommun. Vi kunde genomföra intervjuer (ansikte mot ansikte) eftersom vi 
befann oss i samma kommun vilket även gjorde det ekonomiskt genomförbart.  

2.6 Val av respondenter 
Kontakten med SSAB började med att vi på deras hemsida hittade ett nummer man kunde 
ringa om man hade allmänna frågor om examensarbeten. När vi ringde dit förklarade vi vårt 
ämnesval och att vi önskade göra en undersökning om bland annat företagets 
belöningssystem. Vi frågade vem de tyckte vore lämpligast att intervjua om detta. Vi fick då 
tips om att intervjua en representant från ledningen, som ansågs vara den lämpliga att 
intervjua då det gällde vårt ämne (Merriam, 1994). Denne person var Tommy Öhlund som är 
förhandlingschef på en enhet som heter lagar och avtal och är insatt i företagets 
belöningssystem. Att intervjua någon i företagsledningen är bra eftersom man enligt 
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Denscombe (2000) får mer djupgående insikter i ämnet och den informationen kan samlas in 
från ett färre antal informanter. När valet av respondenter till enkäterna skulle göras frågade vi 
Tommy Öhlund vem vi kunde prata med som kunde hjälpa oss genomföra 
enkätundersökningen och vilken enhet som hade mest monotona arbetsuppgifter. Han 
rekommenderade att vi skulle prata med Tommy Enbom på råjärnsenheten och med Rune 
Elenius på underhållet. Dessa personer är ledare över anställda med monotona 
arbetsuppgifter.   

2.7 Tillvägagångssätt  
Eftersom det redan finns relevanta teorier kring ämnet utgick vi ifrån belönings-, motivations- 
och mål teorier och gick sedan vidare med empirisk undersökning, vilket är ett deduktivt 
angreppssätt menar Artsberg (2003). På detta sätt kunde vi jämföra hur väl dessa teorier 
stämmer överens med det materialet vi hämtat från verkligheten och syftet var att testa eller 
utöka befintlig teori.  

När vi läst oss in på teorin konstruerade vi en intervjuguide och en enkät. Dessa behandlades 
av vår handledare och vi använde även testpersoner som besvarade intervjuguiden och 
enkäterna. Detta gjordes för att kunna avgöra om de var begripliga och möjliga att använda i 
vår undersökning.  

Sedan kontaktades företaget och Tommy Öhlund tackade ja till att delta i vår undersökning 
genom en intervju och vi bestämde tid och plats för mötet. Han godkände även att vi kunde 
göra en enkätundersökning på företaget Intervjuguiden skickades till honom några dagar i 
förväg så han kunde förbereda sig. Intervjun ägde rum den 26 april 2006 på SSAB Tunnplåts 
huvudkontor och varade i ungefär en och en halv timme. Intervjun startades försiktigt med 
frågor som rörde deskriptiv information om respondenten själv och gick sedan in på den 
företeelse som vi studerat (Denscombe, 2000). Vi var båda närvarnade för att sedan kunna 
diskutera med varandra och se att vi uppfattat de svar vi erhållit lika.  Intervjun spelades efter 
förfrågan in med diktafon för att minimera risken att vi skulle missa något som respondenten 
sagt, samtidigt som anteckningar fördes. Av respondenten fick vi tillåtelse att återkomma med 
eventuella funderingar, eller om vi behövde andra kompletterande uppgifter.  När intervjun är 
genomförd är det enligt Merriam (1994) viktigt att registrera informationen för att kunna 
analysera det. Därefter måste man på ett så bra sätt som möjligt försöka avgöra den 
framkomna informationens kvalité. Direkt efter intervjun lyssnade vi av det inspelade 
materialet och skrev ner de erhållna svaren, detta för att lättare få en överblick inför den 
senare analysen.  

Efter intervjun kontaktades Tommy Enbom på råjärnsenheten och Rune Elenius på 
underhållet och det bestämdes att enkätundersökningen skulle göras 3:e maj. Enkäterna 
skickades till dem båda så de visste vad det handlade om. När enkätundersökningen ägde rum 
delade vi ut enkäterna till all personal på de enheterna vi besökte. Vi lyckades uppnå vårt 
uppsatta mål med mellan 45-50 insamlade enkäter. Då vi besökte SSAB Tunnplåt visste vi 
inte hur många som befann sig på de avdelningar vi skulle besöka. När vi kom dit visade det 
sig att 47 anställda var på plats och alla dessa svarade på vår enkät. Inget individbortfall 
uppstod således. Vi fick dock ett partiellt bortfall, vilket enligt Dahmström (2000) innebär att 
vissa frågor i enkäten inte besvarades eller besvarades felaktigt. Det kan finnas flera orsaker 
till varför vi fick denna form av bortfall, en av dessa kan vara att enkätens karaktär var ganska 
omfattande, vilket kan ha lett till att de anställda helt enkelt inte orkade besvara alla frågor, 
eller att de kände sig stressade och ville tillbaka till produktionen. Andra orsaker kan ha varit 
att vissa är negativt inställda till belöningssystemet, eller att de anser att frågor som rör 
pengar, som belöningssystem och lön är privat och att de därför inte valde att besvara vissa 
frågor.  
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2.8 Analysens genomförande 
Analysen av vår uppsats började med att vi efter enkätundersökningen sammanställde allt 
material genom att vi kodade alla svarsalternativ, dvs. tilldelade alla svarsalternativ siffror 
som vi sen förde in i tabeller. Utifrån dessa tabeller utformades sen diagram till alla svaren för 
att kunna analysera dem. De diagram som visade på de relevantaste resultaten och sambanden 
valdes sedan ut. Efter det jämfördes materialet från enkäterna med materialet från intervjun 
för att se om uppfattningarna var olika eller om resultaten verkade stämma med varandra. 
Efter det jämfördes det empiriska materialet med teorin för att se om teorin verkade stämma 
eller om den skulle falsifieras och slutligen drogs slutsatser för att besvara syftet. 

2.9 Metodproblem 
När man gör en undersökning kan det vara svårt att avgöra kvalitén på denna. Man kan testa 
om en undersökning har hög kvalitet genom att använda reliabilitet och validitet.  
 
Validitet 
Validitet innebär ungefär att data och metoder är ”riktiga”. Huruvida forskningsdatan 
reflekterar sanningen, reflekterar verkligheten och täcker de avgörande frågorna. Eftersom vi 
använt flera metoder erhöll vi olika typer av data om samma ämne och detta ökade sannolikt 
kvaliteten i undersökningen. Det gjorde det möjligt att se saken ur olika perspektiv. Det 
gjorde det även möjligt att försöka kontrollera resultaten från en metod mot resultaten från en 
annan. Det gjorde det alltså möjligt att bekräfta eller ifrågasätta resultaten.  Om man kan se 
saker ur olika perspektiv och har möjligheten att bekräfta resultatet kan det öka validiteten i 
datan. Det bevisar inte att vi har ”rätt” men åt analysen ger det ett starkt stöd (Denscombe, 
2000).  
 
Då vi kontaktade SSAB Tunnplåt var vi noga med att berätta vad vår uppsats handlade om, 
detta gjordes för att få bättre möjlighet att intervjua en person med stor kunskap om företagets 
belöningssystem. Detta kan ha ökat vår validitet eftersom att vi fick ”rätt” respondent. 
 
Vi skickade över intervjuguiden till respondenten i förväg, så denne visste vad intervjun 
skulle handla om. Detta gjordes för att stärka validiteten i vårat arbete eftersom respondenten 
kunde förbereda sig och ge ingående svar på våra frågor. Man kan dock se detta från en annan 
synvinkel, då respondenten visste vilka frågorna var inför intervjun, kunde denne förbereda 
svar som framställde företaget väldigt positivt, vilket hade kunnat påverka validiteten 
negativt. Vi tror dock inte att detta var fallet.  Detta grundar vi på att vi under intervjun, fick 
uttömmande svar, som var både negativa och positiva om företagets belöningssystem. 
 
Genom att vi hade direkt kontakt med respondenten under intervjun innebar det att vi hade 
bättre möjlighet att kontrollera data beträffande riktighet och relevans under tiden och detta 
bidrar till att validiteten ökar. För att täcka in de avgörande frågorna har en 
undersökningsfråga och ett syfte upprättats.  
 
Då vi utförde intervjun antecknade vi, var noga med att lyssna på vad respondenten sa och 
använde oss av en diktafon för att inte missa något viktigt i konversationen. Efter intervjun 
skrev vi ner allt ord för ord. Detta kan ha ökat validiteten, då ingen viktig information blev 
bortglömd.  
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Reliabilitet 
Reliabilitet kan sägas vara huruvida forskningsinstrumenten är neutrala och om 
undersökningen vid andra tillfällen skulle ha gett samma resultat. Om kvalitativ forskning 
används, vilket det gör till stor del i denna uppsats, är forskaren en integrerad del i 
forskningen. (Denscombe, 2000). För att öka reliabiliteten har vi försökt redogöra för 
undersökningens mål, syfte och teorier. Förklarat hur forskningen genomfördes och förklarat 
varför beslut fattats.  
 
Uppsatsen innehåller inslag av aktörsynsättet och när man använder aktörsynsättet används ej 
reliabilitetskontroll, därför har vi ej i denna del beaktat detta. Detta beror på att ett socialt liv 
som antas vara i ständig transformerande rörelse med subjektiv status låter sig inte undersökas 
på ett ”reliabelt” sätt. Detta anses inte som någon brist utan ett bevis på att aktörsynsättets  
grundläggande föreställnings ramar är relevanta (Arbnor & Bjerke, 1994).
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3. TEORI   
Teorikapitlet behandlar relevanta teorier inom det ämnesområde vi valt, dessa teorier ligger 
till grund för vår undersökning. Kapitlet inleds med teori om belöningssystem. Därefter 
behandlas teori om hur belöningssystemet påverkar motivation och olika motivationsteorier 
tas upp för att utreda vad som påverkar motivationen. Sedan fortsätter kapitlet med att 
behandla hur belöningssystemet är kopplat till företagets mål. Slutligen kommer en 
sammanfattning av teorikapitlet.     

3.1 Belöningssystemets syften 
Svensson (2001) hävdar att det i alla tider varit en viktig drivkraft att ha möjligheten att bli 
belönad för sina insatser och att belöningar till viss del handlar om behovet av att synas, bli 
uppmärksammad och få känna sig betydelsefull. Ett av syftena med belöningssystem menar 
han är att skapa motivation. Andra viktiga uppgifter belöningssystemets har att stimulera till 
ökad effektivitet och kvalitet, stimulera kompetensutveckling och nya arbetsformer.  

London & Higgot (1997) säger att huvudtonvikten på belönings- och erkännande processen är 
att stimulera de anställdas engagemang i de kulturella förändringarna. Detta görs för att sträva 
mot kontinuerlig förbättring och syftar till att känna igen de individer som är ett exempel på 
önskvärt beteende som strävar mot företagets kvalitetsmål. 

Cacioppe (1999) menar att belöningssystem kan sägas tillföra det ”lim” som håller ihop hela 
gruppmodellen. Det hjälper till att motivera gruppmedlemmarna att lyckas med visionen och 
målen. Belöningar och erkännande kan också hjälpa till med att förbättra relationer genom att 
uppmuntra styrelsen och arbeta mot gemensamma mål.  

3.1.1 Olika belöningsformer och vad de kan baseras på.  
Belöningssystem finns på alla arbetsplatser oavsett om det är medvetet eller inte, det kan vara 
genomtänkt eller ogenomtänkt, systematiskt eller osystematiskt (Svensson, 2001). Detta beror 
på att de anställdas prestationer bedöms och värderas dagligen och utifrån det belönas eller 
bestraffas de. Belöningssystemet är ofta byggt på tradition och har ofta växt fram successivt 
och kan sägas vara en del av organisationens kultur (Svensson & Wilhelmson, 1988). 
Svensson (2001) framlägger att belöningar kan vara materiella, immateriella, omedelbara eller 
långsiktiga, individuella eller kollektiva. Exempel på belöningar är beröm från chefen, nya 
spännande arbetsuppgifter, stimulerande resor, konferenser, utbildning, mer pengar i lön och 
vinstdelning. 
 
Ickemonetära belöningar  
Svensson (2001) åsyftar att nyare förmåner är att vissa företag erbjuder sina anställda 
kostnadsfri rådgivning anonymt dygnet runt, de anställda får upp till ett års utbildning med 
bibehållande av 30 % av lönen, gratis hälsokontroller och bra pensionsförmåner. Cacioppe 
(1999) tar upp att företag även kan använda sig av monetär belöning för högre produktivitet.   
 
Lön 
Svensson & Wilhelmson (1988) anser även att lönen är ett betydelsefullt belöningssystem 
men att den oftast uppfattas som en självklarhet och inte som en belöning. Lönen är ett viktigt 
uttrycksmedel för de flesta, det viktigaste för många till och med. Svensson (2001) framhäver 
att pengar givetvis inte är allt här i livet. Det är även viktigt för de anställdas motivation att bli 
uppskattad och trivas i en god gemenskap, att de tror på det de gör och att de kan se att det 
leder till vettiga resultat. Eftersom lönen är kvantitativ och lätt att jämföra är den det 
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tydligaste uttrycket för arbetsgivarens värdering av arbetet. Cacioppe (1999) menar att det är 
viktigt för företag att förstå att de kan använda pengar som drivfjäder och använda belöningar 
som motivationsknep och även kommunikationsredskap. 

Det är troligt att man inte tycker att lönen är rättvis eftersom många anser att den egna lönen 
inte är rättvis i förhållande till vad andra får. Det är alltid någon som har bättre betalt utan att 
ha gjort sig förtjänt av det. Vi jämför oss oftare med dem som har högre lön än dem som har 
lägre. Men vad rättvis lön är, är en mycket intressant fråga och svaret är inte självklart, utan 
det finns många olika sätt att se på rättvisa. Att lönen ska öka för att man blir äldre är det 
någon som tycker. Andra tycker att högre utbildning ska ge bättre lön. Vissa tycker att man 
ska ha bättre lön ju fler tjänsteår man har, vilket också är en vanlig företeelse. Lika lön för 
lika arbete betyder samtidigt olika lön för olika arbete. Det måste beaktas hur lönen påverkas 
av arbetets innehåll, svårighetsgraden, hur mycket man anstränger sig och resultatet av 
ansträngningarna (Svensson, 1997). 
 
Vinstdelning 
Bra och rättvis lönesättning är en metod som kan användas för att konstruera en företagskultur 
som bygger på samarbete mellan de anställda och att få dessa att prestera bättre genom att de 
har ett högt engagemang i företaget. En annan metod är vinstdelning. Denna metod innebär att 
de anställda får en del av företagets vinst, vilket leder till att de blir mer intresserade av 
företagets finansiella framgång och planer. Belöningssystemet är oftast av kollektiv art och 
betalas ut då företaget nått en viss vinst (Thorpe & Homan, 2000).   
 
Katzenbach & Santamaria (1999) anser att det kan vara svårt att få anställda med monotona 
arbetsuppgifter att frambringa prestation och ha högt engagemang i företaget. Orsaken till 
detta är att de anställda ofta tycker att arbetet är tråkigt i längden och att de därför enbart 
arbetar för lönen och inte bryr sig särskilt mycket om hur det går för företaget. Lunden (1995) 
menar att de anställda sällan är negativt inställda till vinstdelningssystemet. Men eftersom alla 
i företaget oftast får ta del av systemet och även erhåller lika stor del av vinsten, oavsett 
prestation, så kan det leda till att det uppfattas som orättvist. Har en anställds prestation starkt 
bidragit till företagets vinst och denne person anser att andra inte bidragit lika mycket, känner 
sig denna orättvist behandlad. Brandes, Dharwadkar & Lemesis (2003) menar att om den 
anställde upplever att belöningssystemet är rättvist, så blir denna motiverad, men om den 
anställde inte kan påverka belöningen personligen kan den istället uppfattas som orättvis. 
Anthony & Govindarajan (2003) påpekar att om den anställde inte anser att denna själv kan 
påverka belöningen, som vid vinstdelning får denne även svårare att se en koppling mellan 
prestationen och utfallet.  
 
Vad som är rättvist upplevs olika. En rättvis bedömning för den ene kan vara höjden av 
orättvisa för den andre. Belöningarna uppfattas olika av personer i personalen och även av 
ledningen beroende på vem som får dem och om det skapar avundsjuka kan det ge negativ 
effekt. I praktiken måste alltså hänsyn tas till vad som allmänt på en arbetsplats uppfattas som 
rättvist. För att belöningssystemet ska fylla sin funktion måste det accepteras. Det är därför 
viktigt att man bearbetar attityder och värderingar så att organisationens resultat sätts i 
centrum. På någon av följande principer kan uppfattningen om vad som är rättvist grundas på:  

 
Förtjänstprincipen:  
• Fördelning efter kapacitet grundar sig, oavsett om det är fråga om ursprunglig talang 

eller något som förvärvats genom erfarenhet, på bedömning av individens förmåga.  
• Fördelning efter ansträngning innebär att man belönas efter hur länge och hårt man 

ansträngt sig för att utföra en uppgift, oavsett hur man lyckas.  
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• Fördelning efter effektivitet betyder däremot att man får ersättning för vad man 
presterat, oavsett vilken ansträngning detta krävt.    

 
Jämlikhetsprincipen:  
• Principen lika chans betyder att det är lika stor chans för alla att få tillgång till 

nyttigheter och resurser.  
• En fördelning efter principen lika behandling innebär att alla ska få lika mycket av 

olika resurser. 
• Fördelning enligt principen lika utfall innebär att slutliga resultatet eller utfallet ska bli 

lika gynnsamt för alla.                                                 (Svensson & Wilhelmson, 1988).  
 

3.1.2 Andra viktiga faktorer för ett fungerande belöningssystem 
God förankring bland medarbetarna behövs för att en belöning ska innebära en stimulans till 
utveckling i arbetet. Normer bör utvecklas för vilka prestationer som är effektivitets 
befrämjande för att människor ska vara motiverade, och därmed känna arbetstillfredsställelse 
och bidra till ökad effektivitet. Anställdas beteende styrs av belöningarna och vad som sker i 
en organisation beror på vilka handlingar som belönas. Man måste alltså ändra på sitt 
belöningssystem om andra handlingar ska utföras (Svensson, 2001).  
 

Belöningssystem är vanligtvis mest effektiva om de har en koppling till den enskildes 
prestationer och sätt att arbeta och inte enbart till ett större kollektiv (Smitt el al 2002). Man 
ska även vara medveten om att de bästa avsikterna kan slå fel. Därför bör belöningarna 
användas med inlevelse i hur mottagaren reagerar på belöningssystemets konkreta utformning 
och att det används helhjärtat (Svensson, 2001). Ledarna måste också vara villiga att 
experimentera, behålla det som funkar, rätta till det som inte fungerar och ge ansträngning och 
resurser till belöningsprogrammet så att det fungerar igenom hela organisationen (Cacioppe, 
1999). 

Värderingar som styr belöningarna är dessvärre otydliga, föga diskuterade och ofta outtalade. 
På många håll upplever de anställda godtyckliga och slumpmässiga uttryck för belöningar. På 
andra fungerar belöningssystemet slentrianmässigt eller stelbent (Svensson & Wilhelmson, 
1988). 

3.1.3 Koppling mellan prestation, belöning & mål 
Ledningen bör lägga märke till de anställdas prestationer och visa att de värdesätts för att de 
anställda ska bli motiverade. Det är även nödvändigt att kunna relatera de uppnådda resultaten 
till ett på förhand fastställt krav dvs. ett mål för att inte värderingen ska uppfattas som 
slumpartad (Svensson, 2001). Att skicka tydliga signaler genom belöningssystem om vad som 
kommer att belönas påverkar företagets kultur. För kommunikation kring ett belöningssystem 
finns det två grundläggande uppgifter. De anställda måste veta vad företaget förväntar sig för 
prestation och veta vad för slags belöning de får. Chanserna är desto större att 
belöningssystemet ger den avsedda effekten ju tydligare styrelsen och ledningen är på de 
punkterna. Om man inte har kommunicerat belöningssystemet finns det inte (Smitt et al., 
2002). Skapa väl fungerande rutiner är nödvändigt för att informera de anställda om 
resultatutfallet. Alla behöver regelbundet och snabbt få veta hur resultatet utvecklas och det 
ska vara lätt att få veta det. Detta ökar engagemanget och intresset för företagets resultat 
(Svensson, 2001). 
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Belöningssystemet är misslyckat om de anställdas beteende och engagemang inte påverkas. 
Då ökar företagets kostnader utan att något presteras i gengäld. Återkopplingen är viktig 
eftersom det ibland är ett långt tidsspann mellan prestationen och belöningen vilket kan göra 
att engagemanget hos de anställda kan avta (Smitt et al, 2002). 

Cacoippe (1999) hävdar att resultat dessvärre visar att arbetare allmänt ser litet samband 
mellan deras prestation och de belöningar de erhåller. Detta måste därför beaktas om företag 
vill att belöningar ska motivera de anställda och på så sätt nå företagets mål. Företagets 
affärsstrategi och mål behöver vara stöttat av arbetargruppens kultur, dess roller, 
nyckelkompetenser och belöningssystem. Därför är det viktigt att belöningsstrategierna 
regelbundet blir modifierade och rättade för att kunna möta företagets affärsstrategier och mål 
och samtidigt ta hänsyn till företagskulturen och de kompetenser som krävs.    

3.1.4 Uppföljning & justering av belöningssystemet 
Belöningssystemet behöver hela tiden utvärderas och anpassas till ändrade förutsättningar. 
Både uppföljning och utvärdering är bra medel som bör användas för att kontrollera graden av 
måluppfyllelse. Detta görs för att kunna ge återkoppling, erkännande/beröm och annan 
belöning till dem som har gjort arbetet (Svensson, 1997).  

Företag bör utforma ett flexibelt belöningssystem eftersom det ofta är komplicerat att ändra 
strukturen på det. Det finns nämligen stor risk att man behöver göra en justering eftersom det 
är svårt att förutse alla effekter det kommer att få. Svårigheter finns med att veta hur det 
kommer att fungera rent tekniskt, vad det kommer få för effekter på de anställda och även 
omvärldsförändringar är svåra att förutse. Det är med andra ord av stor vikt att följa upp och 
justera systemet för att kunna skapa motivation och måluppfyllelse (Smitt et al. 2002).  
 

3.2 Motivation 
Motivation är det största problemet som företag står inför idag. Ledningen måste förstå vad 
som motiverar de anställda. Detta är nödvändigt för att kunna förbättra produktiviteten och 
slutligen kunna säkerställa företagets framgång. På grund av detta måste företag göra 
undersökningar för att få insikt om vad deras anställda har för motivationspreferenser. På 
detta sätt kanske företag skulle få konkurrenskraftiga fördelar genom att ha motiverade, 
produktiva arbetare och de anställda skulle erhålla de arbetsrelaterade belöningar de värderar 
högst (Wiley, 1997). Blumberg & Gerwin (1984) berättar att operatörer som arbetar med 
monotona övervakningsuppgifter sällan är tillfredställd med många viktiga aspekter av deras 
arbete. De känner att det är för liten variation i deras uppgifter, att de inte förstår innebörden 
av deras arbete, att de får för lite feedback och upplever inte arbetet meningsfullt. Att skapa 
motivation hos dessa är viktigt eftersom deras ansträngning fortfarande kan påverka kvalitén 
och kostnaden för produktionen genom deras övervakning. Det har visat sig att företag anser 
att deras största problem är att skapa motivation hos dessa. Att skapa motiverande och 
tillfredställande löner upplevs som komplicerat eftersom det är svårt att avgöra exakt hur 
mycket varje person gör. Arbetsinsikten är alltså inte så stor i arbeten som utgörs av 
övervakning och detta gäller speciellt för processoperatörer. Vissa anställda kanske gör mer 
saker än vad som framgår och därför sätts lönen på en lägre nivå än den skulle. Detta leder till 
att den personen inte kommer bli motiverad om denne inte erhåller den lön den själv tycker 
sig förtjäna (ibid.).  
 
I de flesta fall avgörs de anställdas arbete av tre saker. Dessa är förmåga, arbetsförhållanden 
och motivationen. Om en anställd saknar förmåga, kan man övervinna det med lämplig 
träning. Om det är ett problem med arbetsförhållanden kan man ändra på dessa för att främja 
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bättre prestationer. Men om det är motivationen som är problemet, är lösningen mer komplex 
och mer utmanande. För motivationsproblem är de anställda den bästa källan för att få 
information. Man måste kontinuerligt fråga anställda vad som får dem att vilja arbeta och 
prestera bra. Deras svar kan leda till att chefen omorganiserar jobb, ökar lönen, ändrar på 
arbetsförhållandena eller ger mer beröm för jobb som är väl utförda. Nyckeln till det hela är 
att chefer undviker antagandet att vad som motiverar dem, även motiverar de anställda 
(Wiley, 1997). 

Forskningsresultat om motivation visar följande: I en rapport om levnadsförhållanden som 
SCB gjort redovisas olika mått på frihet och inflytande i arbetet. Intervjupersonerna har bland 
annat ombetts välja endera av följande påståenden om sitt arbete:  

• Det här jobbet är som alla andra jobb. Man går dit men det enda som betyder något är 
lönen (= Instrumentell inställning) 

• Det här jobbet är det något speciellt med. Förutom lönen ger det mig en känsla av 
personlig tillfredställelse. (= Personlig tillfredställelse) 

 
Undersökningsresultatet från 7000 intervjuer visar att av samtliga har 27 % en instrumentell 
inställning, medan 67 % talar om personlig tillfredställelse. Det är klart vanligare bland män 
än bland kvinnor med den instrumentella inställningen. Mellan olika samhällssektorer är 
skillnaden betydande, inom varuproducerande industri är den instrumentella inställningen 
vanligare, medan personlig tillfredställelse överväger inom undervisning, sjukvård och 
socialtjänst (Svensson & Wilhelmson, 1988). 

Wiley (1997) menar att studier som är gjorda på anställda och vad de anser motiverar dem 
visar att det blir allt vanligare att det anses betyda mest att ha bra lön. Blumberg & Gerwin 
(1984) anser däremot att de som arbetar med monotona arbetsuppgifter som t.ex. operatörer 
anser att lön inte motiverar så mycket. Men det är oklart för ledningen vad som skulle kunna 
vara en bra basis för belöning. Vanliga motivationsmetoder som belönar efter hur mycket som 
produceras fungerar inte när resultatet av produktionen mest är maskinkontrollerat. Överlag 
borde belöningen utgå för god planering, organisering och koordinering. De skulle motivera 
de anställa att minska kostnaderna genom att förbättra maskintillbehören och minska spill och 
reklamation. Belöningar skulle alltså istället vara baserade på att lära sig nya färdigheter, 
vilket leder till att arbetarna får mer variation i arbetet då de kan ha mer arbetsrotation. 
Bergqvist (1994) påpekar att människor strävar efter att maximera sin ekonomiska nytta och 
menar att ett starkt samband finns mellan arbetsprestation och ekonomisk belöning. Om 
prestation kopplas direkt till ersättning av ekonomiskt slag antas människor bli mer benägna 
att arbeta och effektiviteten höjs.  
 
Svensson (2001) hävdar att det finns ett dubbelriktat samband mellan arbetstillfredsställelse, 
motivation och effektivitet (se bilaga 3). De som känner tillfredställelse i sitt arbete blir 
motiverad att göra ett ännu bättre arbete och effektiviteten ökar därmed. Den som känner att 
effektiviteten ökat blir mer motiverad och känner då mer arbetsstillfredställelse. Utan att vara 
motiverad kan man troligen inte vara effektiv eftersom den motiverade satsar mer helhjärtat 
och är mer engagerad.  Belöningar har med andra ord en funktion som förstärker motivationen 
för ökad effektivitet. 

Ekwall (1988) i Kindberg et al (2004) menar att människor som arbetar med monotona 
arbetsuppgifter kan känna arbetstillfredsställelse utan att känna motivation i arbetet. Han 
påpekar att det ofta redovisas i genomförda studier om arbetstillfredsställelse att fastän arbetet 
är monotont och det är begränsad frihet intar de anställda en positiv inställning till arbetet. 
Orsaken till att de anställda ändå känner arbetstillfredsställelse beror på att de har låga behov 
av psykologisk stimulans och positiva upplevelser under arbetstiden. De räknar i stället med 
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att tillgodose dessa behov på fritiden. Ett annat skäl till att anställda med monotona 
arbetsuppgifter känner arbetstillfredsställelse är god kamratanda. I fall de har trivsamma 
relationer på arbetsplatsen kan det medföra att de bortser från eventuella brister i 
arbetssituationen.  

3.2.1 Vrooms förväntningsteori 
Enligt Vrooms förväntningsteori motiveras individen mer av arbetet om det kan leda till en 
belöning som denne strävar efter. Chansen att målen för ett belöningssystem skall nås bör 
alltså öka ju mer åtråvärd belöningen är för personalen, ju mer den anställde kan påverka de 
variabler som man mäter, ju oftare information ges om utfallet i förhållande till budgetmålet 
och ju mer den anställde litar på att spelreglerna följs. Förväntningsteorin framhåller alltså 
inte några enskilda faktorer, som till exempel lön och arbetsförhållanden som avgörande för 
motivationen. Den handlar istället om att olika individer har olika värderingar och motiveras 
på olika sätt av samma faktorer (Bergkvist, 1994).  

3.2.2 Målsättningsteorin 
Forskning om målsättningsteorin startade under den senare delen av 1960-talet. Dess grundare 
var Locke. Teorin fokuserar på vad effekten blir på prestationer när olika mål sätts upp. 
Teorin baseras på iden att människor motiveras då de har mål att arbeta mot. Forskare har 
funnit att prestationerna ökar då specifika, hellre än vaga mål sätts upp, där feedback på 
måluppfyllelsen leder till större prestation än avsaknad av feedback. Sätts ett svårt, men 
uppnåeligt mål brukar det ofta leda till bättre prestationer än om de mål som sätt upp är lätta 
(Francesco & Gold, 2005). 

3.3 Mål 
En organisation består av en grupp människor som arbetar tillsammans för att uppnå vissa 
gemensamma mål (Anthony & Govindarajan, 2003). För att få bättre möjligheter att använda 
belöningar krävs det att företaget har en tydlig målbild, eftersom en obefintlig eller diffus 
målbild leder till osäkerhet i arbetet. I och med detta kan konflikter uppstå om hur man ska 
arbeta och det blir då svårare att bedöma resultaten. Belöningar kan på så sätt förstöra 
samarbetet på arbetsplatsen. Ett konkret, tydligt och realistiskt mål är av största vikt eftersom 
det innebär en utmaning. Alla har dessutom rätt att få känna den tillfredställelse det innebär 
att ha lyckats med att nå ett mål. Resultaten måste kunna identifieras och jämföras för att 
belöning ska kunna utgå (Svensson, 2001). 

Ytterligare en anledning till varför det är viktigt att målen är kända av alla är för att det är 
ledningen som sätter de övergripande målen och dessa mål sammanfaller inte alltid med de 
enskilda medarbetarnas personliga mål och yrkesambitioner. Målen behöver alltså vara kända 
av alla för att de anställda ska kunna ställa sig bakom målen och känna att det är rättvist att 
belöningar delas ut med dem som grund (Svensson & Wilhelmson, 1988).  
 

När företagsledningens arbetar med styrning innefattar det ett samspel mellan individer. 
Ledningen måste ta hänsyn till individerna i företaget och inte bara organisationens mål. I 
organisationer finns det ofta olika chefer och arbetare på olika nivåer och dessa kan dessvärre 
sätta upp olika mål och strategier. Ledningens roll är därför att försöka påverka deltagarna i 
organisationen att förverkliga organisationens strategier och mål.  Det centrala problemet med 
kontroll är att förmå personalen att arbeta med en strävan mot deras personliga mål på sätt 
som hjälper organisationen nå deras mål. Målöverensstämmelse innebär alltså att sträva efter 
att målen som individerna i organisationen har ska stämma överens med organisationens mål 
så långt som möjligt (Anthony & Govindarajan, 2003). Belöningssystem ska påverka de 
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anställdas handlingar så att de bidrar positivt till organisationens nödvändiga resultat och 
uppsatta mål. Det ska även stödja visionen, affärsidén och målen och stämma med 
organisationens kultur (Svensson, 2001).  

I denna ofullständiga värld är det självklart att fullständig överensstämmelse mellan 
individuella mål och organisationens mål inte existerar. Detta eftersom individerna vanligtvis 
vill ha en så hög kompensation som de bara kan få, medan organisationen bara kan sätta 
lönerna och liknande på en viss nivå för att fortsätta gå med vinst. Så ett tillfredställande 
kontrollsystem ska åtminstone inte uppmuntra individer att agera mot vad organisationen vill 
uppnå. Många exempel finns även på belöningssystem som inte belönar beteende som leder 
till organisationens måluppfyllelse (Anthony & Govindarajan, 2003).   

 
Ledningen är av stor betydelse för om motivation skapas hos de anställda och om företaget 
ska nå sina mål. Följande samband finns ofta mellan anställdas motivation och 
förtroende/respekt för chefen. Högt förtroende för chefen = Högt motivationsindex, Lågt 
förtroende för chefen = Lågt motivationsindex. Många anser att den bästa belöningen är att ha 
en bra chef (Svensson & Wilhelmson, 1988). 
 

Enligt Anthony & Govindarajan (2003) behandlar agentteorin relationen mellan principalen 
och agenten. Denna relation uppkommer när principalen som är uppdragsgivaren anställer 
agenten för att utföra en uppgift och i och med detta delegerar beslutsfattande till agenten.  
Principalen förväntar sig att agenten kommer att agera i hans intresse. En av huvuddelarna i 
agentteorin är principalen och agenten har olika preferenser och mål. De menar att 
utmaningen för principalen är att motivera agenten till att vara så produktiv som denne skulle 
ha varit om den själv varit ägare. Agentteorin förutsätter att alla individer agerar efter 
självintresse. Agenter anses bli tillfredsställda inte bara genom finansiell kompensation, utan 
även från andra förmåner, såsom mycket fritid, attraktiva arbetsförhållanden och flexibla 
arbetstider. Principaler är däremot bara intresserade av den finansiella avkastningen från 
dennes investering i företaget. För att reducera dessa skilda åsikter kan man använda sig av 
belöningssystem, vilket förhoppningsvis leder till att individerna motiveras att uppnå 
målöverensstämmelse (ibid.). 

3.4 Sammanfattning av teorikapitlet  
Belöningssystem används för att belöna anställda för deras insatser. Systemet är tänkt att 
bland annat skapa motivation, stimulera anställdas engagemang och öka effektivitet och 
kvalité. Det kan även vara tänkt att uppmuntra lagarbete. Syftet med belöningssystemet är att 
det ska hjälpa företag att uppnå visionerna och målen. 
 
Oavsett om det är medvetet eller inte finns det belöningssystem på alla arbetsplatser eftersom 
de anställdas prestationer dagligen bedöms. Belöningarna kan utgå i många olika former. 
Dessa kan vara icke- monetära belöningar, lön och vinstdelning. Icke-monetära belöningar är 
t.ex. beröm, aktiviteter, förmåner och utbildning.  Lönen kan sägas vara en viktig del av 
belöningssystemet eftersom det är det tydligaste uttrycket för arbetsgivarens värdering. 
Vinstdelning innebär att de anställda får en del av företagets vinst. Vinstandelssystem är tänkt 
att skapa engagemang och produktivitet hos personalen men hos personal med monotona 
arbetsuppgifter kan detta vara svårt eftersom arbetet kan ses som tråkigt. För att dessa 
belöningar ska fungera är det en fördel att det upplevs som rättvist och vad som upplevs som 
rättvist skiljer sig från person till person. Företag bör ta hänsyn till vad som allmänt på en 
arbetsplats uppfattas som rättvist för att lösa detta problem. Andra faktorer som är avgörande 
för att belöningssystemet ska fungera är att företaget måste belöna de handlingar som de vill 
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ska hjälpa till med att uppfylla belöningssystemets syfte. Det behövs god förankring så de 
anställda förstår belöningssystemets syfte och hur det fungerar. De anställda måste också veta 
vad företaget förväntar sig för prestation och vad det är för slags belönings de får. Även 
återkoppling behövs för att belöningssystemet ska fungera så bra som möjligt. 
Belöningssystemet behöver även följas upp och justeras ibland varför det kan vara bra att göra 
systemet flexibelt.  
 
Ett av belöningssystemets syften är som ovan nämnts att skapa motivation men att skapa 
motivation är ingen lätt uppgift. Detta beror på att olika saker motiverar olika människor. 
Beroende på bland annat kön, ålder och arbetsuppgifter kommer belöningssystemet att 
påverka de anställda på olika sätt. Att skapa motivation hos anställda med monotona 
arbetsuppgifter kan vara svårt. Alla har olika behov de vill ha tillfredställda, därför bör 
företaget undersöka vad just deras anställdas behov är för att belöningssystemet ska skapa 
motivation. Om ledningen klarar av denna uppgift kan det hjälpa dem att nå de uppsatta 
målen. Hos anställda med monotona arbetsuppgifter kan företaget kanske inte använda 
motivationsmetoder som belönar efter hur mycket som produceras. Detta beror på att det 
eventuellt inte fungerar eftersom resultatet av produktionen mest är maskinkontrollerat. Utan 
belöning kanske ska baseras på andra faktorer för att göra dem motiverade.  
 
Målen i företaget behöver vara klara, specifika och informerade ut till de anställda för att de 
ska förstå vad de arbetar mot och för att belöningssystemet ska fungera. Detta behövs även för 
att de anställda ska kunna ställa sig bakom målen och känna att det upplevs som rättvist att ha 
dem som grund till belöningarna som utgår. Ledningen måste alltså både ta hänsyn till 
individerna och målen för att belöningssystemet ska fungera. Detta är även nödvändigt för att 
de ska uppnå målöverensstämmelse, vilket kommer att hjälpa företaget att bli framgångsrikt 
och konkurrenskraftigt. 
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4. Empiri  
Detta kapitel inleds med en kort presentation av SSAB Tunnplåt. Därefter presenteras den 
intervju vi gjort med en person i ledningen, Tommy Öhlund. Slutligen presenteras resultatet 
av enkätundersökningen vi gjort via medarbetarna på produktionsavdelningen på SSAB 
Tunnplåt. 

4.1 SSAB Tunnplåt 
SSAB Tunnplåt är ett dotterbolag till SSAB svenskt stål och ingår i deras koncern. SSAB 
Tunnplåt är nordens största tunnplåtstillverkare och en av de ledande i Europa när det gäller 
utveckling och tillverkning av höghållfasta stål. Stål produktionen är en högteknologisk 
process och den ställer höga krav på material och arbetsmetoder (www.ssabtunnplåt.se).  

4.2 Intervju med Tommy Öhlund på SSAB Tunnplåt 
Tommy Öhlund är socionom i botten och har arbetat på SSAB som förhandlingschef på en 
enhet som heter lagar och avtal sedan 1990. Hans specialitet är arbetsrätt och de förhållanden 
som rör arbetsgivare – arbetstagare, såsom löner, löneförhandlingar och anställningsvillkor 
inom SSAB Tunnplåt. 
 
Belöningssystemets syfte  
Enligt Öhlund är syftet med belöningssystem att det ska stimulera till högre produktivitet och 
effektivitet, samt skapa intäkter för företaget. Han menar att det är viktigt att alla på företaget 
är medvetna om när det går bra för SSAB. Är de medvetna om detta blir de anställda mer 
engagerade och om företaget går bra leder det till att det blir extra pengar över till 
belöningssystemet. Han menar att SSAB ser på belöningssystemet och lönesystemet som ett 
styrsystem och vill med hjälp av det påverka de anställda att öka produktionen så ledningen 
kan styra verksamheten åt det håll de önskar. Öhlund berättar att SSAB:s belöningssystem, 
förutom lön är ett vinstandelssystem som har funnits sedan 1994. De började med 
vinstdelningssystem eftersom det var ett tryck på att höja lönerna utöver avtalet. Företaget 
gjorde bra vinster och det var svårt att motivera till varför de anställda inte skulle få ta del av 
resultatförbättringen, när aktieägarna fick det.    
 
Olika belöningsformer och vad de baseras på 
Enligt Öhlund har SSAB många olika former av belöningar. Dessa är lön, vinstandel och 
ickemonetära belöningar. 
 
Lön 
Enlig Öhlund ses lön som ett belöningssystem. Vem som får vilken lön avgörs i 
lönerevisionen och i förhandlingar med de fackliga organisationerna för de som låter sig 
företrädas av dessa, eller öga mot öga mellan chef och anställd. På företaget finns en 
lönetrappa, det är ett lönesystem där man vandrar uppåt då man skaffar sig mer kompetens.  
Det ska vara ansvar och befogenheter som är avgörande vid lönesättningen. Han pekar stark 
på att de anställda på SSAB har en bra lön och att det finns många möjligheter till att höja 
denna. Han menar att ”det är ett välbeställt släkte, de som arbetar på SSAB” 
 
Vinstandel  
Enligt honom innebär vinstandelssystem att de anställda får en andel av vinsten om företagets 
vinst överstiger ett visst belopp. I systemet finns det ett tak som i senaste bolagsstämman 
bestämdes till 30 000 kr. Dessa pengar utbetalas dock inte till de anställda direkt efter att 
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vinsten konstaterats, de förvaltas först av en vinstandelsstiftelse och utbetalas 3,5 år efter att 
de har tjänats in. Öhlund menar att det är pga. skattetekniska skäl, så att företaget ska slippa 
betala skatter och sociala avgifter på hela beloppet. När de anställda erhåller vinstandelen 
betalas en löneskatt på beloppet med 25 %, så det slutgiltiga beloppet de anställda erhåller är 
ungefär 24 000 kr. Många anställda upplever systemet som tråkigt, de flesta vill erhålla 
vinstandelen så fort som möjligt.  
 
Öhlund berättar att vinstandelen är lika stor för alla på företaget. En hel vinstandel utbetalas 
om den anställde varit närvarande på företaget mer än 92,5% av den arbetstiden som gäller för 
en heltidsanställda Har en anställd varit frånvarande av olika anledningar så minskar 
vinstandelen i takt med det. Öhlund menar att det inte finns några nackdelar eller orättvisor 
vad gäller belöningssystemet. Han grundar sitt påstående på att alla får lika stor vinstandel 
och det borde upplevas som totalt rättvist.   
 
Icke-monetära belöningar 
Enligt Öhlund har SSAB även ett flertal icke-monetära belöningar. Några av dessa är beröm, 
aktiviteter vid sidan av jobbet, fri läkarvård, fria mediciner, tandvård som är betald med 60 %, 
hemförsäkring, fritidsförsäkring, friskvårdsanläggning, en mängd olika hobbyverksamheter 
och klubbar. Men även om det finns en mängd icke-monetära belöningar är Öhlund övertygad 
om att de monetära belöningarna motiverar bäst. 
 
Öhlund menar att aktiviteterna utanför arbetet och många andra av de icke-monetära 
belöningarna stärker lagandan. Han anser även att de finns inslag av detta i de monetära 
belöningarna. Detta påstående grundar han på att många av de anställda har bred kunskap och 
får lönepåslag eftersom att de är mer användbara och kan ersätta varandra vid frånvaro. Han 
menar således att detta leder till att laget fungerar på ett bättre sätt.  
 
Tidigare bonussystem 
Öhlund berättar att det tidigare funnits belöningssystem som baserades på produktionsutfall 
och liknande saker. Dessa bonussystem har varit av kollektiv karaktär. Om de anställda 
producerade visst mycket fick de tillägg per timme, men det var svårt för den enskilde att 
påverka det individuellt. Han tyckte personligen inte att det var ett särskilt bra system. Enligt 
honom ska ett belöningssystem vara konstruerade på ett sådant sätt att de anställda kan 
påverka det på ett påtagligt och påvisbart sätt. De anställda ska kunna se resultatet av den 
egna arbetsinsatsen i ett belöningssystem, det ska vara raka rör.  
 
Viktiga faktorer för ett fungerande belöningssystem 
Öhlund anser att belöningssystemet både är individuellt och gruppbaserat. Man kan genom att 
öka sin kompetens vandra uppåt i lönetrappan, vilket han ser som individuellt och 
vinstdelningen får de kollektivt. Det är enligt honom bra att ha båda delarna i företaget.  
 
Han anser inte att belöningssystemet direkt leder till samarbete. Det enda han tror kan påverka 
lite är att människor som har bred kompetens får lönepåslag för att de kan hoppa in på olika 
enheter vid t.ex. frånvaro. Detta leder enligt Öhlund till att lagandan stärks. 
  
Han är lite osäker på om det är några problem med nuvarande belöningssystem, men tar upp 
att lönetrappan borde se lite annorlunda ut eftersom den har så ojämna steg. Han berättar att 
den är väldigt snabb i början och sen lite långsammare. Så man höjer sin lön i början utan att 
man på ett påtagligt sätt förbättrar sin arbetsprestation.  
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Öhlund menar att belöningssystemet ibland kan leda till konflikter. De anställda kan ibland 
tycka att aktieägarna får en för stor del av vinsten. De anser istället att de borde erhålla en 
större vinstandel eftersom att det är de som arbetat hårt och genom det har företaget gått bra. 
Men han förstår inte då varför de anställda inte skaffar sig egna aktier i företaget.  
 
Koppling mellan prestation, belöning, strategi & mål 
Öhlund menar att det inte finns någon uttalad koppling mellan företagets mål och strategi till 
belöningssystemet. Men han menar att det finns en outtalad koppling men att det nog inte är 
någon som har tänkt på det. Inte ens de som varit med och utformat strategin, marknadsfört 
den eller de som inrättat belöningssystemet. Men han påpekar att alla belöningar ju egentligen 
är tänkta att stötta affärsmålen. ”Vi vore ju som en gratis bank om vi betalade ut belöningar 
utan att få något för det”. 
 
Han berättar att SSAB inte får ut information om koppling till belöningssystem till anställa på 
produktionsavdelningen men däremot vad gäller strategin och målen. Han berättar att SSAB 
nyligen tagit en strategi för 10 år framåt bland annat om vad de ska satsa på i SSAB Tunnplåt. 
Denna information fick alla 1300 anställda i omgångar genom presentationer från 
företagsledningen och via intranätet finns det hela tiden information om hur produktionen går.  
 
Han menar trots detta att de anställda förstår till 100 % hur belöningssystemet fungerar 
eftersom att det är logiskt och enkelt, går företaget bra, så får alla ta del av det. Han tycker att 
det är viktigt att de anställda förstår vad som ger vilken belöning/lön. Han menar att 
prestationen är viktig för löneutvecklingen och att alla ska veta på vilka grunder lönen sätts. 
Då Öhlund talar om huruvida de anställda ser kopplingen till belöningssystemet menar han att 
även om de anställda inte anser sig kunna påverka det direkt så tror han att de förstår att det är 
viktigt att produktionen rullar. Funkar inte produktionen har de anställda inget att leva av. 
Öhlund anser att även ledningen har full kontroll på systemets verkan eftersom det är 
beroende på vinstens storlek.  
 
Uppföljning & justering av systemet 
Belöningssystemet följs upp varje år och det bestäms varje år hur högt taket ska vara. Det 
visar enligt Öhlund vad det har gett och hur löneutvecklingen varit. Han anser att 
belöningssystemet uppfyller sitt syfte eftersom det belönar efter vinst. De har ändrat på 
belöningssystemet under årens gång. Detta beror enligt Öhlund på att förutsättningar i 
företaget och omvärlden hela tiden ändras. Det de har ändrat på är taket i vinstandelssystemet 
och det har de höjt hela tiden. Detta har de gjort enligt Öhlund eftersom de har tyckt att 
vinstutvecklingen har varit så bra att medarbetarna borde få större andel. Han anser att en 
vidareutveckling av belöningssystemet alltid skulle vara önskvärd. Han tar upp att det gäller 
att hitta system och belöningar som verkligen gör det de är tänkta att göra, dvs. att stimulera 
effektivitet och produktivitet. Detta leder till att de mål företaget har lättare kan nås. När han 
förklarar hur det skulle kunna bli bättre menar han att de anställda aldrig kan få nog av 
motivation och att de ska ha en egenföretagares syn på det hela. Alltså att de anställda ser på 
det som att det är deras företag och att det är viktigt att det går bra och även att man skulle 
behöva få se resultatet mer omedelbart än vad man gör med nuvarande system som skiftar ut 
vinsten efter 3 år. Han tror att de anställda gärna vill ha pengarna rakt ner i fickan dagen efter 
att man konstaterat hur det gått för företaget.       
 
Motivation 
För Öhlund innebär ordet motivation att man känner att man bidrar med något, man blir 
motiverad av att få beröm, erhåller personalen detta anstränger de sig extra mycket. Lön är 
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enligt honom också viktigt, men han anser ändå att beröm och uppskattning motiverar mer än 
lön. Det som motiverar honom är att han känner sig uppskattad på jobbet och att han känner 
att han bidrar med något. Det han tror är viktigast för personal på produktionsavdelningen är 
att de har arbetskamrater som de trivs med. Han tror även att de blir motiverade av att de 
tjänar pengar och har hyfsade löner och anställningsvillkor. Han tror även att det som 
motiverar personalen på produktionsavdelningen är att produktionen går bra och att de 
anställda får gehör för synpunkter och tankar som de har på den dagliga verksamheten och att 
de har chefer som lyssnar på dem.  
 
Mål 
Öhlund anser att belöningssystem till viss del bidrar till att SSAB uppnår sina mål. Han menar 
att detta beror på att belöningssystemet är konfliktlösande, hade inte vinstandelssystemet 
funnits hade det varit en evinnerlig diskussion i samband med lönerevisionen. Argumentet 
som många anställda har, att om företaget går bra så borde lönen bli bättre, har de anställda 
tappat nu eftersom att de genom vinstandelssystemet får ta del av vinsten. SSAB kan på så 
sätt hålla löneutvecklingen på en rimlig nivå med omvärlden i övrigt. Detta gör att företagets 
konkurrenskraft stärks, genom att företaget får en annan kostnadsutveckling än vad som 
annars hade kunnat uppstå.  
 
Övrigt  
Det Öhlund vill tillägga är att han är säker på att de flesta anställda är oerhört tacksamma för 
att de har en så fin arbetsgivare som SSAB. ”De anställda förstår nog hur jäkla bra de har det 
med alla förmåner som bra lön och andra fördelar”. Han menar att ”vissa gnäller ibland”, men 
han tror ändå att de flesta anställda anser att SSAB är världens bästa arbetsgivare. Han 
påpekar att han inte säger det för att han är verksamhetsföreträdare, utan för att han helt ärligt 
tror att det är så.  

4.3 Enkätundersökning på SSAB  

Allmänna faktorer 
Av de 47 som deltog i enkätundersökningen var alla män och större delen av dem var över 41 
år. Hälften av dem var verkstadsarbetare och hälften av dem var processoperatörer eller något 
liknande. 80 % av dem har arbetat 15 år eller längre på SSAB. Det gick inte att urskilja några 
tydliga skillnader i undersökningen mellan de två olika arbetsgrupperna. 
 
Olika belöningsformer och vad de baseras på 
Lönen skiljer sig åt en del mellan arbetarna. 28 % har mellan 18 000 och 20 000 kr, de flesta 
(38 %) av dem har mellan 20 000 och 24 000 kr och 19 % av dem har mellan 24 000 och 30 
000kr. Resterande del hade under 18 000 kr. Undersökningen visade att 40 % av de tillfrågade 
var missnöjd med lönen, ca 50 % var ganska nöjd och någon utstickare var ganska mycket 
nöjd. När frågan ställdes om vad de anser att de blir belönad för i deras arbete angav 40 % att 
det var deras egen insats, 22 % att det var för hela koncernens insats och 19 % vardera att det 
var enhetens insats och annat.  
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Det skilde sig även mycket hur ofta de anser att de blir belönade. 34 % tycker att de blir 
belönad 1 gång per år och lika många anser att de nästan aldrig blir det. 15 % anser att de blir 
belönad flera gånger per år och 13 % anser att de aldrig får belöning. Resterande 4 % svarade 
ej på denna fråga (se diagram 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetarnas uppfattning om hur ofta de blir belönade

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Uteblivet svar 

Aldrig

Nästan aldrig

Vart annat år

1 gång per år

Flera gånger per år

%

Diagram 1 Medarbetarnas uppfattning om hur ofta de blir belönade 
 
Att de blir belönade i form av pengar, vilket de blir på SSAB är det nästan hälften av dem 
som anser. Många anser även att belöning är det de får i form av uppskattning, aktiviteter, 
friskvård och annat, exempelvis julskinka till jul.  
 
Det är däremot inte många som anser sig ha mycket bra eller bra kunskap om hur 
belöningssystemet fungerar (se diagram 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur väl medarbetarna anser sig känna till hur belöningssystemet fungerar
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Inte bra

%

Diagram 2 Hur väl medarbetarna anser sig känna till hur belöningssystemet fungerar  
 
Nästan 40 % anser att belöningssystem ska utgå ifrån vad hela företaget presterar, vilket 
stämmer med vad SSAB gör. Nästan 40 % anser att belöning ska utgå ifrån vad avdelningen 
presterar och resterande att det ska utgå ifrån individuell prestation. De flesta (27 %) anser att 
belöningen ska grunda sig på vinstandel, vilket belöningssystemet också gör i SSAB. Den 
näst viktigaste saken att grunda belöningen på tycker de är ansvarstagande och den tredje 
viktigaste tycker de att självständighet och samarbetsförmåga är. Minst viktigt tycker de att 
antal anställningsår och flexibilitet är. Lika många som tycker att belöningssystemet är 
rättvist, tycker att det inte är det, men det var även nästan lika många som uppgav att de inte 
visste om de tyckte att det var rättvist.  
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Koppling mellan prestation, belöning, strategi & mål 
Undersökningen visar att väldigt många inte tydligt ser ett samband mellan deras egen 
prestation och den belöning de erhåller. Hela 36 % anser att de inte alls kan se kopplingen och 
30 % anser att de knappt ser den. Ingen instämde helt att sambandet sågs. De resterande 30 % 
är uppdelade på att 21 % anser att de kan se ett litet samband och 9 % anser att de kan se ett 
lite tydligare samband. Resterande 4 % svarade ej på denna fråga.  
 
Motivation 
Frågan om vad som påverkar de anställda att bli motiverade visade att det som är mest viktigt 
är belöningar. En annan sak som verkar vara väldigt viktigt var att ha bra arbetskamrater. 
Minst viktigt är att ha utmanande arbetsuppgifter. Andra mer oviktiga saker är att ha bra 
relationer till överordnade och ha en möjlighet till befordran. För vissa verkar även belöningar 
vara oviktiga (se diagram 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad medarbetarna anser är viktigast för motivationen
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Diagram 3 Vad medarbetarna tycker är viktigast för motivationen 
 
Nästan hälften (47 %) anser att deras arbete både ger dem pengar och personlig 
tillfredställelse. 32 % gör det enbart för pengar och 15 % tyckte varken att deras arbete gav 
tillräckligt betalt eller personlig tillfredställelse. Resterande 6 % visste inte vad de tyckte i 
denna fråga (se diagram 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur medarbetarna ser på sitt arbete
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Diagram 4 Hur medarbetarna ser på sitt arbete   
 

 22



EMPIRI 

Mål 
Vad gäller hur insatta de ansåg sig vara i SSAB:s strategi och mål och om de ansåg att målen 
var klara och specifika så ansåg nästan alla att de var relativt insatta och att målen var klara 
och specifika. Däremot lutade det mer mot att fler inte ansåg sig kunna påverka om SSAB når 
sina mål. Vissa ansåg sig inte alls kunna det.  
 
Frågan om de tror att belöningssystemet medverkar till att SSAB når sina mål visade att de 
flesta (28 %) tror att det medverkar lite grann, 21 % tror det påverkar ganska mycket och 11 
% tror det medverkar mycket. Men 19 % tror även det medverkar väldigt lite och 17 % tror 
inte det medverkar till det alls. Resterande 4 % svarade ej på denna fråga. Så detta var väldigt 
olika beroende på vem man frågade (se diagram 5).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetarnas uppfattning om huvuvida belöningssystemet medverkar till 
att SSAB når sina mål
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Diagram 5 Medarbetarnas uppfattning om huruvida belöningssystemet medverkar till att SSAB når sina mål  
 
Belöningssystemets påverkan 
Belöningssystemet verkar påverka dem mest till att prestera mer, vilket den längsta stapeln 
visar. Men motivation och arbetsstillfredställelse påverkas också mycket av 
belöningssystemet (se diagram 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 6. Medarbetarnas uppfattning om hur belöningssystemet påverkar dem i arbetet  
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För att känna arbetstillfredsställelse visade det sig tydligt att lönen var allra viktigast, vilket 
den längsta stapeln visar. Även att ha bra arbetskamrater är viktigt och att se att arbetet ger 
resultat. De minst viktiga sakerna är att räcka till och ha kontroll över arbetssituationen (se 
diagram 7). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vad medarbetarna tycker är viktigast för arbetstillfredsställelsen
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Diagram 7. Vad medarbetarna tycker är viktigast för arbetstillfredsställelsen. 
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5. Analys 

I detta kapitel har vi att kopplat de teorier vi använt oss av i teorikapitlet med den empiriska 
undersökningen, samt analyserat detta. 

 

5.1 Belöningssystemets syfte 
SSAB ser på belöningssystem som ett styrsystem och vill med hjälp av det påverka de 
anställda att öka produktionen och effektiviteten så ledningen kan styra verksamheten åt det 
håll de önskar, dvs. skapa intäkter för företaget. Däremot verkar inte ledningen använda 
belöningssystemet för att skapa motivation, men de tror ändå att produktionen kan öka. Detta 
stämmer överrens med Svensson (2001) som menar att belöningssystemets viktigaste uppgift 
är att stimulera till ökad effektivitet. Även London & Higgot (2001) håller med om detta och 
tillägger att belöningssystem ska syfta till att företaget ska nå de uppsatta målen.  

5.1.1 Olika belöningsformer och vad de baseras på                                      
I SSAB:s belöningssystem ingår lön, vinstandelssystem och icke-monetära belöningar. Men 
alla dessa är inte uttalade som belöningar. Svensson (2001) styrker detta resonemang. Han 
menar att belöningssystem finns på alla arbetsplatser oavsett om det är medvetet eller inte. De 
anställdas prestationer blir dagligen bedömda och utifrån det blir de belönade. 
 
Lön 
Belöningssystemet på SSAB inkluderar alltså lönen, vilket kan stärkas genom Svensson & 
Wilhelmsson (1988) som menar att lönen är ett betydelsefullt belöningssystem, det kan vara 
det tydligaste och i många fall det viktigaste uttrycket för arbetsgivarens värdering. Cacioppe 
(1999) håller med om detta och påpekar att det även är viktigt för företag att förstå att de kan 
använda pengar som drivfjäder och använda belöningar som motivationsknep och även 
kommunikationsredskap. 
På SSAB finns det ett lönesystem som man kan klättra uppåt i då man skaffar sig mer 
kompetens. Detta är grundat på förtjänstprincipen för att göra det rättvist som Svensson & 
Wilhelmsson (1988) beskriver som fördelning efter effektivitet.  

 Hos anställda med monotona arbetsuppgifter visade det sig att det som mest bidrar till 
arbetstillfredsställelse är lönen, vilket är starkt relaterat till motivation. Wiley (1995) håller 
med om detta och menar att studier som är gjorda på anställda om vad de anser motiverar dem 
mest visar att det blir allt vanligare att det anses betyda mest att ha bra lön. Däremot verkar 
antagandet som Blumberg & Gerwin (1984) har inte stämma. De anser att de som arbetar med 
monotona arbetsuppgifter anser att lön inte motiverar så mycket.  

 
Att de anställda blir motiverade av lönen kan bero på att de kan se sambandet mellan den egna 
prestationen och utfallet. Många blir antagligen mer motiverade då lönen baseras på det man 
själv tillför företaget istället för att man ska behöva lita på att även andra gör det. Lönen 
verkar även motivera mycket eftersom den är betydelsefull för arbetstillfredsställelsen. Men i 
praktiken kan det kanske vara svårt att avgöra vilka anställda som presterar mer än andra och 
genom detta avgöra vilka anställda som ska ha vilken lön.  
 
SSAB menar att deras anställda har en bra lön. Men när de anställda på 
produktionsavdelningen blev tillfrågade om detta visade det sig att 40 % var riktigt missnöjd 
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med lönen. Detta stämmer överrens med Svensson (1997). Han menar att det troligtvis är 
många som skulle svara att de inte har för hög lön. Det är även troligt att man inte tycker att 
lönen är rättvis eftersom många anser att den egna lönen inte är rättvis i förhållande till vad 
andra får. Någon kanske tycker att den gör precis lika mycket som en kollega med högre lön, 
men alla de befogenheter och all den kunskap denne person har, kanske inte är så tydliga utåt. 
En annan orsak till att anställda inte tycker att de har tillräcklig lön kan vara att det ligger i 
människans natur att man alltid vill ha mer än vad man har, det är aldrig tillräckligt.  
 
Vinstandel  
SSAB:s belöningssystem innefattar även ett vinstandelssystem vilket avser att bidra till ökad 
effektivitet och produktivitet, vilket alla delar av belöningssystemet gör. Detta stämmer med 
Thorpe & Homan (2000) som menar att vinstandelssystem gör att de anställda presterar bättre 
genom att de har ett högt engagemang i företaget och detta belöningssystem är oftast av 
kollektiv art.  

Vinstandelen är lika stor för alla på företaget. Vinstandelssystemet är alltså grundat på 
jämlikhetsprincipen som Svensson & Wilhelmsson (1988) tar upp och förklarar som att alla 
har lika stor chans att få tillgång till nyttigheter och resurser för att göra det rättvist.  

SSAB menar att det inte finns några orättvisor eller nackdelar med systemet för att alla får 
lika stor del. Då de anställda på produktionsavdelningen blev tillfrågade om detta, visade det 
sig dock att bara 1/3 tyckte att det var rättvist, 1/3 att det var orättvist och 1/3 visste inte vad 
de tyckte. Trots detta visade det sig att de flesta ändå ansåg att belöningssystemet ska grundas 
på vinstandel. Detta stämmer med Lunden (1995) som anser att de anställda sällan är negativt 
inställda till vinstandelssystem, just på grund av att alla får lika stor del. Men att det kan 
uppfattas som orättvist eftersom alla får lika stor del oavsett prestationen. Om de anställda 
anser att det är rättvist blir de motiverade men om den anställde inte kan påverka belöningen 
kan det uppfattas vara orättvist påpekar Brandes et al.(2003). Resonemanget Blumberg & 
Gerwin (1984) har om att vanliga motivationsmetoder som belönar efter hur mycket som 
produceras inte fungerar när resultatet av produktionen mest är maskinkontrollerat behöver 
inte gälla i detta fall. Men det kanske skulle kunna fungera ännu bättre om belöningen i stället 
skulle utgå för god planering, organisering och koordinering som de tycker vore mer lämpligt.  

Tidsspannet mellan prestation och utbetalning av vinstandelen är 3,5 år. Enligt SSAB är det 
önskvärt från de anställdas sida att denna tid förkortas, men i nuläget kan inte de anställda 
påverka att belöningen erhålls fortare. Anthony & Govindarajan (2003) anser att det inte är till 
företagets fördel om inte de anställda kan påverka belöningen. Om de inte anser sig kunna 
påverka den, kan det vara svårt för dessa att se kopplingen mellan prestation och utfall. Att 
tiden mellan prestation och utdelning av vinstandelen är lång är enligt Smitt et al (2002) inte 
heller bra, det kan leda till att de anställdas engagemang avtar.  
 

Användning av vinstandelssystemet verkar vara ganska accepterat bland anställda på 
produktionsavdelningen eftersom de flesta anser att belöningen ska grunda sig på vinstandel. 
Anledningen till det kan vara att de anställda känner att de borde få ta del av vinsten när 
företaget går bra eftersom de varit med och arbetat mot det målet. Vad gäller hur rättvist 
systemet är blev det inget entydigt svar men många upplever att det inte är rättvist. Detta kan 
bero på att de inte själv anser sig kunna påverka så mycket hur utfallet blir. Orsaken till att 
många inte visste svaret på denna relativt enkla fråga tror vi beror på att många inte är insatta 
i hur systemet fungerar. Detta beror på att förankringen och informationen om 
belöningssystemet fungerar dåligt i nuläget. För att vinstdelningssystemet ska fungera fullt ut, 
bör företaget få ut mer information om belöningssystemet till de anställda. Det bör även göras 
undersökningar om vad som upplevs rättvist för att om det behövs kunna göra justeringar i 
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systemet. Vinstandelssystemet kan kanske öka motivationen på så sätt att företaget visar de 
anställda sin tacksamhet för att de gjort ett bra jobb när företaget går bra. Detta kan skapa 
lojala medarbetare vilket bidrar till effektivitet och att de anställda arbetar med företaget och 
inte bara för företaget eftersom de känner sig mer delaktiga. 

Icke-monetära belöningar 
SSAB har som redan nämnts även icke-monetära belöningar. Några av dessa är beröm, 
aktiviteter vid sidan av jobbet, fri läkarvård, olika försäkringar och hobbyverksamheter. Enligt 
SSAB bidrar inte dessa belöningar så mycket till motivation men många av dessa stärker 
lagandan. Cacioppe (1999) menar att belöningssystemet kan tillföra det ”lim” som håller ihop 
hela gruppmodellen och att detta hjälper till att motivera de anställda att lyckas med målen. 

Icke-monetära belöningar kanske kan skapa motivation, beroende på vad de anställda har för 
preferenser. Vissa kanske uppskattar att få träna gratis, medan andra inte uppskattar det. Detta 
skiljer sig mycket åt beroende på vad man har för intressen, familjesituation, ålder mm. 
Därför anser vi precis som SSAB att dessa kanske inte motiverar så många utan det stärker 
istället lagandan, däremot arbetar nästan alla för att få pengar, varför det vore lättare att 
motivera dem med just detta. 

Vilken form belöning utgår i från 
Bara hälften av de anställda anser att de blir belönade i form av pengar, vilket alla på SSAB 
blir. Många anser att icke-monetära belöningar utgår, vilket även finns enligt SSAB. Men som 
redan nämnts är de inte uttalade belöningar. Enligt Svensson (2001) är dessa belöningar 
relativt nya och vanliga. Enligt Svensson & Wilhelmsson (1988) kan belöningssystem sägas 
vara organisationens kultur och växer ofta fram successivt. 

Här i kan förklaringen ligga till varför de icke-monetära belöningarna ses som belöningar, 
även fast att de inte är uttalade. Dessa belöningar har vuxit fram, men är fortfarande så pass 
nya att de ännu inte hunnit bli uttalade, de anställda uppskattar kanske saker som beröm och 
tänker därför på det som en form av belöning.  

Vad de anställda tycker att belöningssystemet ska utgå ifrån 
Det uttalade belöningssystemet, vinstandelen, grundas på hela koncernen prestation. 40 % 
anser att detta är det bästa alternativet. 40 % anser att det ska utgå från respektive avdelnings 
prestation och resterande anser att det ska utgå från individuell prestation. De anställda ser det 
alltså inte på samma sätt som Smitt et al. (2002). De menar att belöningssystem oftast är mest 
effektiva om de har en koppling till den enskildes prestation och inte enbart till ett större 
kollektiv.  

Om man utgår från belöningssystemets vinstandelssystem så kan anledningen till varför 
individuell prestation inte är så viktig som teorin hävdar bero på att många anser att de ändå 
inte kan påverka så mycket själv. Exempel på detta kan vara processoperatörer som bevakar 
olika saker. Dessa arbetsuppgifter går inte att påverka i samma grad som de som t.ex. står och 
tillverkar någonting för hand. Det går lättare att arbeta snabbare, för att öka effektiviteten i fall 
det görs för hand men om maskiner används går det inte lika lätt att snabba på processen, för 
att få belöning. 

Vad de anställda anser utgör grunden för vilken belöning de får 
Många anser att deras egen insats utgör grunden för belöningen. Om man utgår ifrån lönen, 
vilken är en del av belöningssystemet, stämmer det bra med hur det är i verkligheten. Orsaken 
till att många verkar förstå detta är nog för att de blir mer engagerade av lönen eftersom de 
kan påverka denna del av belöningssystemet. Men det var bara 21 % som ansåg att de blev 
belönade för hela koncernens insats. Detta stämmer dessvärre inte med verkligheten, alla blir 
belönade för koncernens insats. Bara hälften av de anställda på produktionsavdelningen ansåg 

 27



ANALYS 

att de blir belönade i form av pengar Återigen lyser den dåliga informationen om 
vinstandelssystemet igenom. Kommunikationen verkar vara ganska bristfällig. Man kan fråga 
sig hur t.ex. vinstandelssystemet ska fungera om de anställda inte ens vet om vad de blir 
belönade för. Ledningen har med andra ord väldigt stor del i det hela. Varför belöna om det 
inte utgår information om varför företaget belönar.  

Det är även stora skillnader på hur ofta de anställda tycker att belöning utgår. Detta kan bero 
på att det utgår många slags belöningar. Lönen, förmåner och aktiviteter utgår vid olika 
tillfällen. Att vissa anser att belöning utgår ofta beror antagligen på att de förstår att 
belöningssystemet består av flera olika delar, medan de som anser att belöningar sällan utgår 
inte har förstått detta.  

5.1.2 Andra viktiga faktorer för ett fungerande belöningssystem 
Belöningssystemet är både individuellt, då de anställda kan vandra uppåt i lönetrappan genom 
att öka sin kompetens och kollektivt då de erhåller vinstdelningen. Detta överensstämmer med 
Svensson (2001) som säger att belöningarna både kan vara individuella och kollektiva. Enligt 
Svensson & Wilhelmsson (1988) måste belöningssystemet anses som rättvist för att kunna 
accepteras och man måste därav ta hänsyn till vad som uppfattas som rättvist på en 
arbetsplats.  

Innebörden av detta är att belöningssystemet inte borde anses orättvist av de anställda 
eftersom det både är kollektivt och individuellt. Att 1/3 av de anställda ser belöningssystemet 
som orättvist kan bero på att just dessa inte räknar lönen som en individuell belöning och 
därför tycker att det kan vara orättvist att alla får lika mycket oavsett prestation. 

5.1.3 Koppling mellan prestation, belöning och mål 
SSAB anser inte att de får ut information om koppling till belöningssystemet till anställa på 
produktionsavdelningen. Trots detta är SSAB övertygad om att belöningssystemet förstås till 
100 % eftersom det är logiskt och enkelt. Svensson (2001) påpekar att det ska vara 
kristallklart vad som belönas på företaget och även kopplingen mellan resultatet och vilken 
summa som utgår ska vara odiskutabel och exakt. Ledningen på SSAB anser sig ha full 
kontroll på systemet eftersom det är beroende av vinstens storlek. Smitt et al. (2002) och 
Svensson (2001) anser att det som är avgörande för att företag ska få ett effektivt 
belöningssystem är att styrelsens och ledningens förmåga att utforma ett effektivt sådant  
 
Det är heller inte många anställda som tydligt ser samband mellan prestationen och 
belöningen. Detta leder förmodligen till att belöningssystemet inte är lika motiverande. 
Cacoippes (1999) påstående stämmer således, han menar att arbetare allmänt ser litet 
samband, vilket gör det svårare att motivera de anställda och på så vis kunna nå målen. 
Företagets mål måste vara stöttat av arbetsgruppens kultur, dess roller, nyckelkompetenser 
och belöningssystem. Även Svensson & Wilhelmson (1988) menar att detta är viktigt. De 
menar att anställda på många håll upplever slumpmässiga uttryck för belöningar. De menar att 
effektiviteten och motivationen skulle öka om man lär sig att använda belöningar för att 
stimulera de rätta handlingarna. Cacoippe (1999) anser att om företag vill att belöningarna ska 
motivera de anställda och på så sätt nå företagets mål är det viktigt att de anställda ser ett 
samband mellan deras prestation och de belöningar de erhåller.  
 
Den största gruppen av de anställda anser sig ha dålig kunskap om belöningssystemet. Genom 
att inte SSAB har informerat om belöningssystemet har det inte blivit förankrat vilket både 
enligt Svensson (2001) och Smitt et al (2002) är en viktig del för att det ska fungera. 
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Påståendet som Smitt et al.(2002) säger om att belöningssystemet inte finns om det inte är 
kommunicerat blir väldigt aktuellt i detta läge.  
 
Outtalad koppling mellan prestation, belöning och mål 
På SSAB finns det ingen uttalad koppling mellan företagets mål, strategi och 
belöningssystemet. Men det finns en outtalad koppling eftersom alla belöningar är tänkta att 
stötta affärsmålen. Detta stämmer överrens med Svensson & Wilhelmson (1988). De menar 
att de värderingar som styr belöningarna ofta är outtalade. Men att ingen uttalad koppling 
finns är enligt Smitt et al (2002) inte bra. Belöningssystemet är misslyckat om de anställdas 
beteende och engagemang inte påverkas, det leder då till kostnader för företaget utan att de får 
något i gengäld där prestationer kopplas till företagets mål.  
 

Att ingen uttalad koppling finns mellan företagets mål, de anställdas prestation och belöning 
anser vi är slöseri med resurser. Att kopplingen saknas kan bero på att det inte finns nog 
mycket kunskap om hur man utformar ett belöningssystem på bästa möjliga sätt. 
Belöningssystemet utformades för att de anställda ansåg sig värda en del av vinsten. Tanken 
med systemet var alltså inte att skapa motivation hos de anställda som skulle leda till högre 
effektivitet, utan att ge de anställda det de ville ha. Hade det funnits en uttalad koppling hade 
information om detta kommit ut till de anställda, vilket hade lett till att dessa hade förstått 
innebörden i det hela. De hade då antagligen på ett helt annat sätt arbetat mot företagets mål. 
Vår åsikt är att belöningssystemet skulle vara mer motiverande och effektivitetsskapande om 
kopplingarna var uttalade och kommunicerade i hela företaget. Att denna koppling inte finns 
uttalad hos ledningen kanske beror på att det hittills fungerat bra med den metod de använt 
och de anser då att det inte är så viktigt med dessa kopplingar.  

Antaganden som SSAB har, att belöningssystemet förstås till 100 % stämmer inte. Ingenting 
som rör belöningssystemet verkar vara klart och tydligt. Orsaken till detta kan kanske vara att 
företaget fokuserar mycket på målen, men inte inkluderar personalen när det gäller hur de ska 
nå dit. Alla olikheter med vad ledningen tror och vad de anställda anser kan förklaras med den 
brist på kommunikation som finns i företaget vad gäller belöningssystemet. SSAB antar att 
alla förstår det eftersom att de anser att belöningssystemet är enkelt . Uppenbarligen är det 
inte så enkelt och detta kan bero på många faktorer. En av dessa är att det är lång tid mellan 
prestation och belöning. En annan kan vara att de anställda inte anser sig kunna påverka hur 
utfallet blir.  

 
Fungerande information till de anställda 
Företaget har således misslyckats med att få ut information om kopplingen mellan mål, 
prestation och belöningssystemet. Men något SSAB tycker är viktigt är att alla medarbetare är 
medvetna om när det går bra för företaget eftersom det leder till engagemang för att de vet att 
de då får belöning. Detta gör företaget genom att de tillhandahåller lättillgänglig information 
på intranätet om hur produktionen går. Detta är bra enligt Svensson (2001) eftersom att det är 
nödvändigt att skapa väl fungerande rutiner för att informera de anställda om resultatutfallet 
för att öka engagemanget och intresset för företagets resultat. Alla behöver regelbundet och 
snabbt få veta hur resultatet utvecklas och det ska vara lätt att få veta det. 

SSAB verkar förstå att det är viktigt att informera de anställda om saker som har med 
företaget att göra i vissa fall. Denna kunskap borde de även utnyttja då det kommer till 
belöningssystemet, så de anställda kan se helheten i det. Vi kan utläsa att ledningen till viss 
del förstår hur belöningssystem ska vara utformade för att de ska nå sina uppsatta mål. Detta 
är en god grund för att företaget ska fungera bra, men för att få detta att gå helt bör denna 
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information komma ut även till de anställda. Vet de inte hur belöningssystemet är kopplat till 
företagets mål, så kommer de antagligen inte heller att jobba mot dessa mål.  

 

5.1.4 Uppföljning och justering av belöningssystemet 
SSAB:s belöningssystem följs upp varje år. Enligt Svensson (1997) är detta bra, resultatet 
måste kunna jämföras med målet för att belöning ska kunna utgå. Både uppföljning och 
utvärdering är bra medel som bör användas för att kontrollera graden av måluppfyllelse.  

SSAB har justerat belöningssystemet under årens gång genom att höja taket när 
vinstutvecklingen varit bra. Enligt Smitt et al. (2002) är det viktigt att ha flexibla 
belöningssystem som är lätta att justera eftersom det är svårt att förutse alla effekter det 
kommer att få. Det är även enligt Cacoippe (1999) viktigt med regelbunden modifiering av 
systemet så att det kan möta företagets mål. 

Motivet till att SSAB följer upp belöningssystemet är möjligen för att se hur det går för 
företaget. Orsaken till att de justerar systemet kan vara att de anställda ska känna att det är 
rättvist om vinsten ökar och att de då ska tycka att det är motiverande att arbeta för företaget. 
Om så är fallet leder det förhoppningsvis till att de anställdas effektivitet ökar och det kan då 
bli lättare att nå företagets mål. 

 

5.2 Motivation 
SSAB tror att det som är mest betydelsefullt för att skapa motivation hos de anställda på 
produktionsavdelningen är att de har bra arbetskamrater. Andra viktiga faktorer är beröm, bra 
löner, att produktionen går bra och relationer till överordnade. Detta antagande stämmer inte 
riktigt med vad personalen anser motiverar dem. Det som visade sig vara viktigast för 
motivationen var belöningar. En annan sak som var väldigt viktig var att ha bra 
arbetskamrater. Mindre viktigt för motivationen var status, relationer till överordnade och att 
ha möjlighet till befordran. Bergqvist (1994) antagande stämmer med att de anställda anser att 
belöningar toppar listan. Han hävdar att människor strävar efter att maximera sin ekonomiska 
nytta, ett starkt samband finns således mellan arbetsprestation och ekonomisk belöning. 

En del saker som SSAB trodde stämde, andra inte. Enligt Wiley (1997) räcker det inte med att 
tro, utan chefer måste veta vad som motiverar de anställda. Enligt Blumberg & Gerwin (1984) 
har det visat sig att företag menar att deras största problem är att skapa motivation hos 
anställda med rutinmässiga arbetsuppgifter. För att bli medveten om vad som motiverar 
anställda anser Wiley (1997) att företag bör göra undersökningar om de anställdas 
motivationspreferenser. Vet chefen vilka dessa är, och tar denna kunskap i beaktande, kan 
företaget få konkurrenskraftiga fördelar, eftersom att personalens motivation ökar. Detta är 
något SSAB ej gör utan de verkar tro att det som motiverar dem själva även motiverar 
personalen. Detta är enligt Wiley (1995) helt fel. Nyckeln till det hela är enligt honom att 
chefer undviker just detta antagande.  

Både pengar och personlig tillfredsställelse kan leda till att anställda känner motivation i sitt 
arbete. Nästan hälften av de tillfrågade anser att deras arbete ger dem både pengar och 
personlig tillfredställelse. Detta stämmer ganska bra med Svensson & Wilhelmsson (1988) 
som skriver att mer än hälften anser att jobbet både ger pengar och personlig tillfredställelse. 
De menar dock att det var vanligare bland kvinnor än män med den inställningen och att det 
inom den varuproducerande industrin inte var lika vanligt med den inställningen. Att alla som 
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deltog i vår undersökning var män kan förklara varför vi fick lite lägre siffror än denna 
undersökning. 

Som tidigare nämnts visade det sig att lönen vara viktigast för att känna arbetstillfredsställelse 
för anställda med monotona arbetsuppgifter och eftersom lön är en del av belöningssystemet 
är alltså belöningssystemet/lönen viktigast för arbetstillfredsställelsen. Detta innebär att 
belöningssystemet påverkar arbetstillfredsställelsen. 

Vår undersökning visade också hur belöningssystemet påverkar de anställda i deras arbete. 
Mest av allt påverkade belöningssystemet dem så att de presterar mer och även motivationen 
och arbetsstillfredställelsen verkar öka lite. Detta innebär att belöningssystemet också bidrar 
till ökad effektivitet och motivation. Katzenbach & Santamarias (1999) påstående att det kan 
vara svårt att skapa engagemang och frambringa prestation hos anställda med monotona 
arbetsuppgifter verkar inte stämma. De menar vidare att de ofta arbetar bara för lönen och 
bryr sig inte särskilt mycket om hur det går för företaget, vilket inte heller behöver stämma.  

 

Detta stämmer däremot bra med Svenssons (2001) teori om att belöningar har en funktion 
som förstärker motivationen för ökad effektivitet. Han menar att det finns ett dubbelriktat 
samband mellan arbetstillfredsställelse, motivation och effektivitet. De som känner 
tillfredställelse i sitt arbete blir motiverad att göra ett ännu bättre arbete och effektiviteten 
ökar. Den som känner att man är mer effektiv blir mer motiverad och känner mer 
arbetsstillfredställelse. Utan att vara motiverad kan man troligen inte vara effektiv eftersom 
den motiverade satsar mer helhjärtat och är mer engagerad.   

5.2.1 Vrooms förväntningsteori 
Det som motiverar de anställda visade sig vara olika saker. Detta stämmer överrens med 
Vrooms förväntningsteori, som presenteras av Bergqvist (1994). Teorin framhåller inte några 
enskilda faktorer som avgörande för motivationen, det handlar istället om att individer 
motiveras på olika sätt av samma faktorer. Individer motiveras mer av arbetet om det kan leda 
till en belöning som just denne eftersträvar. Man kan alltså inte sätta in människor i ett fack. 
Det som motiverar just dig, kan vara en helt annan sak än det som motiverar en annan. 

5.3 Mål 
Belöningssystemet på SSAB har inte blivit upprättat speciellt för att uppnå målen, men det är 
ändå det bakomliggande syftet. Syftet är att stimulera till högre effektivitet och produktivitet. 
Företagets övergripande mål är att bli världsledande på specialstålsorter. Men detta mål kan 
vara svårt att nå om de inte får högre effektivitet och produktivitet, eftersom det är två 
avgörande faktorer för att bli världsledande.  
 
Information förmedlas till de anställda på SSAB om vilken strategi och vilka mål de har 
genom att ledningen gör presentationer om det till de anställda i omgångar. Detta är bra på 
flera sätt om man utgår från teorin. Enligt Lockes teori motiveras de anställda då de har ett 
mål att arbeta mot och prestationerna ökar då specifika, hellre än vaga mål sätts upp. 
Prestationerna ökar om feedback på måluppfyllelsen ges (Francesco & Gold, 2005). Det är 
viktigt att på förhand ha klara och specifika mål och även att man informerar om dem. Detta 
är viktigt för att kunna påverka de anställda att förverkliga företagets strategier och mål och 
på så sätt nå målöverensstämmelse. Det är viktigt för att ha bättre möjlighet att använda 
belöningar och det leder till mindre osäkerhet i arbetet. Det är även viktigt för att de anställa 
ska känna motivation och arbetstillfredsställelse när företaget når målet (Anthony & 
Govindarajan, 2003 ; Svensson, 2001). Svensson & Wilhelmsson (1988) påpekar att det är 
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ledningen som sätter de övergripande målen och de sammanfaller inte alltid med de enskilda 
medarbetarnas personliga mål. Därför är det viktigt att målen är kända av alla och att målen är 
accepterade så det upplevs som rättvist. På grund av att SSAB har en tydlig målbild och att 
målet är informerat ut anser de anställda därför att målen är klara och specifika och detta kan 
alltså bidra till bland annat högre motivation, bättre arbetstillfredsställelse och 
målöverensstämmelse.   
 
SSAB fokusera mycket på företagets mål och att informationen om målen når personalen. 
Men Anthony & Govindarajan (2003) anser att när företagsledningens arbetar med styrning 
innefattar det ett samspel mellan individer. Ledningen måste ta hänsyn till individerna i 
företaget genom att reda på vilka mål de har och vad som motiverar dem och inte bara 
organisationens mål. De menar vidare att det centrala problemet är att förmå personalen att 
arbeta med en strävan mot deras personliga mål på sätt som hjälper organisationen nå deras 
mål. De menar dock att det inte är möjligt med fullständig överrensstämmelse mellan 
individuella mål och organisationens mål.  
 
Anledningen till varför SSAB fokuserar mycket på målen kan bero på att de är mycket 
angelägna att nå de uppsatta målen och för att de tror att det blir lättare att göra det om 
personalen är insatt i målen. Vår åsikt är att det hade blivit ännu lättare att nå målen om de 
även fokuserar på de anställdas mål så de kan nå målöverrensstämmelse. Målen skulle även 
nås lättare om företaget visar att de anställda belönas om de arbetar mot dessa mål. 
 
Fastän det inte finns någon uttalad koppling till företagets mål anser SSAB att 
belöningssystemet till viss del bidrar till att de uppnår sina mål eftersom det är 
konfliktlösande. Undersökningen visade att det inte var många av de anställda som ansåg att 
de kunde påverka att SSAB når sina mål. Varför de inte tror det kan bero på att de inte får den 
nödvändiga information som behövs och att de därför inte förstår belöningssystemets syfte. 
Anthony & Govindarajan (2003) hävdar att belöningssystem kan upprättas för att motivera 
personalen och därmed även lättare kunna nå företagets mål. Men för att nå dit måste 
målöverrensstämmelse uppnås. De anser att ledningens styrsystem borde bli utformade och 
drivna med principen att beakta målöverensstämmelse.  

Den outtalade kopplingen mellan målen och belöningssystemet, verkar göra att de anställda 
inte anser sig kunna påverka det. De anställda kan inte heller lika lätt bidra till att målen nås 
eftersom att det inte verkar råda målöverrensstämelse i företaget. 
 
Det centrala problemet med målöverensstämmelse är alltså att förmå personalen att arbeta 
med en strävan mot deras personliga mål på sätt som hjälper organisationen nå deras mål. En 
av huvuddelarna i agentteorin är principalen och agenten har olika preferenser och mål. 
Utmaningen för principalen är att motivera agenten till att vara så produktiv som denne skulle 
ha varit om den själv varit ägare (Anthony & Govindarajan, 2003) Belöningssystem ska 
påverka de anställdas handlingar så att de bidrar positivt till organisationens nödvändiga 
resultat och uppsatta mål. (Svensson, 2001). Fullständig målöverrensstämmelse är inte möjlig 
Detta eftersom individerna vanligtvis vill ha en så hög kompensation som de bara kan få, 
medan organisationen bara kan sätta lönerna och liknande på en viss nivå för att kunna 
fortsätta gå med vinst. Så ett tillfredställande kontrollsystem ska åtminstone inte uppmuntra 
individer att agera mot vad organisationen vill uppnå (Anthony & Govindarajan, 2003). 
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SLUTSATSER 

6. Slutsatser 
I detta kapitel kommer slutsatserna att redovisas. Först redogörs belöningssystemets inverkan 
på motivationen, sen redogörs belöningssystemets inverkan på företaget måluppfyllelse. Efter 
det redogörs ledningens betydelse för att belöningssystemet ska ha inverkan på motivation 
och företagets mål. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

6.1 Belöningssystemet inverkan på motivation 
Ett av syftena med belöningssystem är vanligtvis att öka motivationen. Även om 
belöningssystem inte har ett uttalat syfte som är att öka motivationen är belöningar det 
viktigaste för motivationen för anställda på produktionsavdelningen med monotona 
arbetsuppgifter.  
 
Olika delar av belöningssystemet bidrar olika mycket till motivation. Lönen bidrar ganska 
mycket vilket antagligen beror på att det är en individuell del i belöningssystemet och de 
anställda anser sig då personligen kunna påverka denna del. Det kan även bero på att många 
anser det motiverande att få monetära belöningsformer. Det visade sig även att lönen var det 
viktigaste för att känna arbetstillfredsställelse. Dessutom är denna typ av belöning sådan att de 
flesta förstår sig på den eftersom alla är medvetna om att de har en lön och varför de har den.  
 
De flesta anser att belöningar ska vara kollektiva. Vinstandelssystemet har denna form och är 
alltså ett accepterat belöningssystem. Att vinstandelssystemet är accepterat kan leda till att det 
ses som rättvist, vilket är en bra förutsättning för motivationsskapande. Detta system skapar 
även lojala medarbetare eftersom de känner sig som en viktig del av företaget när de erhåller 
denna belöning. Vinstandelssystemet kan alltså skapa motivation trots att de anställda på 
produktionsavdelningar har väldigt monotona arbetsuppgifter och inte kan påverka 
effektiviteten och därmed produktiviteten så lätt.   
 
De icke-monetära belöningarna kan bidra till motivationen i tillverkande företag om de 
anställda uppskattar dessa saker. Anställda med monotona arbetsuppgifter verkar däremot inte 
anse att det är det viktigaste för motivationen. Däremot kan det hjälpa till att stärka lagandan 
eftersom de då känner att de tillhör en grupp som gör saker tillsammans. 

6.2 Belöningssystemets inverkan på måluppfyllelse 
Belöningssystem påverkar de anställda på produktionsavdelningen så att de presterar bättre. 
Detta kan i allra högsta grad påverka att målen nås. Belöningssystemet kan även hjälpa 
företag att nå målen om de anställda ser att de kan bidra med något och att de får belöning 
tillbaka.  

6.2.1 Viktiga faktorer för belöningssystemet inverkan på måluppfyllelse. 
Måluppfyllelse kan förmodligen lättast nås om det finns en uttalad koppling mellan målen och 
belöningssystemet. De anställda kan då anse sig kunna påverka att målen nås. Om företag ska 
vinna någonting på att informera om målen behöver företaget även informera om vad de 
anställda ska göra för att nå dessa mål. För att nå målen krävs ofta målöverensstämmelse och 
detta kan åstadkommas med hjälp av belöningssystemet. Om målet för företaget nås och de 
anställda får en del av vinsten, har de också ett mål att sträva efter. Belöningssystem kan alltså 
bidra till att företag kan påverka de anställdas handlingar på så sätt att de bidrar till att målen 
nås. 
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SLUTSATSER 

6.3 Ledningens betydelse för belöningssystemets funktion 
Ledningen har en betydande roll för att belöningssystemet ska skapa motivation och för att 
belöningssystemet ska bidra till att företaget når sina uppsatta mål. Det är tydligt att ledningen 
har en betydande roll för att de anställda ska bli medveten om vad de blir belönade för och hur 
de blir belönade för den insatsen.  

6.3.1 Viktiga faktorer som ledningen bör beakta för att 
belöningssystemet ska fylla sin funktion.  
Ledningen måste få ut information om belöningssystemet så att de anställda förstår hur 
belöningssystemet fungerar. Informationen är nödvändigt för att de anställda ska få så mycket 
kunskap att belöningssystemet kan ses som rättvist och för att kunna stimulera de rätta 
handlingarna. För att företaget lättare ska nå sina mål krävs det även en koppling mellan 
belöningssystemet och målen, vilket ledningen behöver kommunicera ut. I fall företag 
använder sig av belöningssystem bör de se på dem som hjälpmedel för att nå de uppsatta 
målen. Om företaget dessutom är målinriktat bör ledningen göra sitt bästa för att nå dessa mål 
och det inkluderar att få personalen att på bästa sätt hjälpa företaget nå sina mål. Ledningen 
bör skaffa sig kunskaperna om hur belöningssystemet blir effektivt även om man infört 
systemet för andra skäl än att skapa motivation och nå målen. Detta eftersom företag bör 
utnyttja sina resurser så mycket som det går. Det måste även göras undersökningar för att ta 
reda på de anställdas motivationspreferenser. Om ledningen inte gör de ovanstående sakerna 
kommer belöningssystemet inte fungera lika bra som det skulle kunna ha gjort. Detta innebär 
att motivationen hos de anställda inte påverkas i lika hög grad och inte heller prestationen 
påverkas lika mycket. Det borde vara av största vikt för företag att skapa motivation, 
prestation och att använda ett hjälpmedel som bidrar till att företaget når målen. 
Belöningssystem kan hjälpa företag att uppnå dessa saker och om ledningen använder sig av 
belöningssystem på rätt sätt, kan det få ett väldigt gynnsamt utfall. 
 

6.4 Förslag till forskning 
För att kunna dra generella slutsatser av belöningssystemets inverkan på motivationen hos 
anställda med monotona arbetsuppgifter och måluppfyllelsen i dessa företag hade man kunnat 
göra undersökningar på fler produktionsföretag där monotona arbetsuppgifter är vanlig
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 
Inledning  
 
Er roll på SSAB Tunnplåt  

• Namn 
• Position  
• Arbetsuppgifter 
• Antal år på företaget 
• Bakgrund 

 
Verksamheten 
 
Beskrivning av företagets: 

• Verksamheter  
• Organisationens uppbyggnad 
• Hur länge har ni funnits? 
• Antal anställda? 
• Omsättning? 
• Företagets mål och strategier? 
• Hur ser företagskulturen ut? (ex jargong, arbete kontra fritid osv.) 

 
Motivation 
 

• Vad innebär ordet motivation för dig? 
• Vad motiverar dig i ditt arbete? 
• Vad anser du motiverar personal på produktionsavdelningen? 

  
Belöningssystemet 

 
• Vilket är syftet med belöningssystemet? 
• Vilket beteende hos de anställda vill ni påverka? 
• Hur länge har ni använt er av belöningssystem? 
 

Belöningstyper och vad belöningen baseras på 
• Hur fungerar belöningssystemet? 
• Vilka olika delar består belöningssystemet av  
- Vad har de för syften och funktioner? 
• Sker belöningen individuellt eller i grupp?  
- Varför? 
• Hur avgör ni vem som ska få belöning (utgår ni ifrån resultat och/eller beteende eller 

annat)? 
• Hur avgör ni hur mycket respektive anställd ska få i belöning? 
• Kan de anställda påverka belöningen? 
• Hur ofta sker belöningar? 
• Hur lång tid går det mellan prestationen och att belöningen för den erhålls?   
• Hur ser företagets belöningar ut? 
- Monetära 

 



 

- Icke-monetära 
- Varför? 
• Vilka belöningar tror du motiverar bäst? (motivera ditt svar) 
- Monetära 
- Sociala (ex. ledighet) 
- Psykologiska (ex. beröm) 
- Icke-monetära 
• Anser du att det finns andra faktorer som motiverar de anställda?  
 

Koppling mellan prestation, belöning, strategi & mål 
• Hur är företagets mål och strategi kopplat till belöningssystemet? 
• Är ni nöjd med möjligheterna att i praktiken åstadkomma sådana kopplingar? 

Exemplifiera med situationer när kopplingarna varit lyckade/misslyckade. 
• Anser ni att SSAB hade nått samma resultat om ni inte använt er av belöningssystem? 

Motivera ditt svar. 
• Hur får ni ut informationen om strategi, mål och koppling till belöningssystemet till de 

anställda på produktionsavdelningen?  
 
För och nackdelar med belöningssystemet 

• Vilka för och nackdelar finns det med belöningssystemet med tanke på:  
- Hur rättvist de anställda upplever systemet  
- Hur bra koll ledningen har på systemets verkan  
- Hur väl de anställda förstår belöningssystemet och dess syfte. 

(motivera ditt svar) 
• Känner ni till någon situation då belöningssystemet fått någon av nedanstående 

effekter: 
-     Lett till konflikt? 
-     Lett till samarbete? 
• Upplever ni problem med det nuvarande belöningssystemet? Motivera ditt svar. 

 
Uppföljning av belöningssystemet 

• När följdes systemet senast upp? 
- Vad visade i så fall detta? 
- Hur ofta brukar i sådana fall systemet följas upp? 
• Anser ni att belöningssystemet uppfyller sitt syfte? 
- Varför? 
• Har ni ändrat på belöningssystemet under årens gång? 
-     Varför / Varför inte? 
• Anser ni att en vidareutveckling utav belöningssystemet skulle vara önskvärd? 
- Hur i så fall? 
- Till vilket syfte? 

 
Har du några övriga tankar, frågor, eller något du vill tillägga? 
 
 
 
 

 
 

 



 

Bilaga 2 Enkät 
 
Vi är två studenter på ekonomprogrammet vid Luleå Tekniska universitet som skriver ett 
examensarbete om hur belöningssystem påverkar arbetsmotivationen på SSAB Tunnplåt för 
de som arbetar som processoperatörer och verkstadsarbetare. Nedan följer ett antal frågor 
som vi önskar att du besvarar enskilt utifrån personliga åsikter. Vi är mycket tacksamma för 
att du tar dig tid att fylla i enkäten. 

Dina svar behandlas anonymt 
 
1) Kön? 
□Man       □Kvinna  
 
 
 
2) Ålder? 
□ Yngre än 20 år     □ 20-30 år     □ 31-40 år     □ 41-51 år     □ äldre än 51 år  
 
 
 
3) Hur länge har du arbetat på SSAB? 
□Mindre än ett år     □ 1-5 år     □ 6-10 år     □ 11-15 år     □ 16 år eller längre 
 
 
 
4) Vilket är ditt yrke? 
□  Processoperatör      □ Verkstadsarbetare       □ Annat…………………………………. 
 
 
 
5) En del arbeten gör man endast för pengar. Andra arbeten ger inte bara pengar utan även 
en känsla av personlig tillfredsställelse. Hur ser du på ditt arbete? 
a) Jag gör det enbart för pengar     □ 

b) Det ger mig enbart personlig tillfredsställelse    □ 

c) Det ger mig både pengar och personlig tillfredställelse   □ 

d) Jag tycker att jag varken får tillräckligt betalt eller personlig tillfredsställelse  □ 

e) Vet inte       □ 
 
 
 
6) Vilken lönenivå ligger du på? 
□ Mindre än 13 000     □ 13 001-15 000      □ 15 001-18 000   □ 18 001-20 000                 

□ 20 001 -24 000          □ 24 001 -30 000      □ 30 001 -35 000    □ 35 001 -40 000   

□ högre än 40 000 
 

 



 

7) Hur tillfredsställd är du med din lön?(Ringa in det alternativ du tycker stämmer bäst där 
1= inte alls tillfredställd, 5= mycket tillfredställd) 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
8) Vilka av följande faktorer har stor betydelse för att du ska bli motiverad i ditt arbete. 
(Rangordna från 1-9, där 1 innebär minst viktig och 9 mycket viktig) 
 
Arbetsmiljö(lokaler, kontor, fikarum, utrustning, etc.)  

Belöningar     

Självtillfredsställelse    

Status     

Nya utmanade arbetsuppgifter   

Människor du arbetar med     

Relationer till överordnade      

Möjlighet till befordran     

Beröm      
 
 
 
9) Vad blir du belönad för i ditt arbete? 
Min egen arbetsinsats.   □ 

Produktiviteten för enheten du arbetar på   □ 

Koncernens produktivitet   □ 
Annat 
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
     
 
 
10) Hur ofta utgår belöning till er anställda? (Kryssa i det alternativ som stämmer bäst) 
Flera gånger per år □   

1 gång per år  □ 

Vart annat år  □ 

Nästan aldrig  □ 

Aldrig  □ 
 
 
 

 



 

11) Hur blir du belönad? (Kryssa i det alternativ som stämmer bäst, flera alternativ kan 
kryssas för) 
 I form av pengar      □ 

 I form av ledighet     □ 

 I form av uppskattning (ex. beröm)     □ 

 I form av aktiviteter (ex. personalevenemang)    □ 

 I form av friskvård (ex. träningskort eller träningsanläggning att tillgå)  □ 
 Annat: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
12) Vad tycker du att en belöning ska utgå ifrån? (tänk på din egen arbetsprestation) 

a) Individuell(enskild person) prestation  □ 

b) Grupp(exempelvis olika avdelningar) prestation □ 

c) Kollektiv(hela företaget) prestation  □ 
 
 
 
13) Vilka kriterier anser du belöningen ska grunda sig på? 

a) antal anställningsår  □ 

b) ansvarstagande  □ 

c) självständighet  □ 

d) samarbetsförmåga  □ 

e) vinstandel   □ 

f) flexibilitet  □ 
 
Annat…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
14) I vilken grad anser du att du känner till hur belöningssystemet fungerar? (Ringa in det 
alternativ som stämmer bäst där 1= inte bra, 5=mycket bra) 
  
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

15) Anser du att belöningssystemet är rättvist?  
a) Ja  □ 

b) Nej  □ 

c) Vet ej  □ 
Motivera ditt svar! 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
16) Kan du tydligt se ett samband mellan din prestation och den belöning du erhåller? (Ringa 
in det alternativ som stämmer bäst där 1= instämmer inte, 5= instämmer helt) 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
17) I vilken grad känner du till koncernens strategi och mål för?( Ringa in det alternativ som 
stämmer bäst där 1= inte alls, 5= mycket)) 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
18) Anser du att koncernens mål är klara och specifika? (Ringa in det alternativ som stämmer 
bäst där 1= instämmer inte, 5= instämmer helt) 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
19) Anser du att du kan påverka att SSAB når sina uppsatta mål? (Ringa in det alternativ som 
stämmer bäst 1= instämmer inte, 5= instämmer helt) 
 
1 2 3 4 5  
Motivera ditt svar! 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
20) Tror du att belöningssystemet medverkar till att företaget kan nå sina mål? (Ringa in det 
alternativ som stämmer bäst där 1= instämmer inte, 5= instämmer helt)  
 
1 2 3 4 5 

 



 

21) Hur påverkar belöningssystemet dig i ditt arbete?(ringa in det alternativ som stämmer 
bäst in på dig, där 1 är inte alls och 5 är mycket) 
 
Din vilja att prestera mer genom  
större ansträngning ökar  1 2 3 4 5 
 
Din vilja att lägga ner mer tid på      1 2 3 4 5  
arbetet, utöver ordinarie arbetstid ökar    
 
Din motivation ökar                1 2 3 4 5  
 
Din arbetsstillfredsställelse ökar   1 2 3 4 5  
 
 
 
22) Vad är det viktigaste för att du ska känna arbetstillfredsställelse?(gradera från 1 till 8, 
där 1 är viktigast och 8 är minst viktig) 

a) Att se att mitt arbete ger resultat   □ 

b) Att jag räcker till    □ 

c) Att jag får bra lön    □ 

d) Att jag trivs med mina kollegor   □ 

e) Att jag har kontroll över min egen arbetssituation □ 

f) Att jag får bestämma över mina arbetstider  □ 

g) Att jag får andra förmåner än lön   □ 

h) Att jag utvecklas genom mitt arbete  □ 
 
 

 
Tack för din medverkan. Den har varit betydelsefull för vårt examensarbete. 

Med vänliga hälsningar 
Linda Lund & Emelie Boija 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 3.  Dubbelriktat samband mellan arbetstillfredsställelse, motivation & effektivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Dubbelriktat samband mellan arbetstillfredsställelse, motivation & effektivitet 
Källa: Svensson, 2001 (s. 16) 
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