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I 

 

FÖRORD 

Efter många timmars arbete är vi glada att kunna presentera denna kandidatuppsats. Vi vill 

börja med att tacka våra respondenter som ställde upp på intervjuer och därigenom möjliggjort 

denna uppsats. Vidare vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Bo Karlsson för hans 

vägledning och värdefulla råd. Slutligen vill vi tacka alla de som har opponerat på vår uppsats 

och bidragit med värdefull feedback. 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                         ____________________ 

     Pontus Andersson                                                      Jonatan Ottosson 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund & problemdiskussion: Dagens företag möter allt hårdare ekonomiska villkor som i 

sin tur leder till att det ställs högre krav för att överleva. När det ställs högre krav på företagens 

ekonomi krävs det en god lära om hushållning med begränsade resurser. Företag skapar sitt 

existensberättigande genom att sträva efter att uppnå sina mål, finansiella som icke-finansiella. 

Därför är det viktigt att vara medveten om att det finns en rad olika målbilder inom olika nivåer 

i ett företag. Ett sätt att påverka de anställdas personliga målbilder och få dem att prestera i 

linje med organisationens övergripande mål är att nyttja belöningssystem som styrmedel. 

Balansgången mellan att genom belöning styra sina anställda mot att uppnå organisationens 

mål och samtidigt förbruka en begränsad mängd resurser, som är tillgängliga för detta ändamål, 

är en utmaning för alla företagsledare. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ett belöningssystem designas i 

riktning med företags mål. 

 

Metod: Uppsatsen bygger på en fallstudie med kvalitativ forskningsstrategi. Studien bygger på 

tidigare forskning om belöningssystem och målkongruens. Undersökningen utgjordes av 

intervjuer med personer som har god kännedom om belöningssystem. 

 

Resultat och slutsatser: För säljkåren är det vanligt förekommande att basera den finansiella 

delen av ett belöningssystem kring provision, ett prestationsbaserat system. Resultaten talar 

starkt för att finansiella belöningar bör kombineras med icke-finansiella belöningar för att öka 

den totala nyttan av det sammantagna belöningssystemet. Bland dessa läggs störst vikt främst 

vid eget ansvar, fria arbetstider och beröm, eller positiv feedback. Slutsatsen visar att företag 

genom nyttjandet av ett väl designat belöningssystem kan skapa målkongruens trots en 

avsaknad av tydliga mål och i vissa fall även då dessa mål inte nått ut till de anställda. 

 

Nyckelord: Belöningssystem, Målkongruens, Goal setting, Agentteori, Målstyrning & 

Ekonomistyrning  
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ABSTRACT 

Background & problem: Modern day companies face increasingly harsh economic conditions, 

which in turn increases the pressure to meet markets requirements. When more stringent 

demands are made on corporate finances, it is necessary to have sufficient knowledge about 

the management of limited resources. Companies justify their existence by striving to achieve 

their goals, financial as well as non-financial. Therefore, it is important to be aware that there 

are a number of different goals at different levels of a company. One way of influencing the 

employee’s personal goals and to create performance that is in favor of the organization’s 

overall goals is by using reward systems. The balance between rewarding employees to achieve 

the goals of an organization whilst consuming a limited amount of resources available for this 

purpose is a challenge for all managers.  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to describe and analyse how a reward system is designed 

in accordance with company goals. 

 

Method: The thesis is based on a case study with a qualitative research strategy. The study is 

based on previous research on reward systems and goal congruence. The conducted survey 

consisted of interviews with people who have a good understanding of reward systems. 

 

Result and conclusions: For the sales force, it is common to base the financial part of a reward 

system on commission, a performance-based system. The results strongly suggest that financial 

rewards should be combined with non-financial rewards to increase the total benefit of the 

overall reward system. Among these, personal responsibility, free working hours and praise, or 

positive feedback should be emphasized. The conclusions of the study show that through the 

use of a well-designed reward system, companies can create goal congruence despite a lack of 

clear goals and in some cases even when these goals have not reached the employees. 

 

Keyword: Reward systems, Goal congruence, Goal setting, Agency-theory, Management by 

objectives & Management accounting



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
FÖRORD .................................................................................................................................. I 
SAMMANFATTNING ........................................................................................................... II 
ABSTRACT ........................................................................................................................... III 

1 INLEDNING ......................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering .............................................................................................................. 2 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 3 

2 TEORETISK REFERENSRAM ......................................................................................... 4 

2.1 Mål och styrning .............................................................................................................. 4 

2.1.1 Ekonomistyrning ....................................................................................................... 4 

2.1.2 Agentteori ................................................................................................................. 4 

2.1.3 Goal setting ............................................................................................................... 5 

2.1.4 Målstyrning ............................................................................................................... 5 

2.2 Målkongruens .................................................................................................................. 6 

2.3 Belöningssystem .............................................................................................................. 7 

2.3.1 Syftet ......................................................................................................................... 7 

2.3.2 Utformning ................................................................................................................ 7 

2.3.3 Kategorier av belöningar ........................................................................................... 8 

2.4 Sammanfattning - teoretisk referensram ........................................................................ 10 

3 METOD ............................................................................................................................... 11 
3.1 Abduktiv forskningsansats ............................................................................................. 11 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod ............................................................................................ 11 

3.2.1 Fallstudie ............................................................................................................. 12 

3.3 Datainsamling ................................................................................................................ 12 

3.3.1 Primärdata ............................................................................................................... 12 

3.3.1.1 Respondenter.................................................................................................... 13 

3.3.1.2 Intervjuguide .................................................................................................... 13 

3.3.1.3 Dataanalys ........................................................................................................ 14 

3.3.2 Sekundärdata ........................................................................................................... 14 

3.4 Litteraturstudie ............................................................................................................... 15 

3.5 Kvalitet ........................................................................................................................... 15 

4 EMPIRI ................................................................................................................................ 17 
4.1 Företaget ........................................................................................................................ 17 

4.2 Belöningssystemet ......................................................................................................... 17 



 

4.2.1 Chefsperspektiv....................................................................................................... 17 

4.2.2 Anställdas perspektiv .............................................................................................. 19 

4.3 Målkongruens ................................................................................................................ 22 

4.3.1 Chefsperspektiv....................................................................................................... 22 

4.3.2 Anställdas perspektiv .............................................................................................. 22 

5 ANALYS .............................................................................................................................. 25 
5.1 Belöningssystem ............................................................................................................ 25 

5.2 Målkongruens ................................................................................................................ 27 

6 SLUTSATSER..................................................................................................................... 30 

6.1 Huvudsakliga slutsatser ................................................................................................. 30 

6.2 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 31 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ 32 



1 

 

1 INLEDNING 

 
Det inledande kapitlet omfattar bakgrund och problematisering som kommer att introducera 

ämnet som vi valt att studera, nämligen belöningssystemets design och dess påverkan på 

målkongruens. Problematiseringen mynnar sedan ut i syftet och forskningsfrågan för vårt 

examensarbete. 

 

1.1 Bakgrund 

Ständigt växande konkurrens leder till hårdare ekonomiska krav inom den privata sektorn (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2009). Tillväxtverket (2019) menar att konkurrensen mellan företag har 

ökat under de senaste åren. Dagens företag möter alltså hårdare ekonomiska villkor som i sin 

tur leder till att det ställs högre krav för att överleva. När det ställs högre krav på företagens 

ekonomi krävs det att en god lära om hushållning med begränsade eller knappa resurser 

existerar för att få ett så bra resultat som möjligt (Ax, et al., 2009). 

 

Ax et al. (2009) förklarar att alla företag i grunden har sitt existensberättigande genom att aktivt 

arbeta mot, och sträva efter att uppnå sina mål, finansiella som icke-finansiella. För att kunna 

styra företag i en riktning som motsvarar de mål som ställs upp är det relevant att ta en inom 

företagsekonomi central del, ekonomistyrning, i beaktande. Ekonomistyrningens övergripande 

syfte är att underlätta arbetet för att uppnå företagets strategiska målsättningar (Ax, et al., 

2009). Vidare behövs samtidigt ett verktyg för att kunna möjliggöra realiseringen av strategiska 

målsättningar. Dessa verktyg kallas styrsystem och dess funktion är att skapa långsiktigt hållbar 

prestation hos de anställda och de resurser som företaget kontrollerar. Styrsystem innefattar 

bland annat strategisk planering, resursfördelning, prestationsmätning och belöningssystem 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). 

 

Anthony et al. (2014) beskriver hur viktigt det är att vara medveten om att det finns en rad olika 

målbilder inom olika nivåer i ett företag och att de övergripande målen i ett företag aldrig fullt 

ut kan överensstämma med de individuella målen hos de anställda. Genom nyttjandet av 

styrmedel kan dock en företagsledare påverka de personliga målbilderna hos de anställda, för 

att i en bredare utsträckning sammanfogas med företagets mål. Ett sätt att påverka de anställdas 

personliga målbilder och få dem att prestera i linje med organisationens övergripande mål är 

att införa belöningssystem som styrmedel (Olve & Samuelsson, 2008). Chiang & Birtch (2010) 

menar att just belöningar utgör en betydande mekanism i hur anställdas beteende kan riktas 

med fördel till organisationens intressen.  
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1.2 Problematisering 

För att ett företag ska kunna bibehålla och utveckla sin verksamhet är ett viktigt kriterium att 

de uppfyller de övergripande mål som ställs av ledningen. Att utforma vilka mål som ett företag 

ska ha är en återkommande diskussion inom företagsekonomi (Ax, et al., 2009). Det finns 

nämligen flera olika teorier och modeller för att upprätta företagets mål, detta är något som 

beror på olika faktorer som exempelvis perspektiv, vems mål som avses och tidsramen (Cohrs, 

Shriver, Burke, Allen, 2016). Oavsett om du tar ägarens, chefens eller den anställdas perspektiv 

kommer slutsatsen alltid bli att mål är väldigt viktiga för organisationen (Cooley & Edwards, 

1983). 

 

I finansiell teori är ägarna av ett företags målsättning att uppnå hög avkastning med låg nivå 

av risk. De anställdas mål går med stor sannolikhet inte i linje med de mål som eftersträvas av 

ägarna (Cooley & Edwards, 1983). De anställda söker istället trygghet, en god fast lön, 

karriärfrämjande möjligheter och i vissa fall prestationsbaserade incitament (Anthony, et al., 

2014). Just denna slitning mellan företagets övergripande målsättning och de anställdas 

individuella mål kan förklaras med begreppet målkongruens. Alltså, vilken utsträckning ett 

företags övergripande mål blir uppfyllda i samband med att de anställda uppfyller sina 

individuella mål (Cugueró-Escofet & Rosanas, 2012). Bouillon, Ferrier, Stuebs & West (2006) 

menar att bristande målkongruens i ett företag kan medföra stora konsekvenser för dess 

framgång, och att ledare därav är förpliktigad att skapa förutsättningar som främjar ökad 

målkongruens. Om likstämmighet inte lyckas uppnås mellan ett företags olika aktörer kan 

konsekvensen bli att organisationens värde sjunker då missriktade prestationer skapar 

ogynnsamma resultat. Insatser som både är tids- och kostnadskrävande blir då nödvändiga för 

att justera och övervaka det arbete som pågår på arbetsplatsen (Bouillon, et al., 2006).  

 

I “Incentive Systems: A Theory of Organizations” förklarar Clark & Wilson (1961) att alla 

beständiga organisationer måste bistå de anställda med någon form av belöning för att skapa 

incitament för att individerna ska utföra handlingar som främjar företagets utveckling. Vidare 

menar de att av en organisations aktiviteter kan förklaras genom att förstå dess belöningssystem 

(Clark & Wilson, 1961). Varje organisations resurser är begränsade och att output i form av 

incitament därav alltid måste balansera med eller understiga tillgängliga resurser avseende 

belöningar (Clark & Wilson, 1961; Perkins, White & Jones, 2016). Det finns en rad olika 

metoder för att anpassa och/eller skräddarsy tillämpningen av belöningssystem inom en 

organisation för att främja en positiv utveckling samtidigt som tids- och resursåtgången 

begränsas till vad som är tillgängligt för företaget. Styrmedlet kan utgöras av både finansiella 

och icke-finansiella belöningar (Bouillon, et al., 2006). Det klassiska belöningssystemet bygger 

på en tanke om finansiell belöning för individuell, formellt bedömd prestation. Men 

belöningssystem som styrmedel kan vara mycket mer än så, den svenska stilen stämmer bättre 

överens med idéer såsom vinstdelning, gruppbaserad belöning, flexibel lön, kvalitativa 

utvecklingsprocesser och karriärutveckling som långsiktiga styrmedel i belöningssystemets 

mix (Nilsson & Olve, 2013). Belöningssystem kan dock vara kostsamma och tidskrävande för 

ett företag, men under rätt former och utförande kan de leda till högre effektivitet och lägre 

övergripande kostnader (Bouillon, et al., 2006). 
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Belöningssystem har god kapacitet för att främja prestationsförmåga, givet att vissa 

förutsättningar uppfylls (Lawler III & Jenkins., 1992; Nilsson & Olve, 2013). Människor är i 

grund och botten olika och prestationsbelöningars inverkan på en anställd beror på situationen, 

hur den uppfattas och hur det individuella behovet ser ut. Balansgången mellan att genom 

belöning styra sina anställda mot att uppnå organisationens mål och samtidigt förbruka en 

begränsad mängd resurser, som är tillgängliga för detta ändamål, är en utmaning för alla 

företagsledare (Clark & Wilson., 1961; Perkins, et al., 2016). Detta leder till uppsatsens syfte.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ett belöningssystem designas i 

riktning med företags mål, samt besvara frågan: 

 

● Vilken inverkan har ett belöningssystem på målkongruens inom företaget? 

 

Ämnet blir aktuellt då tidigare forskning präglas av en fokus på belöningssystems effekter på 

individuella och organisatoriska prestationer samt dess inverkan på företags kostnader. Detta i 

samspel med hur mål sätts upp och hur prestationsmätning sker utifrån dessa mål och 

belöningssystems kvaliteer. Att finna de egenskaper i belöningssystem som har en betydande 

inverkan på ett företags målkongruens kommer alltså att bli centralt i denna uppsats och blir 

således även dess bidrag till tidigare forskning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 
Vår ambition med följande avsnitt är att lägga den grund som kan tänkas behövas för att 

förklara hur ett företag designar sitt belöningssystem samt hur detta verkar mot att skapa 

målkongruens. Med anledning av detta delas teoriavsnitte in i tre olika delar: mål och styrning, 

målkongruens och belöningssystem. Dessa tre områden utgör alltså det teoretiska ramverk 

inom vilket vår forskningsfråga och syfte verkar. 

 

2.1 Mål och styrning 

2.1.1 Ekonomistyrning 

Lindvall (2011) definierar ekonomistyrning som “Att med hjälp av ekonomisk information 

försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar.”. Enligt 

nationalencyklopedin (2019) definieras det som “avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet 

och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål”. Även om ekonomistyrning 

traditionellt sett haft en tydlig fokus på ekonomiska mål av finansiell karaktär finns det nu en 

utveckling mot den ökade betydelsen av icke-finansiella mål. Idén är att styrningen, där 

betoningen ligger på ekonomisk information av finansiell karaktär med inslag av mjuka värden, 

som samlas under benämningen ekonomistyrning skapar ett verktyg som hjälper företag att 

utvecklas i riktning mot de mål som ställs upp. Ekonomistyrningens grundbegrepp utgörs av 

effektivitet och produktivitet. Effektivitet definieras som grad av måluppfyllelse, alltså i vilken 

utsträckning ett företag uppnår ett mål och produktivitet avser vad som åstadkommits i 

förhållande till de prestationer som utförts (Ax, et al., 2009). För att kunna utöva 

ekonomistyrning klassificerade Samuelsson (2004) tre olika styrmedel som hjälp för att nå 

ekonomiska mål. Dessa benämndes som formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre 

formaliserad styrning. Uppsatsens fokus kommer mer specifikt att riktas mot ett av de 

styrmedel som ingår i organisationsstruktur, vilket är belöningssystem. 

2.1.2 Agentteori 

Agentteori utforskar hur kontrakt och belöningar kan utformas för att motivera anställda att 

uppnå företagets uppsatta mål. Teorin förklarar att en “agent-relation” uppstår när en part 

anlitar en annan part för att utföra ett visst arbete, den som anlitar någon kallas för principal 

och den som anlitas kallas för agent. Inom en organisation skulle detta innebära att en chef är 

en principal som delegerar ett visst arbete som skall utföras av medarbetarna som i sin tur då 

blir agenter. Utmaningen blir att motivera agenterna att utföra arbetet precis som dem skulle 

gjort ifall att de varit ägare av företaget (Anthony, et al., 2014). Det stora problemet enligt 

agentteori är att principalen och agenten har olika preferenser och målsättningar. Agentteorin 

utgår ifrån antagandet om att alla individer agerar utifrån sina egenintressen och att det alltid 

råder en informationsasymmetri mellan agenten och principalen (Chiang & Birtch., 2010; 

Asmus, Karl, Mohnen & Reinhart, 2015). Ett sätt att bekämpa dessa problem är att använda 

sig av kontrollmekanismer. Belöningssystem är en typ av kontrollmekanism (Chiang & Birtch, 
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2010), där principalen använder sig av incitament för att styra agenterna mot företagets uppsatta 

mål (Anthony, et al., 2014). Då det inte är möjligt för en principal att kontinuerligt övervaka 

de anställda för att minimera informationsasymmetrin menar Asmus et al (2015) att mål i sig 

kan vara ett effektivt sätt att överkomma dessa hinder och samtidigt motivera de anställda.  

2.1.3 Goal setting 

Locke (1996) menar att självaste idén om ett mål guidar handling mot eftertraktad effekt. De 

två övergripande egenskaperna hos ett mål är innehåll (det faktiskt eftersökta resultatet eller 

utfallet) och intensitet (omfattning, fokus och komplexitet i beslutsprocessen). Målets innehåll 

styrs helt av vad personen själv önskar (Locke, 1996). Mål kan uppfattas som något konstant, 

som existerar inom ett företag, eller som dynamiska ändamål som uppstår eller skapas av olika 

anledningar inom alla nivåer av en organisation (Thompson & McEwen, 1958). I Locke & 

Lathams “Goal setting theory” (1990) visar forskningsresultaten att fem specifika kriterier är 

grundläggande i upprättandet av framgångsrika mål. Bland dessa hittar vi att ju svårare ett mål 

är och ju mer specifikt det är, desto bättre blir prestationerna (Asmus, et al., 2015; Locke, 1996; 

Locke & Latham 1990). Detta medför att mer uppmärksamhet, energi och ansträngning 

kommer att riktas av individen för att uppfylla målets krav. När mål är specifika och svåra 

krävs också en högre grad av hängivelse/engagemang, det är lätt att vara engagerad för ett 

enkelt mål men det leder inte till starka resultat. Det är därför hängivelse till ett svåruppnåeligt 

mål är mycket viktigt och kombinationen skapar i sitt led väldigt goda prestationer (Locke, 

1996; Locke & Latham 1990: Anthony, et al., 2014).  

 

“The impact of goal-setting on worker performance” (2015) visar att specifika mål leder till 

bättre prestationer än vagt definierade, icke-specifika mål. “Do-your-best-goal” är inte 

tillräckliga för att generera optimala prestationer. Däremot menar författarna att bristande 

information om hur stora prestationernas potentiella utfall kan bli medför att specifika 

målformuleringar är svåra att skapa. På så vis kan även breda målformuleringar, såsom att 

maximera försäljning, leda till en signifikant prestationsförbättring (Asmus, et al., 2015). 

2.1.4 Målstyrning 

Målstyrning, eller Management by objectives, innebär att mäta utförda arbetsinsatser och 

prestationer mot mål som är formulerade för organisationen (Drucker, 2012). Att styra med 

mål är svårt, det kräver en god kunskap om de kriterier som utgör ett bra mål och en acceptans 

från de som ska uppfylla målen (Rodgers & Hunter, 1991). Trots att detta är fallet så är styrning 

med mål ett av de mest effektiva sätt att skapa motiverade anställda och ledare som lägger sin 

energi på att utföra uppgifter som främjar organisationens utveckling (Anthony, et al., 2014). 

Produktiviteten i organisationen ökar eftersom målen fokuserar medlemmarnas 

uppmärksamhet och handling samt stärker den sammantagna ansträngningen (Rodgers & 

Hunter, 1991; Locke & Latham, 1990). Anthony et al. (2014) menar att de som styr bör ha en 

god förståelse för innebörden av målkongruens vid design och utövandet av målstyrning. Man 

bör alltså eftersträva att styrningen utformas på ett sådant sätt att det som är bra för delen 

(aktören) också är bra för helheten. Lyckas inte styrningen verka mot detta, kommer inte ett 

symbiotiskt förhållande främjas mellan verksamhetens olika enheter (Lindvall, 2011). 
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2.2 Målkongruens 

Graden av målkongruens beskriver i vilken utsträckning ett företags övergripande mål blir 

uppfyllda i samband med att de anställda uppfyller sina individuella mål (Cugueró-Escofet & 

Rosanas, 2012). Ett centralt problem inom ekonomistyrning och verksamhetsstyrning är att 

lyckas inducera en eftersträvan hos personalen och cheferna att uppnå sina individuella mål på 

ett sätt som samtidigt hjälper organisationen att uppnå dess övergripande mål (Anthony, et al., 

2014). Företagsledningen och de anställda är inte alltid överens om vilka handlingar och 

beteenden som leder till framgång (Chiang & Birtch, 2010). För att lägga grunden till att uppnå 

kongruens krävs det att de mål som formuleras högre upp i hierarkin översätts till mål som är 

tillämpbara för de anställda. Mål som existerar högt upp i organisationen är många gånger 

abstrakta, finansiella och med en lång tidshorisont. Mål i de lägre stegen i hierarkin behöver 

många gånger istället vara konkreta, operationella och kortsiktiga för att skapa goda 

förutsättningar för personalen att förstå vilka handlingar som behöver utföras (Anthony, et al., 

2014).  

 

Synen på målkongruens har förändrats över tiden. Tidigare låg fokus på att “rikta” individers 

agerande för att bättre matchas med företagets mål och strategi. Idag är föreställningen om 

organiserande annorlunda och ambitionen är istället att i ökad utsträckning få oberoende 

enheter och individer att verka i samklang till fördel för hela företagets intresse (Lindvall, 

2011).  

 

Det finns mycket att vinna på en hög grad målkongruens och likväl mycket att förlora om 

kongruens saknas. Om likstämmighet inte lyckas uppnås mellan ett företags principaler och 

agenter kan konsekvensen bli att organisationens värde sjunker genom försämrade ekonomiska 

prestationer och större kostnader för informationsdelning då behovet av övervakning ökar 

(Bouillon, et al., 2006). I kontrast till detta har istället en hög grad av målkongruens en 

betydande positiv inverkan på företagets ekonomiska prestationer.  Organisationens 

medlemmar och enheter arbetar mot samma gemensamma mål vilket innebär att en lägre grad 

av kontroll och övervakning, som är en kostsam process, är nödvändig. Detta tillstånd kan alltså 

gynna ekonomisk effektivitet och reducera kostnadskrävande insatser (Cugueró-Escofet & 

Rosanas, 2012; Bouillon, et al., 2006; Chiang & Birtch, 2010) 
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2.3 Belöningssystem 

2.3.1 Syftet  

Clark & Wilson (1961) beskriver i “Incentive systems: A theory of organisations” att de 

grundläggande premisserna till att personalen lägger sin energi på att anstränga sig, till fördel 

för sitt företag, är belöningar och incitament. Författarna menar att individer drivs av 

självbevarelsedrift och självuppfyllelse och att en organisation endast kan existera om den är 

förenlig med dessa motiv. Oavsett hur skyldigheterna ser ut behöver individen bli motiverad 

till att samarbeta (Clark & Wilson, 1961). Belöningssystem används av många företag idag, 

fast syftet med belöningssystem kan skilja sig åt mellan olika företag. Det främsta syftet med 

belöningssystem är att motivera anställda att prestera utöver de vanliga (Ax, et al., 2009) och 

enligt Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand (2002) är det övergripande syftet med 

belöningssystem att sporra anställda till extraordinära insatser och belöna när uppsatta mål 

inom företaget uppfylls.  

 

Det finns även andra syften med belöningssystemet som exempelvis att få anställda att stanna 

kvar hos företaget (Ax, et al., 2009; Nilsson & Olve, 2013). Med rätt belöningssystem kan ett 

företag styras mot en ökad målkongruens men även leda till en förstärkt relationen mellan 

företaget och dess anställda (Smitt, et al., 2002). Enligt Anthony et al. (2014) kan syftet med 

vissa former av belöningar, såsom provision (variable pay och pay-for-performance), vara att 

ge ett företag ekonomisk flexibilitet. När de anställdas löner är kopplad till prestation innebär 

det att avlöningen minskar under sämre ekonomiska tider och företaget slipper säga upp sin 

arbetskraft. Vice versa så ökar ersättningen till de anställda när företaget når goda resultat, 

vilket kan leda till ökad motivation och förbättrade prestationer (Anthony, et al., 2014). Man 

vill genom belöningssystem öka anställdas motivation till att utföra ett visst arbete som in sin 

tur kan leda till att företaget blir mer konkurrenskraftigt. Detta eftersom ett företags önskan är 

att förbättra resultatet genom att öka effektivitet, minska kostnader och förbättra försäljningen 

(Smitt, et al., 2002).  

 

Belöningssystem har potential att vara en mycket värdefull del av en organisations styrmix. 

Medarbetare med tydliga mål som blir belönade i enlighet med sina förväntningar är många 

gånger mycket nöjda med sin arbetsplats. Dock har och blir belöningssystem utsatta för hård 

kritik i media. Kritiken syftar till stora bonusar till högt uppsatta chefer och de orimliga 

beloppen i kombination med snedvriden prestationsmätning gör kritiken berättigad (Nilsson & 

Olve, 2013). Nilsson & Olve, (2013) menar att kritiken dock har blivit så omfattande att det 

överskuggar ett styrmedels som i många organisationer är uppskattat av medarbetare och 

verkningsfullt enligt chefer.  

2.3.2 Utformning 

Nyckeln till framgång enligt Smitt et al. (2002) är att utforma ett belöningssystem där målen 

både individuellt och kollektivt framställs så att samtliga enheter inom företaget förstår och 

uppskattar dess uppsatta mål. Det finns en del svårigheterna med att designa ett fungerande 
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belöningssystem. Det krävs både kompetens och erfarenhet för att utveckla och utforma ett 

fungerande belöningssystem (Smitt, et al., 2002). En viktig faktor som företagsledningen måste 

ta hänsyn till är att göra belöningssystemet rättvist, det vill säga att alla anställda ska ha 

liknande förutsättningar för att bli tilldelad belöning när de uppnår företagets mål (Nilsson & 

Olve, 2013; Smitt, et al., 2002). En annan svårighet med att utforma ett fungerande 

belöningssystem är att man inte vet hur anställdas beteende och engagemang till 

arbetsuppgifterna och företaget kommer att påverkas av belöningssystemet (Smitt, et al., 2002).  

 

Ett belöningssystem kan utformas utifrån olika kategorier, såsom finansiella- och icke-

finansiella belöningar (Chiang & Birtch, 2012). Dessa belöningar kan både vara individuellt 

anpassade baserat på anställdas prestation och kollektivt anpassade baserat på gemensamma 

prestationer av en grupp anställda (Smitt, et al., 2002). En organisations tanke med 

belöningssystem är att skapa en förbättrad produktivitet och effektivitet, men det finns en risk 

att ett misslyckat belöningssystem medför en oförändrad eller i värsta fall negativ påverkan på 

de anställdas beteende och engagemang (Smitt, et al., 2002).   

 

Ett problem som kan uppstå vid finansiella och icke-finansiella belöningar är att det 

förekommer “fripassagerare”, det vill säga anställda som inte är med och bidrar till det arbetet 

som leder till en belöning för de anställda (Anthony, et al., 2014). När man kombinerar 

finansiella belöningar med mjuka värden, motiverande tal till de anställda eller positiv feedback 

så menar Kvaløy, Nieken & Schöttner (2015) att den totala nyttan som belöningssystem kan 

medföra ökar. Med detta sagt så finns det en risk med att inte följa upp monetära belöningar 

med positiv kommunikation. Om detta uteblir kan de belöningar som utdelas istället leda till 

en minskad grad av motivation hos de anställda (Kvaløy, et al., 2015).  

2.3.3 Kategorier av belöningar 

Finansiella belöningar  

Finansiella belöningar är belöningar utöver grundlönen (Armstrong & Murlis, 2007) och kan 

bestå av bland annat bonuslön, gratifikation eller annan form av lön (Smitt, et al., 2002). 

Belöningar i form av bonuslön har som mål att belöna debiterad tid, uppnådd vinst etc. Smitt 

et al. (2002) säger dock att det är viktigt att inte driva bonuslöner för långt så att de anställdas 

kompetensutveckling motverkas. De menar istället att det är viktigt att lönesystemet 

uppmuntrar de anställda som arbetar för att aktivt utveckla sin kompetens. Smitt et al. (2002) 

anser att den rörliga lönedelen i ett väl balanserat lönesystem bör ha en tydlig koppling mellan 

anställdas egenutveckling och företagets lönsamhetsmål. Belöningar i form av gratifikation, 

vilket är en form av vinstdelning, innebär att anställda får en extra belöning som är baserad på 

en viss procent av företagets resultat efter finansiella poster (Smitt, et al., 2002).  

 

Antoni, Baeten, Perkins, Shaw & Vartiainen (2017) nämner även att långsiktiga monetära 

belöningar kan utgöra en del av organisationens belöningssystem. I dessa ingår bland annat 

aktier och personaloptioner som kan utdelas baseras på individ- team- eller 

företagsprestationer. Finansiella belöningar som gör att man får mer pengar i plånboken kan 

vara en stark bidragande faktor till att motivera de anställda och skapa en ökad produktivitet i 
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företaget (Smitt, et al., 2002; Antoni, et al., 2017). Många belöningssystem som används för 

att skapa förstärkta prestationer från ett företags säljare innehåller “performance pay” eller 

prestationsbaserad lön, såsom provision (Chiang & Birtch., 2010: Nilsson & Olve, 2013). Detta 

belöningsmedel, som direkt länkar samman en anställds lön med utförda arbetsinsatser, har en 

bred inverkan på anställdas prestationer men även beteenden, informationsdelning, 

arbetskvalitet och i sitt led även kundnöjdhet (Chiang & Birtch, 2010).  

 

Ett företag som tillämpar provision får i praktiken en rörlig kostnadsstruktur där belöningar 

utfaller när prestationen är god. När vinsten går upp stiger lönekostnaderna och när företaget 

ser sämre tider sjunker dessa. Konsekvensen blir alltså att en del av risken övergår från ägare 

till anställd, och effekterna av försämrade resultat blir mindre kännbara för företaget (Nilsson 

& Olve, 2013). 

 

Icke-finansiella belöningar 

Icke-finansiella belöningar är även dessa belöningar utöver grundlönen, de kan vara i form av 

ledighet, befordran, utökning av ansvar, befogenheter med mera (Ax, et al., 2009; Antoni, et 

al., 2017). Nilsson & Olve (2013) talar om att icke-finansiella belöningar även kan utgöras av 

förmåner med ett substansvärde, men som inte ger en monetär avkastning såsom resor, 

utrustning och andra förmåner. Dessa belöningar är ett sätt att tillfredsställa de anställda samt 

skapa ökad motivation och på så vis främja extraordinära prestationer (Anthony, et al., 2014). 

Anthony et al. (2014) tar upp fyra aspekter som bidrar till detta. (1) att de anställda är 

intresserade av sina arbetsuppgifter. (2) hur pass utmanande arbetsuppgifterna upplevs. (3) hur 

meningsfullt arbetet anses vara. (4) trivseln inom företaget (Anthony, et al., 2014).  

 

Beröm och erkännande visar att organisationen och ledaren är intresserad i den anställdes 

professionella utveckling och signalerar att individen har en betydande roll i företagets 

framgång. En anställd som känner sig delaktig och bidragande till ett företags utveckling, och 

får beröm för väl utförda arbetsuppgifter kommer att få ett stärkt självförtroende och en god 

moral. Båda mycket gynnsamma förutsättningar för organisationen. Även detta bör ses som en 

icke-finansiell belöning av betydande karaktär (Yousaf, Latif, Aslam & Saddiqui, 2014). 

Enligt Morrell (2011) finns det flera fördelar med att använda sig av icke-finansiella 

belöningar, det ökar inte bara anställdas motivation och engagemang utan minskar även i vissa 

fall företagets kostnader. 
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2.4 Sammanfattning - teoretisk referensram 

Analysmodellen visar en övergripande bild av uppsatsens teoretiska ramverk och syftar till att 

ha en vägledande funktion under uppsatsens empiri- och analyskapitel. Den har även bistått till 

utformingen intervjuguiden och informerat de frågor, som är relevanta för det rådande fenomen 

som avses studeras. Modellen tar sin början i organisationens mål och mynnar avslutningsvis 

ut i målkongruens.  

 

 
Figur 1: Analysmodell. 

 

Modellen inleds med organisationens övergripande mål, dessa formuleras högst upp i hierarkin 

och är många gånger abstrakta och långsiktiga. Dessa mål förmedlas ut i organisationen till 

både operativa chefer och medarbetare. Dessa måste i sin tur tolkas, “översättas” och förmedlas 

av cheferna till medarbetarna i form av operationella och konkretiserade mål för att dessa ska 

kunna verkställas av de anställda. Informationsasymmetri råder och egenintressen/individuella 

mål uppstår och existerar i enlighet med agentteorin.  Cheferna försöker motverka detta genom 

att tillämpa belöningssystem som kontrollmekanism och styrmedel med syfte att få 

medarbetarna att prestera i linje med företagets mål och på så vis skapa en ökad grad av 

målkongruens inom företaget. 

 

  



11 

 

3 METOD 

 
Detta kapitel avser att ge en förklaring till uppsatsens beslutsprocess kring val av metod, ansats 

och design av den studie som utförts. Vidare beskrivs hur arbetets datainsamling har skett samt 

avslutas med en diskussion kring uppsatsens kvalitet. 

 

3.1 Abduktiv forskningsansats 

För att angripa frågan om val av forskningsansats skapades en förståelse av de olika 

inriktningarna som lägger grunden till den undersökning som genomfördes. Det finns tre olika 

synsätt mellan teori och forskningspraxis, deduktivt- induktivt- och abduktivt perspektiv 

(Bryman & Bell, 2017). Då syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur ett 

belöningssystem designas i ett fall och hur detta kan leda till målkongruens, krävdes det att 

förståelsen successivt växte fram i samband med att teori utforskades och empiri utvecklades. 

För att möjliggöra detta antogs en abduktiv ansats som gav utrymme för teori och empiri att 

växa fram i samspel under uppsatsens fortgång. För att möjliggöra detta antogs en ansats med 

abduktiva inslag som gav utrymme för teori och empiri att växa fram i samspel under 

uppsatsens fortgång. 

 

Abduktion tar som alternativ in både ett induktivt och deduktivt synsätt och vandrar mellan 

hypoteser härledda ur teorier och teori som härleds ur verkligheten. Denna ansats avser att vara 

en alternativ ansats för att undvika de fallgropar eller tillkortakommande som förknippas med 

induktion och deduktion (David & Sutton, 2016: Yin, 2009). Insamling av empiri kan skapa 

nya frågor som teorin behöver skapa en förståelse för, vid abduktion innebär detta alltså att 

man rör sig mellan teori och empiri och utvecklar dessa under forskningsprocessens gång 

(Bryman & Bell, 2017). I vårt fall gav den första intervjun som genomfördes, med företagets 

chef, insikter som innebar att designen av intervjuguiden för medarbetarna behövdes revideras 

för att skapa goda förutsättningar för vår analys. Detta medförde också att teoriavsnittet 

behövde breddas/kompletteras för att kunna dra slutsatser som vi inte haft möjlighet att göra 

med ett renodlat induktivt förhållningssätt. 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

För att uppfylla uppsatsens syfte och svara på dess forskningsfråga valde vi att använda oss av 

en kvalitativ forskningsmetod. Denna metod betonar vikten av ord framför kvantifiering vid 

empiriinsamling och dataanalys. För att förstå belöningssystemets påverkan på individer 

krävdes att sociala samspel och egenskaper undersöktes i en specifik miljö (Bryman & Bell, 

2017). David & Sutton (2016) belyser att det kvalitativ forskning intresserar sig av är innebörd 

och mening från vilka element inte kan separeras från och mätas utanför sitt sammanhang. Det 

tillvägagångssätt som nyttjades för att ge en inblick i respondenternas situation utifrån deras 

egna perspektiv var semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2017).  
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3.2.1 Fallstudie 

Enligt David & Sutton (2016) är fallstudie en djupgående studie där man undersöker specifika 

individer, platser, organisationer eller händelser. För att ta reda på när fallstudier kan komma 

att fungera som ett betydelsefullt ramverk kan man undersöka om ämnet i fråga uppfyller någon 

av tre olika kriterier. (1) Är forskningsfrågorna formulerade i “hur” och “varför”- form? (2) 

Har forskarna kontroll över de beteenden och situationer som undersöks? (3) Har 

undersökningen fokus på ett historiskt eller rådande fenomen (Yin, 2009)? Vår undersökning 

avsåg att ta reda på hur ett belöningssystem designats och dess inverkan på fenomenet 

målkongruens. Då vi valde att granska en organisation och dess medlemmar hade vi ett 

naturligt fall att undersöka. 

 

När man bedriver en fallstudie kan man bland annat använda metoder som intervjuer, 

frågeformulär, fokusgrupper och observationer (Bryman & Bell, 2017). Då vi granskade 

företag ABC använde vi intervjuer som metod för insamling av empiri. Yin (2009) menar att 

fallstudieforskning kan försöka förklara, utforska eller beskriva en individ, ett resultat eller en 

händelse i ett samhälle. När man avser utforska eller beskriva ett fall kallas detta för explorativa 

och deskriptiva fallstudier (Yin, 2009). Syftet med denna undersökning är att beskriva och 

analysera belöningssystemet och dess påverkan på målkongruens. Därför blev valet av 

forskningsmetod en explorativ och deskriptiv fallstudie vilket anses som vanligt 

förekommande vid kvalitativ forskning med ett induktivt eller abduktivt perspektiv (David & 

Sutton, 2016).  

3.3 Datainsamling 

Jacobsen (2002) benämner den insamlade data som en rapport baseras på kan delas in i två 

olika kategorier, primär- och sekundärdata. 

3.3.1 Primärdata 

Primärdata är den data som forskarna själva samlar in, det kan bestå av exempelvis intervjuer, 

frågeformulär och observationer (Jacobsen, 2002). Genom att primärdata till skillnad från 

sekundärdata inhämtas genom direkt interaktion med det studerade fallet är det en mer 

tidskrävande process som ställer ett högre krav på de förberedelser som forskarna behöver ha 

vid ingången av datainsamlingen (Bryman & Bell, 2017). I kvalitativ forskning är det vanligt 

att intervjuer är den primära källan till insamling av empiri. Bryman & Bell (2017) menar att 

intervjuer ger forskarna en hög grad av flexibilitet som annars kan vara svåruppnåeligt genom 

frågeformulär och observationer.  
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Vår insamling av primärdata har skett genom fyra semistrukturerade intervjuer med 

respondenter från en marknadsföringsbyrå. 

 

TABELL 1: Intervjuinformation 

Respondent Befattning Intervju Datum 

Chef Platschef Ca 45 min 2019/04/24 

Anställd 1 Projektledare (med säljansvar) Ca 35 min 2019/05/01 

Anställd 2 Mediestrateg (Säljare) Ca 35 min 2019/05/02 

Anställd 3 Mediestrateg (säljare) Ca 45 min 2019/05/02 

3.3.1.1 Respondenter 

Vi valde att avgränsa oss till ett lokalt företag som är verksamt inom 

marknadsföringsbranschen. För att kunna inhämta empiri som besvarar vår forskningsfråga 

valde vi att utföra djupgående intervjuer med företagets chef samt tre anställda som alla har 

god förståelse av det fenomen vi avsåg att studera. Det handlar alltså om ett strategiskt urval 

av respondenter som i sin tjänst ingår i ett belöningssystem. För att stärka studien har vi 

kompletterat denna empiri genom insamling av företagsspecifika dokument samt uppföljning 

av tidigare intervjuer genom kortare telefonkorrespondens. 

3.3.1.2 Intervjuguide 

Innan vi påbörjade vår insamling av empiri genom intervjuer var det viktigt att ta reda på vad 

syftet med de aktuella intervjuerna var. Vilka slags teman var grundläggande för att skapa en 

förståelse kring uppsatsens fenomen och fall samt vilka frågor kan ingå i dessa teman (Bryman 

& Bell, 2017). För att kunna bestämma den mest passande formen av intervju bör forskarna 

fråga “vad” man avser ta reda på. Den här tankebanan ger upphov till reflektioner kring tidigare 

datainsamling och utforskade. När vi besvarat “vad” våra teman kretsar kring och vilken 

teoretisk anknytning de har behöver “hur” konkretiseras. För att nå till kärnan av uppsatsens 

problematik behövs en förståelse för hur intervjuer kan skapa utrymme för korrekt inhämtning 

av empiri utan att författarna begränsas eller hindras (David & Sutton, 2016). Genom att utföra 

pilotundersökningar, fördjupa oss i olika intervjutekniker och teorier (Bryman & Bell, 2017) 

har vi reducerat risken för att intervjuformuläret och frågornas kvalitet inte uppnår förväntat 

standard.  

 

Efter genomgång av teori och intervjutekniker bestämde vi oss för en semistrukturerad intervju. 

Detta ger utrymme till att utforma en uppsättning frågor som struktureras utifrån två specifika 

teman (Bryman & Bell, 2017), belöningssystem och målkongruens, samtidigt som 

intervjuobjektet ges en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Det ger också oss som 

intervjuare möjlighet att ändra ordningsföljden om situationen kräver det, samt ställa 

följdfrågor (som inte ingår i intervjuguiden) som kan komma visas vara relevanta för 

sammanhanget.  
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För att kunna få olika perspektiv om uppfattningarna relaterade till våra teman från våra 

respondenter har vi gjort två olika intervjuguider. En intervjuguide gjordes kring de 

frågeställningar som är relevanta för respondenten som besitter chefspositionen (bilaga 1, 2), 

den andra utformades för anställda/säljarna (bilaga 1, 3). 

3.3.1.3 Dataanalys 

Analys av kvalitativ data kan delas upp i tre olika delar. Den första delen i processen är 

beskrivning, det vill säga att undersökarna ska få en så grundlig och detaljerad beskrivning som 

möjligt av vår insamlade data. Den andra delen av processen är systematisering och 

kategorisering, vilket handlar om att systematisera och reducera den insamlade data som ofta 

är omöjlig att överblicka innan reduktion. I detta stadiet sållas och förenklas data till en mer 

begriplig nivå för att vi ska kunna föra vidare vad vi har funnit. Den tredje delen i processen är 

kombination, vilket handlar om att tolka data och finna de mest intressanta förhållandena. När 

man använder sig av denna process är strävan att inte utelämna relevant information, för att 

förhindra detta bör analysen till en början hållas så öppen som möjligt för att sedan gradvis 

snäva in informationen (Jacobsen, 2002). 

 

Vi började med att utföra en intervju i taget, inledningsvis av ett subjekt, chefen för företag 

ABC. Efter detta transkriberade vi ord för ord det som sagts under intervjun för att skapa en 

helhetsbild av vad som sagts, om något som blivit sagt är redundant och kan sållas bort samt 

om det finns luckor i empirin. Vidare genomfördes en systematisering och kategorisering, 

empirin delades tydligare in i de kategorier som intervjun avsåg att täcka, belöningssystem och 

målkongruens. De svar som kom att överlappa varandra eller som täckte flera olika frågor 

sorterades mot sina respektive frågeställningar. Vi bantade sedan ner texten för att sålla ut 

överflödig empiri för att belysa det som är mer relevant för att uppfylla uppsatsens syfte, citat 

togs ut och vi påbörjade författandet av en sammanhängande och berättande text. Det sista 

steget som gjordes efter det att samtliga intervjuer genomförts och efterbearbetas var att tolka 

all data för att finna intressanta förhållanden och motsättningar. Detta gjordes i samspel med 

den teoretiska referensram som utvecklats och löpande justeringar av teoriavsnittet blev 

nödvändiga under processens gång.  

3.3.2 Sekundärdata  

Sekundärdata är information som redan existerar sedan tidigare undersökningar. Nackdelen 

med sekundärdata är att informationen kan vara anskaffad för en annan frågeställning eller 

ändamål än den som forskaren vill studera (Jacobsen, 2002). Vi samlade in sekundärdata om 

det gällande fallföretaget i form av publika dokument och information via företagets hemsida 

för att komplettera och i viss mån stärka inhämtad primärdata. Detta avsåg främst finansiell 

data och allmän information om företaget. 
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3.4 Litteraturstudie 

Litteraturstudien var ett inledande moment som gav författarna kunskap om rådande teori kring 

uppsatsens ämnesområde. Det har även varit en kontinuerligt pågående process under arbetets 

gång för att koppla samman och utveckla teori i samspel med insamlad empiri. Detta har varit 

ett stöd till fördjupad kunskap om ämnesområdet samt uppbyggnaden av uppsatsens teoretiska 

ramverk. Vid insamling av litteratur använde vi oss främst av databaser som är tillgängliga via 

Luleå Tekniska Universitetsbibliotek samt Google Scholar. Några exempel på artikeldatabaser 

som använts är science direct och libris.  

 

Nyckelord: Belöningssystem/Reward systems, Målkongruens/Goal congruence, Goal 

setting/Goal setting, Agentteori/Agency-theory, Målstyrning/Management by objectives & 

Ekonomistyrning/Management accounting 

3.5 Kvalitet 

För att bedriva företagsekonomisk forskning som uppnår förväntad kvalitet bör den bedömas 

enligt, och förhålla sig till, två olika kvalitetskriterier (Bryman & Bell, 2013). Lincoln & Guba 

(1985) anser att det behövs alternativ till reliabilitet och validitet som bedömningsformer för 

kvalitativa studier. De föreslår istället att begreppen trovärdighet (trustworthiness) och äkthet 

(authenticity) används. Äkthet beskriver huruvida undersökningen ger en nog rättvis bild av de 

olika uppfattningar som existerar inom den grupp eller det fall som studerats. Om 

undersökningen har bidragit till att skapa en ökad grad av förståelse för hur personer i den 

studerade miljön upplever samvaron och om undersökningen har möjliggjort förändringar av 

situationen som de medverkande befinner sig i (Bryman & Bell, 2013; Lincoln & Guba, 1985).  

 

Trovärdighet kan i breda drag beskriva som hur precist resultatet av en undersökning visar sig 

vara om denna genomförs på nytt (Lincoln & Guba, 1985). För att förstå hur dessa kriterier har 

kopplats till vår uppsats behövs en beskrivning av fyra faktorer eller aspekter som utgör hur 

trovärdig och därmed hur bra en kvalitativ studie är. (1) Tillförlitlighet, alltså hur troliga eller 

sannolika resultaten är. (2) Överförbarhet, dvs om studiens resultat är tillämpbara i andra 

kontexter. (3) Pålitlighet, mycket likt reliabilitet talar detta om hur likartade resultaten blir när 

undersökningen sker vid ett annat tillfälle. (4) Konfirmering, om forskaren haft kontroll över 

sina värderingar så att de inte haft en avgörande inverkan på undersökningen och dess resultat 

(Bryman & Bell, 2013).   

 

Vår fallstudie har av naturliga skäl en subjektiv prägel då kvalitativ forskning bygger på 

tolkningar, förklaringar och generaliseringar utifrån teori och empiri med författarens egna ord. 

Kritik som Bryman & Bell (2013) tar upp gällande den kvalitativa forskningens bristande 

replikerbarhet och generalisering är enligt författarna befogad och svår att kliva ifrån. I vårt 

specifika fall görs en ansats om att dra breda slutsatser utifrån en smal empirisk källa, ett 

fallföretags företeelser kring ett fenomen är svårt att med precision generalisera. För att 

motverka detta hade fler företag behövts granskas, med fördel genom komplettering av en 

kvantitativ studie. För att minska vissa av dessa problem och ha en metodik som uppfyller de 
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kriterier som beskrivs ovan försökte vi att se till att all inhämtad data, primär som sekundär, 

granskats med ett kritiskt öga. För att kunna säkerhetsställa att artiklarna var av vetenskaplig 

kvalitet valde vi att endast använda oss av artiklar som är peer-rewied och från tillförlitliga 

tidskrifter. Vi hade som avsikt att dokumentera och tydliggöra arbetsgången och 

tillvägagångssätten så precist som möjligt för att skapa en god tillförlitlighet och överförbarhet. 

Genom att ta del av pilotstudier, utföra mock-intervjuer sinsemellan författarna och grundligt 

utarbeta vår semistrukturerade intervjuguide så avsåg vi att ge en större grad av konfirmering 

till uppsatsens trovärdighet. För att bygga uppsatsens äkthet samlades även data om kontexter 

och strukturer in från flera olika perspektiv, och på så vis skapades en bild om bland annat 

kongruens utifrån både chefens och de anställdas synvinkel.   
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4 EMPIRI 

 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår insamlade empiri. Det inleds med en kort 

sammanfattning utav företaget som vi valt att undersöka. Därefter redovisas den erhållna 

informationen vi fått via intervjuer med en chef samt ett antal anställda. Detta har vi valt att 

kategorisera i två huvuddelar, belöningssystem och målkongruens. 

 

4.1 Företaget 

Företaget som vi har undersökt har valt att vara anonymt. Det företag inom vilket vi bedrivit 

vår fallstudie är en marknadsföringsbyrå som är positionerad i norra Sverige och som enligt 

Tillväxtverket (2019) klassificeras som ett litet företag då de har färre än 49 anställda. Det är 

verksamt inom reklam- och marknadsföringsbranschen och dess huvudsyfte är planering och 

försäljning av marknadsföring. Marknaden som företaget är verksam inom ökar stadigt i volym 

och utsikterna betecknas som mer än goda och efterfrågan på bolagets tjänster och produkter 

växer i högre takt än marknaden i övrigt (Anonym, 2017; Anonym 2018).  

 

När vi intervjuade chefen berättade hen att företaget syftar till att skapa helhetslösningar från 

framtagande av produkt, till exempel visuell design, webbutveckling etc, till utformning och 

lansering av reklamkampanjer i alla tillgängliga medieplattformar, allt från snapchat och 

digitala skyltar till radio och gammaldags tryck. Vi intervjuade företagets chef samt ett urval 

anställda, dessa valde att förbli anonyma i uppsatsen och kommer fortsättningsvis således att 

benämnas som chef, anställd 1, 2 & 3. Samtliga av företagets anställda har i viss utsträckning 

en säljande roll, och ingår därmed i företagets belöningssystem. Detta möjliggörs genom att 

tjänster såsom administration outsourcas till externa bolag. 

4.2 Belöningssystemet 

4.2.1 Chefsperspektiv 

Chefen beskriver att belöningssystemen som företaget tillämpar syftar till att “helt enkelt 

uppmuntra till ökad försäljning”. Hen menar att pengar in för de anställda medför en hög lön 

för dem, vilket i sin tur innebär ett gott inflöde av pengar till företaget. Alla anställda arbetar 

mycket självgående och individuellt och “driver sitt eget lilla företag”, det innebär att de inte 

skojar bort sina egna pengar utan anstränger sig lite extra då varje intjänad tusenlapp bygger 

lönekuvertet ytterligare. Chefen menar att belöningssystemet absolut lyckas uppnå syftet i dess 

nedskalade form. 

 

Under intervjun berättar chefen att belöningssystemet har designats med största fokus på 

finansiella, prestationsbaserade belöningar. Hen beskriver belöningssystemet enligt följande: 
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“Vi har ju provisionsbaserad lön, så det är vårt belöningssystem kan man säga. 

Inga bonusar, eller något sådant i dagsläget. … Inget tak alls, det har vi valt att 

hålla borta. Man ska kunna tjäna pengar helt enkelt, det är det som är tanken. 

... Vi har ingen procent trappa eller någonting sådant. Vi har 10 % rakt av på 

allt, oavsett vad man säljer.” 

 

Som det ser ut i dagsläget så omfattas inte samtliga anställda av denna del i belöningssystemet, 

utan endast företagets säljare. Provisionssystemets uppbyggnad ser ut på så vis att 10 % intjänas 

från det att en säljare har uppnått sin “break-even”. Detta är en summa som varierar från säljare 

till säljare och avser att täcka utläggningskostnader som uppstår kring den anställde, 

exempelvis för kundrepresentation, förmånsbil, lokalhyror, arbetsgivaravgifter etc.  

 

“Och då finns det vissa varianter som tex Säljare X som sitter med våra stora 

kunder. Hen har en högre break-even. Så, hens provision kickar in lite senare 

än för t.ex. Säljare Y. … i och med att större kunder är också lite dyrare. Det 

ska skickas julgåvor, det ska ätas luncher ...” 

 

Här är ett exempel där hen tydligt förklarar principen bakom provisionen: 

 

“Vi säger det är 200 000, och det är 200 000 som den här personen faktiskt 

kostar i form av att man bjuder på kundlunch, man har en tjänstebil, man leasar 

en dator, man har telefon, alltså det är kostnaden. Och det innebär att om vi 

räknar ut att break-even är på 200 000 ... från 200 000 och uppåt så har man 

10 % på allt man säljer så, säljer jag för 250 000 då har jag 5000 i provision 

den månaden. Allt över 200 000, det är 10 % oavsett om det är digitala skyltar, 

eller flygplatser eller radioreklam eller vad det än kan vara.” 

 

För att nå upp till break-even och på så vis som säljare dra sin egen ekonomiska last behöver 

alltså de anställda uppnå ett visst försäljningsresultat. Först efter detta kliver den rörliga 

lönedelen i belöningssystemet in. Chefen, som inte var med och utformade provisionssystemet, 

har inblick i hur detta utvecklades och beskriver att den procentsats som tillämpas framtagits 

för att skapa en tillräcklig avkastning för företaget, trots att de har “väldigt olika vinstmarginal 

på våra produkter”. Vissa underleverantörers plattformar skapar små marginaler, medan andra 

har ytterst goda. Utifrån en bedömning om de kostnader för de olika medier som deras 

produkter marknadsförs inom, kan säljarna alltså alltid erläggas en provision om 10 % och 

samtidigt skapa en eftertraktad vinstmarginal för företaget.  

 

Utöver den form av finansiell belöning som chefen beskriver tillämpas även olika former av 

icke-finansiella belöningar. Kring den huvudsakliga komponenten i belöningssystemet står 

även företaget för mindre formaliserade belöningar såsom julbord, luncher och middagar, 

årliga kundfester och teambuildingresor. Något som enligt chefen anser vara en väldigt 

värdefull och jätteviktig del av företagets belöningssystem. Chefen beskriver exempelvis att:  
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“har det hänt något roligt så kan vi gå ut och käka tillsammans så absolut, på 

så sätt så finns det i ett belöningssystem. Ett väldigt värdefullt sådant skulle jag 

vilja säga! Jätteviktigt.” 

 

När författarna frågade om de upplevda styrkor och svagheter kring företagets nuvarande 

belöningssystem berättade respondenten att det huvudsakligen “är ett bra sätt att skruva upp 

tempot lite grann, så att, alla vill ju tjäna pengar”. Chefen förklarar vidare att 

prestationsbaserade belöningar däremot kan medföra en “negativ press”, vilket hen anser kan 

ses som en svaghet. Men det fyller även ett selektionssyfte, skapar det en negativ press så 

uppstår frågan “om man är på rätt ställe”? En annan svaghet hen nämner är att 

belöningssystemet påverkas av yttre faktorer, “vi är lite beroende av vad våra leverantörer hittar 

på”. Om någon av företagets leverantörer ändrar förutsättningarna kan det leda till att företaget 

betalar “mer provision än vad vi tjänar på produkten, det blir inget bra i bokslutet.”. Detta anser 

hen i sin förlängning leder till att belöningssystemet måste ses över ofta för att kunna försäkra 

sig om att “lönsamheten och provisionen hänger ihop”. 

4.2.2 Anställdas perspektiv 

När författarna intervjuade de anställda så framkom en samstämmighet kring huruvida 

företagets belöningssystem uppfyller dess syfte. Anställd 2, beskriver det som följande: 

 

“Man jobbar som säljare för att tjäna pengar. Och här finns det inget tak. Så 

det är upp till mig hur mycket pengar jag vill tjäna. Så att man kan inte komma 

hit och vilja leva på grundlönen, så belöningssystemet fungerar.” 

 

Anställd 1 svarade, i sin enkelhet, på frågan om belöningssystemet uppmuntrar dig att prestera 

bättre med “Ja, absolut!”. Anställd 3 beskriver under intervjuns gång att prestera och komma 

upp i önskvärda försäljningsvolymer självklart medför bland annat ekonomiska fördelar och 

att belöningssystemet på så vis innebär “att man sporras till att göra affärerna”. 

 

Belöningssystemets grundläggande uppbyggnad beskrivs av samtliga anställda kretsa kring 

den prestationsbaserade delen av lönen. Respondenterna beskriver att de får ta del av 

provisionssystemet och att alla har samma förutsättningar och procentsats att förhålla sig till. 

Anställd 1 beskriver att deras belöningssystem kan delas in i en monetärt och en icke-monetär 

del, där den monetära delen endast anses utgöras av tilldelade lönekronor. Kring icke-monetära 

belöningar pratar både anställd 1 och 3 om positiv feedback, eller “beröm”, och deras fria 

arbetstider samt eget ansvar.  

 

“Vi har ju ganska fria arbetstider, det är ju en belöning, det är ju lite att man 

tar ansvar för sitt eget jobb. Sen kan det bli att man sitter sena kvällar ibland 

och sen så kan man ta sovmorgon ifall man känner att man inte har bråttom in 

till kontoret eller inbokat något möte. Så det är ju en frihet som jag tror att alla 

på kontoret värdesätter” 
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På frågan huruvida anställd 2 anser att det finns några övriga belöningar som ingår i ABC’s 

belöningssystem utöver provisionen tar även denne upp de fria arbetstiderna och höga graden 

av eget ansvar. Hen menar att så länge budget hålls, med budget menas då en månatlig 

försäljning motsvarande break-even, så är det ingen som ifrågasätter vart respondenten 

befinner sig under kontorstid. Hen tar även upp “förmånsbil, telefon, det är väl också förmåner 

eller belöningar kan man säga. Så har vi ju även firmakort som vi kan bjuda kunder på lunch 

och middagar om det behövs.” Anställd 1 väljer även att ta upp förmånsbil, representation, 

datorer och telefoner men anser att detta inte klassificeras som belöningssystem, hen menar att 

det istället är ett nödvändigt verktyg som behövs för att hen ska kunna utföra sitt arbete.  

 

En styrka med belöningssystemet som samtliga respondenterna lyfter fram är att det 

uppmuntrar dem att prestera bättre. Anställd 2 & 3 beskriver att det är en styrka att inte ha 

något försäljningstak, “man kan inte komma hit och vilja leva på grundlönen, så 

belöningssystemet fungerar.”. De krav som ställs på de anställda för att nå sin break-even och 

på så vis “aktivera” provisionen varierar från anställd till anställd, med det rådde en 

samstämmighet kring att dessa krav är rimliga. Respondenterna beskriver bland annat att de 

“definitivt rättvisa och definitivt uppnåeliga”, “tycker helt klart att det är rimligt.” och “tycker 

att dem är generösa” vilket kan lyftas fram som en styrka. 

 

För att skapa en mer nyanserad bild av de anställdas syn på företagets rådande belöningssystem 

ställdes frågan till samtliga om de tycker att det behöver förändras eller förbättras på något vis. 

Respondent 1 & 3 hade inga invändningar mot hur systemet såg ut i dagsläget, anställd 1 

berättade att belöningarna “är bra uppsatta, jag tycker att dem är generösa.”. Här stämde även 

anställd 2 in och beskrev att “det är ett bra paket” men hade dock invändningar mot rättvisheten 

bakom matchningen av grundlön och break-even. Hen berättar att  

 

“Vi har ju varit lite grann i clinch. Dem har ökat vår break-even, på grund av 

kostnader då, men dem har aldrig höjt våran månadslön … Men det kommer, vi 

kommer förhandla nu.”  

 

Avslutningsvis talade anställd 2 & 3 om att provisionssystem kan medföra ett egoistiskt 

tänkande vilket kan resultera i situationer som kan underminera personalrelationer. Anställd 2 

pratar om “gränsen mellan ego och lagspelare. Självklart så hjälper jag ju dem som är här på 

kontoret, men det får ju inte bli på bekostnad av min egen försäljning.” och anställd 3 pratar 

om situationer där en säljare har ett potentiellt läge att få igenom en affär med en kund som en 

annan kollega bearbetat under en längre period.  
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“man trampar dem på tårna, du vet att din kollega håller på med en affär, men 

kunden kommer till dig för att hen inte är där. Då finns det ju vissa som tar dem 

affärerna, kollegan kanske har jobbat med den här affären i tre veckor, vad är 

rätt? Ja, bolaget tjänar ju fortfarande pengar, kunden köper ju marknadsföring 

.. men du måste ju någonstans ha en vettig arbetsplats också.“ 

 

En annan sak som respondenterna nämner är pressen de har på sig att prestera. Detta är något 

som dem ändå är överens om, att det absolut finns en press på dem men här anser framför allt 

anställd 3 att det är “någonstans också det som driver mig”. Anställd 2 är inne lite på samma 

spår, hen nämner att “det var tufft för mig, det tog 1 år för mig att komma upp i belöningen 

kontinuerligt.”. Men lyfter även fram att: 

 

“Det är klart, en som inte hade psyket eller lugnet i kroppen hade gett upp ... 

Men det är väl enkelt, man jobbar som säljare för att tjäna pengar” 
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4.3 Målkongruens 

4.3.1 Chefsperspektiv 

Författarna påbörjade intervjuns målsegment med att ställa frågan “Vad är dina personliga mål 

hos ABC?”. Chefen svarade med att beskriva dels hens personliga mål, där betoning låg vid att 

hitta en arbetsplats som hen trivs på och gynnar den personliga utvecklingen, men även målen 

med hens tjänstgöring. Målen med hens tjänstgöring som chef hos ABC kan tänkas delas upp 

i finansiella mål och mjuka värden. Hen beskrev inledningsvis att målsättningen är att skapa 

en arbetsplats där personalen trivs och vill arbeta. Trivs inte de anställda så kommer de inte att 

prestera vilket kommer att skapa dåliga resultat för företaget.  

 

“Så att, en trivsel del och en ekonomisk del ... vi kan inte leva med det ena utan 

det andra, trivs man inte så har vi dåliga siffror och har vi dåliga siffror så 

kommer man inte få jobba kvar. Så att dem två måste överensstämma.” 

 

Vad gäller företagets övergripande mål så menar chefen att det har en absolut fokus på den 

finansiella delen. Hen berättar att företaget länge styrts utifrån ägarperspektivet, med breda 

målsättningar som avser vinstgenerering. Detta följ upp med en beskrivning om att företaget i 

dagsläget saknar konkreta målsättningar utöver lönsamhetsmål. Det har fungerat hittills då 

samtliga anställda agerar som egna företagare med målet att “vi ska dra in pengar, sälj mycket”. 

Chefen säger att de har utvecklingsmål för detta verksamhetsår om att “vi tillsammans ska lära 

oss att sätta gemensamma mål och att man drar företaget åt samma håll.”. Hen menar att de har 

haft “tur” att den företagskultur som råder har medfört att de anställdas mål “per automatik” 

har lett till att uppnå företagets finansiella mål.  

 

“Nej, just nu är det bara lönsamhetsmål. Men det håller liksom inte i längden, 

alltså det är ju en viktig del … men det är bara EN del som uppfylls” 

 

Det finns en viss motsättning när man avser sätta gemensamma mål och få just säljare att arbeta 

i grupp, hen menar att de gärna jobbar individuellt mot egna försäljningsmål. Säljare är i grund 

och botten tävlingsmänniskor, att ha säljmål kan skapa mycket press på den anställde och det 

har kommit och gått personal under företagets tid, de som i sin tur stannar menar hen är de som 

drivs av tävlingsinstinkten, “sälj är ju det roligaste som finns när det går bra”. Chefen menar 

att de av just den anledningen planerar att införa säljtävlingar och införa regelbundna 

avstämningar med de anställdas för att skapa bättre förutsättningar för en ökad 

målöverensstämmelse.  

4.3.2 Anställdas perspektiv 

Vad gäller de anställdas mål kan vi se en tydlig gemensam nämnare kring försäljningsvolymer 

och försäljningsmål i olika former. Anställd 1 beskriver att hens mål främst är att det ska gå 

bra för företaget, att uppnå sina försäljningsmål och skapa en hög grad kundnöjdhet. Medans 

anställd 2 och 3 istället pratar om lång- och kortsiktiga planer, som är kopplade till deras 
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individuella försäljning. Anställd 2 berättar att målet är en bygga en portfölj med så pass många 

stora kunder att det på sikt kommer att skapa ett utrymme, ekonomiskt och tidsmässigt, att 

“jaga” medelstora kunder.  

 

“Mina personliga mål är väl att skaffa så pass många större kunder som ger 

mig tiden att jaga medelstora. Så kan man ha några större kunder och skaffa 10 

sådana, då är man ganska safe, eller väldigt safe. Och det är mitt mål. Om man 

pratar siffror så, mellan 5 och 6 miljoner per år, då är jag nöjd.” 

 

Medan anställd 3 nämner, utan siffror, att hens mål är att bygga lojala och långsiktiga relationer 

med kunderna, intresset ligger inte i att skapa kortsiktiga affärer som ger sporadisk avkastning. 

Hen beskriver sin säljroll som att vara “lite mer relationsbaserad än att bara gå från kund till 

kund“.  

 

För att koppla detta till företagets övergripande mål ställde författarna frågan “Vet du vad 

ABC’s mål är? Här visade det sig vara aningen splittrat, anställd 1 svarade kortfattat “Nej.” 

medan anställd 3 beskrev det enligt följande: 

 

“Någonstans så vet jag ju lite vad som förväntas av mig. Jag menar, det är ju 

att sälja över break-even, det är ju att jag ska tjäna pengar så att bolaget också 

tjänar pengar.” 

 

Anställd 2 beskrev under intervjuns gång att de mål som nått respondenten från ledningens håll 

enbart handlade om finansiella, eller försäljningsmål.  

 

“Vi fick bara höra att vi skulle sälja så mycket som möjligt. Ju mer du säljer 

desto mer pengar kommer du att få. Gå ut och sälj, ta kunder från 

konkurrenterna. Sälj, sälj, sälj!” 

 

Författarna ställde frågan “Tycker du belöningarna som du har i dagsläget får dig att jobba mot 

ABC´s mål?” och den besvarades jakande av samtliga respondenter. Respondent 1 svarade i 

sin enkelhet att belöningarna uppfyller det syftet och respondent 2 svarade: “Det får jag säga 

att det gör. Ja, så är det ju.” Både anställd 2 & 3 lyfte dock fram att belöningssystemet borde 

kompletteras med säljtävlingar, som skulle sporra dem lite extra att sälja mer. Anställd 2 

betonade hur mycket av en tävlingsmänniska hen är och att ett formellt tävlingsselement i 

arbetet skulle skapa ytterligare en prestationsökning från hens sida.  

 

“Så det är ju nästa, det är ju säljtävling. Sen behöver vinsten inte vara guld och 

gröna skogar, det kan vara en vinflaska, det skiter jag i. Men en tävling ska det 

vara … Vinst är en vinst. Det spelar ingen roll om det är ett kortspel eller om 

det är mot ungarna eller mot vem det är, det är ändå en vinst.” 
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Anställd 3 förstärkte detta genom att även i denna intervju tala om säljtävlingars inverkan på 

prestationen, som ett komplement till provisionssystemet. 

 

“Nej men nog är det klart att säljtävlingar gjorde någonting, provisionen ligger 

ju alltid där, den ligger man ju å brinner för, man vill ju alltid tjäna så mycket 

pengar som det bara går. Så den ligger ju någonstans alltid i bakhuvudet. Men 

sen är det ju klart att, det boostar ju alltid med säljtävlingar.” 
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5 ANALYS 

 
I detta kapitel analysas det insamlade empiriska materialet utifrån den teoretiska referensram 

som formulerats för att uppfylla uppsatsens syfte. Inledningsvis analyseras de olika delar och 

faktorer som spelar in vid utformning av belöningssystemet samt den rådande synen på 

fallföretagets belöningssystem utifrån chef- och medarbetarperspektiv. Detta följs av en  

analyss av målkongruens utifrån olika nivåer inom företaget. 

 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ett belöningssystem designas i 

riktning med företags mål. 

5.1 Belöningssystem 

För att påbörja utformningen av ett framgångsrikt belöningssystem krävs det att det görs utifrån 

uppsatta mål. Smitt et al. (2002) säger att belöningssystem i sin funktion är till för att hjälpa 

företag att uppnå sina övergripande mål. Resultaten tyder på att företags mål är abstrakta och 

utformats utifrån ett ägarsynsätt. I det studerade fallet har det varit fokus på finansiell 

målsättning som nått ut till chefen, och i viss mån nått ut till ett antal anställda. Huvudsakliga 

mål enligt företags operativa chefer tycks vara att uppnå hög lönsamhet och försäljningstillväxt, 

och i vårt fall är de finansiella målen som når anställda att sälja så mycket som möjligt. Detta 

mål kan ses som ett “Do-your-best-goal” vilket Asmus, et al., (2015) inte anser vara nog för att 

skapa optimala prestationer från arbetsstyrkan. Dock kan dessa breda målformuleringar vara 

ett tillräckligt bra substitut till en specifik målsättning när kunskapen om säljarnas fullständiga 

kapacitet är bristfällig.  

 

Våra resultat visar att belöningssystem tycks utgå från finansiella mål och i detta fall, 

lönsamhetsmål. Utifrån detta kan belöningssystem utformas kring en prestationsbaserad 

modell, där själva systemet aktiveras när den anställde når sin försäljningströskel. Denna 

tröskel baseras på ett belopp där varje individuell säljare “betalat av” sina egna månatliga 

kostnader mot företaget. Detta benämns som break-even och det är vid detta belopp som varje 

försäljningskrona ger en procentuell avkastning för säljaren. Resultaten är i linje med tidigare 

forskning om provision, ett prestationsbaserat belöningssystem, som är mycket vanligt 

förekommande inom säljkåren (Chiang & Birtch, 2010).  

 

När det handlar om att utforma ett väl fungerande belöningssystem lyfter Smitt, et al., (2012) 

två svårigheter med detta. Den ena faktorn handlar om att lyckas göra det rättvist, och den 

andra handlar om att man vet ej hur anställda kommer att påverkas av belöningssystemet. 

Resultatet säger att det råder ett starkt förhållande om att belöningssystem anses som rättvist 

då det aktiveras först när man betalat tillbaka till företaget vad man kostar dem, vilket är en 

stark nyckel för att skapa framgång för företag. Enligt Nilsson & Olve (2013) så medför en syn 

på belöningssystemet som rättvist också en funktion för att behålla kompetens inom företaget 

och bevara dess engagemang.  
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Resultatet indikerar att provisionssystem kan ställa en viss press på anställda och att det på så 

vis fyller en selektiv funktion för arbetsstyrkan. Detta går i linje med Smitt et al (2012)’s andra 

nämnda svårighet vid utformningen, att det kan vara svårt att förutse effekten av 

belöningssystemet på de anställda. En viss mån av omsättning av personal existerar alltid och 

den press som rörlig lön kan ge upphov till kan förstärka detta fenomen. Dock indikerar våra 

fynd att det kan vara en styrka, snarare än en svaghet. Detta då det attraherar människor som 

är lämpade för denna typ av arbete och att det sporrar de som drivs av en tävlingsinstinkt. 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte och beskriva hur ett belöningssystem designas, behövs den 

andra pusselbiten som potentiellt utgör ett fullständigt belöningssystem, alltså icke-finansiella 

belöningar. Vi kan se utifrån resultaten att det kan råda oklarheter om vad som ingår i ett 

belöningssystem, sett från olika perspektiv inom en organisation. Teorin kring icke-finansiella 

belöningar säger att det främst handlar om utökning av ansvar, förmåner, ledighet men även 

förmåner med substansvärde som inte medför monetär avkastning, som exempelvis resor och 

utrustning. I vårt fall tillämpas några mindre formaliserade belöningar såsom julbord, luncher 

och middagar, årliga kundfester och teambuildingresor. Chefen anser att detta är en väldigt 

värdefull och viktig del av företagets belöningssystem. Resultatet visar dock att detta inte är 

något som lyfts som en belöning och på så vis inte blivit förmedlad som en sådan till 

mottagaren.  

 

En av respondenterna väljer istället att belysa några olika arbetsredskap, som tillhandahålls, 

som icke-finansiella belöningar. Här beskrivs det att förmånsbil, telefon och möjlighet till 

kundrepresentation är förmåner som de anställda har rätt till. Nilsson och Olve (2013) menar 

att dessa kan klassificeras som icke-finansiella belöningar. Dock påvisas det att detta istället 

bör ses som något som “arbetas in” och betalas i samband med att anställda uppnår sin break-

even. En av undersökningens respondenter beskriver dessa förmåner som nödvändiga 

arbetsredskap, verktyg som tillåter dem att utföra sitt jobb, och inte som belöningar. 

 

Nilsson & Olve (2013) beskriver att en medarbetare måste uppskatta den belöning som utlovas 

och förstå varför hen blir belönad för att tilldelad belöning inte ska vara verkanslös. I ovan 

nämnda fall så finns det alltså en delad uppfattning mellan chef och medarbetare gällande dessa 

typer av icke-finansiella belöningar. Resultatet visar att de inte uppfattas som en belöning, 

alternativt inte nog tydligt blivit förmedlad som en sådan vilket medför en kostnad som ej 

skapar ett mervärde för företag. 

 

Dock kan hög grad av kongruens påvisas kring synen på eget ansvar och fria arbetstider som 

icke-finansiella belöningar. Dessa faktorer är något som resultatet belyser, vilket tyder på att 

det är en uppskattad och viktig del av belöningssystem. Resultatet lyfter att de anställda har rätt 

att styra över sina egna tider och sätt att utföra sitt arbete så länge de presterar i linje med 

företagets krav. Denna typ av uppskattad belöning menar Morrell (2011) att en organisation 

tjänar på i längden samtidigt som att det inte har någon inverkan på dess kostnader. 

 



27 

 

Studien visar att beröm och positiv feedback för väl utförda arbetsuppgifter uppskattas och bör 

ses som icke-finansiella belöningar. Detta går i linje med Yousaf, et al., (2014) säger om beröm 

på arbetsplatsen och dess positiva inverkan på företagets moral. En ledare bör ge erkännande 

då det är ett effektivt sätt att belöna de anställda och förbättra arbetsmiljön (Yousaf, et al., 

2014). Resultatet visar att mycket fokus riktats mot den finansiella delen av företags 

belöningssystem, och att det är det starkaste incitamentet för att skapa förbättrade prestationer. 

Kvaløy, et al., (2015) påstår att den totala nyttan av finansiella belöningar kan stärkas om dessa 

följs upp av positiv feedback, såsom beröm och erkännande. Skulle dessa dock utebli finns det 

en risk att de finansiella belöningarna får en urholkad effekt på de anställda (Kvaløy, et al., 

2015). Det faktum att beröm, feedback och erkännande inte tas upp av samtliga respondenter 

kan tolkas som att det är bristfälligt förmedlat från ledningens håll vilket Kvaløy, et al., (2015) 

menar kan leda till att den anställdes motivation minskar. Detta är dock inte något som 

författarna uppfattade under intervjuernas gång, respondenterna beskriver sig själva som 

motiverade att prestera och stärka sin position i företaget.  

 

Resultatet visar att det grundläggande syftet med belöningssystem är att uppmuntra anställda 

till förbättrade prestationer, exempelvis ökad försäljning, och av denna anledning väljer företag 

att inte tillämpa något provisionstak. Tanken är att belöningssystem ska skapa förutsättningar 

för samtliga parter att tjäna så mycket pengar som möjligt och ett tak skulle vara direkt 

kontraproduktivt och ha en motverkande effekt mot dess syfte. Detta går i linje med Ax, et al., 

(2009) och Smitt, et al., (2002) beskrivning om vad syftet med ett belöningssystem bör vara, 

att få anställda att prestera utöver de vanliga.   

5.2 Målkongruens 

Graden av målkongruens beskriver i vilken utsträckning ett företags övergripande mål blir 

uppfyllda i samband med att de anställda uppfyller sina individuella mål (Cugueró-Escofet & 

Rosanas, 2012). Många gånger är de mål som formuleras i företagets toppskikt abstrakta och 

behöver översättas till konkreta och tillämpbara mål som kan eftersträvas av de anställda 

(Anthony, et al., 2014). I företaget kan vi se att de mål som nått chefen från ledningshåll 

stämmer in i denna beskrivning. Det har framgått att företagets mål är av finansiell karaktär 

och beskrivs enbart som lönsamhetsmål. Detta har i sin tur tolkats och förmedlats vidare till de 

anställda med beskrivningen, sälj så mycket ni bara kan. 

 

Det saknas en grad av konkretisering, vilket beskrivs som att det inte kommer hålla i längden. 

Detta är även något som Locke, (1996); Locke & Latham (1990) beskriver i “Goal setting 

theory”, att mål bör vara svåra och specifika för att få anställda att prestera bättre. Ett mål som 

berättar för den anställde att den ska sälja så mycket som möjligt kan ses som vagt och tolkas 

på olika sätt. Hur står detta mål i relation till exempelvis försäljningsvolym och tidshorisont?  

 

 

Studien visar att de anställda jobbar väldigt individualistiskt, att de driver sina egna små företag 

och att den företagskultur som råder per automatik har skapat måluppfyllelse mot företagets 

finansiella mål. Detta tyder på att ett starkt agent-förhållande föreligger, och att en hög grad av 
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informationsasymmetri existerar. Chiang & Birtch, (2010); Asmus, et al., (2015) styrker detta 

genom sin beskrivning av agentteorin, att principalen saknar en fullständig inblick i agentens 

arbete och utövande. Chiang & Birtch, (2010) menar att detta förhållande kan motverkas 

genom användande av kontrollmekanismer såsom belöningssystem. Det provisionsbaserade 

belöningssystem som tillämpats kan ge en god förklaring till hur företags mål blir uppfyllda 

trots en avsaknad av konkreta målformuleringar.  

 

Resultatet tyder på att anställda drivs av att uppnå en försäljningsvolym som dels uppfyller 

deras individuella break-even, där de bär sina kostnader och får tillgång till sin provision, och 

dels når ett försäljningsresultat som skapar monetär avkastning för sig själv och vinst för 

företaget. Lindvall (2011) beskriver att styrningen bör utformas på så vis att det som gynnar 

företaget även ska gynna den anställde. I olika former så beskrev de anställda att deras 

målsättning var att sälja så mycket som möjligt, antingen genom att “jaga” större kunder med 

högre marknadsföringsbudget eller att bygga långsiktiga relationer som genererar avkastning 

över längre tidsspann.  

 

Vi kan utläsa att företagets övergripande mål och de mål som finns hos de anställda inte 

uppfyller de kriterier som Locke & Latham (1990) anser vara nödvändiga för att ett mål ska 

vara framgångsrikt utformat. Dock menar Asmus, et al., (2015) att breda målformuleringar kan 

vara ett nog bra alternativ i förhållanden där informationsasymmetri råder. I detta fall, och 

exempel som teorin tar upp, saknas det fullständig information och kunskap om vad varje 

individuell anställd kan prestera under optimala förhållande. Sälj så mycket som möjligt kan 

anses vara likställt med ett “Do-your-best-goal” och även om dessa inte leder till optimala 

prestationer så kan det ändå medföra en signifikant prestationsförbättring.  

 

Nedan redovisas samtliga respondenters svar gällande deras individuella målsättningar: 

 

TABELL 2: Mål hos respondenter 

Respondent Individuella mål 

Chef Att skapa en god arbetsmiljö och uppnå 

företagets lönsamhetsmål 

Anställd 1 Försäljningsmål & kundnöjdhet 

Anställd 2 Större kunder → ökad försäljning 

Anställd 3 Långsiktiga kundrelationer → ökad 
försäljning 

 

Företaget har som övergripande målsättning att uppnå en ökad lönsamhet. 

Förvaltningsberättelsen 2016 tydliggjorde att företagets målsättning var att skapa en 

fördubblad försäljningsvolym under nästkommande räkenskapsår (Anonym, 2017). För att 

detta ska ske har de gett direktiv till de lägre nivåerna inom företaget att förbättra försäljningen. 

Genom att införa ett belöningssystem som ger de anställda rätt till ersättning som baseras på 
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deras försäljningsvolym har det medfört att samtliga intervjuade respondenter i någon form har 

individuella mål som syftar till en ökad försäljningsgrad. Detta går i linje med vad Lindvall 

(2011) menar att målkongruens innebär, att oberoende enheter och/eller individer verkar i 

samklang för hela företagets intresse. 
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6 SLUTSATSER 

 
I detta kapitel redovisas slutsatserna som gjorts utifrån analyskapitlet samt besvaras 

uppsatsens forskningsfråga. Det följs sedan upp med författarnas förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Huvudsakliga slutsatser 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ett belöningssystem designas i 

riktning med företags mål.  

 

För att skapa ett belöningssystem är det viktigt att ha god kännedom om de mål som företag 

aktivt ska sträva efter. Ett väl designat belöningssystem får anställda att prestera i linje med ett 

företags mål även om dessa är otydliga och dåligt förmedlade. För säljkåren är det vanlig 

förekommande att basera den finansiella delen av ett belöningssystem kring provision, ett 

prestationsbaserat system. Detta ger anställda rätt till ersättning baserat på deras 

försäljningsvolym vilket uppmuntrar till ständigt förbättrade prestationer, det är av den 

anledningen ett provisionstak blir direkt kontraproduktivt och bör exkluderas. Resultaten talar 

starkt för att finansiella belöningar bör kombineras med icke-finansiella belöningar för att öka 

den totala nyttan av det sammantagna belöningssystemet. Bland dessa läggs störst vikt främst 

vid eget ansvar, fria arbetstider och beröm, eller positiv feedback. Företag bör se över 

belöningssystemets olika delar för att granska vilka av dessa som inte uppfattas som 

belöningar. En revidering eller exkludering av dessa kan minska företagets kostnader utan att 

försämra dess nyttoeffekt.  

 

Vilken inverkan har ett belöningssystem på målkongruens inom företaget? 

 

När vi kartlade de mål som fanns i företaget kom vi fram till följande: (1) Företagets 

övergripande mål var att skapa finansiell tillväxt. (2) Chefens mål var att skapa en trivsam 

arbetsplats och att uppnå företagets lönsamhetsmål. (3) De anställdas mål var att uppnå en ökad 

försäljningsvolym. För att målkongruens ska existera måste företagets övergripande mål 

uppnås i samband med att de anställda uppnår sina individuella mål. Vi kan utifrån vår 

undersökning se att de anställdas måluppfyllelse i sin förlängning leder till en övergripande 

måluppfyllelse för företaget i sin helhet. Vår data talar alltså för att en hög grad av 

målkongruens existerar inom fallföretaget och att det belöningssystemet som de tillämpar 

verkar spela en betydande roll i att uppnå detta tillstånd. De anställda drivs av att uppnå sin 

break-even, för att få tillgång till sin provision, och sälja så mycket som de förmår utöver detta 

belopp. En respondent lyfter detta genom att berätta att hen jobbar som säljare för att kunna få 

en lön som speglar hens egna prestationer. Utan möjligheten att påverka sin egen lön kan vi 

dra slutsatsen att de anställda inte hade haft den morot som krävs för att de ska prestera i linje 

med vad de gör i dagsläget. På så vis hade också företagets målkongruens blivit lidande.  
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Vi kan se att det råder en hög grad av målkongruens i företaget och det kan till viss del 

krediteras till hur väl de anställda svarar på belöningssystemet. Som tidigare nämnt kan denna 

typ av belöningssystem ställa höga krav och sätta en hög press på de anställda som lyder under 

det. Utifrån vad några av respondenterna nämnde så var många i företaget tävlingsmänniskor. 

Chefen menar att tidigare anställda som inte klarat denna press blivit utfasade genom att 

belöningssystemet skapat en form av naturligt urval. En respondent menar att den grundlön 

som företaget ger inte är tillräcklig för att vilja leva på, och att man därför måste vara ambitiös 

och driven för att klara av den ekonomiska press som ställs. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen 

att belöningssystemet inte bara har en direkt inverkan på målkongruens genom att få anställdas 

mål att gravitera mot försäljningsvolym. Utan att det också skapar kongruens genom att se till 

att rätt människor attraheras till denna typ av arbete respektive stöter bort de som inte klarar av 

att uppfylla företagets mål. Det mesta talar för att denna selektionseffekt har en stor inverkan 

på den höga grad av målkongruens som existerar inom företaget.  

 

Teori beskriver att grunden till god målkongruens kräver att de övergripande mål som 

formuleras bör förenklas och göras operationella för att vara tillämpbara för de anställda. Dock 

drar vi slutsatsen att företag genom nyttjandet av ett väl designat belöningssystem kan skapa 

målkongruens trots en avsaknad av tydliga mål och i vissa fall även då dessa mål inte nått ut 

till de anställda.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

En begränsning med den studie som utförts är att data endast samlats in från ett specifikt 

företag. För att kunna säga mer om vilken inverkan ett belöningssystem har på målkongruensen 

inom företag hade en komparativ studie kunnat genomföras mellan olika bolag som är 

verksamma inom marknadsföringsbranschen. Dels för att ge en bredare bild av hur 

belöningssystem designas, och dels för att se om målkongruens uppstår eller förstärks av detta. 

Alternativt hade en kvantitativ studie förstärkt eller gett mer trovärdiga underlag till sambandet 

mellan belöningssystem och målkongruens genom hypotesprövning av just detta utifrån en 

större uppsättning av företag.  

 

Då fallföretaget ännu är förhållandevis ungt hade det varit intressant att i framtiden följa upp 

huruvida de uppsatta målen mognat i samspel med att även företaget gör detta. Vi hade gärna 

sett en uppföljning om målkongruensen ännu är stark samt hur belöningssystemet har 

utvecklats och ser ut.  

 

Utöver att vara ett ungt företag klassificeras det även som litet med relativt få antal anställda. 

Vi hade gärna sett att en undersökning gjort kring styrning med belöningssystem inom små 

företag där resurserna är begränsade. Är det mer vanligt att små företag skapar rörliga 

kostnadsstrukturer genom prestationsbaserad lön än stora företag för att flytta en del av den 

finansiella risken från ägare till anställd?  
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Bilaga 1: Försättsblad intervjuguide 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ett belöningssystem designas i 

riktning med företags mål samt att undersöka vilken inverkan ett belöningssystem har på 

målkongruens inom företaget. 

 

Villkor: 

- Du kan vara anonyma om så önskas och all information som du delar kommer att 

behandlas med sekretess.  

- Den färdiga produkten kommer att publiceras på diva-portalen och du kommer att få 

tillgång till uppsatsen om så önskas. 

- Du kan när du vill avbryta intervjun eller välja att avstå från frågor. 

- När intervjun har transkriberats kan du få tillgång till materialet och komma med 

synpunkter om sådana skulle uppstå.  

 

Har vi tillåtelse att spela in intervjun för att öka studiens kvalitet? 

 

  



 

Bilaga 2: Intervjuguide (Chef) 

 

Allmänt: 

1. Vad är din befattning? 

2. Hur länge har du jobbat hos ABC? 

3. Hur många anställda har du ansvar för? 

4. Kan du kortfattat beskriva ABCs verksamhet? 

 

Belöningssystem: 

5. Vad har ABC för belöningssystem? Finansiella/icke-finansiella 

6. Vad är syftet med ert belöningssystem? 

7. Uppfyller belöningssystemet detta syfte? 

8. Hur har ni utformat ert belöningssystem? Vem/vilka har varit med och utformat det? 

9. Vilka faktorer har haft störst inverkan på utformningen av ert belöningssystem? Fanns 

det några svårigheter som påverkade utformningen? 

10. Hade du utformat systemet på ett annorlunda sätt idag? Om ja, hur? 

11. Gör ni någonsin justeringar av ert belöningssystem?  

Om ja, vilka justeringar har gjorts/görs och hur ofta?  

Om nej, finns det något som du skulle kunna tänka dig att förändra/förbättra? 

12. Har ni några belöningar som är prestationsbaserade? 

13. Ingår samtliga medarbetare i ert belöningssystem? Finns det olika belöningar för olika 

personer i företaget? 

14. Ser du några styrkor och svagheter med det belöningssystem som tillämpas idag? 

 

Målkongruens: 

14. Vad är dina personliga mål hos ABC? 

15. Vad har ABC för övergripande mål? 

16. Hur gör ni för att samtliga i företaget ska arbeta mot att uppnå dessa mål? 

17. Anser du att belöningssystemet leder till att företagets mål uppfylls? 

18. Har situationer uppstått där du tror att en belöning har lett till en positiv/negativ utgång?  

19. Stämmer du av med dina anställda vad deras personliga mål är? Om ja, hur går du 

tillväga? 

 

Tack för din medverkan!  



 

Bilaga 3: Intervjuguide (Medarbetare) 
 

Allmänt: 

1. Vad är din befattning? 

2. Hur länge har du jobbat hos ABC? 

3. Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Belöningssystem: 

4. På vilka sätt belönas du för ett väl utfört arbete? 

5. Vilka olika belöningar anser du används hos ABC?  

6. Har ni några prestationsbaserade belöningar?  

7. Är prestationskraven rättvisa och möjliga att uppnå? 

8. Uppmuntrar belöningssystemet dig till att prestera bättre? På vilket sätt? 

9. Anser du att ABCs belöningssystem behöver förändras/förbättras? Vilka(en) del av 

belöningssystemet? Finns det någon belöning som inte fyller någon funktion? Vilken 

och varför? 

10. Upplever du att någon av belöningarna kan ha en negativ inverkan på dig och ditt 

arbete? 

 

Målkongruens: 

11. Vad är dina personliga mål hos ABC? 

12. Vet du vilka ABCs mål är? 

13. Hur förmedlas ABCs mål till dig? 

14. Anser du att dessa mål är rimliga? 

15. Påverkar tidigare nämnda belöningar dig att arbeta mot ABCs mål? 

16. Har olika belöningar olika förmågor att uppmuntra dig att prestera? Om ja, på vilket 

sätt? 

17. Skulle ABC kunna göra något annorlunda för att motivera dig att uppnå företagets mål? 

Vad i sådana fall? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


