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Bakgrund och problem: Kunskapsnivå och kompetens har i dag blivit en avgörande faktor på 

arbetsmarknaden. Det har skett en stor ökning av sysselsättning i kunskapsintensiva företag, där 

företagen kännetecknas av högutbildad personal och hög kunskapsnivå. Belöningssystem har länge 

använts för att motivera medarbetarna, men även för att locka till sig och behålla rätt kompetens inom 

företaget. Dock har belöningssystem sedan länge utformats och grundats på finansiella prestationsmått, 

vilka inte lyckas fånga de ogripbara faktorer som ett kunskapsintensivt företag har fokus på, som till 

exempel personlig kompetens. Dessa ogripbara faktorer gör det även svårt att mäta prestationer, och i 

kombination med de komplexa arbetsuppgifter som finns inom ett kunskapsintensivt företag kan det 

vara svårt att länka dessa till en prestation. Att tänka över valet av utformning och användning av ett 

prestationsbaserat belöningssystem i kunskapsintensiva företag kan därför anses vara extra viktigt. 

 

Problemformulering: Hur och varför utformar och använder kunskapsintensiva företag 

prestationsbaserade belöningssystem som de gör? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur och varför kunskapsintensiva företag 

väljer att använda och utforma sitt belöningssystem som de gör, sett ur både ett chef- samt 

medarbetarperspektiv. Störst fokus kommer att ligga på chefsperspektivet då det är cheferna som 

utformar och använder belöningssystemet. Medarbetarperspektivet kommer användas i studien för att 

få en mer nyanserad bild. Studiens syfte är även att studera företagens val av prestationsmått och att se 

hur dessa används samt kopplas till belöning. 

  

Metod: För att besvara vår problemformulering har vi använt oss av en kvalitativ metod för att kunna 

studera företagen på djupet. Vi valde att studera kunskapsintensiva företag för att kunna undersöka 

kontexten mellan personlig kompetens och belöning, och hur belöningssystem utformas samt används 

med hänsyn till detta. Vår primärdata samlades in genom besöksintervjuer. Studien är avgränsad till att 

enbart studera belöningssystem för de anställda i företaget och inte belöningssystem för ledningen. 

  

Slutsats: I utformningen av belöningssystem hos kunskapsintensiva företag visar det sig att belöning 

baserad på grupprestationer är mest förekommande, men att det i vissa fall också kombineras med 

belöning baserad på individuella prestationer. En annan slutsats som kan dras är att finansiella 

prestationsmått är de som främst används. I kunskapsintensiva företag kommer det förmodligen krävas 

någon typ av subjektiv värdering, antingen i belöningssystemets utformning eller i dess användning, 

eller i båda delarna. 

 

Nyckelord: Belöningssystem, kunskapsintensiva företag, belöning, prestationsmått, utformning, 

användning 
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1. Inledning 

I detta första kapitel presenteras bakgrunden till vårt problem för att ge läsaren en inblick i det aktuella 

ämnet. Bakgrunden följs av en problemdiskussion vilken leder fram till vår problemformulering. 

Avslutningsvis presenteras syftet med denna studie. 

  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle har kunskapsnivå och kompetens blivit en alltmer avgörande faktor på 

arbetsmarknaden. Under de senaste två decennierna har det skett en stor ökning av sysselsättningen i 

kunskapsintensiva företag. Kunskapsintensiva företag kännetecknas av att de är företag med mycket 

högutbildad personal och hög kunskapsnivå (Almega.se). Enligt Alvesson (2014) kan kunskapsintensiva 

företag beskrivas som företag vilka erbjuder marknaden kunskap, eller kunskapsbaserade produkter, 

som till exempel IT lösningar. I kunskapsintensiva företag är slutprodukternas kvalitet helt beroende av 

den kunskap och kompetens som finns i företaget, och det är därför viktigt för dessa företag att locka 

till sig och behålla rätt typ av kompetens hos medarbetarna.  

  

Ett sätt att locka till sig och behålla rätt kompetens i företaget kan vara att använda sig av något typ av 

belöningssystem. I ett belöningssystem finns enligt Merchant & Van der Stede (2012) möjligheten att 

bli belönad för sina prestationer samtidigt som det är ett sätt att informera om i vilka områden det är 

viktigast att prestera. Belöningarna kan ta helt olika uttryck; det kan vara individuella eller kollektiva, 

materiella eller immateriella, omedelbara eller långsiktiga. Det kan handla om allt från nya 

arbetsuppgifter, högre lön, bonusar och beröm från chefen till stimulerande resor och konferenser. 

Svensson (2001) menar att det som är viktigast med ett belöningssystem är att se hur det leder till att 

företaget uppnår de resultat som de strävar efter och hur belöningssystemet påverkar medarbetarnas 

beteende. Belöning kan enligt Cäker & Olve (2013) beskrivas som en kompletterande del till den lön 

som alltid ges ut och som baseras på prestationer, och det är denna definition som kommer att användas 

i denna studie.  

  

Ett sätt för företag att nå de resultat som önskas är att använda sig av prestationsmätning. Att koppla 

samman sitt belöningssystem med prestationsmätning är inget ovanligt. Ett belöningssystem bygger ofta 

på att någon typ av prestation har utförts och därför bör någon typ av prestationsmätning ske, då det är 

ett prestationsbaserat belöningssystem (Ittner & Larcker, 1998). Valen av prestationsmått bör ligga i 

linje med företagets strategiska mål så att belöningssystemet styr verksamheten mot dessa mål. Enligt 

Ittner & Larcker (1998) har ett företags system för mätning av prestationer en viktig roll vid utveckling 

av strategiska planer, vid utvärdering av prestationer, utformning och användning i eventuella 

belöningssystem.  

  

1.2 Problemdiskussion  
Då kunskapsintensiva företag väljer att använda sig av ett belöningssystem är det i många fall lätt att 

motivera syftet med belöningssystemet; de vill motivera medarbetarna att använda sin kunskap och 

kompetens i sitt arbete. Desto svårare kan det vara att motivera de val som berör utformning och 

användning av belöningssystemet. Utformning av belöningssystem syftar i denna studie på det urval av 

prestationsmått som görs; att de är kopplade till företagets strategi och att de uppfyller uppsatta kriterier, 

och om belöningen är individ- och/eller gruppbaserad (Nilsson, Olve, & Parment 2010). Användning av 

belöningssystem avser utvärdering av prestationsmått och dess mål kopplade till belöning, som ett medel 

för få alla att arbeta mot företagets gemensamma mål och för att styra medarbetarna i rätt riktning (Hsieh 

& Chen, 2011). 
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En viktig del i utformningen av ett prestationsbaserat belöningssystem är processen kring urvalet av de 

prestationsmått som belöningssystemet ska baseras på (Olve, Roy & Wetter, 1999). Även Kaplan & 

Norton (1999) lyfter fram val av måttenheter som ett centralt problem vid utformning av 

belöningssystem då företaget vill koppla samman det med prestationsmätning. Att använda 

belöningssystem, för att motivera och leda medarbetarna, har funnits länge. Kritik har dock riktats mot 

detta då det mestadels har använts finansiella prestationsmått för att avgöra hur belöningen ska se ut. 

Detta anser Ittner, Larcker & Meyer (2003) endast skapar kortsiktiga finansiella perspektiv på 

verksamhetsstyrningen. Incitamenten hos de som arbetar i belöningssystemet kan då riktas mot att 

endast uppnå önskade resultat för de måttenheter som räknas in i belöningssystemet. I kunskapsintensiva 

företag kan det finnas andra prestationer än de finansiella som kräver fokus för att främja kunskapsnivån 

inom företaget. Fokus kan till exempel ligga på de mindre gripbara faktorerna personlig kompetens, 

utbildning och arbetsklimat (Parker, 2000). 

  

Mätning av prestationer i kunskapsintensiva företag menar Jääskeläinen & Laihonen (2013) är svårt då 

de kan innehålla ogripbara faktorer som påverkar resultaten av prestationerna. Belöningssystemet bör 

då utformas och användas på ett sätt som tar hänsyn till kompetens och kunskapsnivå hos individen eller 

gruppen. Då belöningssystemet ska utformas och användas av företag anser Nilsson, Olve, Parment 

(2010) att några övergripande frågor bör ställas. Hur kan vi mäta och följa upp medarbetarnas beteende? 

Ser medarbetarna kopplingen mellan vad de gör och vilken belöning de får? Kan medarbetarna påverka 

utfallet och har ledningen möjlighet att bedöma utfallet på ett rättvist sätt? Att tänka över valet av 

utformning och användning av prestationsmätning i belöningssystemet kan vara extra viktigt i 

kunskapsintensiva företag då de enligt Alvesson (2014) utför olika komplexa arbetsuppgifter som kan 

vara svåra att länka till en prestation. Förmågan att mäta prestation och resultat av prestationer (outputs), 

och därmed bättre kunna kontrollera organisationen, menar Ouchi (1979) också bör relateras till hur stor 

kunskapen om arbetsuppgiften är. 

  

1.3 Problemformulering 

Utifrån vår problemdiskussion har vi kommit fram till följande problemformulering: 

  

Hur och varför utformar och använder kunskapsintensiva företag prestationsbaserade 

belöningssystem som de gör? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur och varför kunskapsintensiva företag väljer 

att använda och utforma sitt belöningssystem som de gör, sett ur både ett chef- samt 

medarbetarperspektiv. Störst fokus kommer att ligga på chefsperspektivet då det är cheferna som 

utformar och använder belöningssystemet. Medarbetarperspektivet kommer användas i studien för att 

få en mer nyanserad bild. Studiens syfte är även att studera företagens val av prestationsmått och att se 

hur dessa används samt kopplas till belöning. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera och motivera vårt val av metod, vilken har använts för 

utformningen av denna studie. Vi kommer att redovisa för valet av bransch, företag och respondenter 

samt konsekvenser av dessa val. Till sist kommer vi presentera vår använda datainsamlingsmetod och 

lyfta fram kritik mot vår valda metodologiska ansats. 

  

2.1 Våra metodval 
I denna studie har vi valt att använda oss av både deduktiv och induktiv metod. Vi samlade först in vår 

sekundärdata, alltså vår teoretiska referensram, för att därefter samla in vår primärdata, vilket är vår 

empiri. Vi började med att besöka Högskolan i Halmstads bibliotek för att hitta relevant litteratur och vi 

sökte även i deras megaindex OneSearch, för att sedan läsa in oss på grunden i vår referensram. 

Anledningen till detta typ av tillvägagångssätt var att vi först ville införskaffa oss kunskap inom ämnet, 

för att därefter kunna formulera uttömmande och relevanta frågor till insamlingen av primärdata. Att 

skaffa kunskap innan insamling av primärdata gjorde också att vi på ett bättre sätt kunde tolka och förstå 

de svar vi fick, och därmed kunde vi ställa bättre följdfrågor. Detta tillvägagångssätt, att låta teorin 

definiera den relevanta data som behöver samlas in, kallas för deduktiv metod (Yin, 2011). Det kan 

enligt Yin (2011) också vara bra att använda sig av deduktiv metod då studien har inletts med att 

undersöka områden som anses vara relevanta, istället för att vänta på att de ska framträda. Under arbetets 

gång har vi övergått till användning av induktiv metod. Då vi har funnit intressanta saker under 

intervjuerna har vi valt att allt eftersom vi har samlat in primärdata också anpassa vår referensram. Bland 

annat gjorde den insamlade primärdatan att fokus hamnade på begreppen utformning och användning 

och därmed blev delar av den tidigare teoretiska referensramen inte längre aktuell. Ett exempel på detta 

är att vi efter insamlingen av empirin sorterade bort delar av referensramen som berörde icke monetära 

belöningar, eftersom inget av företagen använde sig av detta i ett formellt belöningssystem. En induktiv 

metod innebär att gå åt det motsatta hållet och utgå ifrån primärdata för att sedan relaterar den till en 

teoretisk referensram (Yin, 2011). 

  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod, för att kunna studera de utvalda företagen på djupet och koppla 

samman empirin med den teoretiska referensramen. Att använda sig av en kvalitativ metod gör det 

möjligt att utföra djupare studier av bredare ämnesområden (Jacobsen, 2002). Det ger en mer nyanserad 

bild och kan också ge olika synsätt på samma fenomen. Det har gjorts många tidigare studier om 

belöningssystem men vi ville studera det i kontexten hos kunskapsintensiva företag som är verksamma 

inom IT. Detta var något som vi ville få fram i vår studie och därför kändes valet av en kvalitativ metod 

mest passande.  

  

Empirin som framkommit genom vår kvalitativa metod kommer att analyseras utifrån vår analysmodell. 

Analysmodellen är uppbyggd kring teman om utformning och användning av belöningssystem, samt 

teman om kunskapsintensiva företag och kunskap om arbetsuppgifter. Den analysmetod vi använt är att 

sortera teori, empiri och analys utifrån dessa teman för att sedan jämföra och undersöka innehållet i 

respektive tema. Detta för att kunna ge en helhetsbild av hur och varför kunskapsintensiva företag 

utformar och använder sig av belöningssystem.  

 

2.1.1 Valet av kunskapsintensiv bransch och företag  

I denna studie kommer vi att studera hur belöningssystem är utformade och används i företag som är 

verksamma i en kunskapsintensiv bransch. Vid valet av företag och bransch har vi utgått från vår 

problemdiskussion och vårt syfte. Vi valde en kunskapsintensiv bransch för att kunna studera kontexten 
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mellan personlig kompetens och belöning, och hur belöningssystem utformas samt används med hänsyn 

till detta. Kunskapsintensiva företag definieras enligt Alvesson (2004) som företag vilka erbjuder 

marknaden kunskap, eller kunskapsbaserade produkter som till exempel IT-lösningar. Vi har därför valt 

att rikta in oss på företag som är verksamma inom IT då det är en bransch som är i ständig utveckling 

och för att det fanns tillgängliga företag i Halmstad som verkar i denna bransch. Samtliga intervjuade 

företag är verksamma inom IT.  

  

Vi tog kontakt med flertalet IT-företag, alla verksamma i Halland, via mail. I mailet frågade vi om de 

använde sig av belöningssystem och om detta grundades på prestationsmått, och om de i så fall kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju. Genom de svar vi fick kunde vi sedan välja de företag som var 

relevanta för vår studie och boka en intervju. Valet att begränsa oss geografiskt berodde främst på att vi 

ville ha möjligheten till personliga möten med samtliga respondenter. Vi har i denna studie valt att inte 

sätta begränsningar för storleken på företagen som vi valt att studera. Främst på grund av att vi redan 

genom den geografiska begränsningen och valet av att endast studera kunskapsintensiva företag hade 

begränsat vårt urval. Dock, utan att aktivt ha valt det, så är de studerande företagen relativt jämnstora 

sett till antalet medarbetare som ingår i belöningssystemet. Företagen har mellan 10 och 30 medarbetare 

som ingår i belöningssystemet. Detta kan göra det mer intressant att i analysen studera skillnader och 

likheter i hur de väljer att arbeta med sina prestationsbaserade belöningssystem. De företag vi har 

studerat använder sig av både individ- och gruppbaserade belöningar som är baserade på prestationsmått.  

  

2.1.2 Valet av respondenter 

Vid valet av respondenter till vår studie har vi begränsat oss genom att fokusera på hur 

belöningssystemet ser ut för konsulter och personer med liknande arbetsuppgifter. På grund av detta har 

vi gjort en avgränsning då vi valt att inte studera belöningssystem som endast berör ledningen i de valda 

företagen. Som sagt så startade vi kontakten med företagen genom att höra av oss via mail. Vi valde då 

att maila till personer med någon typ av ansvarsposition. Detta för att komma i kontakt med respondenter 

som har ansvar för hur belöningssystemet är utformat och för hur det används samt hur utvärderingen i 

belöningssystemet sker. På grund av att utformning och användning är de centrala begreppen i denna 

studie kommer störst fokus ligga på intervjuerna med respondenterna i ansvarsposition (cheferna). 

Därmed kommer det finnas mest underlag för att studera problemet ur chefsperspektivet. För att få en 

mer nyanserad bild av belöningssystemet valde vi även att försöka göra intervju med en medarbetare på 

företagen som arbetar i belöningssystemet. De medarbetare som vi har haft intervjuer med har vi fått 

kontakt med genom hänvisning av respondenten i ansvarsposition. Att det är chefen som har valt ut 

vilken medarbetare som kan intervjuas kan ha haft påverkan på empirin.  

  

2.1.3 Konsekvenser av våra val 

På grund av att vi bestämde oss för att endast studera företag verksamma inom en och samma bransch 

ger studien endast en bild av hur företag använder sig av prestationsmått kopplat till belöning i just 

denna bransch. Men det ger oss också en möjlighet att analysera skillnader och likheter som finns i 

belöningssystemen hos de studerade företagen. Då det har visat sig att företagen vi har varit i kontakt 

med både har använt sig av grupp- och individbaserade belöningssystem så har vi valt att analysera 

båda. Vi har även valt att endast fokusera studien på belöningssystem som berör medarbetarna, och inte 

ledningsgruppen. Detta eftersom att det skulle behövas en större och mer omfattande studie samt att det 

inte har funnits ett specifikt belöningssystem för ledningen i alla företag vi har intervjuat. Valet av 

företag har också gjort att vi bortser från icke monetära belöningar då detta är något som företagen i 

denna studie inte har med i ett formellt belöningssystem som baseras på prestationsmått. Konsekvenser 

av vilka respondenter vi har använt oss av i studien kan vara att vi får en ensidig syn på hur 
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belöningssystemet fungerar. Detta gäller framför allt i ett av företagen där vi enbart har intervjuat en 

person i ansvarsposition. Men det finns även risk för detta i de företag vi har valt att prata med både 

någon som har ansvar för belöningssystemets utformning och användning samt någon som arbetar i 

belöningssystemet. Trots att vi fått olika perspektiv på belöningssystemet så är det respondenten i 

ansvarsposition som har refererat oss till respondenten som arbetar i systemet. Att vi har blivit refererade 

till respondenten kan tyda på att hen har en bra relation till chefen och kanske därför inte framför 

negativa åsikter. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika typer av data som kan användas vid insamling av information; 

primär- respektive sekundärdata. Primärdata är förstahandsinformation som forskaren själv samlar in, 

det kan till exempel vara insamling av enkäter, att genomföra intervjuer eller att göra observationer. 

Sekundärdata är information som sedan tidigare har samlats in av andra forskare och som därför redan 

existerar och finns tillgänglig. Sekundärdata kan till exempel vara böcker, tidskrifter, årsredovisningar 

och webbplatser på internet. 

  

2.2.1 Primärdata 

Vid insamling av vår primärdata valde vi att starta kontakten med potentiella företag via 

mailkorrespondens. Detta gjorde vi för att undersöka om det fanns intresse hos företagen att ställa upp i 

studien, men även för att se om de var relevanta för oss att använda som respondenter. För att avgöra 

detta ställde vi två frågor i mailet, nämligen “Använder ni ett belöningssystem kopplat till 

prestationsmått?” och “Baserar ni belöningssystemet på både finansiella och icke finansiella 

prestationsmått?”. Men det visade sig vara svårt att få de mailade företagen att svara, därför valde vi att 

någon vecka efter att det första mailet skickats, skicka ett till mail där vi endast ställde den första frågan. 

När det var fastställt att företaget var relevant för vår studie bokade vi in ett personligt möte för intervju, 

och skickade några övergripande frågor så att respondenten kunde förbereda sig inför intervjun.   

  

Innan intervjuerna skrev vi ihop intervjumallar. Då vi byggde upp våra intervjumallar, strukturerade vi 

frågorna kring grunderna i vår teoretiska referensram. Frågorna som rör prestationsmått strukturerades 

kring Merchant & Van der Stedes (2012) modell om hur prestationsmått ska användas för att vara 

kontrollerbara och framkalla de resultat som vill uppnås. Men också kring den syn Ittner & Larcker 

(1998) har på prestationsmått och dess användning. Detta gjorde att vi hade en tillförlitlig grund att stå 

på inför våra intervjuer. Samtidigt kan det dock ha gjort att vi är låsta till en viss syn på 

prestationsmätning, för att motverka denna låsning har vi valt att komplettera våra huvudreferenser med 

andra studier. För att få en grund i referensramen kring ämnet belöningssystem har vi valt att använda 

oss av Cäker & Olves (2013) synsätt. Vi valde att använda oss av två olika intervjumallar beroende på 

vilken position respondenten hade i företaget. En mall som riktade sig till de som bestämmer samt 

utformar belöningssystemet och som även utvärderar i systemet, och en mall för de som arbetar i 

systemet. 

  

I denna studie har vi som sagt valt att samla in vår primärdata genom intervjuer, och då i form av 

besöksintervjuer. Då vi gjorde våra besöksintervjuer använde vi oss av en semistrukturerad 

intervjuteknik. En semistrukturerad intervjuteknik innebär att vi har använt de mallar vi byggt för de 

frågor vi vill ha svar på, men att vi inte har varit låsta till dessa mallar. Denna typ av teknik gör att det 

finns utrymme för att ställa följdfrågor och förändra intervjuns riktning beroende på vilka svar som fås 

av respondenterna (Jacobsen, 2002). Vi valde den semistrukturerade tekniken för att få fram svar, och 

hålla oss, inom ämnesområdet för studien. Att använda en semistrukturerad teknik vid besöksintervjuer 
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ger oss även möjligheten att fånga upp reflektioner hos respondenterna; att se och läsa av respondentens 

kroppsspråk och reaktion. Detta var dock inget vi fick användning av då vi inte uppfattade några tydliga 

och givande reaktioner i kroppsspråket. Under intervjuerna förde vi stödanteckningar samt spelade in 

dem. Detta gjorde vi för att vi skulle kunna följa med bättre i samtalet utan att fokusera på att komma 

ihåg svaren som respondenten gav. Samt för att intervjun skulle vara mer som ett samtal mellan oss och 

respondenten. Direkt efter intervjuerna satte vi oss och transkriberade det som hade diskuterats och lade 

grunden för vår empiri. 

  

2.2.2 Sekundärdata 

Förutom primärdata så har även sekundärdata samlats in. Vid insamling av data till vår teoretiska 

referensram har vi utnyttjat tillgänglig litteratur inom ämnet från Högskolan i Halmstads bibliotek. Vi 

har även använt oss av bibliotekets megaindex OneSearch för att få tillgång till relevanta tidskrifter som 

till exempel Journal of Management Accounting Research, The Accounting Review och Harvard 

Business Review. Dessa tidskrifter är erkända inom ekonomi och ekonomistyrning och flera av de 

forskare som publicerar här är verksamma inom vårt berörda ämne. Flertalet artiklar har också hittats 

genom sökning på Google Scholar.  

  

De artiklar vi har valt att använda oss av är vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed. Det innebär att 

de har granskats av forskare inom samma område vilket gör att artiklarna är mer trovärdiga 

(Elsevier.com). Vi har även titta på vilka, samt hur många, som har citerat våra huvudreferenser för att 

avgöra relevansen och reliabiliteten i innehållet. Huvudreferenserna i denna studie är Merchant & Van 

der Stede (2012), Ittner & Larcker (1998) och Cäker & Olve (2013). De sökord vi har använt oss av vid 

insamling av vår sekundärdata är: incentive system, incentive system design, reward system, 

performance measurement system, financial performance measurement, non financial performance 

measurement och knowledge intensive firms. 

  

2.3 Metodkritik 

Belöningssystem är i många fall ett känsligt ämne vilket gör att det finns en risk för att de intervjuade 

personerna vinklar sina svar eller inte berättar hela sanningen. Enligt Jacobsen (2002) finns risken för 

att respondenterna inte ens vill svara på vissa frågor då de inte vill att deras svar ska kunna kopplas till 

dem eller att deras synpunkter ska bli kända. Med tanke på detta resonemang tror vi att anonymitet av 

företag och respondenter är något som ökar trovärdigheten i de svar vi fått från respondenterna. På 

begäran av ett företag samt efter förslag till övriga företag har vi valt att låta samtliga undersökta företag 

och respondenter vara anonyma i denna studie.  

  

Respondenterna anses även vara subjektiva och de ger därför inte ett generellt synsätt på problemet. 

Enligt Jacobsen (2002) så kan generaliseringsproblem uppstå eftersom det i en kvalitativ ansats endast 

studeras ett fåtal enheter vilket gör det svårt att generalisera slutsatserna. Vi valde därför att studera ett 

mindre antal företags belöningssystem på djupet för att få en mer nyanserad analys av 

problemställningen. För att öka validiteten i vår kvalitativa studie har vi valt att studera företag i samma 

bransch och vi har studerat varje företag på djupet, genom att försöka intervjua en respondent med 

ledarroll och en respondent som arbetar i belöningssystemet. Generaliserbarheten i studien är därmed 

styrd till endast denna typ av bransch. Den interna validiteten anser vi vara hög, då vi skapat vår 

intervjumall utefter en tillförlitlig referensram och låtit respondenterna svara fritt på frågor samt ge 

reflektioner som ligger utanför ramen på intervjumallen.  
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De sekundära källorna vi har använt för att bygga upp vår referensram är publicerade av välkända 

journals och förlag inom området. Detta ger vår referensram en bas som vi grundat vår forskningsansats 

på. Problem som kan uppstå med detta kan vara att vi litar för mycket på vår referensram och kan inte 

se nyanser av verkligheten utanför denna. Vi har försökt att nyansera vår bild av begreppen i studien, 

genom att komplettera våra huvudreferenser med andra studier inom samma område samt att senare i 

studien vara lyhörda för vad som har uppkommit under intervjutillfällena. Risken med att grunda delar 

av studien på våra huvudreferenser kan vara att dessa studier kanske inte är de mest aktuella. Detta har 

vi dock varit medvetna om under hela arbetsprocessen och försökt att motverka genom att använda nyare 

studier som komplement samt att fokusera på ett djup i vår primärdata.  
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3. Teoretisk referensram 

I kapitlet för vår teoretiska referensram kommer vi inleda med att ge en beskrivning av belöningssystem; 

hur de utformas och används samt hur belöningsbaserade prestationer utvärderas. Därefter presenteras 

teori kring prestationsmått och hur de används i belöningssystem. Även en definition av 

kunskapsintensiva företag kommer att presenteras samt en studie på hur prestationsmått bör hanteras i 

dessa. Avslutningsvis presenteras en modell gällande kunskap om arbetsuppgifter samt vår egen 

analysmodell. 

  

3.1 Belöningssystem 

Många företag väljer idag att använda sig av olika typer av belöningssystem. En av de vanligast använda 

belöningarna är de monetära. Dessa kan definieras som en kompletterande rörlig del, till den redan 

existerande lönen, som baseras på prestationer (Cäker & Olve, 2013). Även icke-monetär belöning finns, 

vilket kan vara till exempel erkännande och arbetsuppgiften i sig (Arvidsson, 2008). En av de största 

funktionerna med att använda sig av ett belöningssystem är att få medarbetarna att ägna extra tid, fokus 

och uppmärksamhet på det som belönas (Cäker & Olve, 2013). 

  

Belöningar och belöningssystem baserade på prestationer påverkar medarbetarna på tre olika sätt. För 

det första så fångar de prestationsbaserade belöningarna medarbetarnas uppmärksamhet, men de 

fungerar även som ett sätt att informera medarbetarna om vilka områden det är viktigast att prestera i. 

De prestationsbaserade belöningarna sägs därför ha ett syfte att öka prestationer då det hjälper 

medarbetarna att bestämma hur de ska agera och i vilken riktning. Belöningarna kan även påverka 

medarbetarnas motivation. Belöningar kan få medarbetarna att göra den extra ansträngning som krävs 

för att utföra uppgifter bra; det vill säga att jobba hårt och att lyckas. Men belöningar kan även motivera 

de redan hårt arbetande att ta sig an uppgifter de anser är svåra eller tråkiga men som ligger i företagets 

bästa intresse. Prestationsbaserade belöningar har därmed också syftet att öka medarbetarnas 

ansträngningar. Till sist så fungerar prestationsbaserade belöningar som ett sätt att attrahera och behålla 

personal. Företaget kan använda sig av löftet om belöningar för att förbättra sin rekrytering genom att 

få ett bättre urval samtidigt som det kan få medarbetare att stanna genom att erbjuda ett “paket” som är 

jämförbart eller bättre än det som erbjuds av konkurrenter (Merchant & Van der Stede, 2012). 

  

3.1.1 Utformning av belöningssystem 

Då företag beslutar om hur deras belöningssystem ska utformas menar Nilsson, Olve & Parment (2010) 

och Merchant & Van der Stede (2012) att beslutet om belöningssystemet ska vara individ och/eller 

gruppbaserat som en viktig del i utformningen. Valet att basera belöningarna på individnivå betyder att 

utvärderas som individ, och få belöning utefter egna prestationer. Gruppbaserade belöningar ser istället 

till en hel grupps prestationer och det är dem som ligger till grund för belöningen. Det kan också vara 

en kombination av de båda. Enligt Merchant & Van der Stede (2012) kan fördelar med att ha ett 

individbaserat belöningssystem vara att ha ansvar för sin förmåga att uppnå målen för belöningen. 

Nackdelar kan vara att det blir mer arbete för de som sätter upp och utvärderar målen. Gruppbaserade 

belöningar har många fördelar, men även signifikanta nackdelar. Bland annat skapar gruppbaserade 

belöningar möjligheten för vissa i gruppen att bara glida med, inte göra så mycket, och ändå kunna ta 

del av belöningen, det uppstår en så kallad free riders effekt. En annan nackdel är att gruppbaserade 

belöningar oftast inte ger några direkta eller starka effekter på incitament. För att de ska ge incitament 

måste individerna i gruppen uppleva att de kan påverka de mått belöningarna bygger på i betydande 

utsträckning. Samtidigt kan gruppbaserade belöningar skapa en sammanhållning i gruppen, vilket är en 
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av dess fördelar. En annan kan vara att det sker en ömsesidig övervakning, då alla i gruppen är måna 

om att alla gör det jobb de ska. 

  

Förutom beslutet om belöningssystemet ska individ och/eller gruppbaserat säger Nilsson, Olve & 

Parment (2010) att det också är viktigt att överväga vilka måttenheter som ska ingå i belöningssystemet 

och hur dessa enheter ska mätas. Valet av vilka prestationsmått som ska ingå i ett belöningssystem är 

enligt både Olve, Roy & Wetter (1999) och Ittner & Larcker (1998) en viktig process i 

utformningsarbetet. Om de prestationsmått företaget valt att använda är tydligt definierade på samma 

sätt i hela företaget som Olve, Roy & Wetter (1999) förespråkar, är det också enklare att använda dessa 

som prestationsmått i ett belöningssystem. Det finns också andra kriterier som företagen behöver tänka 

på vid val av vilka prestationsmått som bör användas i företaget, dessa kriterier kommer att presenteras 

närmare i avsnitt 3.2 som berör prestationsmått. 

  

3.1.2 Användning av belöningssystem 

Som grund för mycket av forskningen kring belöningssystem och dess användning ligger det enligt 

Nilsson, Olve, Parment (2010) enkla normativa resonemang. Det är därför viktigt att vara öppen för vad 

det är som påverkar aktörerna i just den kontext som studeras. Det kan till exempel vara så att relationer 

och känslor har en större påverkan på belöningssystemet på vissa arbetsställen än hos andra. Det kan 

enligt Cäker & Olve (2013) också vara viktigt att ta hänsyn till hur uppdragen och arbetsuppgifterna ser 

ut i verksamheten. För många företag handlar det om hur bra det går att förutse uppdrag och uppdragets 

utfall, då det kan vara stor skillnad i att sätta upp prestationsmål för verksamheter som har mycket 

standardiserade arbetsuppgifter jämfört med verksamheter som har mer varierande arbetsuppgifter. 

Formulering, kommunikation och uppföljning är de stora frågorna för de som utformar och använder 

belöningssystemet (Cäker & Olve, 2013). 

  

För att användandet av ett belöningssystem ska fungera på det sätt som företagen önskar menar Cäker 

& Olve (2013) att det finns vissa faktorer som måste vara lätta för medarbetarna att uppfatta och att de 

uppfattas på rätt sätt. Detta vilar på att medarbetarna uppfattar faktorer som förväntning, påverkan och 

motivation. Faktorn om förväntning innebär att medarbetarna vet vad som förväntas av dem, och att det 

som förväntas av dem är tydligt och relevant. Alltså att målen är tydliga och relevanta. Det är också 

viktigt att medarbetarna känner att de kan påverka sin belöning, att deras goda prestationer märks av i 

belöningssystemet; det vill säga att uppföljningen fungerar. Men också att den belöning som ges vid 

uppnått prestationsmål är motiverande. Även Merchant & Van der Stede (2012) nämner kriterier 

gällande värden som bör finnas i ett belöningssystem för att det ska få effekter. Några av dessa kriterier 

är: 

• Belöningar måste först och främst ha något värde, annars så kommer de inte att ge motivation. 

Dock måste hänsyn tas till att belöningar värderas olika; en finansiell belöning värderas olika 

hos olika mottagare. 

• De medarbetare som arbetar under belöningssystemet måste ha förståelse för orsaker till 

belöning och värdet för den. 

• Belöningen bör vara tidsenlig, den bör alltså inte komma allt för lång tid efter att prestationer 

och åtgärder är utförda. Om belöningen kommer för långt efter själva prestationen kommer detta 

att minska motivationseffekterna. Det blir svårt för medarbetarna att koppla ihop belöningen 

med prestationerna. 

• Belöningar bör vara kostnadseffektiva, de bör vara motiverande men till minsta möjliga kostnad.  
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Utvärdering av prestationer 

En av de viktigaste punkterna i hur företag väljer att använda sitt belöningssystem är hur utvärderingen 

av prestationerna sköts. Det finns enligt Cäker & Olve (2013) två typer av utvärdering av prestationer 

som ligger till grund för ett prestationsbaserat belöningssystem. Den ena typen är att göra en subjektiv 

utvärdering av prestationer och den andra är att välja nyckelindikatorer som mäts och utvärderas. Då det 

gäller subjektiv värdering är det chefen som utvärderar medarbetaren och gör då en bedömning på 

medarbetarens prestation. Om denna typ av prestationsbedömning väljs så kan aspekter som hör till både 

kort och lång sikt balanseras, samt att mätfel undviks. Det finns dock en del problem med detta sätt att 

arbeta. Ett av dem kan vara att medarbetaren blir beroende av chefens förmåga att värdera de prestationer 

som utförts. Den andra utvärderingsmetoden som Cäker & Olve (2013) nämner är valet att använda sig 

av nyckelindikatorer. Fördelarna med att utvärdera sitt belöningssystem med hjälp av nyckelindikatorer 

kan vara att det ger en tydlig bild av vad som ska uppnås för att belöningen skall delas ut. Nackdelar 

kan dock vara att helhetsperspektivet för prestationen inte kommer med i bedömningen och att det kan 

vara svårt att utforma nyckelindikatorer då arbetsuppgifterna är mer komplexa och föränderliga. Det 

finns också enligt Kaplan & Norton (1999) ett problem i att bestämma vilket eller vilka av de valda 

prestationsmåtten som ska väga tyngst i utvärderingen av om belöning ska delas ut eller inte, samt hur 

stor belöningen ska vara. Hur mycket ska din belöning öka om du har ökat enheten av nöjda kunder, 

men det inte har visat några finansiella ökningar? 

  

3.2 Prestationsmått 
Att koppla samman sitt belöningssystem med prestationsmått är enligt Ittner & Larcker, (1998) inget 

ovanligt. Därför är det viktigt att se hur prestationsmått hanteras och används. Enligt Franco-Santos, 

Kennerley, Micheli, Martinez, Mason, Marr, Gray, & Neely (2007) uppfattas prestationsmätning som 

en uppsättning mätvärden som används för att kvantifiera effektiviteten av åtgärder, eller som en 

rapporteringsprocess som ger medarbetarna feedback om resultat av åtgärder. Ittner & Larcker (1998) 

menar att de flesta ekonomiska teorier som analyserar valet av prestationsmått säger att 

prestationsmätning i belöningssystem bör innehålla de finansiella och icke-finansiella mått som stegvis 

förser företaget med information om prestationer. Trots dessa teorier väljer de flesta företag ändå att 

enbart hålla sig till de finansiella prestationsmåtten, såsom budgetar, vinster och avkastning, då de mäter 

prestationer. 

  

Vid valet av att använda sig av finansiella prestationsmått nämner Neely (2002) att det finns funktioner 

för användningen av finansiella prestationer. Bland annat används finansiella prestationsmått som ett 

verktyg för finansiell ledning och för att hantera den finansiella funktionens drift effektivt. Att använda 

övergripande finansiella resultatmått som mål kan också vara viktigt för en verksamhet. En annan 

funktion är att använda finansiella prestationsmått för att motivera och för att kontrollera organisationen. 

Parker (2000) menar också att finansiella mått är bra på så sätt att de är väldigt precisa och objektiva, 

men att det samtidigt finns flera argument emot denna typ av mått. Finansiella mått har en tendens att 

vara isolerade eller inåtriktade, de visar vad som har hänt och är därför dåliga prediktorer på framtida 

resultat. De misslyckas dessutom med att få med de mindre gripbara faktorerna som till exempel 

kundnöjdhet och arbetsmoral, vilka är exempel på två icke-finansiella prestationsmått. 

  

Icke-finansiella prestationsmått kan vara till exempel kundnöjdhet, marknadsandelar och andelen nöjda 

medarbetare. Ittner & Larcker (1998) presenterar huvudsakliga skäl till varför företag väljer att adoptera 

icke-finansiella mått. Dessa skäl är att det finns upplevda begränsningar i traditionella 

redovisningsbaserade mått. Att det finns begränsningar i traditionella redovisningsbaserade mått syftar 

till det historiska fokus måtten ger och att de saknar förmågan att förklara framtida resultat, samtidigt 
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som de belönar kortsiktigt eller inkorrekt beteende. Förändringen som har skett i konkurrensintensitet 

skapade ett tryck på företagen och tvingade cheferna att hitta nya sätt att hantera, mäta och styra 

verksamheten. Många använder därför icke-finansiella prestationsmått i tron om att det ger indikationer 

på ett mer långsiktigt resultat än att endast använda sig av finansiella prestationsmått (Ittner & Larcker, 

1998).  

  

I många av de finansiella prestationsmått som används som mål finns det underliggande icke-finansiella 

faktorer. Finansiella indikatorer används för att representera bakomliggande icke-finansiella aktiviteter. 

Men det kan vara enklare att presentera övergripande mål och måttenheter på “samma språk” och det 

redovisningsmässiga finansiella språket gör detta. Många olika aktiviteter blir översatta till finansiella 

måttenheter såsom försäljningsintäkter, minskade kostnader och lönsamhet (Neely 2002). Dock måste 

hänsyn tas till att även finansiella beräkningar är bedömningsbara, och att det är möjligt att använda sig 

av metoder för att kunna visa ett så positivt redovisningsmässigt resultat av prestationsmått som möjligt 

(Neely 2002). 

 

3.2.1 Prestationsmått i belöningssystem  

Vid användning av någon typ av belöningssystem menar Ittner & Larcker (1998) att prestationsmått har 

en nyckelroll i utvecklingen av strategiska planer, utvärdering av måluppfyllelse och kompensation till 

chefer och medarbetare. Merchant & Van der Stede (2012) menar att det finns kriterier för hur 

prestationsmått ska vara, för att medarbetarna ska göra rätt handlingar, som följer verksamhetens mål 

och strategi. Merchant & Van der Stede (2012) menar att prestationsmåtten som ingår i 

belöningssystemet ska vara: 

• Precisa: Hur precis mätningen av resultatet blir. Det ska tas hänsyn till om det finns systematiska 

och osystematiska fel, och om dessa fel är medtagna i beräkningarna. Samt om resultaten för 

enheten skulle bli desamma om mätningen utfördes igen under liknande omständigheter.  

• Objektiva: Ett objektivt mått får inte ha blivit influerat av personliga känslor eller tolkningar. 

Därför så bör det inte tillåtas att personer utvärdera sina egna resultat av mätningarna, eller 

genomföra mätningarna själv. 

• Tidsenliga: Tidsenlighet och aktualiteten i ett mått handlar om hur lång tid det har gått mellan 

att prestationen utförts och att mätningen av resultatet skedde. 

• Skapa förståelse: De medarbetare som ingår i belöningssystemet måste förstå varför och vad de 

hålls ansvariga för. Medarbetarna måste förstå hur de kan påverka prestationsmåtten och vad de 

kan arbeta med för att påverka dem.  

• Kostnadseffektiva: Hänsyn måste tas till alla ovanstående faktorer, men samtidigt måste det 

också vara kostnadseffektivt att utvärdera om prestationsmåttet är nått. Om utvärderingen av 

prestationsmåtten kostar mer än vad det ger i fördelar bör en eventuell ändring av måtten eller 

utvärderingsprocessen göras.  

(Merchant & Van der Stede, 2012).   

  

Många av de kriterier som Merchant & Van der Stede (2012) nämner håller också Parker (2000) med 

om. Parker (2000) anser att prestationsmått bör vara pålitliga och robusta, att de ska ge en kontinuerlig 

självutvärdering, att de skall uppfattas som praktiska och vara lätta att förstå samt att de ska ge fördelar 

som överstiger kostnaderna för att vara effektiva. Dock anser Parker (2000) att effektiva prestationsmått 

ska reflektera endast resultat, inte de aktiviteter som används för att nå resultaten.  

  

Att valet av prestationsmått kan ses som en av de viktigaste processerna i en organisation är något som 

både Olve, Roy & Wetter (1999) och Ittner & Larcker (1998) lyfter fram. Olve, Roy & Wetter (1999) 
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menar bland annat att de delar som ska prioriteras är att måtten ska vara tydliga och definierade på 

samma vis överallt i företaget. Måtten som används ska även täcka in delar av det som verksamheten 

har satt ut som sin strategi. En annan viktig prioritet är att prestationsmåtten ska vara användbara för att 

sätt upp realistiska mål i verksamheten. Mätningen av dem ska också kunna göras på ett smidigt, och 

inte allt för tidskrävande, sätt.  

  

I urvalet av prestationsmått som ska användas till belöningssystem bör företagen fundera över om de 

valda måtten fungerar bra ihop med den uppsatta visionen och strategin. Precis som Olve, Roy & Wetter 

(1999) och Ittner & Larcker (1998) anser även Parker (2000) att prestationsmått måste ligga i linje med 

företagets strategi. Men Parker (2000) menar att det är en utmaning att välja mått som fungerar bra ihop 

med detta syfte. Det fungerar inte att välja ett så brett spektrum med mått så att de täcker alla företagets 

aktiviteter, det skulle vara slöseri av företagets resurser och kan distrahera istället för att hjälpa. Utifrån 

företagets vision, mål och strategi måste måtten istället väljas ut selektivt, endast de mått som är absolut 

viktigast bör tas med. De valda prestationsmåtten måste också ses över kontinuerligt för att säkerställa 

att de hela tiden ligger i linje med den strategiska planen. Om företaget vet sina mål, och kan identifiera 

när dessa mål är uppfyllda, borde företaget också kunna identifiera de åtgärder som krävs för att nå detta 

slutresultat. Sådana åtgärder mot framgång borde vara användbara i sig men det blir också ett sätt för 

medarbetare och avdelningar att bedöma sitt bidrag till företagets övergripande mål (Parker, 2000). 

  

Att prestationsmått som ska vara grunden i ett belöningssystem måste uppfylla en del kriterier är det 

många som menar, men enligt Gibbs, Merchant, Van der Stede & Vargus (2009) är den stora utmaningen 

vid utformning av belöningssystem hur prestationsmåtten hanteras. Även mått som anses vara tydliga 

och klara nog att använda som prestationsmått kan vara under påverkan av externa faktorer. För att möta 

detta problem använder sig många verksamheter av subjektiva bedömningar i sina belöningssystem. 

Men att använda sig av en subjektiv utvärderingsstil kan också leda till problem såsom snedvridningar 

och favorisering; att den som utvärderar väger in egna tolkningar och åsikter i utvärderingen. 

  

Ett exempel på externa faktorer som företagen bör ta hänsyn till är till exempel hur stor påverkan risk, 

manipulation och förvrängning kan ha på prestationsmåttet. Enligt Gibbs et al. (2009) kan 

prestationsmått innehålla olika egenskaper, som till exempel risk, manipulation och förvrängning. Dessa 

egenskaper, och till vilken grad det är närvarande i måttet, är något som bör tas hänsyn till vid val av 

prestationsmått som ligger till grund för ett belöningssystem. Om ett prestationsmått till exempel 

innehåller risk kan denna risk vara antingen kontrollerbar eller icke-kontrollerbar. Alltså är det risk som 

medarbetaren kan påverka (kontrollerbar) eller beror den endast på exogena faktorer (icke-

kontrollerbar). Om prestationsmåttet då innehåller mycket icke-kontrollerbar risk bör det inte ingå i 

belöningssystemet eftersom det gör det svårare för medarbetaren att påverka utfallet. Risken i måtten, 

både kontrollerbar och icke-kontrollerbar, ska dock inte bara ses som en negativ egenskap. Är det 

möjligt att reagera på risken i måttet så kan också kunskap införskaffas och därmed motivera till att öka 

värdet för verksamheten som helhet. Om medarbetaren kan manipulera och förvränga resultaten för 

måttenheten bör belöningssystemet inte baseras på denna. Nilsson, Olve & Parment (2010) håller med 

om att påverkan av externa faktorer och okontrollerbar risk bör tas i beaktning vid ihopkoppling av valda 

prestationsmått och belöningssystem. 

 

3.3 Kunskapsintensiva företag och prestationsmått 
För att förklara vad kunskapsintensiva företag (kommer ibland att förkortas som KIF) är används en 

definition av Alvesson (2004). Alvesson (2004) definierar begreppet kunskapsintensiva företag som 

företag vilka erbjuder marknaden kunskap, eller kunskapsbaserade produkter som till exempel IT-
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lösningar. Kunskapsintensiva företag kan också beskrivas som företag där kunskap väger tyngre än 

andra produktionshjälpmedel (inputs), som till exempel arbete och kapital. Definitionen av 

kunskapsintensiva företag skiljer sig många gånger åt på grund av olika definitioner av ordet kunskap. 

Starbuck (1992) har dragit ett antal slutsatser baserat på diskussioner gällande kunskap och 

kunskapsintensiva företag. En av dessa slutsatser är att ett kunskapsintensivt företag inte måste vara 

informationsintensivt; kunskap är ett lager av expertis, inte ett flöde av information. En annan slutsats 

är att vid bedömning om ett företag är kunskapsintensivt bör dess betoning på svårtillgänglig kompetens 

vägas in istället för allmänt delad kunskap. Om kunskap definieras brett kommer det att omfatta vad alla 

vet och i så fall kan alla företag sägas vara kunskapsintensiva. Men på samma sätt går det också att säga 

att alla företag har någon form av ovanlig expertis. För att kunna kalla företag kunskapsintensiva krävs 

det att det finns exceptionell expertis som ger viktiga bidrag till företaget. Ett företag bör inte kallas 

kunskapsintensivt såvida inte exceptionell och värdefull kompetens dominerar vanlig kunskap. Även 

om uteslutande av allmänt delad kunskap sker måste det bestämmas hur brett expertis ska definieras. 

Om expertis definieras brett kommer många människor att räknas som experter, denna typ av definition 

kommer göra kunskapsintensiva företag mindre speciella. Alternativt är att expertis definieras så att 

endast människor med legitimerad expertis räknas in, med andra ord människor som har en omfattande 

utbildning och som kan högteknologiska maskiner och ovanliga rutiner, detta gör definitionen av 

kunskapsintensiva företag mer speciell. I prestationsbaserade belöningssystem hos dessa typer av 

företag kan det ses som ännu mer viktigt att, som Gibbs et al. (2009) menar, ta hänsyn till att ens 

prestationer kan påverkas av externa faktorer.   

  

I den studie som Jääskeläinen & Laihonen (2013) gjort har två olika typer av kunskapsintensiva företag 

och arbetare studerats. I den första delen av studien har anställda på Economic Planning Division 

avdelningen i ett företag i Helsingfors studerats under ett års tid. I andra delen har ett finskt företag som 

arbetar med att hjälpa andra finska företag att växa och etablera sig på den internationella marknaden 

studerats. Företagen i denna studie är alltså inte i samma bransch. Enligt Jääskeläinen & Laihonen 

(2013) kan kunskapsintensiva verksamheter använda sig av prestationsmått för att underlätta för 

medarbetarna eller för att utöva kontroll. I de verksamheter där medarbetarna har en friare kreativ roll 

menar Jääskeläinen & Laihonen (2013) att prestationsmåtten bör fokuseras på individuella 

prestationsmål där medarbetaren har fått vara med och påverka. I de verksamheter där rollen inte är lika 

kreativt fri, men fortfarande av stor vikt, där bör måtten fokuseras på hur medarbetaren har givit kunden 

värde.  

  

Att utvärdera prestationsmått inom kunskapsintensiva arbeten kan enligt Jääskeläinen & Laihonen 

(2013) vara mycket svårt då det är många ogripbara faktorer (till exempel personlig kompetens och 

arbetsklimat) som ligger bakom resultaten för prestationerna. Jääskeläinen & Laihonen (2013) har olika 

typer av lösningar på detta problem. En lösning är att chefen gör en subjektiv bedömning av 

måluppfyllnadsgraden av prestationen för varje individ. En annan typ av lösning är vägning av utfall, 

genom att utvärdera komponent för komponent i prestationen. En tredje lösning kan vara utvärdering av 

uppnått kundvärde. Enligt denna studie anses dock att den subjektiva bedömningen bör kompletteras 

med objektiva mått. Samt att målen och mätningen bör vara klar och tydlig vid användning av 

komponent-för-komponent utvärdering av utfallen. Den visar också att utvärdering av kundvärde kan 

vara mycket svår att bedöma periodvis då den snarare kan bygga på långa kundrelationer än på 

nuvarande prestationer. 
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3.4 Kunskap om arbetsuppgifter 

För att kontrollera en organisation menar Ouchi (1979) att någonting måste övervakas eller mätas, och 

i detta fall antas det som kan mätas i huvudsak vara begränsat till medarbetarnas beteende eller resultatet 

av deras beteende. I modellen som Ouchi (1979) presenterar specificeras om möjligheten att mäta 

presterade outputs är hög eller låg. Detta relateras till om kunskapen om arbetsuppgifterna är perfekt 

eller imperfekt, alltså om det innan arbetsuppgiften finns kunskap om hur den ska utföras (perfekt) eller 

om kunskap om uppgiften är låg (imperfekt). Om kunskapen är perfekt är uppgifterna standardiserade 

och om kunskapen är imperfekt är uppgifterna mer varierande.   

 
Modell från Ouchi, 1979, s. 843 

  

Utifrån de två faktorerna kunskap om arbetsuppgiften och möjligheten att mäta outputs presenteras fyra 

olika grupper. I den grupp Ouchi (1979) har valt att kalla “Behavior or Output Measurement” är 

kunskapen om arbetsuppgiften hög samtidigt som det finns det stora möjligheter till att mäta output. 

Som exempel på denna grupp ges en resa till månen (Apollo program) där varje steg i processen kan 

specificeras vilket gör mätningen av output tydlig: antingen kommer kapseln både dit och hem eller så 

gör den inte det. I gruppen “Output Measurement” är kunskapen om arbetsuppgiften istället låg medan 

möjligheten att mäta outputs fortfarande är hög. Här ges exempel på en butik, där vi inte kan förstå vad 

det är som gör till exempel en säljare framgångsrik, och kan därför inte heller sätta upp regler som 

garanterar framgång. Men det är möjligt att med precision mäta till exempel säljarens genomsnittliga 

försäljning. I den tredje gruppen “Behavior measurement” är kunskapen om arbetsuppgiften hög men 

möjligheten att mäta outputs låg. Som exempel här kan tas McDonalds, där produktionsprocesserna är 

standardiserade och effektiv kontroll kan nås genom att övervaka medarbetarnas beteende. Att denna 

grupp hamnar på “låg möjlighet att mäta outputs” betyder att outputs inte ens behöver kontrolleras då 

beteendet kan övervakas så pass bra. I den sista gruppen “Ritual and Ceremony” är både kunskapen om 

arbetsuppgiften och möjligheten att kunna mäta outputs låg. Ett exempel på denna typ av grupp skulle 

kunna vara ett laboratorium där regler för beteende som ska leda till önskade vetenskapliga genombrott 

inte kan definieras. Det är dock möjligt att mäta den slutliga framgången av upptäckten men det kan ta 

många år innan den kan uppskattas fullt ut.   
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3.5 Analysmodell  

 
Egen analysmodell 

  
Ämnesområdet har undersökts utifrån begreppen utformning och användning, för att besvara 

problemformuleringen. Den teoretiska referensramen och empirin har därför delats in i teman som rör 

utformning av belöningssystem och användning av belöningssystem. Applicering av dessa teoretiska 

teman på vår empiri leder fram till en analys som även den är indelad i dessa teman, och deras 

underrubriker. Den teoretiska referensramen har även delats in i temana kunskapsintensiva företag (vilka 

per definition har kunskap som primär resurs) och kunskap om arbetsuppgifter. Detta för att kunna 

undersöka i hur stor utsträckning de studerade företagen kan ses som kunskapsintensiva. Men också för 

att ta hänsyn till den variation i arbetsuppgifter som den kunskapsintensiva branschen ofta innebär. 

Dessa teman togs med för att kunna se vilken påverkan de har på företagens val av utformning och 

användning av belöningssystem. Vår analysmodell har främst grundats på teorier av Merchant & Van 

der Stede (2012), Cäker & Olve (2013), Ittner & Larcker (1998), Alvesson (2004) samt Ouchi (1979). 
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår insamlade primärdata. Vår primärdata är insamlad genom 

besöksintervjuer med personer som har en chefsroll i företagen samt personer som arbetar i 

belöningssystemet. För att underlätta för läsaren kommer respondenterna med ansvarsposition 

benämnas som Chef följt av den bokstav som representerar företaget, till exempel Chef A. 

Respondenterna som arbetar i belöningssystem kommer istället att benämnas Medarbetare följt av den 

bokstav som representerar företaget. 

  

4.1 Företag A 

Företag A ingår i en av Nordens största koncerner för IT-tjänster med 10 000 medarbetare i 50 olika 

städer. Koncernen levererar IT-lösningar som hjälper människor i vardagen. När du till exempel tar ut 

pengar ur en bankomat, bokar din tågbiljett online eller designar ditt nya kök hos en återförsäljare 

använder du dig av dessa IT-lösningar. Företag A erbjuder medelstora företag möjligheten att ta steget 

från analogt till digitalt genom systemutveckling av appar, e-handel och webbar (Information från 

Företag As hemsida). 

  

4.1.1 Chef A  

Chef A har arbetat på Företag A i 8 år och har haft flera olika positioner inom företaget, bland annat 

som systemutvecklare, produktansvarig, säljare och i supporten. Nu arbetar Chef A som teamchef, vilket 

innebär att hen är enhetsansvarig för Halland. Arbetsuppgifterna består bland annat av att leda teamet, 

understödja kompetensutveckling och att rekrytera. Chef A är även med och sätter företagets vision, mål 

och strategi och skapar en plan för hur detta ska nås samt att Chef A är ansvarig för belöning i 

verksamheten i Halland. Företag A’s vision är att vara det bästa IT-företaget i Sverige, men inte 

nödvändigtvis det största. För att nå detta ska företaget bli den ledande IT-partnern i Halland. Fokus 

ligger på att ha medelstora företag som huvudkunder då det anses att dessa kunder ser ett större värde i 

den kunskap företaget besitter. Det viktigaste är inte att sälja så mycket hårdvara som möjligt utan att 

erbjuda konsultation genom hela processen. Därför värdesätts egenskaper såsom att vara affärsmässig, 

vara social och att medarbetaren brinner för utveckling samt att lära sig nytt högt. Att kunna koda är inte 

det viktigaste utan personligheten spelar minst lika stor roll.  

  

Utformning 

Vid frågan om hur Chef A skulle definiera belöning svara hen att det sedan gammalt har varit självklart 

att belöning består av pengar, men att det har förändrats mycket med tiden. En belöning kan nu vara allt 

från att få en klapp på axeln, att finna sin egen tillhörighet till att medarbetaren känner att hen bidrar. 

Det kan också yttra sig i form av aktiviteter som till exempel att gå ut och äta, gå på after work och att 

anordna sommarfest. Företag A använder sig av monetär belöning i deras belöningssystem som är 

uppbyggt på så sätt att en del är gemensam och en del är individuell. Syftet med belöningssystemet är 

att skapa gemenskap och att minska intern konkurrens. Chef A säger att de eftersträvar en känsla av att 

alla arbetar tillsammans; “man vinner tillsammans, och förlorar tillsammans”.  

  

Belöningsmodellen, kallad 3000-kronan, innebär att den gemensamma delen är värd 2000 kr och den 

individuella är värd 1000 kr. Den gemensamma belöningen delas ut till hela teamet då uppsatt budget 

nås medan den individuella delas ut då det personligt uppsatta målet uppfylls. De individuella målen 

sätter Chef A upp i samråd med respektive medarbetare, och fokuserar främst på kompetensutveckling 

och verksamhetsmål. Exempel på personligt kompetensutvecklande mål kan vara att gå en kurs för att 

bli certifierad inom en viss e-handelsplattform eller att göra ett antal kundbesök för att bli mer 
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affärsmässig. Om kompetensen redan finns så är det istället viktigt att verksamheten förflyttas rätt och 

medarbetaren kan därför få ett verksamhetsmål som sitt personliga mål. Verksamhetsmål kan till 

exempel vara att förflytta kunder till en ny serverhall, byta supportsystem eller göra 8 kundbesök till en 

specifik ny typ av kund. När det gäller verksamhetsmål påpekar Chef A att kopplingen till pengar är 

viktig då medarbetaren inte är lika villig till att ta sig an dessa uppgifter då det inte direkt påverkar ens 

personliga utveckling. Medarbetarna kan till exempel skylla på att de inte har tid men uppgifterna 

prioriteras om de sätts som mål som ligger inom belöning. Chef A anser att målen som ligger i 1000-

kronan får bättre utfall. Syftet med att sätta verksamhetsmål som personliga mål är att anpassa 

verksamheten för att den ska bli mer konkurrenskraftig och effektiv. Därför behövs medarbetare som 

arbetar med den förändring som krävs för att nå företagets mål och visioner.  

  

Chef A säger att målen sätts i samråd med varje medarbetare under ett medarbetarsamtal. De första 

samtalen brukar ske i januari där medarbetarens mål för det första halvåret sätts. Någon gång i februari-

mars hålls sedan ett avstämningsmöte där medarbetaren får komma till tals och eventuellt förändra 

målet. Efter semestern ska det första målet vara uppnått och det sker ett möte där de både följer upp 

samt sätter nytt mål för hösten. Avstämningsmöte som rör det nya målet för kommande halvår sker i 

oktober-november vilket följs upp på mötet i januari. På avstämningsmötena får medarbetarna 

information om måluppfyllnad och de kan diskutera och eventuellt påverka det ursprungliga målet. Detta 

kan bli aktuellt om det till exempel har dykt upp något under tiden som gör att det personliga målet inte 

kommer kunna nås. Chef A lyfter fram att så länge medarbetaren själv tar ansvar och visar engagemang 

finns det stor möjlighet att ändra och anpassa målet så att det kommer att nås.  

  

Målet för 1000-kronan sätts oftast halvårsvis då Chef A menar att mål som sätts månadsvis ger för 

mycket småmål och administration. Medarbetaren får, om målet är uppfyllt, då 6000 kronor när 

halvårsperioden är slut istället för 1000 kronor per månad. Varje medarbetare har flera personliga mål 

men endast ett av dessa är kopplat till den individuella belöningen. Förutom vid avstämningsmötena 

med Chef A har medarbetarna möjlighet att själva se hur mycket av målet som är uppfyllt genom ett 

digitalt system där rapportering sker kontinuerligt.  

  

Användning 

Chef A poängterar dock att det är medarbetarens ansvar att föra dialogen, det kan till exempel vara så 

att medarbetaren känner att hen inte kommer att nå upp till sitt personliga mål, då kan målet revideras 

eller omformuleras. Chef A förklarar att de individuella målen som sätts upp förväntas bli uppfyllda, 

men att det ligger på medarbetarens egna ansvar och engagemang att det sker. Om målet mot förmodan 

inte skulle bli uppfyllt då kan medarbetaren få en andra chans. Hen säger också att det kan vara så att 

medarbetare blir besvikna om de inte uppnår målen, men att detta inte är ett stort problem eftersom att 

det är möjligt att vara med och påverka målsättningen. Chef A förstår att den individuella delen av 

systemet kan anses vara “snäll” då de allra flesta alltid når sina individuella mål, men hen anser att det 

ger tillräckligt positiva effekter för verksamheten för att behålla. Hen tror dock att denna typ av 

belöningsmodell fungerar bra på grund av att de inte så många som arbetar i systemet. Det hade varit en 

helt annan sak om Chef A hade haft 100 medarbetare i denna typ av belöningssystem. Modellen de 

använder nu har de använt i cirka åtta års tid. 

 

Utvärdering 

Bedömningen av måluppfyllnad av den gemensamma belöningen sker objektivt då den mäts med 

definitiva mått genom en uppnådd budget. Men den personliga måluppfyllnadsgraden utvärderas med 

en mer subjektiv bedömning då det både kan vara definitiva eller icke definitiva mått. Definitiva mått 
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menas mått där det direkt går att se om det är uppnått eller inte, medan icke definitiva är mått är svårare 

att mäta, som till exempel hur mycket medarbetaren faktiskt har lärt sig på en utbildning. Enligt Chef A 

är det svårt att utforma kompetensutvecklande definitiva mått, och använder därför en blandning mellan 

definitiva och icke-definitiva mått. Ett exempel är utbildning, där kan det definitiva måttet vara 

genomförd utbildning medan det icke-definitiva måttet kan vara hur mycket medarbetaren faktiskt har 

lärt sig, vilket kan vara svårt att mäta. Det är därför en subjektiv bedömning av utfallet av målet som 

styr. Men Chef A anser inte att det brukar vara jobbigt att genomföra utvärderingen eftersom att målen 

sätts i samråd och det hålls en öppen dialog under tiden. Hen anser också att detta gör att den inte är 

hens subjektiva bedömning som bestämmer om målet är uppfyllt eller ej, utan att medarbetaren är 

medveten om målet kommer att bedömas som uppfyllt eller ej då det finns en pågående dialog. 

  

4.1.2 Medarbetare A 

Medarbetare A har arbetat på Företag A i 5 år och jobbar som programmerare inom webbutveckling. 

Hen arbetar med plattformen Magento för att utveckla sidor för e-handel. Arbetsuppgifterna är att bygga 

lösningar till olika e-handlar och Medarbetare A arbetar bland annat med vanliga webbshopar för till 

exempel fritidskläder (business to consumer) och färskvaruhandel mellan olika företag (business to 

business). Hen jobbar även med kopplingar mellan e-handeln och affärssystemet, vilket innebär till 

exempel att flytta över artiklar och kunder. Medarbetare A är med i hela processen, från det att hen säljer 

in produkten, vilket innebär att hen träffar kunden och berättar om den lösning företaget erbjuder och 

fördelarna den kan ge, till att en slutprodukt levereras. Då alla kunder har olika behov blir 

arbetsuppgifterna väldigt varierande och Medarbetare A säger att hen hela tiden lär sig nya saker. 

Eftersom det är en bransch som innebär mycket förändring då det ständigt kommer nya funktioner och 

lösningar säger Medarbetare A att det är viktigt att vara uppdaterad om hur webben utvecklas. Hen 

jämför det med en bilverkstad där det kommer nya bilmodeller hela tiden och bilmekanikerna måste lära 

sig hur de nya modellerna ska repareras, dock får mekanikerna manualer för hur det ska göras från 

biltillverkarna. Men här finns inga manualer utan medarbetarna får lära sig under tiden de arbetar med 

de svåra uppgifterna hur de ska lösa dem. Medarbetare A tycker att det är en bra mix mellan svåra och 

lättare arbetsuppgifter, och att det är kul att ibland även få lite utmanande uppgifter.  

  

Utformning 

Enligt Medarbetare A har Företag A haft olika varianter på sitt belöningssystem. Från att ha varit 

uppdelade på flera team inom samma kontor ingår hela kontoret nu istället i samma team. Medarbetare 

A tycker att den senare varianten, där alla ingår i samma team fungerar bäst. Detta på grund av att den 

förra teamindelning innebar att ett team alltid nådde målet gällande debiteringsgrad, då detta team alltid 

hade kundbesök och därför fick 100 % i debiteringsgrad. Arbetsuppgifterna gjorde att detta team 

automatiskt nådde målet och inte behövde göra någon extra ansträngning. Då indelningen var på flera 

team hade varje teamchef i uppgift att ge de individer som ingick i teamet varsitt individuellt mål i 

månaden, detta innebar att teamchefen varje månad behövde ta fram mål för 10 personer. Medarbetare 

A var skeptisk till att det skulle fungera då det skulle innebära väldigt mycket jobb. Hen upplevde också 

att det blev mycket jobb då målen sattes utan någon större tanke, de satte mål bara för att det skulle 

sättas. Ett mål kunde till exempel vara 75 % i debiteringsgrad vilket var ett mål som alltid uppnåddes. 

Medarbetare A säger att det var bekvämt för dem då de alltid fick sin belöning men att syftet med att 

utvecklas eller göra det extra inte uppnåddes. Medarbetare A tycker att de belöningsbaserade målen ska 

fungera som en morot till att göra något extra men att denna känsla inte infann sig då målen var för lätta.  

  

I den nuvarande modellen av belöningssystemet sträcker sig målen över en halvårsperiod och belöning 

delas ut därefter. Medarbetare A anser att målen i den nuvarande modellen kanske inte nödvändigtvis 
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är svårare att nå men att de ger mer i form av kompetens och bidrag till verksamheten, jämfört med 

tidigare. Att arbeta med verksamhetsmål tycker Medarbetare A är lättare då det inte tar så mycket tid 

utan de uppgifterna som behövs göras för att uppfylla målen “görs ändå”. De kompetenshöjande målen 

kräver mer tid vilket gör att de inte prioriteras lika högt. Medarbetare A nämner som exempel en 

utbildning som några stycken tillsammans har genomfört, utbildningen krävde 40 utbildningstimmar 

och därför känner Medarbetare A att hen inte vill prioritera de kompetenshöjande målen då de tar mycket 

tid utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Samtidigt säger Medarbetare A att verksamhetsmål som hen 

anser mindre viktiga eller roliga skjuts upp då det inte ger så mycket, till exempel dokumentation av 

arbetssätt för nyanställda. Målet uppnås men trots att det är belöningsbaserat prioriteras det inte i första 

hand.  

 

Användning 

Medarbetare A tycker inte att de mål som sätts är för höga då de i de allra flesta fall uppnås. I de fall de 

blir svårt för medarbetarna att utföra de prestationer som krävs för att uppfylla målen så finns det stor 

chans att få målet reviderat eller bytt. Då mål har reviderats eller bytts ut beror det oftast inte på att målet 

är för högt satt utan istället för att det har dykt upp andra arbetsuppgifter som de inte hade räknat med 

och som krävt mer tid. I dessa fall säger Medarbetare A att hen upplever att det är stor chans att få målet 

ändrat om det behövs. Hen nämner dock att det inte händer så ofta men att det är möjligt att diskutera 

under halvårsperiodens gång om hen känner att hen inte kommer kunna nå målen. Ett scenario 

Medarbetare A minns var då de hade som mål att utvecklas i plattformen Magento 1, men att det under 

denna period kom fram att det skulle släppas en ny version av plattformen, Magento 2. Detta gjorde att 

prestationsmålet gällande Magento 1 blev inaktuellt, de strök då det målet och satte ett nytt.   

  

Utvärdering 

På frågan hur Medarbetare A ställer sig till att det kan vara mycket subjektivitet i bedömning av 

måluppfyllnad svarar hen att det är sällan som de inte är överens om målet är uppfyllt eller inte. Detta 

tror hen beror på att de har en dialog då målen sätts och får en gemensam förståelse över vad som krävs. 

Dock kan det ibland vara svårt att bevisa att målet är uppfyllt. Vid utvärderingsmöten menar därför 

Medarbetare A att hen kan behöva argumentera för om målet är uppfyllt eller inte. Medan vissa mål är 

lätta att bedöma om det är uppnådda eller inte, som till exempel debiteringsgrad på viss procent, är andra 

inte lika självklara. Att bli mer affärsmässig genom att göra ett visst antal kundbesök kan vara ett sådant 

exempel. Det är lätt att utvärdera om antalet kundbesök är utförda, men har det ökat din affärsmässighet? 

Medarbetare A säger att dialogen som förs för att sätta målen, för se hur det går under perioden och vid 

uppföljning samt utvärdering av målen är viktig för att lyckas. 

 

4.2 Företag B 
Företag B startades 2006 och har idag 13 anställda. Företaget erbjuder ett komplett affärssystem som 

körs i en browser till små- och medelstora företag. Att det körs i en browser innebär att kundföretagen 

hyr tjänsten via internet och då inte behöver göra en investering. Det är en tjänst för tillverkande-, 

grossist och tjänsteföretag (Information från Företag Bs hemsida). 

  

4.2.1 Chef B 

Chef B startade Företag B år 2006 och är VD i företaget. I ett mindre företag menar Chef B att 

chefsrollen innebär både stort och litet, arbetsuppgifterna kan vara allt från strategisk långsiktig 

planering till att se till att det finns toapapper på toaletten och diskborstar i köket. Chef B säger att hen 

vill ha en försäljningsinriktning eftersom hen gärna vill jobba med nya kunder. Men i ett litet företag 

består VDns jobb av en mix av flera roller, där hen fungerar lite som en controller, lite som en 
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försäljningschef och lite som en ekonom. Chef B säger vidare att hen tror på den platta organisationen. 

Detta på grund av att alla medarbetare har en akademisk utbildning och hen förutsätter därmed att alla 

tar ansvar för sin egen karriär, vilket innebär mycket frihet men samtidigt stort eget ansvar. Företag Bs 

vision för en femårsperiod är att tredubbla verksamhetens omsättning, och att i takt med det förändra 

sammansättningen av personal. Då köparnas krav gällande kortare bindningstid, uppstartstid och 

tillgänglighet har ökat kommer det behövas större supportenhet.   

  

Utformning 

Belöning definierar Chef B som arbetsinsatsen relaterad till “utkomsten” (lön); det jag sätter in på 

banken vill jag få ut från banken, och gärna med lite extra. Chef B säger att det enklaste sättet belöna i 

ett belöningssystem är i form av pengar. I Företag B har de olika typer av gemensamma förmåner, som 

till exempel gymkort, räntefritt lån till köp av bil och att företaget betalar medarbetarnas internet i 

hemmet. Den individuella belöningen som ingår systemet baseras dock bara på pengar. Chef B föredrar 

att använda sig av individuella belöningar vid utvärdering varje individs prestation, och då undviker free 

riders och irritation mellan medarbetarna angående arbetsinsats. Medarbetarna är däremot starka 

anhängare av gruppbelöningar och Företag B har därför valt att kombinera grupp och individuella 

belöningar. Den gruppbaserade belöningen delas ut en gång om året om årsmålet är uppnått och den 

individbaserade belöningen delas ut i form av en rörlig del utöver den fasta lönen varje månad om målet 

är nått. Alla konsulter har möjlighet att välja mellan att ha en helt fast lön eller att ha en del fast och en 

del rörlig. Chef B uppskattar att ca 80 % av medarbetarna har valt att ha en del av sin lön fast och en del 

rörlig, vilken baseras på prestation. Chef B beskriver den rörliga delen som “grädde på moset” då den 

fasta delen är relativt stor. 

  

Chef B förespråkar enkla mätverktyg, och mäter konsulterna i debiterad tid. Att använda sin tid på ett 

bra sätt är viktigt och Chef B säger att det är något de arbetar mycket med då tid inte är något som går 

att ha på lager utan det försvinner “by the minute”. Det är därför Företag B har valt att basera sin belöning 

på antalet debiterade timmar. Det sätts inte nya mål varje månad för varje individ utan alla individer har 

egna personliga mål som är samma varje månad året ut och som bedöms och belönas månadsvis. Denna 

modell har valts för att minska risken att medarbetarna utnyttjar systemet för att få störst egen vinning. 

Den gruppbaserade belöningen delas ut om hela verksamheten har presterat fler antal debiterade timmar 

än vad som satts som mål. Målet satt av Chef B är baserat på nyckeltal i just denna bransch och det mäts 

hur många timmar varje konsult har debiterat under året för att få fram ett resultat vilket jämförs med 

målet. De individuella målen sätter Chef B tillsammans med medarbetarna i ett utvecklingssamtal som 

sker en gång om året.  

  

Användning 

Skulle ett problem uppstå under året så sparas detta givetvis inte till nästa utvecklingssamtal utan det 

blir löst direkt. Målen kan förändras om till exempel en konsult får nya eller andra arbetsuppgifter och 

kan då behöva sänka sin målsättning, detta är dock ovanligt. Chef B använder sig som sagt av nyckeltal 

som grund för att sätta målen på en rimlig nivå. Alla medarbetare har individuella mål beroende på kund; 

de medarbetarna med större kunder har högre satta mål. I utvecklingssamtalet föreslår Chef B mål för 

medarbetaren som då får ta ställning till detta mål samt diskutera vad hen tycker. Många av medarbetarna 

vill hålla ner sitt mål för att hen ska känna sig mer säker på att nå det. Den diskussion som förs under 

utvecklingssamtalet tillsammans med parametrarna medarbetarens styrkor och svagheter, vilka uppdrag 

medarbetaren kommer att ha samt nyckeltal leder fram till det mål som sätts. Chef B lägger stor vikt vid 

att vara överens om målet och därmed undviks subjektivitet vid bestämning av mål.  
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“Vi säljer inte tid, vi säljer kunskap, men vi fakturerar tid” 

  

Chef B säger att motivet med deras belöningssystem är att om medarbetaren jobbar mycket så får hen 

också mer. “Vi säljer inte tid, vi säljer kunskap, men vi fakturerar tid”. Chef B skulle inte beskriva det 

belöningsbaserade målet som en morot utan något som förväntas bli uppfyllt om medarbetaren jobbar 

bra. Förväntningarna beror på person, dess erfarenhet och vilken roll denna person har i företaget. 

 

Utvärdering 

Vid utvecklingssamtalen sker även en utvärdering av målen och då företaget har ett bra 

tidrapporteringssystem är måluppfyllnad inte svårt att bedöma och kräver inte mycket extra arbete. Varje 

fredag hålls också ett möte med samtliga medarbetare där alla får veta allas debiterade timmar. 

Medarbetarna får då en chans att ge en förklarande text till sina timmar, vilket ger ett fokus på målet. 

Medarbetaren får prata och njuta om hen har klarat sig, och skämmas lite om hen inte har gjort det och 

förklara varför det har blivit så. Att måluppfyllnadsgraden redovisas för hela företaget menar Chef B 

skapar ett större driv så medarbetaren är mer okej med att redovisa sin prestation. Chef B menar att 

människor vill ha uppmärksamhet och på fredagsmötena får de det. 

  

4.2.2 Medarbetare B 

Medarbetare B arbetar som konsult på Företag B och hen har arbetat där sedan det startade år 2006. 

Arbetsuppgifterna är att installera affärssystem, byta kunders affärssystem, utbilda, konfigurera och 

projektleda installationer. Medarbetare B skulle beskriva sina arbetsuppgifter som mycket varierande, 

även om konceptet är detsamma så är alla kunder och människor väldigt olika.  

  

Utformning 

Medarbetare B är en av de på Företag B som har valt att ha en del av sin lön fast och en del rörlig. Hen 

anser att det belöningssystem de använder fungerar bra då det inte kräver någon extra administration 

från hens håll. Medarbetaren anser att det är ett bra prestationsmått som företaget har valt att grunda 

belöningssystemet på och att måttet fångar upp det som är viktigt för företaget.  

Användning 

Medarbetare B säger att även om de mäter det som ska mätas, alltså timmar, så finns det svårigheter 

även med detta mått. Den svårighet som hen bedömer är ett problem med prestationsmåttet antal 

debiterade timmar är ställtiden. Ställtiden är den tid det tar mellan varje kund, det kan vara att till 

exempel blir fångad i korridoren efter avslutat möte för att kunden har ytterligare ett par frågor. Detta 

är tid som läggs på kunden men som inte kan debiteras och därmed inte framkommer i systemet. 

Medarbetare B säger att ställtiden äter tid och därför måste minimeras bort. 

  

Den mer långtgående planeringen sköter Medarbetare Bs chef, alltså Chef B. Medarbetare B säger att 

konsulterna lägger upp sina egna scheman med kunderna, men hen tycker att det ibland kan bli ett 

problem då Chef B har ett säljtänk och därför gärna säger ja och lovar mycket. På grund av att 

konsulterna har deadlines och fullspäckat schema kan det göra att de nya kunderna får lida genom längre 

väntetid. Varje vecka, och även halvårsvis, kommunicerar chefen (Chef B) ut hur varje medarbetare 

ligger till sett till sitt mål. Medarbetare B tycker att denna kommunikation fungerar bra och att det ger 

en övergripande bild av målet. 
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Utvärdering 

Eftersom Företag B har veckomöten där det kommuniceras ut hur varje medarbetare ligger till gentemot 

deras individuella prestationsmål, anser Medarbetare B att utvärderingen fungerar bra. Varje 

medarbetare har koll på om de har uppfyllt prestationsmålet för att få ut sin belöning. Hen anser också 

att måttet de har valt att grunda belöningssystemet på inte går att göra en subjektiv bedömning på, har 

du nått målet så har du, och då får du belöning. Det som kan vara ett problem med deras belöningssystem 

är dock att alla individer får olika mål och det är svårt att se varför en medarbetare har ett högre uppsatt 

mål än en annan medarbetare. Målen ska vara grundade på vilka uppdrag och uppgifter du arbetar med 

under året. 

  

4.3 Företag C 

Företag C ger sina kunder tillgång till en anpassad IT-miljö med alla de rätta verktygen som krävs för 

att göra ett bra jobb, de tar också hand om allt som gäller driftsäkerhet, teknik och uppgraderingar. 

Företaget förvärvades av den nuvarande ledningen 2011 och består av 19 medarbetare (Information från 

Företag Cs hemsida). 

 

4.3.1 Chef C 

Chef C arbetar som VD på Företag C och har därför mycket varierande arbetsuppgifter. Chef C menar 

att en VDs uppgifter blir vad hen gör det till och beror mycket på vilka personer som anställs. Företag 

C är en platt organisation, där Chef C är ensam ansvarig. I hens fall består mycket av arbetsuppgifterna 

av ekonomistyrning då hen inte har några “underchefer” och har också hela personalansvaret. Det är 

även Chef C som är den som ska driva varje grupp framåt (teknikerna, driften, kundtjänst och säljarna). 

Det handlar om att leda organisationen och realisera styrelsens önskemål, men i detta fall är Chef C både 

VD, ägare och styrelse så mycket av det hen vill förverkliga med företaget är det som blir målen. Den 

övergripande visionen är att Företag C ska vara ett digitalt nav som ska tillhandahålla infrastruktur och 

komplettera med produkter. Deras uttalade strategi är: Genom att utveckla tjänste- och 

serviceerbjudandet tillsammans med aktiv marknadsbearbetning skall företaget nå en marknadsledande 

position i närregionen. De har även resultatmässiga mål som innebär att de ska ha ett resultat på 5-8% 

och en rörelsemarginal som genererar ett bra positivt kassaflöde som gör att de kan investera i andra 

verksamheter.  

  

Chef C anser att det inte finns några speciella kunskaper som värderas högre än andra hos medarbetarna, 

hen menar att alla bidrar med sin del. Men att de självklart måste ha de kunskaper som arbetet kräver. 

De egenskaper som är viktiga för Chef C är att medarbetarna är drivande och självständiga. Hen säger 

att alla medarbetare på företaget har varierande arbetsuppgifter oavsett om du jobbar med sälj eller på 

drift. Även om de är sammansatta i grupperna kundtjänst, sälj, drift och tekniker så kan de också ha 

arbetsuppgifter som ligger utanför dessa boxar. 

  

Utformning 

På frågan om hur Chefen skulle definiera belöning säger hen att det finns två typer: monetär och icke 

monetär, och hen säger att den icke monetära belöningen kan vara väl så viktig som den monetära. Att 

visa uppskattning till ens anställda och ge beröm. De icke monetära belöningarna finns inte med i något 

system och Chef C anser att det inte heller ska vara det, eftersom att hen anser att det är bättre att få 

uppskattning direkt då något har blivit gjort. 

  

Sedan föregående år har Företag C valt att använda sig av ett resultatbaserat monetärt belöningssystem. 

Då Chef C bestämde sig för att ha ett belöningssystem som var helt och hållet resultatbaserad kom också 
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beslutet med att det skulle vara en gruppbaserad prestation. Att ha ett resultatbaserat belöningssystem 

innebär att om de uppnår en viss vinst, ett tidigare uppsatt vinstmål, så får medarbetarna en extra 

utbetalning (bonus) en gång per år. Alltså efter årets slut ser de om målet är uppnått, om det är det så får 

alla medarbetare ut samma summa i form av en extra utbetalning på 12 000 kr. Alla medarbetare förutom 

Chef C ingår i belöningssystemet. Chef C tycker att det är viktigt att alla får samma belopp, det är alltså 

inte relaterat till vad de har för lön eller hur stor tjänsten är. Syftet med detta belöningssystem är att få 

medarbetarna att jobba som ett team, få en ökad medvetenhet bland personalen och nå ett önskat resultat. 

Hen ville att alla medarbetare skulle få mer förståelse för kostnader kontra resultat men också att de 

skulle känna att de hade en del av framgången, och att de har ett intresse av framgången. 

  

Användning 

Kommunikationen gällande hur företaget ligger till resultatmässigt sker genom möten varje månad. 

Efter varje månadsbokslut får medarbetarna ta del av föregående månads resultat. Chef C menar att 

resultatmålet sätts så att de ska vara nåbart, men det ska också vara något att sträva efter. Det sätts främst 

efter vad Chef C vill ha som nettoresultat för året, och det kan ibland anses vara lite högt. Men hen 

menar att det måste vara lite högt för att de ska uppfylla dess syfte. Medarbetarna har ingen chans att 

påverka hur resultatmålet sätts, det är bara Chef C som beslutar om detta. Hen tror att om de som arbetar 

i belöningssystemet skulle ha möjlighet att påverka målet skulle de ha satts mycket lägre, och då skulle 

syftet med belöningen inte ge lika stora resultat. Det är som att säga: “Ni får springa hur snabbt ni vill 

men ni får själva bestämma distansen, och det är snabbast tid som gäller.” Chef C anser att målen alltid 

ska vara fasta, dock har alla medarbetare stora möjligheter att påverka genom sitt arbete. Skulle målen 

inte vara fasta kan de mäta ihjäl sig och det tycker inte chefen är produktivt för verksamheten.  

  

“Ni får springa hur snabbt ni vill men ni får själva bestämma distansen,  

och det är snabbast tid som gäller” 

  

Denna typ av belöningssystem tar ingen extra tid och chefen anser det därför vara kostnadseffektivt. 

Chef C anser att det ger mycket fördelar då medarbetarna får ett annat fokus på kostnadssidan och att 

de är mer observanta på vad andra medarbetare gör och att de hjälper och stöttar varandra mer. Hen 

anser också att det inte märks av någon irritation mellan individer, hen tycker däremot att det märks av 

att medarbetarna tetas och sporrar varandra i deras arbete. Eftersom att systemet bara har gett ett utfall 

än så länge menar Chef C att det är svårt att säga vad medarbetarna förväntar sig. Chef C säger att det 

var många som inte trodde att målet skulle gå att nå. Men i och med att resultatmålet nåddes förra året 

och därmed fick ut belöning så har medarbetarna nu ett bättre fokus på målet. För även om målet kändes 

svårt att nå så vet de om att det ändå är möjligt. Hen tror kanske att medarbetarna skulle bli besvikna 

om målet inte uppnåddes, men att det är bra att de i alla fall vet om att målet är nåbart. 

  

Utvärdering  

Rollerna inom företaget skiljer sig åt så att det hade varit svårt att dela upp och basera belöning på 

mindre grupper. De redovisas som ett resultat inte som resultatenheter och detta gör att de i 

verksamheten inte riktigt vet vilka delar som är mest och minst lönsamma. Eftersom att systemet bara 

har gett ett utfall än så länge menar Chef C att det är svårt att säga vad medarbetarna förväntar sig. Chef 

C säger att det var många som inte trodde att målet skulle gå att nå. Men i och med att resultatmålet 

nåddes förra året och därmed fick ut belöning så har medarbetarna nu ett bättre fokus på målet. För även 

om målet kändes svårt att nå så vet de om att det ändå är möjligt. Hen tror kanske att medarbetarna 

skulle bli besvikna om målet inte uppnåddes, men att det är bra att de i alla fall vet om att målet är nåbart. 

Hen anser att utvärderingen av om prestationsmålet är uppfyllt eller inte fungerar bra då det är ett 
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objektivt mått som ändå ska mätas och att det därmed också är ett kostnadseffektivt sätt att utvärdera 

prestationsmåttet som ligger till grund för att belöningen skall delas ut.     
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi att koppla samman vår empiri med den teoretiska referensramen. Vi kommer 

utgå från vår analysmodell, presenterad i avsnitt 3.4, vilket innebär att empirin kommer analyseras 

utefter teori kring begreppen utformning och användning av belöningssystem. Hänsyn kommer också 

tas till teori kring kunskapsintensiva företag och kunskap om arbetsuppgifter. 

  

5.1 Utformning av belöningssystem 

 

5.1.1 Individ och/eller gruppbaserat 

Nilsson, Olve & Parment (2010) nämner ett antal faktorer som är centrala vid utformning av ett 

belöningssystem. En faktor är om belöningen ska baseras på grupprestationer, individuella prestationer 

eller en kombination. Både Företag A och Företag B har valt att använda kombinationen av belöningar 

för vad som presterats i grupp samt för vad varje individ har presterat. Gällande Företag C kommer vi i 

denna studie se det som att de enbart har belöning baserat på gruppens prestation. Detta på grund av att 

provisionen de har ses som lön då den inte bygger på något mål, vilket den gör i Företag B. I Företag B 

sätts det upp mål för hur många timmar varje medarbetare ska debitera per månad. I denna studie ses 

antal debiterade timmar som ett finansiellt mått då det kan påverka företagets lönsamhet. 

Chef A säger att det är viktigt att deras kunder värdesätter den kunskap som företaget erbjuder och har 

därför individuella mål som är kompetenshöjande. Detta tyder på att kunskap ses som en viktig resurs i 

företaget och att det därmed ligger i linje med Alvessons (2004) definitionen av kunskapsintensiva 

företag. I Företag B, där medarbetarna har ett mål på hur många timmar de borde fakturera per månad, 

pratar Chef B om hur viktigt det är att medarbetarna fakturerar för all den tid som läggs på att hjälpa 

sina kunder, alltså då de erbjuder sin kunskap. Att sätta mål som höjer individens kompetens samt att 

belöna för en individs prestation kan tydligare visa att kunskap hos den enskilde medarbetaren är en 

viktig resurs i kunskapsintensiva företag. Kunskapsintensiva företag innebär enligt Jääskeläinen & 

Laihonen (2013) att medarbetarna har en friare kreativ roll och de två intervjuade medarbetarna säger 

att deras arbetsuppgifter är väldigt varierande och beror på vilken kund de arbetar med. Kunderna kan 

kräva olika mycket av medarbetaren, och dessutom vara av större vikt för företaget, vilket också kan ses 

som en anledning för kunskapsintensiva företag att välja ett individbaserat belöningssystem.  

  

Det finns dock nackdelar med att använda sig av ett individuellt belöningssystem. Merchant & Van der 

Stede (2012) nämner som nackdel allt arbete, och tid det tar, för att sätta samt utvärdera individuella 

mål varje månad. I Företag B används ett rapporteringssystem för att utvärdera målen vilket gör att det 

går snabbt och lätt att få fram siffror på antal debiterade timmar varje månad. På så vis undviks den 

nackdel Merchant & Van der Stede (2012) nämner. Företag A undviker istället denna nackdel genom 

att de individuella målen sätts halvårsvis istället för att ha mål för varje månad. 

Chef B förespråkar individuella belöningar framför gruppbaserade belöningar på grund av risken av free 

riders. Ändå har Chef B valt att använda sig av en kombination av både individ- och gruppbaserade 

belöningar i Företag B. Merchant & Van der Stede (2012) säger att en fördel med att ha belöningar 

baserade på grupprestationer är att det skapar sammanhållning. Att Chef B har valt att ha både grupp- 

och individbaserade belöningar, trots att hen föredrar individuella, skulle kunna säga oss att belöningar 

baserade på grupp ger denna fördel. Samtidigt skulle även Chef Bs val av att använda samma mått, antal 

debiterade timmar, för både individ och grupp belöningar kunna vara en anledning till att Chef B 

använder belöningar för grupp. Att använda samma mått skulle kunna anses minska den risk för free 

riders som Chef B ser som ett problem. Detta på så sätt att medarbetarna kommer jobba för att nå sitt 

personliga mål, och därmed också jobbar för att gruppen ska nå sitt. I Företag A säger Chef A att syftet 
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med deras belöningssystem är att skapa gemenskap och att minska intern konkurrens. Medarbetare A 

intygar att det gruppbaserade målet bidrar till detta, då hen jämför med företagets tidigare utformning 

av belöningssystemet (vilket innebär att det fanns flera grupper inom företaget istället för att alla på 

företaget ingår i samma grupp, som de gör nu). Det vi kan se hos Företag A och B är att det på något 

sätt finns individbaserade belöningar i belöningssystemet utöver de gruppbaserade belöningarna. 

Även Chef C, som bara har belöning baserat på grupprestationer, eftersträvar gemenskap då hen vill att 

alla medarbetare ska jobba som ett team. Chef C vill att alla ska känna att de är en del av framgången. 

Merchant & Van der Stede (2012) säger dock att de individer som ingår i gruppen måste uppleva att de 

kan påverka de mått som belöningarna bygger på i betydande utsträckning för att de ska ha någon effekt 

på incitament. Chef C säger att hen upplevde att medarbetarna inte trodde att det uppsatta vinstmålet 

skulle gå att nå. Men i och med att målet nåddes så har även fokus på målet blivit större, och framför 

allt fokus på att arbeta med kostnader vs resultat, vilket var vad Chef C ville. Chef C nämner även att 

hen inte har upplevt några nackdelar med att ha ett gruppbaserat mål. Enligt Chef C finns det ingen 

intern konkurrens i Företag C, utan det gruppbaserade målet gör snarare att medarbetarna sporrar, stöttar 

och hjälper varandra. 

 

Samtliga studerade företag har alltså sagt att gemenskap är den främsta anledningen till varför de har 

valt att använda sig av belöningar efter grupprestationer. Att se en koppling mellan valet av 

gruppbaserade belöningar och att företagen är kunskapsintensiva kan därför vara svårare, än valet att 

belöna individen. Detta eftersom att kunskap enligt Alvessons (2004) ska ses som den primära resursen 

(Alvessons, 2004), och kunskap och kompetens är individuellt. Samtliga respondenter i de studerade 

företagen säger att arbetsuppgifterna ser olika ut beroende på till exempel vilken kund de arbetar med 

för tillfället. Det kan krävas olika mycket av medarbetaren beroende på vad kunden efterfrågar. Men i 

vissa fall handlar arbetet om att utföra mer standardiserade uppgifter. Företag C är det enda företag som 

valt att enbart använda sig av ett gruppbaserat belöningssystem. Företag C belönar därmed alla på 

företaget likadant, oavsett om en medarbetare har mer komplexa arbetsuppgifter och krävande kunder, 

och en annan medarbetare har mer standardiserade arbetsuppgifter. 

  

5.1.2 Val av mått 

När företag funderar över hur deras belöningssystem ska utformas är en kritisk punkt valet av vilket 

eller vilka prestationsmått som ska ingå i belöningssystemet (Ittner & Larcker, 1998). Ittner & Larcker 

(1998) menar också att det bör inkluderas både finansiella och icke finansiella prestationsmått, så att det 

stegvis kan ge information om hur prestationer i verksamheten ser ut. I Företag A har Chef A valt att 

inkludera båda typer av dessa mått i deras belöningssystem. Medan Chef B och Chef C har valt att endast 

basera belöningssystemet på ett finansiellt prestationsmått i sina företag. I Företag B använder de 

prestationsmåttet antal debiterade timmar, vilket som sagt anses vara ett finansiellt prestationsmått i 

denna studie. Neely (2002) nämner att det är viktigt att komma ihåg att många finansiella prestationsmått 

innehåller underliggande icke-finansiella faktorer; att många aktiviteter blir översatta till finansiella 

måttenheter för att alla ska kunna förstå. Detta nämnde Chef C som en viktig faktor då det är viktigt för 

Chef C att alla i företaget skulle få förståelse kring resultat kontra kostnader. Samma sak i Företag B där 

de vill att ett enda finansiellt prestationsmått ska visa medarbetarna att de kan vara med och påverka 

företagets lönsamhet. Det kan diskuteras om det finns motsättningar med att ett kunskapsintensivt 

företag använder sig av ett belöningssystem som endast baseras på finansiella prestationsmått. Det som 

talar emot detta är att det kan finnas ogripbara faktorer som till exempel personlig kompetens och 

arbetsklimat som har påverkan på prestationerna (Jääskeläinen & Laihonen, 2013).  Om medarbetarna 

inte har möjlighet att påverka det finansiella måttet på grund av sådant de inte kan påverka som till 

exempel ställtiden, som Medarbetare B nämner. Om ingen hänsyn tas till detta faktum kan det uppstå 

problem med att belöna utifrån prestationen. Att Företag A väljer att använda sig av kompetenshöjande 
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prestationsmått tyder på att de, sett till valet av prestationsmått i belöningssystemet, ser kunskap som 

den primära resursen.  

  

Vid värdering om belöningssystemet ska baseras på finansiella prestationsmått, icke-finansiella 

prestationsmått eller både och, har Merchant & Van der Stede (2012) uppgett kriterier som de anser att 

prestationsmått bör uppfylla för att de ska ingå i belöningssystemet. Dessa kriterier är att 

prestationsmåtten bör vara kontrollerbara och de måste framkalla rätt handlande, alltså handlande som 

ligger i linje med företagets mål och strategi. De bör då vara precisa, objektiva, tidsenliga, skapa 

förståelse och vara kostnadseffektiva. I Företag A verkar detta inte vara det de fokuserar på mest vid val 

av vilka måttenheter som ska ingå i belöningssystemet. Prioriteringen tycks ligga mer på att 

prestationsmåtten ska öka medarbetarnas kompetens och/eller hjälpa till för att företaget ska nå sina 

visioner. Då Företag A använder sig av olika måttenheter är det dock möjligt att de utvalda måtten vissa 

fall uppfyller alla kriterier som Merchant & Van der Stede (2012) nämner, men i andra fall gör de inte 

det. I Företag B däremot har de valt att endast välja ut en måttenhet som tycks uppfylla alla dessa 

kriterier. Måttenheten antal debiterade timmar är ett precist mått, då det är möjligt att göra enkla 

mätningar som visar tydliga resultat. Det är också en objektiv måttenhet som är enkel att utvärdera och 

det är enkelt att förstå vad som förväntas göras för att uppnå önskat resultat. Företag B använder 

månadsperioder i sitt belöningssystem. Detta gör det lättare för medarbetaren att koppla samman sin 

utförda prestation med belöning, då prestationen och belöningen ligger nära varandra i tid. Att endast 

använda sig av antalet debiterade timmar som prestationsmått måste också anses vara kostnadseffektivt 

då det redan finns ett fungerande tidrapporteringssystem i företaget som kan användas för att utvärdera 

om de uppfyllt målen för prestationsmåttet.  

  

Företag C har också valt att basera belöningssystemet på endast en måttenhet. Resultatmåttet som de har 

valt är, sett till de faktorer som Merchant & Van der Stede (2012) nämner, objektivt, precist och 

kostnadseffektivt. Men prestationsmåttet de har valt kan knappast anses som tidsenligt då det sträcker 

sig över ett helt år. Parker (2000) håller till viss del med Merchant & Van der Stede (2012) i att 

prestationsmått bör vara kostnadseffektiva och lätta att förstå, men Parker (2000) anser också att 

effektiva prestationsmått ska reflektera resultat, inte de aktiviteter som utförs för att nå resultaten. 

Prestationsmåttet gällande resultat som Företag C använder och prestationsmåttet antal debiterade 

timmar, som Företag B använder, visar endast resultatet och är enligt Parker (2000) därmed också 

effektivt. I Företag A verkar det mer som att de tycker att i vissa fall måste mål sättas för aktiviteter som 

utförs för att nå ett önskat resultat, inte bara för resultatet.  Sett till aspekterna om vilka mått företagen 

väljer att använda sig av och om belöningen baseras på gruppens prestationer eller individens. Då skulle 

Företag C kunna ses som mindre kunskapsintensivt, än Företag A och B, då belöning inte kopplas till 

kompetens och kunskap lika tydligt, som vid individuell belöning. Det vi kan se är att finansiella 

prestationsmått dominerar i valet av vilka mått belöningssystemet ska baseras på, men att det finns både 

fördelar och nackdelar med detta. I ett mindre företag kan det vara så att finansiella prestationsmått i 

belöningssystemet ger chefen tillräckligt med information. Detta eftersom att det finns en större chans 

att chefen får information om medarbetarnas kunskap och kompetens på andra sätt än genom att använda 

kunskap och kompetenshöjande prestationsmått i belöningssystemet. Företag B och C, som är de med 

minst antal anställda är de som använder sig av ett finansiellt prestationsmått.    

Företag A har anammat prestationsmått som medarbetaren delvis har fått vara med och påverka. Företag 

B och C har valt att fokusera på att välja ut ett finansiellt prestationsmått som de anser ger kunderna 

värde, och ger en klar bild av de prestationer som de anser vara viktigast. Vid valet av vilket/vilka 

prestationsmått som ska ingå i belöningssystemet bör kunskapsintensiva företag enligt Jääskeläinen & 

Laihonen (2013) välja prestationsmått som medarbetaren har fått vara med att påverka eller 

prestationsmått som visar hur medarbetaren har givit kunden värde. Om kunskapsintensiva företag ska 



 

28 
 

se till hur medarbetaren har givit kunden värde, kan resultat mätas genom att göra någon typ av 

utvärdering av hur nöjda kunderna är med resultatet. Jääskeläinen & Laihonen (2013) att det i 

kunskapsintensiva företag kan finnas olika arbetsuppgifter som inte kan standardiseras så att de ser lika 

ut för varje kund, där medarbetaren har en friare kreativ roll. Då medarbetarna har varierande 

arbetsuppgifter finns det mindre kunskap om arbetsprocessen, detta är något som samtliga respondenter 

från Företag A, B och C anser stämmer in på beskrivningen om hur deras arbetsuppgifter ser ut. Enligt 

Ouchis (1979) modell hamnar företagen i denna studie under output measurement, där kunskapen om 

arbetsprocessen är imperfekt och möjligheten att mäta output (i detta fall nöjda kunder) hög. Ouchi 

(1979) menar här att det kan vara enkelt att mäta till exempel genomsnittlig försäljning, men att det finns 

bakomliggande faktorer som påverkar resultatet av prestationsmåttet som inte fångas upp av 

mätningen.      

  

Vilka mått företaget väljer att basera belöningssystemet på kan också ha påverkan på 

utvärderingsarbetet. Företag A använder prestationsmått som kräver mer utvärdering eftersom deras 

mått inte kan användas i ett redan existerande rapporteringssystem på samma sätt som det kan i Företag 

B. Därför kan hur lång period prestationsmålen sträcker sig över bero på vilket typ av mått som används. 

Mått som kan anses vara enkla att mäta, som Företag Bs mått på debiterade timmar, kan användas mer 

effektivt för kortare perioder. Mått som kräver mer utvärdering, som Företag As mål på antal kundbesök 

för att medarbetaren ska bli mer affärsmässig, bör sträcka sig över längre perioder för att det ska bli mer 

effektivt. Företag As mer utvärderingskrävande mått tar mycket tid och arbete, i jämförelse med Företag 

Bs mått, och skulle därmed kunna anses bli mer kostnadseffektivt om det utvärderas mer sällan. 

 

5.2 Användning av belöningssystem 

5.2.1 Påverkan och förståelse av belöningsbaserade prestationsmått 

Hur ett belöningssystem och dess prestationsmått används kan se väldigt olika ut, det gör det också i de 

företag som ingår i denna studie. Merchant & Van der Stede (2012) menar att det finns kriterier som 

behövs övervägas vid användandet av ett belöningssystem. Det som Chef A har lagt mest fokus på är 

förståelse. I Företag As typ av belöningssystem finns det ett stort fokus på den dialog som förs genom 

hela perioden som medarbetarna har på sig att uppfylla sina prestationsmål. Det handlar om att 

tillsammans sätta målen för att skapa en förståelse om varför detta mål tilldelas medarbetaren, att det 

förs en dialog om hur det går under periodens tid samt att det förs en dialog vid periodens slut angående 

om målet är uppfyllt eller inte. I Företag B handlar mycket om att prestationerna de utför ska ha värde 

för de som väljer att arbeta i belöningssystemet men också att de har förståelse för varför deras prestation 

ger belöning, samma saker gäller i Företag C. Företag B och C har också valt att göra användandet av 

belöningssystemen så kostnadseffektivt som möjligt. Kostnadseffektiviteten är inget som Företag A har 

valt att fokusera på i användandet av sitt system, men Chef A säger att hen är medveten om att de inte 

skulle kunna använda sig av samma typ av system om det hade varit fler medarbetare som ingick i 

systemet. 

  

För att användandet av ett belöningssystem ska fungera på det sätt som önskas har Cäker & Olve (2013) 

faktorer som medarbetarna måste uppfatta. Två av de faktorer som de anser vara viktiga är: påverkan 

och förväntning. I Företag A anses faktorerna om påverkan och förväntning bli uppfylld under deras 

dialog på mötena. Samma sak i Företag B finns det möjlighet att vara med och påverka hur ens mål 

kommer att se ut och samt målets utfall. Medarbetarna har också en mycket tydlig bild av vad som 

förväntas av dem för att de ska uppnå målet och målet anses vara motiverande då det ger en högre lön 

om målet nås, än om medarbetarna inte skulle ingå i belöningssystemet. I Företag C har medarbetarna 

ingen möjlighet att påverka hur målet sätts då Chef C anser att det skulle göra att målet sätts mycket 
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lägre, samt att syftet med belöningen inte skulle ge lika stora resultat. Jääskeläinen & Laihonen (2013) 

menar att medarbetarna i kunskapsintensiva företag bör få vara med i denna process om de har en friare 

roll i sitt arbete. 

  

Medarbetarna i företagen verkar uppskatta dialogerna som förs under perioden för målet. De gör att 

medarbetarna lättare kan förstå hur de måste arbeta för att uppnå sina mål och därmed få belöning. 

Medarbetare A håller med sin chef (Chef A) om att dialogen gör det enklare att förstå och påverka hur 

ens prestationsmål ska se ut och uppfyllas. Ouchi (1979) menar att det är svårt att avgöra vad det är som 

gör ens resultat positivt om kunskapen om arbetsprocessen är imperfekt. Om arbetsprocessen har 

förändrats, som den i många fall gör i kunskapsintensiva företag, kan det vara bra om prestationsmålen 

är påverkbara. Medarbetare A belyser att det finns chans på utvärderingsmötet att diskutera och 

argumentera för om hen själv anser sig ha uppfyllt målet. I Företag B anser Medarbetare B att det är 

bekvämt att de som medarbetare inte behöver lägga ner extra tid och energi på att rapportera in 

prestationer och utföra uppgifter som går ut över deras dagliga arbetsuppgifter. Belöningssystemet 

används på ett tidseffektivt sätt, och därmed också kostnadseffektivt. Hen pratar också om att ställtiden 

mellan kunderna äter tid. Detta är en faktor vars påverkan på prestationsmåttet inte tas hänsyn till i 

belöningssystemet i Företag C. Det kan också vara svårt för medarbetarna i Företag C att se hur de som 

individer kan påverka resultatet då de använder sig av ett belöningssystem baserat på gruppens prestation 

för att nå sitt önskade resultat. Av de faktorer som nämns i den teoretiska referensramen verkar 

faktorerna som gäller påverkan och förståelse vara de som värderas högst hos företagen i studien.   

  

5.2.2 Utvärdering av prestationer i ett belöningssystem 

När det är dags att utvärdera ens prestationsmål och bestämma om belöning skall delas ut eller inte finns 

det enligt Cäker & Olve (2013) två typer av utvärderingsmetoder. Den ena är att göra en subjektiv 

bedömning och värdering av prestationer och den andra är att välja ut nyckelindikatorer som mäts. 

Företag A har valt att kombinera båda dessa metoder i det individuella belöningssystemet på grund av 

att de också använder prestationsmått som är svåra att mäta. Chef A är den som gör utvärderingen av 

prestationerna, och detta sker i ett möte tillsammans med medarbetaren. Det positiva med denna typ av 

utvärderingsmetod kan vara att Företag A i viss utsträckning undviker problem såsom mätfel, 

manipulering av måttenheterna samt att de lättare kan placera in prestationernas betydelse i sin strategi 

(Cäker & Olve, 2013). I Företag B menar Chef B att det är bra att använda sig av enkla mätverktyg 

(prestationsmått), i deras fall baseras och utvärderas belöningen på antalet debiterade timmar. Detta gör 

att den enda subjektiviteten i belöningssystemet finns när Chef B sätter upp målen som medarbetarna 

ska uppnå för att få belöningen. Jääskeläinen & Laihonen (2013) anser att subjektivitet i bedömning och 

utvärdering kan vara en av lösningarna på problemen med att mäta prestationer inom kunskapsintensiva 

arbeten. Även Gibbs et al. (2009) anser att en subjektiv bedömning är en lösning vid utvärdering av 

prestationer i kunskapsintensiva företag. Vid valet att använda sig av denna typ av metod måste dock 

medvetenhet finnas om att den som gör utvärderingen kan väga in egna tolkningar och åsikter i 

utvärderingen. Det läggs alltså ett stort ansvar på den som sköter utvärderingen. Utmaningen med detta 

ansvar kan finnas i hur många prestationer som utvärderas. I Företag A utvärderar chefen alla individers 

måluppfyllnad subjektivt och trots att detta ofta är en mer tidskrävande utvärderingsmetod är det det 

företag med flest antal anställda som använder sig av denna utvärderingsmetod.  

  

Chef A menar att i deras verksamhet sätter de upp, utvärderar och följer upp målen med hjälp av möten 

och en öppen dialog. Hen anser därför att de stora nackdelarna i att göra subjektiva bedömningar av 

prestationerna undviks. Jääskeläinen & Laihonen (2013) anser dock att om det i kunskapsintensiva 

arbeten är svårt att bedöma prestationer utan subjektivitet, bör den subjektiva bedömningen kompletteras 
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med objektiva mått. I de fall Företag A sätter prestationsmål som inte har direkt mätbara 

nyckelindikatorer, har Chef A det sista ordet i om prestationsmålet är uppfyllt eller inte. Detta nämner 

Cäker & Olve (2013) och menar att de stora problemen med att basera sitt belöningssystem på mått som 

utvärderas subjektivt kan vara att det skapas ett beroende av chefens förmåga att värdera de utförda 

prestationerna. Medarbetare A anser att i de flesta fall så är hen  överens med chefen (Chef A) om vad 

hen förväntas prestera för att uppfylla målen. Även i Företag B menar Medarbetare B att 

kommunikationen gällande måluppfyllnad och utvärdering fungerar bra, mycket på grund av de möten 

som sker under periodens tid samt vid utvärderingen. 

  

Att målen för prestationsmåtten är utformade på ett sätt som gör att det är klart och tydligt vad som ska 

vara presterat för att målet ska vara uppfyllt nämner Cäker & Olve (2013) som en fördel i utvärderingen. 

Ett sätt som nämns är att använda sig av utvärdering av nyckelindikatorer, vilket Chef B väljer att göra. 

Chef B förespråkar enkla mått och väljer att använda sig av nyckelindikatorer i arbetet med att sätt upp 

målen för både individ- och gruppbaserad belöning. Detta gör att Företag B har en objektiv 

utvärderingsprocess där de endast ser på prestationens resultat. Fördelarna med att göra på detta sätt kan 

vara att de får en tydlig bild av vad som ska uppnås för att belöningen skall delas ut. Det som kan anses 

vara en nackdel med denna metod är att det är svårt att få med ett helhetsperspektiv för prestationen, 

och att det kan vara svårt att få fram och utforma nyckelindikatorer då arbetsuppgifterna är mer 

komplexa och föränderliga (Cäker & Olve, 2013). Om informationen om arbetsprocessen är imperfekt 

kan det vara svårt att greppa bakomliggande faktorer som ger outputen (Ouchi 1979). Det finns då en 

risk att prestationsmått som är baserade på nyckelindikatorer inte speglar outputen. I Företag B skulle 

det till exempel kunna vara så att en kund är nöjd med outputen av konsultens arbete, men trots detta får 

konsulten ifråga lågt antal debiterade timmar på grund av andra faktorer som ställtid. Utifrån företagen 

som ingår i denna studie kan vi se att det i två av tre företag finns någon typ av subjektivitet i 

utvärderingsmomentet. I Företag A finns subjektivitet både då det sätts olika prestationsmått för olika 

personer samt i utvärderingen om prestationen anses vara uppfylld eller inte. I Företag B finns 

subjektiviteten i det faktum att Chef B sätter olika nivå för olika medarbetare på prestationsmåttet de 

använder.  

  

Företagens val om hur de utformar och använder sina belöningssystemet har studerats och vi har sedan 

placerat in dem i Ouchis (1979) modell relaterat till prestationsmåtten i deras belöningssystem. När vi 

har gjort detta verkar det som att Företag A har placerat sig där kunskapen av transformationsprocessen 

är imperfekt och möjligheten att mäta outputs är hög, kunden är nöjd med outputen eller inte. Men att 

prestationerna som ligger bakom outputen är svåra att mäta och definiera. De använder sig av 

subjektivitet i utformningen, användningen av belöningssystemet och framförallt i utvärderingen av 

prestationer. Medarbetare A nämner även att vid svårare uppgifter som hen inte har någon tidigare 

kunskap om får hen lära sig under tiden som hen arbetar med uppgiften hur den ska lösas, och menar att 

det finns inga manualer på hur de ska göra. Utifrån intervjuerna med Företag B och Företag C skulle de 

båda företagen kunna placeras där kunskapen om transformationsprocessen är imperfekt men det går att 

mäta outputs. De verkar också anse att de prestationer som leder fram till detta resultat (output) går att 

förklara med hjälp av ett prestationsmått. Eftersom att de har valt att använda sig av enkla mätbara 

finansiella prestationer för att visa resultat för en process av arbetsuppgifter.  
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6. Slutsats  
I detta sista kapitel kommer slutsatser att presenteras samt egna reflektioner kring dessa. Det kommer 

även ges förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Utformning 
Samtliga studerade företag har valt att använda sig av ett belöningssystem där gruppens prestationer 

ligger till grund för belöning. En av fördelarna med belöningar baserade på grupprestationer är att de 

skapar gemenskap och det är också gemenskap företagen har givit som anledning till varför de har valt 

att ha gruppbaserade belöningar. Två av tre företag har dessutom valt att använda sig av belöningar för 

individuella prestationer. Ett av företagen har valt att använda sig av belöningar för individuella 

prestationer för att, bland annat, höja personlig kompetens. I kunskapsintensiva företag är, enligt 

definition, kunskap den primära resursen och arbetsuppgifterna är varierande. Sett till detta kan ett 

belöningssystem baserat på individens prestation anses vara mer passande i kunskapsintensiva företag, 

då kunskap och kompetens är individuellt och olika arbetsuppgifter kan kräva olika mycket av 

medarbetaren. Genom studien framkom det att de kunskapsintensiva företagen använde sig av någon 

typ av belöning baserad på gruppprestationer i deras belöningssystem, men att det också förekommer 

belöning baserad på individuella prestationer.    

  

Alla företagen i studien använder sig av något typ av finansiellt prestationsmått i belöningssystemen. 

Detta trots att det finns faktorer hos de finansiella prestationsmåtten, till exempel personlig kompetens, 

som är ogripbara. Personlig kompetens är något som värderas högt i kunskapsintensiva företag, eftersom 

kunskap ska vara den primära resursen. Trots denna aspekt verkar kunskapsintensiva företag se värde i 

att utforma belöningssystemen med finansiella prestationsmått som grund. De verkar anse att 

prestationerna under arbetsprocesserna går att beskriva med ett och samma prestationsmått som visar 

resultatet för arbetsprocessen (hur nöjd kunden är).  

  

Det kan vara så att företagens storlek har påverkan på hur belöningssystemet utformas och används. I 

mindre företag kan det vara så att det räcker att basera belöningar på enkla finansiella prestationsmått 

eftersom att chefen har färre medarbetare att hålla koll på. Om chefen har färre medarbetare som ingår 

i belöningssystemet kan det vara möjligt att prioritera och värdera kunskap på andra sätt än genom 

belöning. Det kan även vara så att prestationsmått som handlar om kunskap (kunskapshöjande mål) eller 

som värderar kunskap borde vara enklare att använda i belöningssystem för mindre företag. Detta 

eftersom att de är mer tidskrävande och därmed svårare att använda på större företag med fler 

medarbetare. Av företagen i denna studie är det de två företagen med minst antal anställda som väljer 

att basera sitt belöningssystem på ett finansiellt prestationsmått. 

  

6.2 Användning 
Det finns en del forskning som pekar mot att medarbetarna ska kunna påverka resultaten för de 

prestationsmått som ligger till grund för belöningssystemet. Detta kan vi se i studien då två av cheferna 

i företagen håller med om att påverkan är en viktig faktor. Trots detta väljs prestationsmått där 

medarbetaren inte har full kontroll över utfallet, där till exempel ställtid eller andra exogena faktorer kan 

påverka resultatet. Medarbetarna anses ha tillräckliga möjligheter att påverka prestationsmåtten för att 

de ska ingå i belöningssystemen. Företagen verkar tycka att finansiella prestationsmått som antal 

debiterade timmar och resultat ger företagen tillräckligt med information om medarbetarnas 

prestationer. 
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Det kommer troligtvis att finnas någon form av subjektivitet i ett kunskapsintensivt företags 

belöningssystem. Antingen finns det inslag av subjektivitet då chefen besultar om vilket prestationsmått 

som ska sättas eller på vilken nivå prestationsmåttets mål ska sättas, beroende på vilken medarbetare det 

gäller. Eller så finns subjektiviteten i utvärderingen om prestationsmåttets mål är uppfyllt eller inte. Det 

kommer därför att ligga ett stort ansvar på chefen, då det är hen som får hantera subjektiviteten i både 

utformningen och i användningen av belöningssystemet. Om belöningssystemet är baserat på ett 

prestationmått som i sig är baserat på nyckelindikatorer, kan det i kunskapsintensiva företag vara svårt 

att finna nyckelindikatorer som speglar outputen väl.  Subjektivitet kan också förekomma i både 

beslutandet av målen och i utvärderingen, vilket det gör i ett av de studerade företagen. Både chef och 

medarbetare i detta företag anser att problemen med subjektiva bedömningar bemöts genom 

kommunikation. 

  

6.3 Egna reflektioner 

Företagen som har studerats, kan utifrån vår referensram definieras som kunskapsintensiva, men vi inser 

att det kan finnas andra faktorer som bestämmer om ett företag kan anses som kunskapsintensivt eller 

inte. Även om produkten/tjänsten som erbjuds är kunskapsintensiv behöver inte arbetsuppgifterna som 

utförs i företaget alltid vara kunskapsintensiva. 

  

Vi ställde frågan vid intervjuerna om det gjordes någon typ av utvärdering om hur nöjda kunderna var 

med resultatet. Enligt oss mäts outputen/resultatet av medarbetarnas prestationer i kunskapsintensiva 

företag bäst genom utvärdering av hur nöjda kunderna är. Om kunden är nöjd har medarbetaren gjort ett 

bra jobb, om inte får en utvärdering göras för att se vad som har blivit fel. Det visade sig dock att även 

om det görs utvärderingar på hur nöjda kunderna är, så är det inget som kopplas till belöning i något av 

företagen. 

  

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom denna studie endast berör mindre IT-företag skulle det vara intressant att undersöka om 

skillnader uppstår om det rör sig om andra typer av kunskapsintensiva företag, verksamma i en annan 

typ av bransch. En fortsatt studie skulle också kunna beröra om det finns skillnader i hur och varför 

kunskapsintensiva företag väljer att utforma och använda belöningssystem beroende på företagens 

storlek. Då företagen i denna studie är ungefär jämnstora, sett till antal anställda som arbetar i 

belöningssystemet har ingen hänsyn tagits till detta faktum i denna studie. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide - chefsposition 

• Kan du berätta lite om företaget?   

• Hur länge har du arbetat på detta företag?   

• Vad har du för position på företaget? 

• Beskriv dina arbetsuppgifter 

o Variation/rutin 

o Uppkommer oväntade händelser/problem ofta? 

o Hur hanteras dessa? 

o Är det lätt/svårt att hitta en enkel lösning? 

• Kan du berätta lite om ditt företags övergripande strategi och vision, vad står ni för?  

• Vad värdesätter ni hos era anställda? Vilka kunskaper och egenskaper?  

  
Belöningssystem   

• Hur definierar ni belöning?   

• Vad har ni för belöningssystem i dagsläget? Enskilt eller gruppbaserat belöningssystem?   

• Vad anser ni vara syftet med belöningssystemet?   

• Varför har ni just dessa/detta belöningssystem? Tycker ni att det är värt tiden i förhållande till 

de fördelar systemet ger? 

• Vem omfattas av belöningssystemet?   

• Vilket var motivet till att man införde belöningssystem?    

• Har ni i förväg tänkt hur många ni förväntade er skulle nå upp till målen?   

  
Prestationsmått   

• Vad baserar ni belöningssystemet på, vilka mål eller mått använder ni och varför? Finansiella, 

icke-finansiella? Specificerade eller ej?   

• Vem väljer vilka mått som ska användas? 

• Vem mäter prestationerna/måtten? Hur arbetar ni med subjektiva bedömningar? 

• Hur rapporteras prestationerna? Hur informeras de anställda om utfallen/prestationerna? Tid? 

Hur lång tid hur lång tid efter prestationen får man belöning? Hur ofta utvärderar man? 

• Hur sätts målen, omarbetas de eller är de fasta? Finns det chans att påverka?   

• Hur mäter ni dessa prestationer? Har ni upplevt mätningsfel? 

• (Hur skiljer ni på enskilda anställdas prestationer från gruppens?) 

• (Gör ni någon utvärdering av kundnöjdheten under ett projekt? Uppföljning med kund efter 

avslutat projekt?) 

  

  

  



 

 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide - medarbetare 

• Hur länge har du arbetat på detta företag?   

• Vad har du för position på företaget? 

• Beskriv dina arbetsuppgifter 

o Variation/rutin 

o Uppkommer oväntade händelser/problem ofta? 

o Hur hanteras dessa? 

o Är det lätt/svårt att hitta en enkel lösning? 

• Vad tycker du om det belöningssystem ni använder? 

o För- och nackdelar? 

• Hur tycker du att kommunikationen fungerar med din chef angående 1000-kronan? 

o Tycker du att din röst blir hörd då målen sätts? 

o Brukar du ha förslag på vilka prestationer du vill ha som mål? 

• Känner du att du har koll på din måluppfyllnadsgrad under det aktuella målets period? 

o Om ja - hur? 

o Har du någon gång varit med om att ni ändrat målets krav under perioden? 

o Vad det då du som tog initiativ till det? 

o Varför ändrades målet? För svårt? Externa faktorer? 

• Känner du att de mål som sätts är utmanande och höjer din kompetens/prestationer? 

o Hur ser du på kompetenshöjande mål? Mål som är “för en själv” 

o Hur ser du på verksamhetsmål? 

o Mål som påverkas mycket av externa förhållanden, hur ser du på dessa? Möjlighet att 

nå detta mål? 

• Bedömning 

o Tycker du att det görs rättvisa bedömningar?  

o Subjektivitet - brukar ni vara överens gällande om målet är uppfyllt eller ej? 

o Hur ser du på bedömningen om du har höjt din kompetens eller ej? 

o Kommunikation kring uppföljning/utvärdering 
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