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Förord 
 

Uppsatsen är på kandidatnivå inom företagsekonomi med inriktning verksamhetsstyrning.  

Vi vill tacka våra respondenter som ställde upp på intervju till fallstudien.  Ni har givit oss 

intressant och värdefull information vilket har möjliggjort verkställandet av denna uppsats. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Sven-Olof Yrjö Collin som varit mycket hjälpsam och 

tillgänglig. Tack för dina ärliga åsikter samt användbara tips och råd. 

 

 

 

 

Halmstad, Maj 2010 

 

 

 

Fitore Greicevci och Tuyen Pham 



3 
 

Sammanfattning 
 
Titel: Grad av individualitet i belöningssystem – varför är det mer kollektivt? 
 
Ämne/kurs: Kandidatuppsats Företagsekonomi 61-90 hp, inriktning verksamhetsstyrning 
 
Författare: Fitore Greicevci, Tuyen Pham 
 
Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 
 
Nyckelord: Belöningssystem, Grad av individualitet, Motivation, Belöningssystemets hinder  
 
Bakgrund: Människor har olika preferenser och därför triggas vi igång av olika saker. En 
belöning som motiverar en person kan däremot vara demotiverande för andra. Därför skulle 
ett helt individuellt belöningssystem kunna vara det ultimata sättet att motivera till prestation.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka varför företag inte har ett belöningssystem som 
är helt individualiserat, vilket skulle kunna anses vara idealet. Vi vill få fram de faktorer som 
gör att företagen har ett belöningssystem som är mer kollektivt än individuellt.  
 
Uppsatsens metod: För att genomföra undersökningen har vi valt att göra intervjuer på tre 
olika företag. Uppsatsen kommer att baseras på en hermeneutisk vetenskapsteori och vi har 
valt att tillämpa en deduktiv metodansats. 
 
Teori: Den teoretiska referensramen består av teorier om motivation, belöningssystem samt 
olika former av belöningar och vår modell som visar vilka faktorer som kan påverka graden 
av individualitet i belöningssystem.  
 
Empirisk metod: För att undersöka vilka faktorer som påverkar graden av individualitet i ett 
belöningssystem har vi valt att göra en jämförande fallstudie i vår undersökningsprocess. 
Därmed använder vi oss av en kvalitativ metod. 
 
Slutsatser: Genom vår undersökning har vi kommit fram till att merparten av faktorerna i vår 
modell från teorikapitlet påverkar graden av individualitet i belöningssystem. Endast 
hypotesen om kultur förkastades.  
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Abstract 
 
Title: Degree of individuality in the reward system – why is it more collectively?  
 
Subject/course: Bachelor thesis, Business Administration 61-90 hp, direction in management 
control and strategy  
 
Authors: Fitore Greicevci, Tuyen Pham 
 
Supervisor: Sven-Olof Yrjö Collin 
 
Keywords: Reward system, Degree of individuality, Motivation, Reward system barriers 
 
Background: People have different preferences and therefore are we triggered by different 
things. A reward that justifies one person can, however, be demotivating for others. 
Therefore, an entirely individual reward system would be the ultimate way to motivate 
performance. 
 
Purpose: The purpose of this essay is to examine why firms do not have a reward system that 
is completely individual, which could be considered as the ideal. We want to obtain the 
factors that enable firms to have a reward system that is more collective than individual. 
 
Thesis method: In order to carry out the study, we have chosen to do interviews at three 
different companies. The essay is based on a hermeneutic theory of science and we have 
chosen to apply a deductive method approach. 
 
Theory: The theoretical framework consists of theories of motivation, reward system and 
different forms of rewards and our model showing the factors that may influence the degree of 
individuality in the reward system. 
 
Empirical method: To investigate factors that affect the degree of individuality in a reward 
system, we have chosen to make a comparative case study in our investigation process. Thus, 
we use a qualitative approach.  
 
Conclusions: Through our research, we found that most of the factors in our model from the 
theory chapter affect the degree of individuality in the reward system. Only the hypothesis of 
culture was rejected. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till forskningsområdet som leder oss till 
problemdiskussionen. Därefter introduceras problemformuleringen och syftet med uppsatsen, 
vilka ligger till grund för studien. Avslutningsvis redovisas uppsatsens disposition. 

 
 

1.1 Problembakgrund 
Syftet vid bedrivning av en verksamhet är att uppnå de övergripande målen som sätts upp för 
företaget och för att dessa mål ska kunna uppnås utformas en strategi som ska leda företaget 
till målen (Anthony & Govindarajan, 2007). För att verksamheten ska kunna drivas effektivt 
ska de anställda arbeta på det sätt som är bäst för företaget, därför bör företagets mål och 
strategier göras intressanta och betydelsefulla för att medarbetarna skall vilja arbeta mot dessa 
(ibid.). Individbaserade belöningar stödjer en anställds prestationer som de direkt kan 
kontrollera (Allen & Helms, 2001). Om man antar att chefer ser till att de anställdas enskilda 
mål är i linje med de organisatoriska målen kommer hela organisationen att dra fördel av 
förbättrade resultat. Det förbättrade resultatet är en följd av kumulativa insatser från enskilda 
personer som är motiverade till att uppnå deras individuella mål (ibid.). De anställda blir 
motiverade till att hjälpa företaget att fungera bra då det också gynnar dem själva i slutändan 
(Allen & Helms, 2001; Holmberg, 2009). 
 
Belöningsmetoder fungerar som motivationsfaktorer, vilka formar beteendet hos anställda i en 
verksamhet (Allen & Helms, 2001). Vilka typer av belöningsmetoder en organisation 
använder sig av spelar en viktig roll, om man vill motivera de anställda att prestera, då det i 
slutändan kommer att påverka organisationens resultat. Olämpliga belöningar kan leda till att 
organisationens prestanda är under genomsnittet. Forskarna är dock oense om vilka 
belöningar som ska delas ut för att på bästa sätt kunna uppnå organisationens mål. 
Verkställande partners visade sig, i en studie, vara oense om vad som inspirerar till prestation. 
Bland annat trodde vissa på bonusar i form av kontanter som motivationsfaktorer medan 
andra krediterade flexibla arbetsscheman eller yogalektioner under lunchtimmen (ibid.). 
 
Under de senaste decennierna har förhållandet mellan organisationer och enskilda 
medarbetare förändrats dramatiskt (Jacobsen, 2008). Värdet på det fysiska kapitalet (maskiner 
och pengar etc.) bedöms nu vara lägre än humankapitalets värde då tjänsteproduktionen ökar 
mer än varuproduktionen i västländerna. Jacobsen (2008) menar att ju mer de anställdas 
kompetens påverkar produktionen, desto viktigare är motivationen av den enskilda 
medarbetaren. 
 
Ända sedan man ansåg att de anställdas prestation höll nyckeln till framgång hos företagen 
har det förekommit fortsatta försök för att förstå diverse önskningar som hjälper att optimera 
styrkan, kvaliteten, effektiviteten och pålitligheten av prestationen (Kressler, 2003). Det är 
lika nödvändigt för anställda att vara motiverade som det är för dem att vara kompetenta. 
Trots att mänskligt arbete har existerat i en eller annan form ända sedan människan har gått på 
planeten har arbetsmotivation endast nyligen, sedan 1920-talet, varit ett ämne att studera 
(ibid.). 
Kressler (2003) menar att motivation inte bara är relativ, utan även beror på individuella 
omständigheter. Olika människor reagerar olika vid ”motivationsfaktorer” eller även 
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miljöinfluenser. Vissa tenderar mot frustration, undvikande, vägrande och underkastelse 
medan andra blir högt motiverade när de är konfronterade med en särskild utmaning. Man kan 
prata om en “frustrationströskel”, som kan variera dramatiskt från person till person (ibid.). 
 
Det är mycket viktigt att få belöning, exempelvis lön, för ett bra arbete och att belöningen 
uppfattas som rättvist (Arbetsmiljöverket, 2010). Vidare beskrivs att det även finns andra 
belöningar som är viktiga, såsom erkännande från arbetsledningen och andra viktiga personer. 
En annan belöning är att arbetsgivaren satsar på en vidareutbildad medarbetare med ökat 
ansvar, vilket innebär att man på så sätt känner sig behövd samt stolt och nöjd med sitt arbete. 
Ett ökat ansvar för den anställde kan leda till olika extraförmåner i form av 
motionsmöjligheter på arbetstid, hälsovård, fruktkorgar på arbetet och liknande (ibid.)  
 
Arbetsmotivation kan definieras som en vilja att arbeta, där vilja är en individuell term som 
betecknar processer involverat i kontroll av handlingar för att följa det som krävs i syfte att 
uppnå ett bestämt mål (Björklund, 2001). 
Det finns en del faktorer som är relaterade till arbetsmotivation såsom arbetsstress, 
arbetsintresse, kreativitet, arbetsmiljö, förstådd risk, bakgrundsfaktorer och ledning/ledarskap. 
Enligt Björklund (2001) har dessa faktorer visat att de antingen ökar eller minskar 
motivationen hos individer. Vissa faktorer såsom lön, målsättning, arbetsmiljö, ledarskap och 
risk kan man finna utanför individen, medan inneboende motivation, arbetsintresse, kreativitet 
och kontroll är till en högre grad relaterad till faktorer innanför individen (ibid.). 
 
Då lönebildningen har en central roll för samhällsekonomin är det viktigt att ta reda på vad 
som driver företag att införa individuell lönesättning och vilka följder det skulle leda till 
(Nilsson & Ryman, 2005). Vidare skriver Nilsson & Ryman (2005) att lönepolitiska 
deklarationer och avtal visar en uppfattning av att den individuella lönesättningen medför att 
de anställda motiveras bättre i sitt arbete. 
Många företag möter idag medarbetarnas löneanspråk med belöningssystem, som är till för att 
motivera och belöna de anställda (Smith, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002).  I ett 
individuellt belöningssystem kan flera olika belöningstyper ingå, bl.a. bonus, gratifikation, 
förmåner och optioner. Förutom pengar kan en individuell belöning vara i form av kortare 
arbetstider och längre semester, men för de som vill jobba mer kan kanske städhjälp eller 
barnpassning vara mer motiverande (ibid.).  
 

1.2 Problemdiskussion 
Med graden av individualitet i ett belöningssystem menar vi hur många olika former av 
belöningar det finns i ett företag, ju fler variationer desto mer individuellt är 
belöningssystemet i företaget. 
 
Individens prestationer och insatser i arbetet kan påverkas av personliga egenskaper och av 
andra externa omständigheter relaterade till organisationen (Jacobsen, 2008). 
Alla människor har olika personligheter och därmed kan de behöva olika typer av 
motiveringar och belöningar. Folk kommer från olika kulturer och har olika uppfattningar 
samt behov vad gäller belöning. En belöning som passar en person kan vara helt opassande 
för en annan. Därför kan vi anta att ett belöningssystem som är helt individuellt skulle kunna 
vara idealet, då chansen att tillfredsställa varje anställds behov blir större. Men om man tittar 
på hur det ser ut i företagen just nu ser man att de inte har ett sådant belöningssystem utan ett 
mer kollektivt, som inte tar hänsyn till individens preferenser. Många ledare ser inte 
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motiveringspotentialen i de individanpassade belöningarna utan antar fortfarande, felaktigt, att 
alla individer vill och drivs av samma saker (Holmberg, 2009). 
Kollektiva belöningar kan skapa möjligheter för lågpresterande anställda att få samma 
belöning som högpresterande (Heneman & Hippel, 1995). Därmed kan besvärande frågor om 
orättvisa komma upp. Kollektiva belöningar kan även leda till att det finns ”free riders” i 
företaget. Dessa är anställda som håller tillbaka sina enskilda insatser, i hopp om att övriga 
medlemmar i gruppen kommer se till att gruppen uppfyller sina mål. Dessutom kan 
högpresterande hålla tillbaka sin gruppansträngning om de anser att den gruppbaserade 
löneplanen inte erkänner deras individuella prestationer i förhållande till ”free riders”. 
Heneman och Hippel (1995) menar att individuella belöningar skapar en hållbar lösning för 
problemet med ”free riders”.  
 
Enligt Maslow (1970) har människor egna grundläggande personliga behov som ska uppfyllas 
innan andra behov kan bli aktuella och man kan motiveras. Motivation är en inre psykologisk 
process som frambringar en drivkraft som får individen att agera, d.v.s. ett avsett beteende 
(Jacobsen, 2008). 
Det är möjligt att individer drivs av att tävla mot sina kamrater för att säkra en viss trofé och 
på så sätt triggar en intern konkurrens igång de anställda. Dock har senare forskning visat att 
belöningar som stärker samarbetet ger bättre sammanställda resultat (Gomez-Mejia och 
Wiseman, 2007). Jäghult (2005) däremot menar att vi triggas igång av olika saker. Vissa 
tycker om uppmärksamhet från kollegor, andra motiveras av utmaningen i sig, för en del är 
det endast den ekonomiska verkligheten som räknas. Således är det inte bara en sak som 
passar och motiverar alla, tvärtom, vi blir motiverade av olika saker (ibid.). Försöksstudier har 
också funnit att tillfredsställelse varierar i förhållande till den monetära belöningen (Baird & 
Hamner 1979). 
 
Tas det hänsyn till detta i organisationerna? Har man råd att se till allas behov då ett helt 
individualiserat belöningssystem skulle vara väldigt kostsamt? Skulle det i så fall uppfattas 
som en orättvisa bland medarbetarna? 
 
Man kan tycka att företagen ska ha individuella belöningssystem då arbetstagarna kan belönas 
på det sätt som passar deras preferenser. Delar som kan vara individuella är 
handlingsutrymmen (på så sätt kan det ge medarbetarna frihet), lön, kontorsstorlek, 
framtidsutsikter. Men varför finns det inte helt individuella belöningssystem i 
organisationerna? Vilka faktorer är det som gör att man inte kan ha ett belöningssystem som 
är helt individuellt? 
Tänkbara orsaker kan bland annat vara att det är kostbart, tekniskt omöjligt och orättvist som 
istället skulle demotivera de anställda i organisationen. 
 

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer påverkar graden av individualitet i ett företags belöningssystem? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med rapporten är att undersöka varför belöningssystemet i företagen inte är helt 
individualiserat, vilket skulle kunna anses vara idealet. Vi vill få fram de faktorer som gör att 
företagen har ett belöningssystem som är mer kollektivt än individuellt.  
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1.5 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2: Metod 
I detta kapitel redogör vi för val av metod och beskriver uppsatsens tillvägagångssätt samt 
vilken ansats vi tillämpar. 
 

Kapitel 3: Teori 
I det tredje kapitlet ger vi en fullständig beskrivning av olika delar som kan finnas i ett 
belöningssystem. Eftersom syftet med belöningar är att motivera de anställda har vi även tagit 
upp olika motivationsteorier. Likaså har vi därför skrivit om andra områden som berör vår 
frågeställning såsom rättvis lön, individuell lönesättning, kulturella skillnader och 
kollektivavtal. Avslutningsvis skapar vi en modell utifrån teorin.  
 

Kapitel 4: Empirisk metod 
Det fjärde kapitlet innehåller en redogörelse för den empiriska metoden samt urval och 
datainsamling. Sedan operationaliseras variablerna som används i undersökningen och 
bortfallet analyseras. 
 

Kapitel 5: Empiri 
Här beskrivs fallföretagen McDonald’s, Elgiganten och Högskolan i Halmstad samt görs en 
sammanfattning av respondenternas svar utifrån intervjuerna.  
 

Kapitel 6: Analys 
I detta kapitel görs en fallanalys för att se hur faktorerna från vår modell påverkar graden av 
individualitet i belöningssystem. Sedan prövar vi om våra hypoteser förkastas eller inte 
förkastas. 
 

Kapitel 7: Slutsatser 
I det avslutande kapitlet finns en kort sammanfattning som binder uppsatsens syfte och 
frågeställning med teorin och analysens resultat. Därifrån drar vi slutsatser och reflekterar 
över resultatet. Till slut ger vi förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi uppsatsens arbetsgång. Med hänsyn till relevant teori om 
undersökningsmetoder presenterar vi och beskriver de metoder som är mer lämpliga för vår 
undersökning samt förklarar vi besluten att utesluta andra mindre tänkbara metoder. 

 
 

2.1 Uppsatsens metod 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka varför inte alla företag har ett individuellt 
belöningssystem när det kan antas vara en bättre metod att motivera de anställda än ett 
gruppbaserat belöningssystem. 
För ta reda på svaret till ovanstående fråga måste vi göra en vetenskaplig undersökning. Det 
första steget i vår undersökningsprocess är att samla in litteratur. Vi kommer läsa böcker, 
vetenskapliga artiklar och andra presstexter från dagstidningar inom ämnet belöningssystem 
för att hitta och ge stöd till utformningen av vår teori. Därmed är teoribildning det andra steget 
i vår undersökningsprocess. Därefter sker operationalisering av intervjufrågor. Det fjärde 
steget i undersökningsprocessen är att samla in empirisk data för att sedan i det femte och 
sista steget kunna göra en analys. 
 
Vetenskapliga teorier tillämpas bland annat för att förklara varför olika händelser inträffar 
samt hjälpa till att göra förutsägelser och kontrollera den objektiva världen (Hartman, 2004). 
För att kunna försöka förstå verkligheten går det att tillämpa en positivistisk vetenskapsteori 
eller en hermeneutisk vetenskapsteori. Inom positivistisk vetenskap vill man nå kunskap om 
hur den objektiva världen är. Enligt Hartman (2004) utgörs en positivistisk teori av 
observationer på hur verkligheten är, d.v.s. att man försöker nå kunskap om verkligheten 
genom att observera den. Inom hermeneutisk vetenskap vill man uppnå förståelse för hur 
individer uppfattar världen. En hermeneutisk teori försöker beskriva individens livsvärld. 
Denna livsvärld är världen som varje individ uppfattar och för att kunna förstå den måste 
observatörerna försöka leva sig in i individens föreställningar om den (ibid.).  
 
Eftersom vi vill observera verkligheten genom respondenternas perspektiv kommer vi att 
tillämpa ett hermeneutiskt angreppssätt. Vi anser att intervjuer som metod för att samla in 
empirisk data är det bästa sättet för att uppfylla vårt syfte med uppsatsen.  
 
Fejes & Thornberg (2009) skiljer mellan två grundläggande ansatser för resonerande och 
slutledning. Dessa är induktion respektive deduktion. Då forskaren drar generella slutsatser 
utifrån en mängd enskilda fall i en induktiv ansats, kan vi utesluta denne. Deduktiv ansats 
innebär att forskaren förklarar empirin genom att utgå från teorin (ibid.). Således är vår 
metodologiska ansats deduktiv.  
Vi väljer en deduktiv ansats för att vi ska studera en hel del teorier, och utifrån dessa härleder 
(deducerar) vi ett påstående och undersöker om det stämmer i verkligheten eller inte.  
 
Enligt Jacobsen (2002) kritiseras den deduktiva ansatsen för att den leder till att forskaren 
enbart letar efter den information han finner relevant, vilket har en viss tendens att ge stöd åt 
de förväntningar forskaren hade när undersökningen inleddes. Genom att utgå från konkreta 
förväntningar begränsar vi informationstillgången och riskerar att förbise viktig information. 
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Däremot är en fördel med denna ansats att forskaren tvingas att tydligt formulera sina 
förväntningar i fråga om vilken information som är relevant (ibid.).  
 
Då vi inte kunde finna tidigare undersökningar om graden av individualitet i belöningssystem 
kommer vi att samla ihop bitar från olika teorier för att skapa våra egna hypoteser. Utifrån 
hypoteserna kommer vi utveckla en egen modell för att få fram vilka faktorer som ligger bakom 
vårt problem. För att utreda dessa hypoteser finns det olika metodval att tillämpa. Vi vägde 
mellan att göra en jämförande fallstudie eller att göra en surveyundersökning. En 
surveyundersökning ger ett brett informationsmaterial men det är dock oftast bara ytligt 
(Denscombe, 2000). Ytterligare en nackdel med surveyundersökningar är att man har låg 
kontroll över datainsamling och dessutom finns det risk för låg svarsfrekvens (ibid.). Därför 
gynnar det oss mer att göra en jämförande fallstudie då det ger oss mer detaljerade kunskaper, 
d.v.s. vi får en bra insikt om helheten (Bryman & Bell, 2003).  
Vår metod för datainsamling är att göra intervjuer med några genomtänkt utvalda 
respondenter. Varför vi väljer att göra intervjuer är för att vi är intresserade av 
respondenternas uppfattning och expertis om bl.a. belöningar. Dessutom ger intervjuer, till 
skillnad från enkäter, mer möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna för att få mer 
klarhet kring svaren (Kvale, 1997). 
Eftersom vi vill få en så korrekt bild på verkligheten som möjligt kommer vi samla in våra 
empiriska data genom intervjuer med både utformaren av respektive belöningssystem och 
anställda på tre avsevärt olika fallföretag. 
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3 Teori 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av motivation och belöning som kopplas samman i 
begreppet belöningssystem. Vi redogör belöningens olika former i samband med 
arbetsprestationen i ett företag och då graden av individualitet i ett belöningssystem berör 
ämnet rättvisa har vi även skrivit lite om organizational justice. Vi skriver även om 
individbaserade belöningar och förklarar begreppet ”grad av individualitet i 
belöningssystem”. För att kunna förstå varför ett belöningssystem inte är helt individbaserat 
har vi redogjort för innebörden av kollektivavtal. Avslutningsvis sätter vi upp en modell som 
visar olika hinder för belöningssystemets individualitet. 

 
 

3.1 Motivation 
Människan presterar som bäst när han önskar och strävar efter något som han inte har, samt 
när han organiserar sina krafter i strävan att uppfylla den önskan (Maslow, 1970). Den enda 
definitionen av ett meningsfullt liv är ”att sakna någon nödvändighet och sträva efter den”.  
Maslow (1970) skriver också att uppfyllelsen av önskningar bara leder till temporär lycka, 
som så småningom tenderar att följas av ett annat och större missnöje. Oavsett vad man än 
önskar, exempelvis en karriär, kommer hela processen att upprepas igen när den önskningen 
är uppnådd. Det vill säga att efter en period av lycka, spänning och fullbordan börjar man ta 
allt för givet igen och blir missnöjd med det man har eftersom man vill ha mer än det. Detta 
kallar Maslow (1970) för klagomål teorin. 
 
Maslow (1970) antar att individen är integrerad och organiserad som en helhet när han ska 
beskriva motivation, d.v.s. att hela individen är motiverad och inte bara en del av honom. 
Maslow valde hunger för att beskriva hur en individ beter sig när han är hungrig och hur han 
är i andra situationer, d.v.s. hur hans funktioner förändras vid hunger. 
Individens uppfattningsförmåga förändras när han är hungrig eftersom han kommer att 
uppfatta mat lättare samt kommer rymligheten i hans tänkande ändras eftersom han är mer 
benägen att tänka på anskaffning av mat än att lösa problem. Med andra ord är alltså individen 
en annan person när han är hungrig än hur han är vid andra tillfällen (ibid.). 
Maslow (1970) tycker dock att valet av hunger som tankesätt för att beskriva motivation 
både är osäkert och osmart eftersom man med närmare analyser skulle se att drivkraften vid 
hunger är mer komplicerat än ett vanligt generellt fall. Hunger skiljer sig även från andra 
motivationssituationer i och med att det har ett känt fysiskt mål, d.v.s. mättnad, vilket är 
ovanligt när det gäller motivation. Exempel på vanliga direkta motivationer är medvetna 
önskningar som begäran efter kläder, sällskap, vänlighet, auktoritet, beröm och liknande 
(ibid.). 
 

3.1.1 Maslows behovshierarki 
Maslows behovshierarki utgör en utgångspunkt för många teorier och modeller om individens 
drivkrafter i arbetet (Wolvén, 2000). Individens behov beskrivs och ordnas utifrån fem olika 
behovsnivåer, vilka visas i figuren nedan. 
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                          Figur 3.1. Behovshierarki 
 

1. De fysiologiska behoven utgör de mest grundläggande och inkluderar behov som ska 
bli tillfredsställda för att människan ska överleva. 

2. Trygghetsbehoven blir aktuella när de fysiologiska behoven är relativt tillfredsställda. 
3. De sociala behoven ska tillfredsställas för att inte känna sig ensam och helt utanför. 
4. Behov av erkännande kan ha en inre dimension och handlar då om en önskan av bland 

annat styrka, prestation, tillit, oberoende och frihet.  
5. Behov av självförverkligande är det högsta behovet. Behovet syftar på människans 

önskan om att ständigt utveckla sig själv och sina egna förmågor (ibid.). 
 
Olika individer befinner sig på olika nivåer i behovshierarkin och därmed ska en organisation 
använda sig av olika faktorer för att motivera de anställda (ibid.).  
Anställdas behov att få ersättning för utfört arbete är en psykologisk faktor. Exempel på 
behovsfaktorer som individer krediterar när de värderar belöningen är ålder, antal barn och 
avståndet mellan hem och arbetsplats (Gatu, 2006). 
Jäghult (2005) talar även för att individer har olika behov av motivation och positiva effekter 
uppstår genom att anpassa belöningen till individen och tillfället.  Denna anpassning borde 
göras där det är möjligt. Av den belöning som beräknas kan den möjligtvis variera i sin 
utformning efter individen. Exempelvis kan man anslå 50 procent av belöningarna till egen 
utveckling (kurser, utbildning), extra pensionsavsättning eller uppgradering av bilförmån. 
Detta innebär att varje medarbetare får en möjlighet att anpassa belöningen till just sina 
behov, då det finns olika behov hos olika individer. Dock är det en utmaning för chefer att 
finna belöningar som passar olika individer (ibid). 
 

3.1.2 Herzbergs arbetsmotivationsteori 
Wolvén (2000) skriver att Herzbergs teoribildning om arbetsmotivation, som baseras på 
Maslows tankegångar, tillämpas på arbetslivet. I sin analys skiljer Herzberg mellan 
hygienfaktorer/yttre faktorer och motivationsfaktorer/inre faktorer. Hygienfaktorer kan 
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förhindra en låg arbetstillfredsställelse och därmed indirekt underlätta motivationsprocessen. 
Exempel på sådana faktorer är ledarskap, klara företagsmål, sociala relationer och arbets- och 
miljöbetingelser (såsom färger på väggarna, omklädningsrum och gratis kaffe). 
Motivationsfaktorer skapar direkt hög motivation och exempel på dessa faktorer är framgång, 
ansvar, erkännande och prestation (Wolvén, 2000).  
Herzbergs tanke är att vi ska skapa ett klimat där arbetsuppgifterna står i centrum för att göra 
människor motiverade och tillfredsställda i arbetslivet. Arbetsuppgifterna får anpassas efter 
individernas intressen, ambitioner och kapacitet, då inte alla belöningar har samma effekt på 
alla människor. Exempelvis kan gratis kaffe uppskattas av en kaffeälskare medan det inte 
skulle ha samma betydelse för en som inte dricker kaffe eller inte är lika beroende av sin 
ekonomi (ibid.). 
 

3.2 Belöningssystem 
Det har varit en viktig drivkraft i alla tider att bli belönad för sina insatser (Svensson, 2001). 
Det används olika typer av förmåner som strategiska styrmedel för att behålla sina 
medarbetare, vars syfte är att öka motivationen. 
Utförandet av ett belöningssystem är ett strategiskt beslut och avsikten med det är att påverka 
dem som belönas (Smith et al, 2002). Företaget vill skapa motivation bland de anställda 
genom belöning, så de kan utföra sina uppgifter bättre och därmed stärka verksamheten. 
Det är avgörande att utföra ett effektivt belöningssystem där prestationer kopplas till 
företagets mål. Ett belöningssystem är misslyckat om de anställdas beteende och engagemang 
inte påverkas, därmed ökar företagets kostnader utan att något åstadkoms i gengäld (ibid.). 
 
Svensson (2001) menar att belöning kan bedömas olika av medarbetarna, arbetskamraterna 
och ledningen. Om detta leder till konflikter blir kanske den sammantagna effekten negativ, 
därför tvingas man ta hänsyn till vad som allmänt uppfattas som rättvist och 
belöningssystemet ska accepteras för att fylla sin funktion. Däremot varierar det från person 
till person vad som anses med rättvisa. Svensson (2001) skriver att även en förmån eller 
belöning kan uppfattas olika av olika personer. Vissa förmåner såsom utbildning, bärbar dator 
eller mobiltelefon har blivit så självklara att de inte anses som förmåner, utan som nödvändiga 
förutsättningar för att man ska utföra sitt arbete. 
 
Belöningssystem finns på alla arbetsplatser och belöningar kan vara materiella eller 
immateriella, individuella eller kollektiva, omedelbara eller långsiktiga (Svensson, 2001). 
 

3.2.1 Inre och yttre belöningar 
Jäghult (2005) skiljer på yttre respektive inre belöningar. Yttre belöningar är belöningar som 
har ekonomisk karaktär (bonus, resultatlön) och andra belöningar som är kopplade till 
ekonomiska ersättningar (studieresor, fria hälsoundersökningar m.m.). Här ingår även 
prestigeprylar som till exempel större tjänstebil, större kontor etc. Man är alltid beroende av 
någon annan som förser en med någon ekonomisk belöning vid yttre belöningar. Inre 
belöningar är individbaserade och kommer genom egen tillfredsställelse och egen glädje över 
situationen som man upplever. Men även här är man beroende av någon annan för att 
belöningen ska kännas riktigt.  
Företagsledningens uppgift är att välja och mixa mellan olika belöningar för att uppnå den 
mest förmånliga belöningsmixen, menar Jäghult (2005). Detta för både organisationens bästa 
och för individens långsiktiga motivation. I och med detta får medarbetaren önskan att 
långsiktigt ge företaget sitt bästa agerande.  
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Guzzo (1979) förklarar förhållandet mellan verksamhet och belöning och tolkar inre 
respektive yttre belöningar. Inre belöning uppnås när verksamheten "bedriver för dess egen 
skull" eller när verksamheten är engagerad där det inte finns några uppenbara belöningar 
förutom verksamhetens. Yttre belöningar, å andra sidan, är de belöningar där ”det inte finns 
någon naturlig koppling mellan verksamheten och belöning". 
Vidare skriver Guzzo (1979) att denna definition är baserad på det upplevda förhållandet 
mellan den typ av belöning och den miljö där den finns.  En annan definition på inre 
belöningar är ”naturliga” belöningar som förfaller till den situation som en belönings utförs. 
Omvänt sägs yttre belöningar vara de belöningar som normalt inte finns i en given situation.  
En annan syn på belöning är social medling av belöning, belöningar som framställs som en 
funktion av någon annan person definieras som yttre belöningar, medan belöningar som inte 
är socialt medlade definieras som inre belöningar.  
 

3.2.2 Prestationslön 
Svensson (2001) beskriver prestationslön som en lön som varierar beroende på kvantitet eller 
kvalitet och är vanligast för arbetare inom tillverkningsindustrin. En form av prestationslön är 
ackord som alltmer ersätts av premielön, dvs. ett rörligt prestationsberoende tillägg utöver 
grundlönen. Beting är en annan form av prestationslön som innebär att timförtjänsten kan 
påverkas genom att arbetstiden förändras. 
 

3.2.3 Resultatlön 
Resultatlön varierar med verksamhetens ekonomiska resultat eller produktionsresultat. 
Exempel på mått är försäljningsvolym, omsättning, vinst m.m. Provision är en form av 
resultatlön och tillämpas oftast för säljare. Provision kännetecknas av förhållandet mellan 
ersättning och det uppnådda resultatet och beräknas normalt som procentuell del av 
försäljningsvärdet. Tantiem, en annan form av resultatlön som kännetecknas av förhållandet 
till det uppnådda resultatet, beräknas normalt som procentuell del av vinsten och används 
oftast för ledande befattningar (Svensson, 2001). 
 

3.2.4 Bonus 
Smith et al (2002) redogör för målbonussystem vilket tillämpas för att åstadkomma en tydlig 
koppling mellan ett företags affärsmål och den anställdes lön.  Bonus får man alltså när vissa 
resultatbaserade mål har uppfyllts, bonusen blir större när målen överträffas och uteblir eller 
minskar när målen inte uppnås. Bonuslön kan vara kollektivt eller individuellt beräknad och 
det kan även förekomma kombinationer av de båda beroende på vilken typ av verksamhet det 
är. Vissa företag har 80/20-reglen där 80 procent av lönen är fast och de resterande 20 
procenten är rörlig (resultatbaserad) (ibid.).  
Bonus leder många gånger till att många känner sig pressade. Kortsiktigt kan det vara 
effektivt för båda parter men på lång sikt kan alla förlora på det om priset är magbesvär, 
kronisk huvudvärk eller en belastningsskada. Därför är det viktigt att arbetsledare är 
iakttagande på arbetare med mycket höga prestationer (Arbetsmiljö verket, 2010). 
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3.2.5 Gratifikation 
Smith et al (2002) beskriver gratifikation som en form av vinstdelning där man får en 
temporär extra belöning grundad på företagets resultat efter finansiella poster. För större 
företag sker utbetalning av gratifikation gång på gång vid flera tillfällen under året. 
 

3.2.6 Vinstdelning 
Carlsson (2001) beskriver vinstdelning som ett system för att på ett kollektivt sätt dela vinsten 
med de anställda. Enligt Svensson (2001) är vinstdelningens syfte att stärka de anställdas 
samhörighet med ägarna, där ägarna låter de anställda få del av företagets vinst.  
 

3.2.7 Förmåner 
Exempel på förmåner är tjänstepension, förstärkt sjukförsäkring, möjlighet till motion och 
friskvård, lönebonus, lunchförmån, tjänstebil och hemtjänster/hemkuponger. Storleken på 
inkomsten har verkan på inställningen till olika förmåner, ju lägre inkomst de anställda har 
desto viktigare framstår förmånerna (Smith et al, 2002). 
 

3.2.8 Optioner 
Smith et al (2002) beskriver en option som ett civilrättsligt avtal mellan utfärdaren och 
innehavaren av optionen. Optionens värde är framför allt beroende av den underliggande 
tillgången, ex aktier i arbetsgivarbolaget. De vanligaste formerna av optioner som 
förekommer i Sverige är aktieoptioner, ränteoptioner och aktieindexoptioner. Sedan finns det 
två typer av optioner; säljoptioner och köpoptioner.  
 

3.2.9 Beröm som motivationsfaktor 
Belöningar måste ha en positiv effekt på prestationen. Den mest önskade form av belöning 
hos anställda är verbal uppskattning eller beröm av sin närmaste chef (Allen och Helms, 
2001). 
Angelöw (2006) menar att stor arbetsglädje bland anställda leder till flera positiva effekter. 
Nöjda, glada och positiva medarbetare medför till bl.a. bättre prestation och kvalitet i arbetet.  
Uppskattning är mycket viktigt för de anställdas arbetsglädje, där chefer och medarbetare 
stödjer och uppmuntrar varandra. Det har visat sig att personer som inte får svar på 
arbetsresultat upplever en högre arbetsbelastning och kan därmed drabbas av stress och 
ohälsa. 
Även Jäghult (2005) anser att beröm till anställda är viktigt då deras goda handlingar 
förstärks. På så sätt visar arbetsgivaren att vissa saker ska göras och helst flera gånger.  
Det har spekulerats en del om att arbetsgivare ger för lite beröm. Jäghult (2005) skriver att de 
flesta människor är mer stimulerade av beröm än kritik men att man kommenterar de saker 
som inte fungerar och därför ges det kritik, d.v.s. för att bli bättre på den delen.  
 

3.2.10 Andra sociala belöningar 
Enligt Gatu (2006) omfattar icke-monetära belöningar attraktiva arbetstider, bra arbetsmiljö, 
möjligheter till lärande, inflytande, kvalitet på företagskulturen och anställningstrygghet etc. 
De sociala belöningarna är lika betydelsefulla som de ekonomiska, men inte lika hårt 
reglerade (Svensson, 2001). Sociala belöningar finns i olika slag, immateriellt slag och 
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materiellt slag. Skillnaden mellan dessa är att de materiella belöningarna innebär en kostnad 
för företaget och därför kan ses som en förmån. Exempel på sociala belöningar av 
immateriellt slag är ökat inflytelse över den egna arbetssituationen, frihet och ansvar, positiv 
och negativ feedback, tilltro och uppmuntran, äran av resultat och att få arbeta i hemmet. 
Exempel på materiellt sociala belöningar är personalfester, gratis lunch eller kaffe, 
restaurangbesök, studiebesök, och utbildning (ibid.). 
 

3.3 Organizational justice 
Vi kan inte säga något om hur ett rättvist samhälle ser ut så länge vi är någon tycker Carlsson 
(2001), med det menas att så länge vi är någon ser vi saker ur vårt perspektiv och har ett 
egenintresse som grumlar bilden. För att skapa en objektiv rättvisa innebär det att man inte vet 
något om sin samhällsposition eller vem man är.  
Nilsson och Ryman (2005) skriver att arbetsmarknadens partner har olika perspektiv på 
lönerättvisa. De fackliga organisationerna söker stöd i den behovsrelaterade lönerättvisan då 
de har som huvuduppgift att företräda medlemmarnas försörjningsintresse. Organisationer 
som representerar väl utbildade medlemmar rekommenderar även den utbildningsrelaterade 
lönerättvisan. 
 
Liao och Tai (2006) menar att rättvisa i beslutsprocessen på arbetsplatsen har ett starkt 
inflytande på många aspekter av människors välbefinnande och har uppmärksammats 
successivt mer. Allmänt omfattar Organizational justice (rättvisa i organisationer) tre 
huvudkategorier: inkomstfördelande, förfarandemässig och interaktionsmässig rättvisa. 
Uppfattningar av rättvisa anses vara påverkade av (a) resultat man får från organisationen, (b) 
organisatoriska metoder (förfarandena och kvaliteten på interaktioner), (c) egenskaper hos 
uppfattningen (Cohen-Charach & Spector, 2001). 
 

3.4 Grad av individualitet i belöningssystem 
Med graden av individualitet i belöningssystem menar vi hur mycket anpassade belöningarna 
är till individen. Ju mer anpassade belöningarna är till varje individs preferenser desto högre 
grad av individualitet. 
 
Forskaren Kirsi Nurmela har forskat i belöning och har använt sig av den totala 
belöningsmodellen som består av lön, personliga lönetillägg, resultatlön, enskilda 
specialpremier, förmåner, utbildning, befordran, respons, arbetsförhållandets säkerhet, arbets- 
och fritidsflexibilitet (Rehnström, 2003). Forskningen gick ut på att se vilka alla effekter man 
kan få ut av ett välbalanserat belöningssystem. Undersökningen gjordes i ett kommunalt verk, 
en revisionsbyrå, en bankorganisation, en forskningsenhet och en tidning.  
Man bedömde hur personalen värderade de olika belöningstyperna och viktigast var den 
normala månadslönen. Sedan kom arbetsförhållandets säkerhet, det vill säga dess kontinuitet. 
Detta betyder att tidsbegränsad anställning är mycket utbrett. Enligt Rehnström (2003) är ett 
fast arbetsförhållande en av de bästa belöningar man kan ge sina anställda, vilket värderas 
väldigt högt av dem som inte har det. På tredje plats kom flexibilitet i arbetet och fritid. Lågt 
ner på listan fanns resultatlön och övriga förmåner.  
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3.4.1 Individuell belöningsstrategi 
Vi är på väg att bli alltmer globaliserade, vilket betyder att vi också exponerar oss mer för 
våra världsliga konkurrenter (”The Nonperforming Paycheck”, 1990). I Japan och Europa är 
gruppincitamentsystem mer utspridda genom organisationer. 
 
Fransson (2000) skriver att den individuella lönesättningen kan röra hela eller delar av den 
direkta lönen, pensionsförmåner eller sidoförmåner.  
Om lönen bestäms individuellt i företaget efter enskilda förhandlingar med varje medarbetare, 
kan det optimala förhållandet nås (ibid.). 
Cacioppe (1999) menar att belöning och uppskattning anses av organisationer och chefer vara 
viktiga element i motivationsprocessen av anställda. De vanligast förekommande metoderna 
för att belöna och visa uppskattning i ett företag är att ha en månadens anställd, ersättning i 
förhållande till försäljningsintäkter, monetär betalning för högre produktivitet och 
vinstdelning. 
Enligt Kuhn och Yockey (2003) kan också en rörlig lön innebära olika typer av 
kompensationssystem som bland annat inkluderar bonus och vinstdelning. De skriver även att 
belöning är något som ska förtjänas om och om igen för varje period. 
 
Idag är förståelsen för hur och varför incitament används i olika situationer fortfarande ganska 
liten. Även om många chefer har varit intresserade av att använda individbaserade belöningar, 
i smågrupper eller avdelningar på företaget, tvekar de att genomföra ett sådant system 
eftersom det visar sig vara mer komplext. Cacioppe (1999) menar att fel val av system har 
ofördelaktiga effekter för den individuella prestationen.  
 
1993 introducerades gruppbaserat incitament av Trigon Blue Cross Blue Shield, ett 
hälsoförsäkringsföretag i USA, och har sedan dess visat betydelsefullt positivt resultat hos 
utövarna. Bland annat har man ökat sin service standard och minskat de administrativa 
kostnaderna, samt har de anställdas förståelse och kunskap om verksamheten förbättrats. 
Cacioppe (1999) anser att människans beteende till stor del beror på hur de blir belönade. 
Ledarna i en organisation kan använda belöningar för att motivera och kommunicera med de 
anställda, då detta är ett av de bästa sätten att förmedla till medarbetarna vad de vill och 
tycker är viktigt. 
Cacioppe (1999) skriver även att resultat har visat att anställda inte kan se någon stark relation 
mellan belöningarna de mottar och själva prestationen. I en studie av Hay Manangement 
undersökte man över 500 företag och upptäckte att mindre än 50 procent av alla mellanchefer 
tyckte att deras ersättning är relaterad till prestationen. Hos professionella/tekniska arbetare 
och timanställda var det 30 procent respektive 20 procent som kände samma sak. 
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                    Figur 3.2. Effektivitetsmodell 
 
Enligt Cacioppe (1999) visar modellen att belönings- och uppskattningssystem är en av de 
viktigaste vägarna för att utveckla positiv självständighet och personlig ansvarighet. 
Det är viktigt att belöningssystemet går ihop med organisationens vision och mål, samt passar 
med dess kultur. Exempelvis när det gäller ett stort stålverk där kulturen är väldig formell, 
materialistisk och konkurrenskraftig behöver kanske belöningssystemet baseras på 
produktion, vilket oftast innebär monetära belöningar. Om det istället skulle handla om en 
liten hälsoavdelning i företaget där det är mer fokus på relationen till personalen skulle det 
passa bättre att ha ett mer informellt och spontant belöningssystem, som exempelvis innebär 
utdelning av brev på uppskattning eller ett personligt tack. 
Det finns dock organisationer som har olika kombinationer av kulturella värden, exempelvis 
en liten grupp vetenskapliga forskare. I en sådan organisation är kulturen både informell och 
rätt så materialistisk och belöningssystemet ska passa den kulturen. 
Vidare anser Cacioppe (1990) att en lyckad betalningsplan i organisationen är väldigt viktigt. 
En studie av Hay Research visade att anställda i sådana företag hade ett högre prestationsmått 
på 34 procent, förtroende på 30 procent, uppmuntran till initiativ på 28 procent och press för 
prestation på 18 procent än hos anställda i företag med problemfyllda program. 
 

3.4.2 Individanpassade belöningar 
Det är en utmaning att utveckla belöningssystem som motiverar anställda. Enligt Holmberg 
(2009) vill man inte bara få den anställde att anstränga sig och göra ett bra jobb, utan även 
attrahera och behålla kompetent personal. Att stimulera de anställda att utveckla sina 
förmågor är också viktigt. Holmberg (2009) tycker att belöningarna ska vara individuella. 
Dock är det många chefer som fortfarande antar att alla medarbetare strävar efter samma 
saker, trots att flertalet forskare betonat fördelarna med individanpassade belöningssystem.  



22 
 

Problemet med dessa kollektiva belöningar är att de kan komma att betraktas som 
självklarheter och förlorar då sin motivationshöjande effekt, vilket gör att de snarare ses som 
en av många trivselfaktorer på arbetsplatsen.  
Istället är det viktigt, ur motivationssynpunkt, att belöningarna utformas individuellt för varje 
anställd (Holmberg, 2009; Banks, 1999). Belöningar som inte anses tilltalande av individen 
kan istället resultera i att motivationen till och med kan bli lägre, menar Banks (1999). 
Belöningar kan leda till ökad motivation hos anställda men endast om rätt belöning kopplas 
till rätt person.   
Dock är det en svår och resurskrävande process att ta reda på exakt vad som motiverar den 
enskilde individen. En lösning, enligt Holmberg (2009), kan vara att erbjuda flera olika 
belöningssystem. Detta eftersom mångfalden gör att chansen för att varje anställd hittar något 
som stärker deras motivation ökar. Exempel på belöningar som kan ingå i olika system är 
karriärmöjligheter, utbildningar och personalrabatter. 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är tanken med individuella belöningar att ge individen 
incitament att prestera något extra. Däremot kan individuella belöningar leda till konkurrens 
och samarbetsproblem.  
 
Den vanligaste formen av individanpassade belöningar är möjligen individuell lönesättning. 
Enligt Nilsson (2000) kan lönen betraktas från olika utgångspunkter vilket gör att parterna kan 
ha svårt att komma överens om hur lönesystem ska se ut och vilka faktorer i dessa som ska 
betonas. För den anställde är lönen främst ett reproduktionsmedel (en källa till försörjning) 
medan den är, för arbetsgivaren, ett medel att få arbete utfört och de anställda att åstadkomma 
ett bra arbetsresultat. En intressekonflikt finns mellan vad den enskilde vill få ut som medel 
för ett gott liv och företaget som helst vill ha produktiva insatser. När system för individuell 
lönesättning ska införas och tillämpas kommer denna intressekonflikt till uttryck. Ledningen 
vill utforma ett system så att goda arbetsinsatser och beteenden belönas. Anställda och 
fackliga organisationer tar även hänsyn till de anställdas behov som människor. De olika 
synerna på lönen har sin motsvarighet i vad man tycker vara rättvis lönesättning (ibid.). 
 
Individuell lönesättning kan ha flera betydelser. En av dessa är att en individuell lön är en lön 
som sätts baserad på ett visst antal arbetsuppgifter, ett visst antal år i yrket och prestation av 
arbetsresultat. Vanligtvis bedöms de anställdas individuella förmågor subjektivt av chefen, det 
som mäts är de anställdas beteenden och egenskaper såsom initiativförmåga, 
samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga etc. (Nilsson, 2000).  
En annan innebörd på individuell lönesättning är att varje individs lön bestäms av arbetets 
svårighetsgrad, prestationer och duglighet, samt efterfrågan på arbetsmarknaden. 
 
Personlig löneutveckling är en variant av den individuella lönesättningen. Nilsson och Ryman 
(2005) beskriver det som ett trappsystem där arbetskraven ökar ju högre upp i trappan man 
kommer. Personlig löneutveckling fokuserar på arbetskraven, systemet tar endast hänsyn till 
vad medarbetarna gör och inte hur de gör det.  Det som lönen bestäms av är endast av 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad och antalet arbetsuppgifter. System med individuell 
lönesättning är således inte utan problem. Även här förekommer inslag av subjektivitet. När 
en anställd ska flyttas upp från en svårighetsnivå till en annan avgör chefen, men kan även 
diskuteras med lokala facket och medarbetaren. Då alla på en avdelning snabbt når högsta 
nivån och slår i lönetaket är det ett annat problem, för att undvika detta krävs ständig 
utveckling och revidering av systemet (Nilsson & Ryman, 2005). 
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Idén med de individuella bedömningsfaktorerna är att man ska fokusera på det som gynnar 
produktionsresultatet och utvecklingen av verksamheten. Men för att uppnå detta ska de 
anställda vara motiverade i arbetet (Nilsson, 2000). 
Det är en utmaning för företagen att utveckla lönesystem som balanserar verksamhetens mål 
och de anställdas beteenden, som i sin tur gör att de uppställda målen nås. Nilsson (2000) 
tycker att lönesystemen ska vara baserade på att företagsutveckling och konkurrenskraft är 
beroende på de anställdas engagemang och involvering, inte av styrningen.   
 

3.5 Kulturella skillnader 
Kultur ses som ett utformat tänkesätt, känsla och reaktion som återspeglas i de traditionella 
värden och uppfattningar som skiljer medlemmarna i en grupp av människor från en annan 
(Tosi & Greckhamer, 2004). 
 
Individualism respektive kollektivism hänvisar till huruvida individuella eller kollektiva 
åtgärder är det bästa sättet att ta itu med frågor. I kulturer orienterat mot individualism, såsom 
USA, Storbritannien och Kanada, tenderar människor att understryka deras individuella 
behov, problem och intressen över de i gruppen eller organisation menar Tosi och 
Greckhamer (2004). I heterogena kulturer uppmuntras individuella initiativ. Det är tvärtom i 
länder med hög kollektivisering, såsom de asiatiska ekonomierna som Japan och Taiwan. I ett 
homogent samhälle, förväntas en enskild individ att interagera med medlemmar av hans eller 
hennes grupp. Det är nästan omöjligt att uppfatta en person som en individ, snarare än en vars 
identitet kommer från grupper som denna person är associerad med. Vissa arbetsbeteenden 
kan också påverkas. Till exempel, i ett heterogent samhälle, såsom USA, tenderar människor 
att smita ifrån när uppgifter tilldelas en grupp, i motsats till när uppgifter tilldelas enskilda 
personer. Denna tendens närvarar inte i det homogena landet Taiwan. (ibid.) 
 
Enligt Tosi och Greckhamer (2004) är det mer konkurrensanda i ett individuellt samhälle än 
samarbetsanda såsom i kollektiva samhällen. Även i arbetskraftsmarknaden kan man se dessa 
skillnader eftersom det krävs mer ersättning i individuella samhällen än i kollektiva, när man 
jämförde japanska och amerikanska marknaderna. 
  
Det har visat sig att individualism är starkt kopplad till nationell välfärd och att anställda i 
heterogena kulturer förknippar personlig framgång med finansiell ställning. Där används mer 
finansiella belöningar, då de kan växlas över till vad de olika individerna önskar enligt deras 
många olika kulturer. Detta leder till en omfattande användning av yttre belöningar att 
erkänna anställd framgång. I homogena kulturer, som t.ex. Sverige och Japan, behövs mindre 
finansiella men andra belöningar eftersom alla är någorlunda lika i sina preferenser då de 
delar samma kultur (Tosi & Greckhamer, 2004). 
 
I individuella länder är individuell prestation mycket uppskattad och belönas. Den typen av 
organisatoriska metoder gör att individens motivation och initiativ uppmuntras, anställda ser 
efter sina egna intressen och organisationer är mer opersonliga. Även Hofstede och Hofstede 
(2005) talar för att belöningar bör vara kopplade till den enskildes prestationer. Tosi och 
Greckhamer (2004) föreslår två förklaringar till det positiva sambandet mellan individualism 
och dessa åtgärder. Det ena är att ersättningsstrukturer för företag i heterogena länder kan ha 
tävlingsliknande egenskaper, och den andra är att högre prestandarisk har överförts till 
verkställande direktörer. Överföring av sådana risker skulle därför kunna öka 
motivationsmiljön av dessa ledande befattningshavare och skulle kunna leda till högre 
företagsprestanda.  
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I ett land som USA, där individualitet är hög, kan kombinationen av höga löner och rörlig 
ersättning symbolisera den berörda personens prestation och uppnå högre nivåer av personlig 
framgång. Å andra sidan, i hög effektavståndsländer, kan samma kombination av 
betalningselement mycket väl vara en återspegling av erkännande av social status som dem 
som har starka positioner, och är betecknande för högre makt (ibid.). 
 
Tosi och Grackhamer (2004) jämför även kulturer som är förknippade med stereotyper av 
manlighet (såsom aggressivitet och dominans) och kvinnlighet (såsom medkänsla, empati och 
känslomässig öppenhet). Kulturer med hög stereotyp av manlighet som Japan, Tyskland och 
USA tenderar att ha mer köndifferentierade yrkesmässiga strukturer med vissa arbeten 
tilldelade nästan helt till kvinnor och andra till män. Det finns också en starkare betoning på 
prestation, tillväxt, och utmaning i arbetstillfällen. I dessa kulturer är människor också mer 
offensiva och visar mindre bekymmer för individuella behov och känslor, mer oro för 
arbetsprestation och mindre bekymmer för kvaliteten på arbetsmiljön. Individer tenderar att 
ha högre prestationsmotivation, där prestation definieras i termer av erkännande och 
förmögenhet. Men i länder där det inte finns någon stark stereotyp för något av könen, som 
t.ex. i Sverige och Norge, betonas arbetsvillkor, trivsel, och arbetstagarinflytande.  
 

3.6 Varför kollektivavtal 
Kollektivavtal är något som kan hindra individualiteten i ett belöningssystem, särskilt när det 
gäller lönesättningen. Kollektivavtalet är en social reglering, en kompromiss mellan 
arbetsgivaren och fackföreningen som innefattar individiden, den anställde och dennes lön, 
arbetstider och andra anställningsvillkor (Gatu, 2006; Göransson & Holmgren, 2006). I 
grunden fastställs det vem som ska bestämma om vad på arbetsplatsen, utan detta avtal 
bestämmer arbetsgivaren själv. Samtidigt är kollektivavtalet även bra för arbetsgivaren. Då 
det finns gemensamma regler blir det arbetsfred och inga onödiga bråk om sådant det finns 
avtal om (Göransson & Holmgren, 2006). 
 

3.7 Modell på graden av individualitet i belöningssystem 
Nedan har vi illustrerat en modell som visar vad graden av individualitet i belöningssystem 
kan påverkas av. Sedan kommer en förklaring till de faktorer som vi funnit vara väsentliga 
orsaker till vårt problem. 
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     Figur 3.3. Modell på graden av individualitet i belöningssystem 
 

3.7.1 Legala och institutionella hinder 
Graden av individualitet i ett belöningssystem har en del hinder som gör att 
belöningssystemet inte kan vara helt individualiserat, exempelvis legala hinder. Gatu (2006) 
menar att lagstiftning och kollektivavtalsförhandlingar begränsar möjligheterna för företag att 
införa mer av rörliga belöningar. 
 
Även institutionerna begränsar och reglerar utdelningen av belöningar (Scott, 2001). Det 
innebär att man inte kan ge de anställda omoraliska belöningar som strider mot företagets 
policy avseende belöningssystem. De anställda kan inte heller få olika belöningar som är 
värderade helt olika. Detta kan uppfattas som orättvist bland medarbetarna vilket skulle 
resultera i att de presterar mindre på jobbet. 
 
Hypotes 1: Lagar och institutioner är hinder för helt individuella belöningssystem. 
 

3.7.2 Hierarkisk nivå 
Graden av individualitet i ett belöningssystem beror troligen på den hierarkiska positionen i 
företaget. Detta eftersom många belöningar bestäms av vilken nivå i företagets hierarki den 
anställde befinner sig på (Byars & Rue, 2000). Enligt Holmberg (2009) är individuella 
belöningar mer förekommande i de högre positionerna.  
 
Vi kan anta att graden av individualitet ökar med hierarkisk nivå, då en anställd som jobbar på 
”golvet” oftast bara är timanställd och har sannolikt inte lika stor möjlighet att påverka 
belöningens utfall som en med högre position i företaget. 
 
Hypotes 2: Graden av individualitet ökar med hierarkisk nivå. 
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3.7.3 Kostnad 
Den främsta faktorn som påverkar graden av individualitet i ett belöningssystem kan vara 
kostnaden, eftersom man vill att verksamheten ska vara lönsam. Även om individbaserade 
organisatoriska belöningssystem har visat sig vara framgångsrika medför de betydande 
kostnader (Pearce, Branyiczki & Bakacsi 1994). 
Orsaker till varför företaget inte individanpassar belöningar kan bl.a. vara att det är för 
tidskrävande och kostsamt med arbete för att anpassa belöningar till varje individs önskemål 
(Byars & Rue, 2000). Även Holmberg (2009) menar att det skulle vara mycket 
resurskrävande för en chef om varje individ utvärderades separat. 
Därför kan vi anta att det blir mer kostsamt för företaget ju högre grad av individualitet det är 
i belöningssystemet. Exempelvis skulle det vara mer ekonomiskt lönsamt för företaget att 
endast erbjuda gratis träning på företagsgymmet än att erbjuda förmåner på flera olika gym, 
som geografiskt sett skulle passa de anställdas preferenser mer. 
 
Alla kostnader för ett belöningssystem behöver inte vara monetära eller bokförda, utan kan 
även vara icke-monetära samt transaktionskostnader. Jacobsen (2008) nämner symboliska 
belöningar som inte har något penningmässigt värde, exempelvis beröm från chefen för utfört 
arbete. Således antar vi att ju mer tid som läggs ut att prata med eller motivera en anställd, 
desto större blir transaktionskostnaderna.  
 
Hypotes 3: Kostnaden ökar med graden av individualitet i belöningssystem. 
 

3.7.4 Kultur 
Här innebär kultur livsmönster, såsom värderingar och institutioner, i ett samhälle som 
överförs socialt från generation till generation. Den rådande kulturen påverkar uppfattningen 
om rättvisa. Gatu (2006) menar att belöningssystemet måste ta hänsyn till värderingar som 
växt fram i en omgivning och den gällande traditionen. Vissa former av belöningar är mer 
lämpliga i vissa kulturer än i andra (Wright 2010). 
 
Människor från olika kulturer har olika preferenser och därmed, som tidigare nämnt, triggas vi 
igång av olika saker.  
 
Hypotes 4: Ju fler nationaliteter det finns inom samma position i ett företag desto högre grad 
av individualitet i dess belöningssystem. 
 

3.7.5 Profession 
Även profession har betydelse för graden av individualitet i belöningssystem. På arbetsplatser 
där det krävs högre nivå av profession är belöningssystemet mer individuellt. Exempel på det 
är professorer och kassaarbetare, där en professor kan ha fler belöningar att välja mellan än en 
kassaarbetare. 
 
Hypotes 5: Belöningssystemet är mer individuellt på arbetsplaster där det krävs högre nivå 
av profession. 
 

3.7.6 Marknadsmakt 
Graden av individualitet kan påverkas av företagets tillgång till och efterfrågan på arbetskraft, 
d.v.s. hur stor deras marknadsmakt är. Vid låg marknadsmakt råder det brist på arbetskraft 
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och efterfrågan på kompetent personal är stor, vilket leder till att löner och andra belöningar 
stiger (Gatu, 2006). 
I en bransch där utbudet av arbetskraft är väldigt stort har företagen en dominerande ställning 
när det gäller anställning av personal. Detta innebär att ledningen inte behöver anstränga sig 
lika mycket för att hitta, behålla och motivera de anställda. Därför kan vi anta att ju större 
marknadsmakt ett företag har gentemot sina anställda, desto lägre grad av individualitet i dess 
belöningssystem. Exempel på verksamheter i sådana branscher är snabbmatsrestauranger och 
hemvården. 
Marknadsmakten i en organisation kan variera beroende på vilken arbetskraft/avdelning det 
gäller. I en avdelning där utbudet av arbetskraft är stort är marknadsmakten högre än i de 
avdelningar där man måste anstränga sig för att rekrytera personal. Ett exempel på detta är 
högskolan vid rekrytering av adjunkter och professorer, där utbudet av adjunkter är större än 
utbudet av professorer, vilket innebär att högskolan har en högre marknadsmakt bland 
adjunkter. 
 
Hypotes 6: Ju större marknadsmakt desto lägre grad av individualitet i belöningssystem. 

3.7.7 Individualitetens motiverande betydelse 
Ett av belöningssystemets syfte är att motivera de anställda, därför är ledningens värdering av 
individualitetens betydelse för de anställdas motivation en faktor som påverkar graden av 
individualitet i företagets belöningssystem. McDonald’s är exempelvis ett företag där 
individualitetens motiverande betydelse inte är så stor eftersom företaget har en mycket stor 
marknadsmakt (se ovan). 
 
Hypotes 7: Ju större vikt på individualitetens motiverande betydelse desto högre grad av 
individualitet i belöningssystem. 
 

3.7.8 Information 
För att belöningarna ska kunna vara individanpassade måste företagen veta vad de anställda 
värdesätter, alltså måste man ta reda på vilka preferenser varje anställd har (Byars & Rue, 
2000). Utformaren av belöningssystemet måste känna till information om exakt vilka 
preferenser varenda anställd i företaget har för att på så sätt kunna besluta om vilka belöningar 
som ska delas ut. Jacobsen (2008) menar att beslut handlar om att ta ställning till den 
information man har. På så sätt påverkas graden av individualitet i belöningssystem av den 
information arbetsgivaren har om sina anställda. Men att ta reda på allas preferenser tar 
väldigt långt tid, beroende på antalet anställda man har, dessutom krävs en databas för att 
förvara all information vilket i sin tur innebär en stor kostnad.  
 
Hypotes 8: Graden av individualitet i belöningssystem ökar med kännedomen om anställdas 
preferenser.  
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4 Empirisk metod 
 

I kapitlet beskriver vi valet av fallstudie och undersökningsobjekt vilka är företagen 
McDonald’s, Elgiganten och Högskolan i Halmstad. Sedan redogörs insamling av 
datamaterial som både består utav primärdata och sekundärdata. Därefter sker en 
operationalisering av variabler. Avslutningsvis görs en bortfallsanalys. 

 
 

4.1 Undersökningens metod 
För att undersöka vilka faktorer som påverkar graden av individualitet i ett belöningssystem 
har vi valt att göra en jämförande fallstudie i vår undersökning. På så sätt använder vi oss av 
en kvalitativ metod. Kvale (1997) menar att kvalitativ metod är mer positiv än kvantitativ 
metod i vissa fall då man för en dialog med respondenterna och på sätt blir det lättare att 
fånga upp undersökningspersonernas situation. Enligt Ejvegård (2009) är fallstudier mycket 
användbara i vetenskapliga undersökningar, då syftet med fallstudier är att ta fram en liten del 
av helheten och låta den delen representera verkligheten. En svårighet med detta 
tillvägagångssätt är givetvis att den lilla delen inte kan företräda verkligheten fullt ut. 
Vi gjorde personliga intervjuer med chefer och medarbetare. Under intervjuerna med cheferna 
användes en diktafon för att spela in respondenternas svar. Detta för att minska risken att 
missa någon viktig detalj som kan leda till felaktiga reflektioner.  
 

4.2 Urval 
Vi valde att undersöka McDonald’s (företag A), elektronikföretaget Elgiganten (företag B) 
och Högskolan i Halmstad (företag C). Utifrån modellen (figur 3.3) vi kommit fram till med 
våra hypoteser har vi valt att undersöka tre olika företag som har olika grad av individualitet i 
belöningssystem. Anledningen till att vi ville undersöka just dessa företag beror på att de 
skiljer i företagsform och att de ligger på olika nivåer i graden av individualitet i 
belöningssystemet. Dessutom är många av de faktorer som vi anser påverka graden av 
individualitet i belöningssystem kopplade till företagen. Vi ville få en variation så vi kan 
undersöka ämnet bättre.  
Enligt Jacobsen (2002) finns det olika kriterier för urval av respondenter som styrs av vilken 
information som man vill få fram. Vi valde urvalskriteriet information och bestämde oss för 
att intervjua några personer från vartdera företag som vi anser har goda kunskaper om vårt 
ämne och kan på bästa sätt besvara våra frågor. I vår undersökning valde vi att intervjua 
restaurangchefen respektive personalchefen på de tre fallföretagen, detta för att vi ansåg att de 
kan ge oss information som berör de anställda. Vi valde även att intervjua två medarbetare 
med olika befattningar från olika hierarkiska nivåer på respektive företag. Detta för att få en 
bredare syn i fallstudien. De vi fick tag på vid kontakt var en bibliotekarie och en professor 
från Högskolan i Halmstad samt en lagermedarbetare och en säljledare från Elgiganten.  På 
McDonald’s ville vi intervjua en som jobbar i kassan och en skiftledare. Detta var dock inte 
möjligt då de anställda inte ville ställa upp på intervju. 
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    Figur 4.1. Översikt på respondenter 

 
Den information vi ville få ut från intervjuerna är om och i så fall hur mycket faktorerna från 
vår modell förekommer i företagen. Med hjälp av denna information kan vi sedan analysera 
om och i så fall till vilken grad vår modell stämmer.  
 
De företag vi undersöker skiljer sig i graden av individualitet i belöningssystem enligt vår 
modell (figur 3.3). Företag A har en stor marknadsmakt eftersom det finns ett stort utbud av 
arbetskraft, vilket gör att man inte kan ta reda på allas preferenser. Därför är individualitetens 
motiverande betydelse inte lika viktig här. Dessutom saknar majoriteten av de anställda en 
akademisk utbildning. Enligt våra hypoteser innebär detta att företag A har en låg grad av 
individualitet i belöningssystemet. 
Vissa avdelningar i företag C skiljer sig avsevärt från företag A där antalet akademiska 
anställda är mycket högre, marknadsmakten är låg och man har större möjligheter att ta reda 
på information om de anställdas preferenser. Detta gör att företag C har en hög grad av 
individualitet i belöningssystemet. 
Företag B är inte lika extremt som företagen A och C, eftersom det varken har för mycket 
eller för litet av påverkansfaktorerna från vår modell. Därför är det intressant att även 
undersöka ett sådant företag eftersom de data vi får in kommer att avgöra om våra hypoteser 
förkastas eller inte. 
 

 
 

Figur 4.2.  Företagens grad av individualitet i deras belöningssystem 
 
 
I vår jämförande fallstudie har vi två extremfall och ett medelfall som observationsobjekt, 
detta ökar trovärdigheten i vår undersökning.  
 

4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen består av primärdata som vi har samlat in genom personliga intervjuer och 
sekundärdata som har hämtats från företagens hemsidor. 
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4.4 Operationalisering 
Operationalisering innebär att ta fram abstrakta begrepp ur teorin som har en betydande roll 
för den empiriska undersökningen, och göra dem operativa (Eliasson, 2010).  Enligt Jacobsen 
(2002) måste abstrakta begrepp passera processen operationalisering för att bli mätbara. I 
teoridelen har vi gett en definition av vad vi menar med graden av individualitet i 
belöningssystem. Här ska vi komma fram till den operationella definitionen genom att göra de 
olika faktorerna, som kan förklara begreppet, observerbara. 
För att observera graden av individualitet i belöningssystem måste vi titta på vår modell i 
figur 3.3. Där har vi tagit med ett antal påverkansfaktorer som vi har kommit fram med hjälp 
av våra hypoteser. Dessa variabler kommer vi att göra observerbara. 
 
Tabell 4.1. Operationalisering av variabler 
Legala och institutionella hinder - Kollektivavtal 

- Policy 
Hierarkisk nivå - Position 

- Ålder 
- Yrkeserfarenhet 

Kostnad - Resurser 
- Tid 
- Anställdas produktivitet 

Kultur - Nationalitet 
Profession - Akademisk utbildning 
Marknadsmakt - Arbetskraftsutbud 

- Konkurrens 
Individualitetens motiverande betydelse - Belöningssystemets syfte 

- Motivationsprocess 
Information - Anställdas preferenser 

               
Vi valde att använda oss av två olika intervjuguider till respondenterna. Till 
belöningssystemens utformare har vi mer utförliga frågor då endast de kan besvara om bl.a. 
belöningssystemets utformning. Till medarbetarna använder vi oss av en annan intervjuguide 
med frågor som fångar upp de anställdas syn på förhållandet med belöningar och 
belöningssystem. 
 
Vi har valt att dela in frågorna i kategorierna från modellen, d.v.s. legala och institutionella 
hinder, hierarkisk nivå, kostnad, kultur, profession, marknadsmakt, individualitetens 
motiverande betydelse och information. Detta för att underlätta förståelsen för varför vi ställer 
just dessa frågor. 
 
Följande frågor ges till utformaren av belöningssystemet i organisationerna. 
 

4.4.1 Legala och institutionella hinder 
Många offentliga organisationer, t.ex. universitet, har lönenivåer som är bundna till både 
anställningstid och ålder. Forskare har funnit att offentliga organisationer har en mer 
byråkratiskt kultur jämfört med privata organisationer. Inom offentliga organisationer är de 
anställdas förfaranden mycket formaliserade och osäkerhet undviks starkt (Fischer, 2008). 
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För att observera legala hinder kan vi ställa frågor om kollektivavtalen, då de innehåller regler 
om bland annat lön och belöningar. Gatu (2006) menar att lagstiftning och kollektivavtals-
förhandlingar begränsar möjligheterna för företag att införa mer av rörlig belöning. 
Därför ställer vi frågan: 
 
Kan Ni förklara hur kollektivavtal påverkar Ert belöningssystem? Hämnar det Er 
motivationsprocess gentemot de anställda? 
 
Scott (2001) menar att även institutionerna begränsar och reglerar utdelningar av belöningar. 
Därför frågar vi nedanstående fråga för att se om institutionella hinder har någon påverkan på 
graden av individualitet i belöningssystem. 
 
Det finns även oskrivna lagar som handlar om moral och etik, innebär detta några 
svårigheter när Ni vill belöna de anställda? 
 
Då policy är riktlinjer och grundprinciper för att styra beslut och uppnå företagets önskade 
mål, vill vi ta reda på vad företagens policy avseende belöningar är. Detta för att se om det är 
ett hinder om belöningar ligger utanför företagens policys.  
 
Vad är företagets policy avseende belöningssystem?  
 

4.4.2 Hierarkisk nivå 
I denna undersökning väljer vi att ställa frågor som ska fånga upp företagets olika befattningar 
samt vilka hierarkiska nivåer befattningarna tillhör.  
Löner ökar normalt med ålder och anställningstid och det finns ett samband mellan 
befordringsregler och tjänsteår (Fischer, 2008). Medarbetare som har jobbat i företaget en 
längre tid får mer semester. De anställda som är högt uppsatta i företaget får fler belöningar 
och anledningen till detta är att man vill upprätthålla stabilt gruppmedlemskap. Belöning 
baserad på anställningstid beror även på förväntningar om att seniora medarbetare har större 
visdom och erfarenhet. Det förväntas att senioranställda har fördjupade kunskaper om 
organisationens funktion och system, vilket leder till ökad produktivitet och smidigt 
arbetsflöde (ibid.). 
 
Här mäts hierarkisk nivå i form av undervariablerna position, yrkeserfarenhet och ålder med 
hjälp av dessa frågor: 
 
Vilka olika positioner finns det i organisationen?  
 
Vilken åldersgrupp är det på de olika positionerna? 
 
Hur länge har de anställda på respektive position jobbat på företaget? 
 
Hur mycket tid lägger Ni på att motivera och prata med de anställda från respektive 
hierarkisk position? 
 
Hur belönar Ni Era anställda från respektive hierarkisk nivå? 
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Den information vi vill få ut är hur undervariablerna påverkar vilken hierarkisk nivå en 
anställd kan befinna sig på. Detta är av stor vikt då vi avser mäta om belöningarna är mer 
anpassade till individen beroende på en högre hierarkisk position i företaget. 
 

4.4.3 Kostnad 
Orsaker till varför företag inte individanpassar belöningar kan bl.a. vara att det är för 
tidskrävande och kostsamt med arbete för att anpassa belöningar till varje individs önskemål 
(Pearce, Branyiczki & Bakacsi 1994; Byars & Rue, 2000; Holmberg, 2009) 
Kostnader för belöningar är inte enbart monetära, som man lätt kan se och mäta, utan även 
icke-monetära samt transaktionskostnader. Därför väljer vi att ställa dessa frågor:  
 
Hur mycket tid per arbetsdag lägger Ni ner på belöningssystemet? 
 
Vad tror Ni att belöningssystemet kostar? 
 
Anser Ni att det är en resursförlust när Ni belönar de anställda?  
 
Hur mycket tid per arbetsdag lägger Ni på icke-monetära belöningar? 
 
Undervariablerna resurs och tid är viktiga då vi vill mäta hur mycket belöningarna kostar för 
företaget.  
Här antar vi att ju mer intäkter en anställd drar in desto mer belöningar kan denne erhålla, 
eftersom intäkten kompenserar för kostnaden att belöna. Därför beror kostnaden även på hur 
mycket den anställde producerar och drar in till företaget. Detta mäter vi genom att ställa 
frågan: 
 
Hur belönas de anställda per extra enhet/tjänst de producerar/utför? 
  

4.4.4 Kultur 
Gatu (2006) menar att belöningssystemet måste ta hänsyn till värderingar som växt fram i en 
omgivning och den gällande traditionen. Vissa former av belöningar är mer lämpliga i vissa 
kulturer än i andra (Wright 2010). För att observera kultur har vi en fråga vi ska ställa till 
respondenterna.  
 
Vilka olika folkgrupper/nationaliteter finns det bland de anställda inom respektive position? 
 
Denna fråga ställer vi eftersom många nationaliteter i ett företag utgör en mer kulturell 
mångfald i organisationen. Då företagen har många olika positioner som skiljer avsevärt från 
varandra frågar vi om nationaliteten hos anställda på alla positioner. När vi har fått fram de 
olika nationaliteterna i företagen kan vi dra slutsatser om huruvida kultur kan påverka graden 
av individualitet i belöningssystem. 
 

4.4.5 Profession 
Profession mäter vi genom att undersöka hur många av de totala anställda har en 
högskoleutbildning eller någon annan utbildning på eftergymnasial nivå. Sedan undersöker vi 
även om de med högre utbildning belönas mer och i så fall på vilket sätt. 
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Hur många anställda inom respektive position har en akademisk utbildning? 
 
Har de anställda någon annan form av utbildning, utöver gymnasieutbildning? I vilka 
positioner är detta mest förekommande? 
 
Här får vi fram hur många av de anställda inom de olika positionerna som har en högre 
utbildning.  Detta för att undersöka de olika befattningarna och se huruvida professionell man 
ska vara för att erhålla tjänsterna. 
 
Finns det några skillnader i belöningar som påverkas av utbildningsnivå? På vilket sätt 
skiljer belöningarna? 
 
Genom att ta reda på skillnader i belöningar beroende på de anställdas utbildningsnivåer kan 
vi undersöka om profession har något samband med graden av individualitet i 
belöningssystem, såsom våra hypoteser indikerar.  
 

4.4.6 Marknadsmakt 
Gatu (2006) skriver att graden av individualitet kan påverkas av företagets tillgång till och 
efterfrågan på arbetskraft, d.v.s. hur stor deras marknadsmakt är. Vid låg marknadsmakt råder 
det brist på arbetskraft och efterfrågan på kompetent personal är stor, vilket leder till att löner 
och andra belöningar stiger. 
Hur stor marknadsmakt företagen har mäter vi genom att kolla på olika undervariabler såsom 
arbetskraftsutbud, anställningsform och konkurrens. 
 
Hur många jobbansökningar för respektive position kommer in till företaget årligen? 
 
Med denna fråga får vi fram hur stort utbudet av arbetskraft är inom de olika befattningarna. 
På så sätt kan vi se hur stor marknadsmakt företagen har gentemot de anställda på varje tjänst.  
 
Hur mycket tid läggs ut för att belöna de som har den tjänsten som det söks mest till, 
respektive minst till? 
 
Varför vi ställer denna fråga till respondenterna är för att undersöka huruvida företagen har 
marknadsmakt beroende på arbetskraft. Då företagen har olika befattningar, som skiljer när 
det exempelvis gäller akademisk utbildning, måste vi redogöra för dessa och se om det finns 
något samband mellan marknadsmakt och typ av arbetskraft. 
 
Vilka konkurrenter har ni vid rekrytering i de olika befattningarna? 
 
Denna fråga ställer vi till respondenterna för att undersöka om konkurrens har något samband 
med marknadsmakt. Enligt oss är det ju mer konkurrens det finns inom samma bransch och 
yrkeskategori desto fler alternativ har de jobbsökande att välja mellan, vilket i sin tur 
försvagar företagets marknadsmakt.   
 

4.4.7 Individualitetens motiverande betydelse 
Med variabeln individualitetens motiverande betydelse avser vi mäta hur viktig 
individualiteten är vid motivation av de anställda. Detta påverkar sedan graden av 
individualitet i belöningssystem på sådant sätt att belöningarna är mer anpassade till den 
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enskilde individens preferenser om det anses vara väsentlig för företagets produktivitet, 
effektivitet och kvalitet. Här mäts individualitetens motiverande betydelse i form av 
motivationsprocess och syftet med belöningssystem, då vi vill få reda på om belöningar ökar 
med vikten på individualitetens motiverande betydelse. 
Frågorna för att fånga betydelsen av individualitet vid motivation på arbetsplatsen är: 
 
Vad är Ert syfte med belöningssystemet? 
 
Tycker Ni att belöningssystemet uppfyller detta syfte? 
 
Vilka åtgärder tas för att få de anställda att prestera på arbetsplatsen? 
 
Hur ofta erhåller Era anställda belöningar, utöver den vanliga månadslönen? 
 
Har de anställda möjlighet att själva välja vilka belöningar de vill ha? 
 

4.4.8 Information 
För att ett belöningssystem ska vara helt individualiserat måste utformaren av 
belöningssystemet känna till information om exakt vilka preferenser varenda anställd i 
företaget har, för att på så sätt kunna besluta om vilka belöningar som ska delas ut (Byars & 
Rue, 2000; Jacobsen 2008). Detta kan vara mycket svårt och kanske helt omöjligt. Här mäts 
ledningens information om de anställdas preferenser med hjälp av dessa frågor: 
 
Pratar Ni med era anställda om belöningar? I så fall hur ofta? 
 
Känner Ni till de anställdas intressen och vad de vill ha för sorts belöningar? 
 
Tar Ni reda på de anställdas synpunkter om belöningssystemet? I så fall hur? 
 
Har Ni fått förfrågan om andra belöningar som för nuvarande inte finns med i systemet? 
 

4.4.9 Frågor till medarbetare 
För att få en så sann bild på verkligheten som möjligt ställer vi frågor som ska fånga upp 
omständigheterna kring belöningar ur anställdas perspektiv (se bilaga: 2 Intervjuguide – 
frågor till anställda). 
 

4.5 Bortfallsanalys 
Vi gjorde ett godtyckligt urval, d.v.s. vi valde de respondenter vi trodde var lämpliga 
(Jacobsen, 2002). Bortfallet här blir att vi utelämnar eventuella representativa respondenter 
som kanske även de besitter den information vi vill få tag på till vår undersökning. 
Vi ville undersöka tre företag som har olika grad av individualitet i belöningssystem. Vi valde 
Elgiganten bland alla verksamma elektronikföretag genom ett slumpmässigt urval. Samma 
metod användes även för resterande två företag i vår undersökning.  
I kontaktprocessen fick vi några bortfall då några respondenter inte ville ge ut intervjuer 
medan andra inte kunde under avsatt tid för undersökningen. 
Vid kontakt med medarbetare från respektive företag fick vi ett bortfall då McDonald’s 
anställda inte ville ställa upp på intervju. 
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Då Högskolan i Halmstad har många olika avdelningar hade vi som utgångstanke att även 
intervjua sektionschefer eller verksamhetsansvariga på respektive avdelningar, men fick som 
svar vid kontakt att de inte ger ut intervjuer till interna studenter.  
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5 Empiri 
 

I detta kapitel ges en kort beskrivning av fallföretagen McDonald’s, Elgiganten och 
Högskolan i Halmstad samt görs en sammanfattning av insamlad empirisk data. 

 
 

5.1 Fallföretag 1: McDonald’s Eurostop 

5.1.1 Företagsfakta 
McDonald’s Eurostop i Halmstad, är ett franchiseföretag i en av världens största 
restaurangkedja. Den första restaurangen i Sverige öppnades år 1973 (McDonald’s, 2010) och 
för nuvarande finns det 230 restauranger i hela landet.  
Enligt restaurangchefen på McDonald’s Eurostop finns det ungefär 80 anställda på 
restaurangen och belöningssystemet utformas av restaurangchefen själv, som har jobbat där i 
24 år. Åldersgruppen på personalen ligger mellan 18 och 24 år, restaurangchefen menar att 
den låga åldern beror på att de flesta som arbetar på McDonald’s är studenter som har arbetet 
som ett extra- eller mellanjobb. Om man vill nå en högre position inom företaget ska man 
dock ha arbetat där i minst 4 år som medarbetare.  
 

5.1.2 Intervju med restaurangchefen 

Restaurangchefen på McDonald’s säger att kollektivavtal inte har någon påverkan på 
företagets belöningssystem, men däremot påverkar det lönen då man inte kan sänka lönen för 
de som är sämre och ge mer till de som är bättre. Restaurangchefen menar att 
belöningssystemet på McDonald’s går utanför lönen. 

Legala och institutionella hinder: 

Någon speciell policy avseende belöningssystem finns inte på McDonald’s, men det ska vara 
rättvist, anser restaurangchefen där. Exempelvis vid en tävling ska alla medarbetare veta om 
vad den går ut på och vad man vinner så att alla har samma möjlighet att kämpa efter 
belöningen. Annars är det inte lönt att dela ut saker när folk inte vet om vad de ska uppfylla. 
 

På McDonald’s belönas alla i samma position likvärdigt i förhållande till varandra, menar 
restaurangchefen. Däremot ser det olika ut från position till position. Enligt restaurangchefen 
måste han lägga mer tid på de med mer kunskap och utbildning, som då också ligger längre 
upp i hierarkin. Det måste till exempel anpassas till deras framsteg som ledare eller hur de 
driver sitt skift. Restaurangchefen menar att den som gör övergripande saker för restaurangen 
kanske inte vill ha en biobiljett för att han var snabb i kassan, eftersom det inte stimulerar 
hans motivation. Därför måste restaurangchefen hitta olika belöningssystem för olika 
positioner i företaget.  

Hierarkisk nivå: 

När det gäller spenderingen av tid för att motivera och prata med de anställda menar 
restaurangchefen på McDonald’s att det inte är hans uppgift att utbilda personalen, utan hans 
ansvar är att se till att de har rätt förutsättningar för att sköta sitt jobb. I huvudsak är det 
skiftledarnas uppgift att motivera sina medarbetare. Restaurangchefen hjälper dock till med 
att ge feedback och föra samtal med skiftledarna om medarbetarna. 
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På McDonald’s finns befattningarna restaurangchef, områdesledare, arbetsledare, handledare 
och medarbetare på tre olika nivåer. Enligt restaurangchefen är det den anställdes kompetens 
som avgör vilken nivå han befinner sig på.  
En medarbetare kan bli arbetsledare genom att gå en kurs och sedan göra en handlingsplan. 
Sedan finns det ytterligare en kurs där den anställde får lite mer ledarskapsutbildning och efter 
detta blir man någon form av andraassistent. För att bli förstaassistent ska den anställde gå två 
kurser till och slutligen efter ytterligare några kurser kan man bli restaurangchef. Det är dessa 
steg som tas om man vill flytta upp till nästa nivå. Restaurangchefen menar dock att alla på 
McDonald’s jobbar på golvet, oavsett position, då huvudsysselsättning är att servera gästerna 
på ett så bra sätt som möjligt.  
 

På McDonald’s lägger man inte ner speciellt mycket tid på att utveckla belöningssystemet, 
utan alla belöningar är uppmätta och förutbestämda sedan tidigare. Restaurangchefen menar 
att man mäter väldigt mycket saker varje dag och i så fall är det den information man vill få ut 
som tar lite tid ibland. Till exempel vid tävlingar där den personal som samarbetar mest med 
alla eller säljer bäst får ett pris. Vid sådana tävlingar mäts alla servicetider, vilket gör det 
lättare att ta fram information om vem som har kört alla skift och vem som har stått vid vilka 
kassor under vilka tider. Enligt restaurangchefen är McDonald’s system väldigt strukturerat, 
så det är väldigt lätt att ta fram prestationsskillnader inom alla olika områden. Därmed blir det 
även lätt att belöna personalen, eftersom man har mycket fakta som stödjer det i sitt beslut. 
Sedan finns det belöningar som gäller för alla namn som står med på ett visst schema, oavsett 
vem som har presterat eller inte. Exempel på en sådan belöning är att gå ut och bowla eller äta 
en fin middag. Restaurangchefen menar dock att man ska akta sig mycket noga för att kapa 
resurser för att ge personalen belöningar, då det ska belönas utifrån gästerna. Det är viktigt att 
personalen förstår att de inte kan spara på gästernas bekostnad för att få belöningar, eftersom 
det skulle innebära en förlust för företaget i längden.  

Kostnad: 

 

Restaurangchefen på McDonald’s säger att man har kulturell mångfald, d.v.s. att det finns 
många olika nationaliteter, bland medarbetarna på de lägre positionerna. På de högre 
positionerna är det i stort sett bara svenskar som jobbar där. Restaurangchefen säger också att 
det är fler tjejer än killar bland de anställda, detta på alla positioner på McDonald’s. Vid 
rekrytering här går man efter kompetens, arbetsvilja, studierna och arbetserfarenhet. 
Restaurangchefen tycker att man ska ha gjort bra ifrån sig i studierna och har man arbetat 
innan och varit duktig har man större möjlighet att komma hit. 

Kultur: 

 

Väldigt få av de anställda på McDonald’s har en akademisk utbildning, enligt 
restaurangchefen, detta gäller på alla positioner. Däremot har de fått interna utbildningar som 
tillgodogörs som högskolepoäng. En akademisk utbildning behövs inte på McDonald’s, 
menar restaurangchefen, då den nästan inte kan tillgodoräknas för något utan man måste lära 
om allting. Då man jobbar som i en fabrik med produktion har de anställda ingen fördel av en 
akademisk utbildning på McDonald’s, anser restaurangchefen.  

Profession: 

Enligt vår modell belönas anställda med högre utbildning annorlunda gentemot de utan 
utbildning, d.v.s. belöningarna är mer varierande för de anställda med högre utbildning.  
Restaurangchefen på McDonald’s säger att en anställd med en högre utbildning inte belönas 
mer eller annorlunda på något sätt, då utbildning inte spelar någon roll för tjänsterna i 
företaget. Man försöker hitta personer som är vana vid att arbeta i team och lärt sig något, 
exempelvis någon som har spelat fotboll eller handboll. Detta till skillnad från någon som 
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bara vart hemma och spelat tv-spel, vilket inte är en lika bra merit då man är mer individuell, 
hanterar inte stress lika bra och är inte lika aktiv. På McDonald’s ska man vara aktiv och 
uthållig då det är ett mycket stressigt arbete, menar restaurangchefen, därför är fysiken viktig.  
 

Restaurangchefen på McDonald’s säger att det kommer in omkring tusen jobbansökningar 
årligen till restaurangen, och då är det endast för medarbetartjänsterna i köket och kassan. 
Alla chefer rekryteras internt, ingen kommer utifrån och blir chef. Dock har alla lika stor 
chans att bli chef, det gäller bara att visa att man är rätt person för tjänsten, menar 
restaurangchefen. 

Marknadsmakt: 

Enligt restaurangchefen på McDonald’s är de konkurrenter som företaget har vid rekrytering 
av personal butiker inom handel i en annan genre, såsom Ica, där man får mer betalt. Att få 
200 kr i timmen på helger för att sitta vid kassan på Ica känns bättre än att jobba väldigt hårt 
på McDonald’s för mindre betalt, menar restaurangchefen, alltså är det bättre avtal där. 
Restaurangchefen ser många av sina gamla anställda jobba i matbutiker. Men i samma genre 
ligger McDonald’s väldigt bra till, enligt restaurangchefen som inte ser Burger King och Max 
som några stora konkurrenter. 
 

På McDonald’s belönar restaurangchefen sina anställda för ett gott arbete så att de ska känna 
sig motiverade att göra samma sak nästa gång. Dock menar restaurangchefen att belöningar 
inte är ett måste och det är endast han som bestämmer vad de anställda ska belönas med. De 
som restaurangchefen tycker ska belönas speciellt är slitvargarna som gjort extra gott arbete. 
Eller så annonserar han en belöning så att alla kan kämpa för den. Men det är ändå de som 
sliter varje dag som han tycker bör belönas mer. När restaurangchefen vill att folk ska prestera 
extra mycket under någon speciell dag med mycket kunder håller han i en försäljningstävling. 

Individualitetens motiverande betydelse: 

 

Restaurangchefen på McDonald’s menar att han inte måste belöna sin personal, vilket innebär 
att han inte heller känner till deras preferenser. Han vill att det ska fungera som en naturlig del 
för de anställda att göra bra ifrån sig, därför tas heller inga åtgärder för att ta reda på de 
anställdas synpunkter om belöningssystemet. 

Information: 

 

5.2 Fallföretag 2: Elgiganten 

5.2.1 Företagsfakta 
Elgiganten är ett företag som säljer hemelektronik. Företaget ingår i norska Elkjøp-koncernen 
och i Sverige ligger huvudkontoret i Kista, Stockholm (Elgiganten, 2010). För nuvarande har 
Elgiganten 70 butiker i Sverige. På Elgiganten i Halmstad består bemanningen av 21 
personer, enligt butiks-/personalchefen som har varit anställd i företaget sedan 2001. 
Genomsnittsåldern bland de anställda ligger på 30 till 32 år. Företagets belöningssystem 
utformas centralt från huvudkontoret och fungerar som ett bonussystem där belöningarna 
endast baseras på de anställdas försäljningsresultat. 
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5.2.2 Intervjuer med personalchefen och medarbetare 

Personalchefen på Elgiganten säger att kollektivavtal påverkar på sådant sätt att ingen har 
sämre grundlön, utan alla har en bra grundlön. Så det är i enlighet med alla lagar och regler 
vilket är en morot för att alla ska prestera bättre. 

Legala och institutionella hinder: 

Personalchefen på Elgiganten säger att företaget har en policy avseende belöningssystem. 
Elgiganten har uppsatta bonussystem som gäller hela landet. Man får inte ta emot varor eller 
tjänster från leverantörer som inte är centralt anknutna och godkända. En leverantör får inte 
komma in i butiken och erbjuda personalen någonting extra för att styra dem att sälja mer 
eller mindre av deras varor, då detta ses som mutor och är absolut förbjudet. 
 

Enligt personalchefen på Elgiganten är organisationen ganska smal med inte så många olika 
befattningar. VD:n är högst upp i hierarkin och under honom finns en driftkoordinator som 
hjälper honom med butikerna. Sedan kommer försäljningschefer som är parallella med 
personalchefer/butikschefer och därefter kommer avdelningsledare. Längst ner i hierarkin 
finns säljare och lagerpersonal. På Elgiganten är den anställdes kompetens avgörande för 
vilken nivå han befinner sig på. Om det är någon som vill bli driftkoordinator eller butikschef 
måste denne ha jobbat i företaget en längre tid så att han känner till företagets policy och vet 
till hundra procent hur verksamheten fungerar. Dock kan butikschefer även rekryteras externt.  

Hierarkisk nivå: 

På Elgiganten försöker personalchefen prata med sina anställda så mycket som möjligt, 
eftersom han anser att det är hans uppgift. Enligt personalchefen lägger han halva sin tid på 
kontoret och halva i butiken med personalen. Samtalen med de anställda fördelas jämnt bland 
alla avdelningsledare och försäljare. 
På frågan om hur ofta det fördes dialoger med chefen svarade en lagermedarbetare, som varit 
anställd i åtta år, att samtal om bonusar sker en gång var tredje dag. På samma fråga svarade 
en säljledare, som också varit anställd i åtta år, att det sker två gånger i månaden. 
På Elgiganten har man ett årsbonussystem för ledningsgruppen, som består av personal-
/butikschefen och avdelningsledarna. Enligt personalchefen får medarbetarna ut mer i bonus 
om de presterar väldigt bra över hela året. När det gäller försäljarna och lagerpersonalen kan 
de, varannan månad, få ut bonus beroende på hur de två månaderna innan har gått. De 
anställda, på alla positioner, får även förmåner som exempelvis personalköp, som är 
inköpspris plus moms. Detta bekräftades av både lagermedarbetaren och säljledaren som 
menade att de utöver den vanliga månadslönen även får bonus varannan månad beroende på 
hur det går för företaget, försäkringspengar, biocheckar, tävlingar, produkter, presentkort och 
firmafester. 
 

Enligt personalchefen på Elgiganten är deras belöningssystem väldigt styrt, därför sker 
diskussioner om det i samband med löneutbetalningarna. Däremot håller man en extrem koll 
varje dag på hur man ligger till mot budgetarna. Det finns en färdig tariff för allting man går 
över, så personalen vet hur många enheter som avsätter hur mycket bonus varje månad.  
Personalchefen menar att man är extremt noga med att personalen känner till hur det gällande 
belöningssystemet fungerar, d.v.s. att de vet exakt vad de måste prestera för att betalningen av 
bonus ska ske. 

Kostnad: 

 

Personalchefen på Elgiganten menar att det kulturellt sett är hyfsat blandat bland de olika 
positionerna på företaget. Däremot är det övergripande män som jobbar där. Detta beror 
kanske på att det är en elektronikbransch och intresset ligger oftast hos männen, menar 

Kultur: 
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personalchefen. Vidare menar han att varken kön eller nationalitet spelar någon roll, utan det 
är ambition och kunskap som de tittar mycket på vid rekrytering på Elgiganten. 
Bland säljledarna på Elgiganten är endast en dansk och resten svenskar, säger säljledaren. 
Annars är kulturen väldigt blandad i butiken bland säljarna. Lagermedarbetaren vi intervjuade 
är dansk men enligt honom är resten av hans medarbetare på lagret svenskar.  
 

Akademiska utbildningar på Elgiganten spelar inte heller så stor roll, enligt personalchefen. 
Det är inte alls många som har en akademisk utbildning på Elgiganten, utan yrket innebär att 
man måste vara väldigt social anpassad. Det spelar ingen roll vad man har för betyg, utan hur 
man är mot kunderna, socialt sett. Det bästa är om man börjar som praktikant eller som 
deltidanställd där Elgiganten får känna ifall det fungerar eller inte, vilket man ofta märker 
ganska tidigt. Vad man har för utbildning sen tidigare spelar ingen roll. På Elgiganten har 
man extremt mycket interna utbildningar, det finns sex olika utbildningar som är allt mellan 
ett och tre dagar långa. Dessa förändras varje år och varje anställd har möjlighet att gå på 
dem, enligt personalchefen. Man har även produktutbildningar vid fyra eller fem tillfällen per 
år, där man åker iväg och sitter ner med olika leverantörer i tre dagar och får extremt mycket 
utbildning om produkterna. Sedan har de även produktutbildning av leverantörer som kommer 
till butiken, och det är oftast en leverantör i veckan, ibland två. På Elgiganten har man även 
mycket intern utbildning i varuhuset där de coachar varandra och går igenom kampanjer. Så 
utbildning har de extremt mycket av och detta förekommer på alla led, menar personalchefen. 

Profession: 

Enligt personalchefen på Elgiganten finns det inte heller några skillnader i belöningar när det 
gäller utbildningsnivå. Här ser man efter prestationen istället. Även om man inte har så 
mycket utbildning men är väldigt driven och duktig så ska man inte dras ner p.g.a. det, utan 
det är snarare att man vill ge den anställde utbildningen för att kunna göra ett ännu bättre 
jobb. Utbildningar är hög faktor på motivering, för att hålla sin personal motiverad skickar 
personalchefen dem på utbildningar ibland.  
 
Säljledaren på Elgiganten har gymnasieutbildning, Handelsprogammet, och flera interna 
utbildningar som ges 4-5 gånger om året. Lagermedarbetaren har utbildningen Teknisk 
säljare.  
 

Personalchefen på Elgiganten menar att det kommer mycket jobbansökningar in till butiken, i 
snitt kommer det in ett CV om dagen. När Elgiganten inte söker någon personal utan när folk 
bara kommer in och visar sitt intresse är det till försäljningstjänsten de söker. Det är det som 
de flesta ser och tror att man bara håller på med. De ser inte de andra positionerna som t.ex. 
lager. Det finns ingen skillnad i belöningar när det gäller personal som har den tjänst det söks 
mest respektive minst till, menar personalchefen. Det är samma typ av belöningssystem rakt 
igenom här. 

Marknadsmakt: 

De konkurrenter Elgiganten har vid rekrytering är alla butiker då det gäller försäljning, enligt 
personalchefen. Det spelar ingen roll vad det är för butik, det kan vara Plantagen, K-rauta 
eller något annan. De flesta som söker jobb söker deltidsjobb och när de kommer in och 
lämnar in CV har de inte tänkt ut någon speciell tjänst, menar personalchefen. Då 
ansökningarna är mer inriktade mot en speciell tjänst som säljare eller avdelningsledare är det 
i princip bara elektronikföretag som är konkurrenter. 
Säljledarens svar till varför han valde att arbeta på Elgiganten var att han var intresserad av 
elektronikbranschen. Lagermedarbetaren valde att jobba på Elgiganten p.g.a. av sin utbildning 
och det geografiska avståndet. 
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Personalchefen på Elgiganten lägger stor vikt på belöningssystemet och menar att det är hans 
jobb att få personalen att känna sig motiverade och engagerade. Han vill få dem att känna sig 
hemma på sin arbetsplats. Exempelvis ska personalen ha all den kunskap de kan få. Det ska 
inte finnas några frågetecken utan de måste veta vad företaget vill få ut av dem och vad de 
kan få ut av sin arbetsplats.  

Individualitetens motiverande betydelse: 

Vid intervju svarade både lagermedarbetaren och säljledaren att de kände till företagets syfte 
med belöningssystemet. Lagermedarbetaren var nöjd med att motta beröm från chefen en till 
två gånger i veckan, medan säljledaren menade att mängden beröm varierar och till och med 
är något för litet. 
De anställda har dock ingen möjlighet att själva välja de belöningar de vill ha, utan det är de 
uppsatta bonussystemen som gäller. Detta gäller för hela koncernen. Sedan kan varje butiks-
/personalchef ha lokala småtävlingar för de anställda, enligt personalchefen.  
På frågan om belöningar som ges ut utöver den vanliga månadslönen var motiverande fick vi 
två olika svar. Lagermedarbetaren ansåg inte att belöningarna motiverade honom extra 
mycket medan säljledaren tyckte tvärtom.  
 

Personalchefen på Elgiganten anser att han känner till de anställdas intressen och vad de vill 
ha för sorts belöningar, vilket för det mesta är pengar i form av en högre lön vid prestation. 

Information: 

Vid intervju svarade lagermedarbetaren att mer semesterdagar skulle motivera honom bättre 
medan säljledaren helst ville ha belöning i form av pengar och sedan mer semesterdagar samt 
betald ledighet. 
För att ta reda på de anställdas synpunkter om belöningssystemet har man på Elgiganten ett 
möte varje gång det revideras, där det förs dialoger med personalen. Dialogernas innehåll 
skickas sedan vidare centralt där det också tas beslut för eventuella ändringar.  
Lagermedarbetaren svarade vid intervju att han har blivit tillfrågad om sina åsikter angående 
belöningssystemet och om vad han motiveras av. Säljledaren ansåg däremot inte att han har 
blivit tillfrågad. Dock har varken lagermedarbetaren eller säljledaren gett egna förslag på 
belöningar till belöningssystemets utformare. 
När det gäller frågan angående kollektivavtal eller individbaserade belöningar föredrar 
lagermedarbetaren kollektivavtal då han anser att det ska vara rättvist, d.v.s. jämnt fördelat, 
eftersom de tysta inte vågar säga ifrån. Säljledaren ville först ha en gemensam grund i form av 
kollektivavtal och sedan resten individbaserat. 
 

5.3 Fallföretag 3: Högskolan i Halmstad 

5.3.1 Företagsfakta 
Högskolan i Halmstad är en offentlig verksamhet som öppnades för 27 år sedan, enligt 
skolans personalchef. Högskolan har över 80 anställningstitlar med olika funktioner och 
omkring 520 anställda (HH, 2010). Enligt personalchefen ligger snitten på åldrarna bland de 
anställda på 40 till 45. När det gäller ledningen ökar medelåldern till mellan 50 och 60. Då 
skolan är en offentlig verksamhet är de väldigt avtalsreglerade och kan inte bestämma på egen 
hand den typen av belöningssystem som de kanske kan inom den privata sektorn. Sedan är det 
personalchefen, som har varit anställd på högskolan sedan 2007, som initierar den typen av 
diskussion och därefter är det rektorns beslut. På Högskolan i Halmstad har man individuell 
lönesättning och lönen bygger på prestation, d.v.s. vad man tillför verksamheten, och 
kompetens. 
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5.3.2 Intervjuer med personalchefen och medarbetare 

Personalchefen på Högskolan i Halmstad menar att kollektivavtal påverkar verksamhetens 
belöningssystem helt och hållet. Högskolan tecknar centrala avtal med arbetsgivarverket, som 
är alla statliga myndigheters förhandlingspart på arbetsgivarsida. Detta gör de ihop med de 
centrala fackliga organisationerna. Utifrån de centrala avtalen tecknas det då på varje 
myndighet lokala kollektivavtal och det är personalchefen på högskolan som svarar för dem 
och tecknar avtalen. Det bygger helt på de sociala avtalen och vilken frihet de kan teckna 
avtalet själva.  

Legala och institutionella hinder: 

Högskolan i Halmstad har ingen sådan egen policy avseende belöningssystem, utan det är 
återigen regler och avtal, menar skolans personalchef. Det pågår värdegrundsdiskussioner i 
Högskolan i Halmstad och man har tydligt jobbat med frågor som handlar om moral och etik, 
menar skolans personalchef.  
 

Enligt personalchefen finns det över 80 anställningstitlar med olika funktioner på Högskolan i 
Halmstad. Den högste ledningen är rektor och prorektor medan den högste administrativa 
ledaren är förvaltningschefen. Sedan är det ledningsgruppen som består av rektor, prorektor, 
alla sektionschefer, ordförande i forskningsnämnderna, bibliotekschef och chefen för EKS 
från kontakter och samverkan. Bland lärare finns det bl.a. studierektorer och ämnesansvariga. 
Det finns många olika avdelningar på Högskolan, där den tekniska administrativa avdelningen 
har all lokalvård, teknisk support, lokaler och upphandlingsfrågor. IT-avdelning har all den 
datatekniska biten samt supporten för den. Sedan är det biblioteket med hela den 
verksamheten. Det finns även en ekonomiavdelning, personalavdelning och 
informationsavdelning. 

Hierarkisk nivå: 

Sektionscheferna på Högskolan i Halmstad blir utvalda genom kollegiala val, enligt 
personalchefen. Då utser man dem för perioder av ett antal år och sen kan man bli omvald, 
men det kan också bli någon annan kollega som går upp och tar den positionen. Det är alltså 
ingen anställning man söker i konkurrens med andra på sina meriter. Vid anställning är 
yrkeserfarenhet viktig, d.v.s. kompetens inom området för ledarskap. När man tillsätter 
lärartjänster är de styrda av högskolelagen/högskoleförordningen. De kompetensbedöms utav 
sakkunniga utifrån forskningserfarenhet och kunskaper, menar personalchefen. 
På Högskolan i Halmstad sker dialoger med anställda i form av utvecklingssamtal och 
medarbetarsamtal mellan varje enskild anställd och deras respektive avdelningschef en eller 
två gånger per år, vilket gäller för alla positioner i hierarkin.  
På frågan gällande dialoger om belöningar svarade en bibliotekarie, som jobbat där i sex 
månader, att det kommer delvis upp i medarbetarsamtalen som sker årligen. En professor från 
högskolans största forskningsmiljö, som varit anställd sedan 1983, svarade på samma fråga att 
det inte sker någon direkt dialog om belöningar utan det rör sig bara om lönesamtal i syfte att 
få underlag till en rättvis lönesättning. 
 
Eftersom Högskolan i Halmstad är en offentlig verksamhet har man inget explicit 
belöningssystem i den bemärkelsen, utan exempelvis har man flexibel arbetstid för 
administrativ personal. Detta innebär att personalen får en liten möjlighet att styra sin 
arbetstid, menar skolans personalchef. Lärarna, som har årsarbetstid och gör sin 
tjänsteplanering tillsammans med sina chefer på sektionerna, har stor frihet inom ramen för 
det att lägga upp och påverka arbetstiden. Enligt personalchefen har Högskolan även generösa 
semesterregler och sjukvårdsförmåner enligt avtal. När det gäller semester är det åldern som 
avgör om man får några dagar mer eller mindre men i övrigt är alla förmåner lika för alla.  
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Vid intervju med bibliotekarien ansåg hon dock inte att hon får någon belöning utöver den 
vanliga månadslönen, om man inte räknar med beröm. Enligt professorn får han gå på 
konferenser men dock menar han att det inte är någon belöning för ett bra utfört arbete. 
Istället anser han att det är något som ingår i jobbet. Exempelvis går han på konferens för att 
presentera sitt forskningsarbete. Däremot finns det personalmiddagar som hela sektionen får 
gå på om de har gjort bra ifrån sig.  
 

Personalchefen på Högskolan i Halmstad har fortlöpande dialoger med sina underställda och 
när det gäller kompetensutvecklingsbiten är det någonting som sker kontinuerligt, exempelvis 
när det dyker upp nya lag- och regeländringar. I helhet handlar det om stimulering på mer 
kompetens, menar personalchefen. När det gäller lärare är studenternas kursutvärderingar jätte 
viktiga vid dialoger med den enskilda läraren. Man kan då se vad han är bra på och vad som 
behöver förbättras. Det är studierektorer och sektionschefer som kollar på dessa. Sen har 
högskolan vartannat år en personalbarometer och en studentbarometer, där man delar ut 
enkäter till alla anställda respektive studenter som får fylla i en mängd olika frågor på nätet. 
Sedan sammanställs svaren i ett Nöjd-Medarbetar-Index och man får då reda på vilka 
områden som personalen tycker fungerar bra, vilka områden de vill ha mer stöttning och mer 
hjälp eller vilka områden som inte fungerar alls. Om det visar att en viss lärare har gjort bra 
ifrån sig får denne mer uppmärksamhet och man är mån att behålla läraren men han får inga 
extra belöningar, menar personalchefen. Bonussystem har högskolan inte överhuvudtaget. 

Kostnad: 

 

Personalchefen på Högskolan i Halmstad säger att skolan har väldigt många olika 
nationaliteter bland de anställda på alla positioner, även bland den högsta ledningen. Detta 
genomsyrar hela verksamheten. På någon av sektionerna var det 17 nationaliteter, enligt 
personalchefen.  

Kultur: 

Vid intervjun med professorn fick vi veta att det finns ca 20 olika nationaliteter bland hans 
forskningsmiljös medarbetare. Där är kulturen väldigt blandad. Bibliotekarien svarade att det 
finns fem olika nationaliteter bland hennes medarbetare, d.v.s. det är en relativ blandad kultur. 
 

Merparten av alla anställda på Högskolan i Halmstad har en akademisk utbildning, säger 
personalchefen. Det är väldigt få som inte har det och i så fall förekommer det bland vissa 
administrativa tjänster som institutionssekreterare, lokalvård och vaktmästeri. I övrigt har 
merparten en akademisk bakgrund, då det är ett krav för bl.a. lärare. För gästlärare kan det 
vara andra krav, de ska i alla fall ha en ämneskunskap. På Högskolan i Halmstad har man 
olika utbildningar som man erbjuder personalen; ledarskaputbildningar, arbetsrätt att ha 
statligt anställda och sekretessutbildningar. Ska man vara universitetslektor krävs det att man 
är disputerad. Sedan kan man undanta och ändå få ett lektorat om man anses ha sådana 
erfarenheter och kunskap så att man kan prövas likvärdigt och få ett lektorat. Men alla 
lärarpositioner är väldigt styrda över vilken kompetens de ska besitta för att få dem, menar 
personalchefen.  

Profession: 

Personalchefen på Högskolan i Halmstad säger att det inte finns några tydliga skillnader på 
belöningar när det gäller utbildningsnivå i organisationen, utan det blir i så fall en inriktning 
på en kompetensutveckling. Exempelvis blir det olika form av kompetensutveckling beroende 
på vilken utbildningsnivå den anställde har. Så den som inte har en akademisk utbildning 
beroende på vad man jobbar med behöver andra kompetensutveckling än de som har det, 
menar personalchefen, men normalt är att man har en akademisk bakgrund.  
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Professorn har utbildningen Teknologie doktor och bibliotekarien Fil. mag. i biblioteks- och 
informationsvetenskap.  
 

Personalchefen på Högskolan i Halmstad säger att nu när det är svårt på arbetsmarknaden 
märker högskolan en stor skillnad på antalet ansökningar som kommer in. Till t.ex. en 
bibliotekarietjänst kan det komma in 250 st. ansökningar vid en annonsering. Det ser olika ut 
beroende på tjänst, men i helhet får man in många ansökningar. Då de får in mycket 
ansökningar känns det inte svårt att rekrytera kompetent folk, menar personalchefen. 
Högskolan i Halmstad har inte ett implicit belöningssystem och skillnad i belöning till de som 
har tjänsten det söks mest respektive minst till kan inte mätas på det sättet.  

Marknadsmakt: 

 
De främsta konkurrenter vid rekrytering på Högskolan i Halmstad är alla andra högskolor och 
universitet, menar personalchefen. När det gäller den tekniska och administrativa personalen 
är marknaden stor, men när det gäller läraranställningar som lektorer och professorer så är 
endast andra lärosäten konkurrenter.  
Professorn valde att arbeta just på Högskolan i Halmstad eftersom han tyckte att det var en 
utmaning att bygga upp en ny verksamhet. Bibliotekarien har tidigare arbetat på folkbibliotek 
respektive sjukhusbibliotek men var nyfiken på att arbeta på ett högskolebibliotek då hon 
menar att jobbet innebär en spännande möjlighet att få arbeta med studenters   
informationskompetens.    
 

På Högskolan i Halmstad, där marknadsmakten är väldigt olika beroende på tjänster, anser 
personalchefen att kompetensutveckling är viktig för att få de anställda att prestera bättre på 
arbetsplatsen. Hon menar att man försöker skapa en bra och sund arbetsmiljö genom att 
sammansätta arbetsgrupper som fungerar och ha bra ledarskap. För att motivera de anställda 
har man generösare semesterregler och sjukvårdsförmåner. De anställda på Högskolan i 
Halmstad har möjlighet att påverka sina egna belöningar genom att påverka sin egen 
prestation. Detta genom att vidareutveckla sig och för det har högskolan generösa erbjudande, 
i form av bl.a. kurser och seminarier, som de själva får välja mellan enligt personalchefen. 

Individualitetens motiverande betydelse: 

Vid intervju svarade bibliotekarien att hon inte känner till belöningssystemets syfte men att 
hon utgår ifrån att det handlar om önskemål om effektivitet och kreativitet. På samma fråga 
svarade professorn att det inte finns något uttalat belöningssystem, mer än ambitionen att sätta 
en rättvis och välförtjänt lön. 
På frågan gällande beröm svarade bibliotekarien att beröm mottas men inte med någon 
särskild intervall, utan snarare i samband med prestationer som motiverar det. Vidare ansåg 
hon att beröm motiverar henne till att prestera bättre på arbetsplatsen. Enligt professorn får 
han beröm någon gång i månaden. 
 

På Högskolan i Halmstad tror personalchefen att personalens preferenser är kortare arbetstid 
och högre lön.  

Information: 

Vid intervju svarade bibliotekarien att andra belöningar som skulle motivera henne bättre är 
intressanta utbildningar, högre lön och extra semesterdagar. Professorn ansåg att han redan är 
maximalt motiverad som det är, men skulle ändå välkomna ett utvecklat belöningssystem. 
Han menar att det inte nödvändigtvis behöver vara pengar utan gärna något som 
uppmärksammar extraordinära individuella eller gruppinsatser.  
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När det gäller hur mycket information företaget har om personalen menar hon att man har en 
central policy, sen är det cheferna ute i verksamheten som har dialoger med sina underställda 
som ska föras hela tiden. 
Både bibliotekarien och professorn svarade att de inte har blivit tillfrågade om deras åsikter 
angående belöningssystemet och om vad som motiverar dem. Bibliotekarien har dock inte 
lämnat några förslag om belöningar till sin chef. Professorn säger att han gärna skulle se att 
nyanställda efter sex månaders arbete fick en ny förhandling om sin lön, för att därigenom 
kunna se till att de hamnar rätt. Det eftersom den första lönesättningen inte skulle bli så 
avgörande, och ibland avundsjukframkallande. Han menar dock att en sådan princip inte har 
ansetts vara möjlig, utan att veta varför. 
När det gäller frågan angående kollektivavtal eller individbaserade belöningar föredrar 
bibliotekarien kollektivavtal, men med möjlighet till t.ex. individuell löneförhandling. På 
samma fråga svarade professorn att han kan tänka sig belöningar både på individnivå, på 
gruppnivå och på ”alla anställda”-nivå. Om en grupp varit särskilt framgångsrik på att 
generera intäkter (t.ex. externa forskningsmedel) skulle det finnas utrymme för att höja 
lönerna för den gruppen. Han menar att det i så fall skulle vara helt klart kvalitetsutvecklande. 
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6 Analys 
 

Här gör vi en analys av den jämförande fallstudien för att pröva om våra hypoteser angående 
grad av individualitet i belöningssystem förkastas eller inte förkastas. 

 
 

6.1 Legala och institutionella hinder 
Vår modell (se figur 3.3, sid. 25) säger att det finns legala och institutionella hinder för 
individualiteten i ett företags belöningssystem.  
 
Kollektivavtal är en typ av legalt hinder. Kollektivavtalen, som innehåller regler om löner, 
arbetstider och ersättningar (Göransson & Holmgren, 2006), påverkar alla företagens 
belöningssystem på ett eller annat sätt. McDonald’s belöningssystem påverkas av 
kollektivavtal på sådant sätt att det styr lönesättningen. Detsamma gäller Elgigantens 
belöningssystem. Belöningssystemet på Högskolan i Halmstad, som är en offentlig 
verksamhet, påverkas mer av kollektivavtalen då de är helt reglerade av dessa.  
 
Även institutionen påverkar samtliga företags belöningar och organizational justice spelar stor 
roll. I teorin nämnde vi att rättvisa på arbetsplatsen har ett starkt inflytande på många aspekter 
av människors välbefinnande (Liao & Tai, 2006), vilket bekräftades av samtliga respondenter. 
Fallföretagen är väldigt noga med att belöna de anställda på samma position likvärdigt i 
förhållande till varandra och med att inte särskilja vissa personer.  
Belöningssystemets institutionella hinder beror på vad företaget har för policy. Som tidigare 
nämnt är Elgigantens policy avseende belöningssystem att man inte får ta emot varor och 
tjänster från leverantörer som inte är godkända samt att personalen inte får ta emot mutor. 
Därför är personalens möjligheter till att förbättra sina egna resultat, för att erhålla belöningar, 
begränsade. På Högskolan i Halmstad finns ingen egen policy men däremot pågår 
värdegrundsdiskussioner där man tydligt jobbar med frågor om moral och etik. Inte heller på 
McDonald’s finns någon speciell policy avseende belöningssystem men belöningarna ska 
vara rättvisa.  
 
Tabell 6.1. Sammanfattning av delanalys ”Legala och institutionella hinder” 
Fall McDonald’s Elgiganten Högskolan i Halmstad 
Legala hinder Kollektivavtal styr 

lönesättningen. 
Kollektivavtal styr 
lönesättningen. 

Helt reglerade av 
kollektivavtal. 

Institutionella 
hinder 

Rättvisa belöningar. Policy avseende 
belöningssystem som 
bl.a. är emot mutor. 

Värdegrundsdiskussioner 
där man tydligt jobbar 
med frågor om moral och 
etik. 

 
Då det finns legala och institutionella hinder för individualiteten i belöningssystemen på 
samtliga fallföretag förkastas inte vår hypotes om att lagen och institutionen utgör hinder för 
belöningssystemets individualitet. 
 

6.2 Hierarkisk nivå 
Enligt vår modell (figur 3.3) ökar graden av individualitet i ett belöningssystem med de 
hiearkiska positionerna i företaget. Wolvén (2000) beskriver att olika individer befinner sig på 
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olika nivåer i Maslows erkända behovshierarki, därmed ska en organisation använda sig av 
olika faktorer för att motivera de anställda. Det högsta behovet i behovshierarkin är behov av 
självförverkligande som syftar på människans önskan om att ständigt utveckla sig själv och 
sina egna förmågor (Wolvén, 2000). För att fullborda detta behov försöker en anställd ständigt 
sträva efter en högre position. Beroende på vilken hierarkisk position de anställda har befinner 
de sig förmodligen på olika nivåer i behovshierarkin.  
 
När det gäller lön som belöning menar Nilsson & Ryman (2005) att personlig löneutveckling 
är en variant av den individuella lönesättningen. Den kan beskrivas som ett trappsystem där 
arbetskraven ökar ju högre upp i trappan man kommer. Personlig löneutveckling fokuserar på 
arbetskraven, systemet tar endast hänsyn till vad medarbetarna gör och inte hur de gör det. 
 
Många belöningar bestäms av vilken nivå i företagets hierarki den anställde befinner sig på 
(Byars & Rue, 2000).  Enligt Holmberg (2009) är individuella belöningar mer förekommande 
i de högre positionerna. Då restaurangchefen på McDonald’s lägger ner mer tid på att prata 
med anställda med högre positioner känner han till preferenserna hos dem bättre. Därför är 
belöningarna mer individuella för anställda som är högre upp i hierarkin. Detta förhållande 
råder också på Högskolan i Halmstad. Ett exempel är de anställdas arbetstider, då 
administrativ personal endast har en liten möjlighet att styra sina arbetstider medan lärare har 
stor frihet att lägga upp sitt schema. Lokalvårdarna som är bland de lägre positionerna har 
däremot inga sådana möjligheter. Detta verkar stämma med verkligheten då vi genom 
intervjuerna fick reda på att professorn bl.a. fick gå på personalmiddagar, medan 
bibliotekarien inte fick någon annan belöning utöver den vanliga månadslönen och beröm. På 
Elgiganten, där man för det mesta tillämpar bonussystem, finns det i stort sett inga variationer 
i belöningar mellan positionerna.  
 
Tabell 6.2. Sammanfattning av delanalys ”Hierarkisk nivå” 
Fall McDonald’s Elgiganten Högskolan i Halmstad 
Hierarkisk 
nivå 

Restaurangchefen 
lägger ner mer tid på 
att prata med anställda 
med högre positioner. 

Hierarkin är ganska 
platt, därav finns det i 
stort sett inga 
variationer i 
belöningar mellan 
positionerna.  
 

Anställda med högre 
positioner har mer 
möjlighet till flexibla 
arbetstider. 

   
På företag där det finns många olika nivåer, såsom Högskolan i Halmstad och McDonald’s, 
stiger graden av individualitet i belöningssystem med hierarkisk nivå. Hierarkin på Elgiganten 
är ganska platt vilket innebär att vi inte kan koppla hierarkisk nivå med de anställdas 
belöningar.  
 
Därmed förkastas inte vår hypotes om att graden av individualitet ökar med hierarkisk nivå. 
 

6.3 Kostnad 
I vår modell (figur 3.3) innebar en hög grad av individualitet i belöningssystemet även en hög 
kostnad för verksamheten. Holmberg (2009) menar att det skulle vara mycket resurskrävande 
för en chef om varje individ utvärderades separat. 
Smith et al (2002) skriver att utförandet av ett belöningssystem är ett strategiskt beslut och 
avsikten med det är att påverka dem som belönas. Företaget vill skapa motivation för de 
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anställda genom belöning, så de kan utföra sina uppgifter bättre och därmed stärka 
verksamheten (Smith et al, 2002). 
Det är avgörande att utforma ett effektivt belöningssystem där prestationer kopplas till 
företagets mål. Ett belöningssystem är misslyckat om de anställdas beteende och engagemang 
inte påverkas, därmed ökar företagets kostnader utan att något åstadkoms i gengäld (ibid.). 
 
Belöningssystemets kostnader beror bland annat på hur mycket tid som läggs ner på det. 
Enligt restaurangchefen på McDonald’s ska belöningssystemet generera, det är också syftet 
med belöningssystemet. Liknande tyckte även personalchefen på Elgiganten som menar att ju 
större bonus en anställd får desto mer har han tjänat in till företaget, då man tillämpar 
bonussystem. Han menar att belöningssystemet ska driva företaget framåt. 
Svensson (2001) skriver att belöningssystem finns på alla arbetsplatser. Enligt personalchefen 
på Högskolan i Halmstad tillämpar man inte belöningssystem på samma sätt som i den privata 
sektorn, men belöningar finns och dessa ska tillföra verksamheten någonting tillbaka. Bland 
annat ska det öka på konkurrenskraft och kompetensnivå. 

 
Tabell 6.3. Sammanfattning av delanalys ”Kostnad” 
Fall McDonald’s Elgiganten Högskolan i Halmstad 
Kostnad Belöningssystemet ska 

generera. 
Belöningssystemet ska 
driva företaget framåt. 

Belöningar ska tillföra 
någonting tillbaka till 
verksamheten. 

 
Samtliga företags belöningar är kopplade till prestationen. Detta stärker vår modell då 
samtliga respondenter tyckte att belöningssystemet ska vara lönsamt, vilket alltså innebär att 
belöningarna är begränsade av budgeten.  
 
Därmed förkastas inte vår hypotes om att det blir mer kostsamt för företaget ju högre grad av 
individualitet det är i belöningssystemet. 
 

6.4 Kultur 
Vår modell (figur 3.3.) visar att graden av individualitet i belöningssystem påverkas av 
kulturen i företaget på sådant sätt att ju större kulturell mångfald det är bland de anställda, 
desto högre grad av individualitet i företagets belöningssystem. 
 
På samtliga fallföretag har man en kulturell mångfald. På McDonald’s gäller det dock endast 
anställda med lägre positioner. På Elgiganten är hierarkin ganska platt och majoriteten av 
befattningarna är lagerarbetare och försäljare, där kulturen är väldigt mångfaldig, vilket det 
inte är bland ledningen. Högskolan i Halmstad däremot har en diversifierad kultur bland de 
anställda. Nationaliteterna är relativt blandade på alla positioner. På forskningsmiljön där 
professorn arbetar är nationaliteterna väldigt blandade, dock är det inte alls lika blandat bland 
professorer. Inte heller bland bibliotekarierna, som är på en lägre nivå, är kulturen lika 
diversifierad. Däremot bland lokalvårdare, som också är på en lägre nivå, är nationaliteterna 
många. 

 
Tabell 6.4. Sammanfattning av delanalys ”Kultur” 
Fall McDonald’s Elgiganten Högskolan i Halmstad 
Kultur Kulturell mångfald 

bland anställda med 
lägre positioner. 

Kulturell mångfald 
bland anställda med 
lägre positioner. 

Nationaliteterna är 
relativt blandade på alla 
positioner. 
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McDonald’s och Elgiganten har endast en blandad kultur bland de lägre positionerna, där 
graden av individualitet är låg, och på Högskolan i Halmstad ser det olika ut bland nivåerna. 
Därför förkastas vår hypotes om att ju fler nationaliteter det finns inom samma position i ett 
företag desto högre grad av individualitet i dess belöningssystem. 
 

6.5 Profession 
Även profession har betydelse för graden av individualitet i belöningssystem, enligt vår 
modell (figur 3.3). Vår hypotes säger att belöningssystemet är mer individuellt på 
arbetsplatser där det krävs högre nivå av profession. 
 
Akademisk utbildning har ingen betydelse vid rekrytering på McDonald’s och på Elgiganten. 
Detta eftersom man inte har någon användning av det på arbetsplatserna. Så där belönas inte 
en anställd med högre utbildning annorlunda. Däremot får de anställda interna utbildningar på 
företagen, och detta gäller alla på de olika positionerna. På Högskolan i Halmstad krävs en 
akademisk utbildning för merparten av tjänsterna. Här belönas anställda med en akademisk 
utbildning annorlunda då de får andra typer av kompetensutveckling än de som inte har en 
utbildning. Exempelvis får professorn, som har en högre utbildning än bibliotekarien, gå på 
personalmiddagar och konferenser. 
 
Tabell 6.5. Sammanfattning av delanalys ”Profession” 
Fall McDonald’s Elgiganten Högskolan i Halmstad 
Profession Akademisk utbildning 

har ingen betydelse vid 
rekrytering.  

Akademisk utbildning 
har ingen betydelse 
vid rekrytering. 

Merparten av tjänsterna 
kräver en akademisk 
utbildning. 

 
Detta säger att akademisk utbildning inte är lika viktig på alla företag och där existensen av 
profession inte spelar någon roll utgör det ingen skillnad i belöningar. Däremot på företag där 
merparten av tjänsterna kräver en akademisk utbildning är det en större variation på 
belöningar från position till position.  
 
Därmed förkastas inte vår hypotes om att belöningssystemet är mer individuellt på 
arbetsplatser där det krävs högre nivå av profession. 
 

6.6 Marknadsmakt 
Vår modell (figur 3.3) visar att graden av individualitet i belöningssystem även påverkas av 
företagets marknadsmakt. I en bransch där utbudet av arbetskraft är mycket stort har företagen 
en dominerande ställning när det gäller anställning av personal. Detta innebär att ledningen i 
ett företag inte behöver anstränga sig lika mycket för att hitta, behålla och motivera de 
anställda. Därför kan vi anta att ju större marknadsmakt ett företag har gentemot de anställda, 
desto lägre grad av individualitet är det i dess belöningssystem. 
 
McDonald’s som har minst grad av individualitet i belöningssystemet får in flest 
jobbansökningar till de lägre tjänsterna, omkring tusen stycken årligen, jämfört med 
Elgiganten och Högskolan i Halmstad. Elgiganten får i snitt in ett CV om dagen, medan 
högskolan oftast får in jobbansökningar i samband med annonsering av tjänster. Detta visar 
att marknadsmakten är större på McDonald’s där utbudet av arbetskraft är störst. Högskolan i 
Halmstad, som har hög grad av individualitet i belöningssystem, får in många ansökningar till 
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de lägre positionerna men inte lika många till de högre tjänsterna. Alltså har högskolan i stort 
sett mindre marknadsmakt än de andra två företagen.  
Vid rekrytering har Högskolan i Halmstad mindre konkurrenter än de andra två företagen när 
det gäller de högre tjänsterna, såsom lärartjänsterna. Andra högskolor och universitet finns 
endast på andra orter, vilket innebär att konkurrensen vid rekrytering av personal inte är lika 
stor som vid rekrytering till de lägre tjänsterna. McDonald’s och Elgiganten har störst 
konkurrens vid rekrytering då deras konkurrenter i stort sett är alla butiker, vilket tyder på 
liten marknadsmakt.  
Säljledaren och lagermedarbetaren på Elgiganten valde att arbeta just där eftersom de var 
intresserade av elektronikbranschen. Däremot kan de arbeta på vilken elektronikbutik som 
helst, då det innebär samma arbetsuppgifter. Detsamma gäller bibliotekarien som även har 
arbetat på stadsbibliotek och sjukhusbibliotek. Professorn däremot har inte lika många 
arbetsplatser att välja mellan, när det gäller på en och samma ort, om han ska arbeta som 
professor. De enda alternativen är andra högskolor och universitet på anda orter. 
 
Tabell 6.6. Sammanfattning av delanalys ”Marknadsmakt” 
Fall McDonald’s Elgiganten Högskolan i Halmstad 
Arbetskraftsutbud 
 

Får in omkring tusen 
jobbansökningar 
årligen. 

Får i snitt in ett CV 
om dagen. 

Får oftast 
jobbansökningar i 
samband med 
annonsering av tjänster. 

Konkurrens Stor konkurrens vid 
rekrytering av 
personal då man 
konkurrerar med de 
flesta butiker. 

Stor konkurrens vid 
rekrytering av 
personal då man 
konkurrerar med de 
flesta butiker. 

Mindre konkurrens vid 
rekrytering till de högre 
tjänsterna, såsom 
professorer, än till de 
lägre tjänsterna, såsom 
bibliotekarier. 

 
Detta tyder på att Elgiganten och McDonald’s har stor marknadsmakt gentemot sina anställda 
då de inte har svårt att hitta ny personal, eftersom arbetsuppgifterna inte kräver någon speciell 
utbildning. På Högskolan i Halmstad, däremot, kräver merparten av arbetsuppgifterna en 
akademisk utbildning, vilket tyder på att högskolan inte har någon stor marknadsmakt. De kan 
inte hitta ny personal, till de flesta tjänsterna, lika enkelt som de andra två fallföretagen.  
 
Därmed förkastas inte vår hypotes om att ju högre marknadsmakt ett företag har desto lägre 
grad av individualitet i dess belöningssystem. 
 

6.7 Individualitetens motiverande betydelse 
Vår modell (figur 3.3) visar att ledningens uppfattning av individualitetens betydelse för de 
anställdas motivation är avgörande för hur individualiserat ett belöningssystem är. Detta kan 
även påverkas av företagets marknadsmakt, då vi antog att ju större marknadsmakten är desto 
mindre är individualitetens motiverande betydelse. 
Nilsson (2000) skriver att de anställdas individuella förmågor vanligtvis bestäms subjektivt av 
chefen. Det som mäts är de anställdas beteenden och egenskaper såsom initiativförmåga, 
samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga etc. Varje individs lön bestäms av arbetets 
svårighetsgrad, prestationer och duglighet samt efterfrågan på arbetsmarknaden (ibid.). 
 
Enligt Cacioppe (1999) anser chefer på organisationer att belöning och uppskattning är 
viktiga element i motivationsprocessen av anställda. 
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Det är svårt att bedöma hur denna faktor påverkar graden av individualitet i ett 
belöningssystem av de uppgifter vi fick in. Men då restaurangchefen på McDonald’s, där 
graden av individualitet är låg, inte tyckte att belöningar är ett måste betyder det även att 
individualitetens motiverande betydelse inte är särskild stor. Personalchefen på Elgiganten 
tyckte däremot att hans uppgift är att få personalen motiverade och engagerade, vilket tyder 
på att individualitetens motivation betyder mycket. I och med att personalen på Högskolan i 
Halmstad, där det är en hög grad av individualitet i belöningssystem, har möjlighet att 
påverka sina belöningar genom att se över den egna prestationen innebär det även här att 
individualitetens motiverande betydelse är stor. 
 
Tabell 6.7. Sammanfattning av delanalys ”Individualitetens motiverande betydelse” 
Fall McDonald’s Elgiganten Högskolan i Halmstad 
Individualitetens 
motiverande 
betydelse 
 

Restaurangchefen 
anser att belöningar 
inte är ett måste. 

Personalchefens 
anser att det är hans 
uppgift att få 
personalen 
motiverade och 
engagerade. 

Personalen har 
möjlighet att påverka 
sina belöningar genom 
att se över den egna 
prestationen. 

 
Därmed förkastas inte vår hypotes om att ju mer belöningssystemets utformare värderar 
individualitetens motivation desto högre grad av individualitet i belöningssystem.  
 

6.8 Information 
Enligt vår modell (figur 3.3) påverkas belöningssystemets grad av individualitet av hur 
mycket information utformaren har om de anställdas preferenser. Ju mer man vet om varje 
individ desto större är möjligheten att veta vad varje person motiveras av.  
Byars & Rue (2000) menar att belöningssystemets utformare måste veta vad de anställda 
värdesätter för att belöningarna ska kunna vara individanpassade. På Högskolan i Halmstad, 
där graden av individualitet i belöningssystemet är högt, hålls det mest utvecklingssamtal med 
de anställda.  Även på Elgiganten, som är ett medelfall, hålls samtal om belöningssystemet 
med de anställda, men dock endast vid revidering. På McDonald’s däremot, där graden av 
individualitet i belöningssystemet är låg, förs det inte alls dialoger med de anställda för att ta 
reda på deras preferenser. 
 
Tabell 6.8. Sammanfattning av delanalys ”Information” 
Fall McDonald’s Elgiganten Högskolan i Halmstad 
Information 
 

Inga dialoger förs med 
de anställda om deras 
personliga preferenser. 

Samtal om 
belöningssystemet 
sker endast vid 
revidering. 

Utvecklingssamtal med 
de anställda sker 
löpande. 

 
Detta innebär att vår hypotes, om att ju mer information företaget har om de anställdas 
preferenser desto mer individualiserat kan belöningssystemet vara, inte förkastas.  
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7 Slutsatser 
 

I detta avslutande kapitel kopplas resultatet från teorin och analysen till uppsatsens 
frågeställning samt kommer egna funderingar kring problemet. Avslutningsvis presenteras 
förslag till fortsatt forskning. 

 
 

7.1 Sammanfattning 
Syftet med vår undersökning var att komma fram till varför företag inte har ett 
belöningssystem som är helt individualiserat. Därför ville vi ta reda på vilka faktorer som 
hindrar individualiteten i belöningssystemet. 
 
Vår frågeställning var: Vilka faktorer påverkar graden av individualitet i ett företags 
belöningssystem? 
 
För att ta reda på svaret gjorde vi en jämförande fallstudie med tre företag; McDonald’s, 
Elgiganten och Högskolan i Halmstad, där man har olika av grad individualitet i 
belöningssystem. Vi genomförde intervjuer med både personalchefer och medarbetare på 
Elgiganten och Högskolan i Halmstad, på McDonald’s fick vi dock endast möjlighet att 
intervjua restaurangchefen. Uppgifterna vi fick från samtliga respondenter utgjorde sedan 
underlag för våra slutsatser. 
 

7.1.1 Vår modell 
För att kunna ge svar på vår frågeställning har vi i teorin illustrerat en modell (figur 3.3) som 
består av olika faktorer som kan påverka graden av individualitet i belöningssystem. Bland 
annat visar vår modell att legala och institutionella hinder påverkar graden av individualitet i 
ett företags belöningssystem. Dessa hinder kan vara i form av lagstiftning, kollektivavtal och 
policy avseende belöningar.  
Modellen visar att hierarkisk nivå påverkar belöningssystemet på sådant sätt att graden av 
individualitet i belöningssystem ökar med hierarkisk position i företaget. Anställda med högre 
positioner får sannolikt fler möjligheter att påverka belöningarnas utfall. 
Enligt vår modell är kostnad kanske den främsta faktorn som hindrar individualiteten i ett 
företags belöningssystem, då man vill att verksamheten ska vara lönsam. Om man hade 
belönat med hänsyn till preferenserna hos varje anställd skulle det vara mycket 
resurskrävande för företaget. 
Kultur är en faktor som påverkar belöningssystemets individualitet eftersom det innebär 
livsmönster, såsom värderingar och institutioner, vilket kan se olika ut beroende på 
nationalitet. Ju större kulturell mångfald det är bland de anställda desto högre grad av 
individualitet är det i företagets belöningssystem, då det finns fler preferenser att anpassa 
belöningarna till.  
Enligt vår modell har profession betydelse för graden av individualitet i belöningssystem på 
sådant sätt att belöningssystemet är mer individuellt på arbetsplatser där det krävs högre nivå 
av profession. 
Modellen visar att graden av individualitet i belöningssystem även påverkas av företagets 
marknadsmakt. Ett företags marknadsmakt gentemot sina anställda beror på utbud av 
arbetskraft och konkurrens vid rekrytering.  



53 
 

Modellen visar även att ledningens uppfattning av individualitetens motiverande betydelse är 
avgörande för hur individualiserat ett belöningssystem är. Detta kan i sin tur påverkas av 
företagets marknadsmakt. 
Enligt vår modell påverkas belöningssystemets grad av individualitet av hur mycket 
information utformaren har om de anställdas preferenser. Belöningssystemets individualitet är 
större ju mer arbetsgivaren känner till om de anställda, då belöningarna kan anpassas mer till 
deras preferenser. 
 

7.2 Slutsatser och reflektioner 
I stycke 4.2 ”Urval” redogjorde vi för vi valet av fallföretag. Våra antaganden var att 
McDonald’s och Högskolan i Halmstad har låg respektive hög grad av individualitet i 
belöningssystem, medan Elgiganten var ett medelfall. Detta visade sig stämma väldigt bra 
med det vi kom fram till i vår analys. 
 
Enligt våra hypoteser från kapitel 3.7 ”Modell på graden av individualitet i belöningssystem” 
finns det faktorer som på olika sätt påverkar graden av individualitet i företagens 
belöningssystem. Utifrån vår analys kan vi se faktiska samband mellan vissa faktorer och 
belöningssystemets individualitet. 
Således har vi fått fram indikationer på svaret på vår fråga om vilka faktorer som påverkar 
graden av individualitet i ett företags belöningssystem. 
  
Nedan kommer en sammanfattning av våra slutsatser som vi har dragit utifrån den empiriska 
analysen i tabell 7.1. 
 
 
 
Tabell 7.1. Sammanfattning av slutsatser 
Legala och 
institutionella hinder 

Då det finns legala och institutionella hinder för individualiteten i 
belöningssystemen i samtliga fallföretag förkastas inte vår hypotes 
om att lagen och institutionen utgör hinder för belöningssystemets 
individualitet. 
 

Hierarkisk nivå Eftersom graden av individualitet i belöningssystem stiger med 
hierarkisk nivå på företag med många olika positioner förkastas 
inte vår hypotes om att graden av individualitet ökar med 
hierarkisk nivå. 
 

Kostnad Då belöningarna är begränsade av budgeten i samtliga fallföretag 
förkastas inte vår hypotes om att det blir mer kostsamt för 
företaget ju högre grad av individualitet det är i 
belöningssystemet. 
 

Kultur McDonald’s och Elgiganten har en blandad kultur endast bland de 
lägre positionerna, där graden av individualitet är låg, och på 
Högskolan i Halmstad ser det olika ut bland nivåerna. Därför 
förkastas vår hypotes om att ju fler nationaliteter det finns inom 
samma position i ett företag desto högre grad av individualitet i 
dess belöningssystem. 
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Profession Vår hypotes om att belöningssystemet är mer individuellt på 
arbetsplatser där det krävs högre nivå av profession förkastas inte 
eftersom vi kom fram till att variationen på belöningar är större på 
arbetsplatser där det krävs en akademisk utbildning. 
 

Marknadsmakt Eftersom vi kom fram till att företag med stor marknadsmakt inte 
behöver anstränga sig för att hitta och behålla personal förkastas 
inte vår hypotes om att ju högre marknadsmakt ett företag har 
desto lägre grad av individualitet är det i dess belöningssystem. 
 

Individualitetens 
motiverande betydelse 

Vi kom fram till att hos företag där graden av individualitet i 
belöningssystem är låg värderas belöningars effekter också lågt, 
därför förkastas inte vår hypotes om att ju mer belöningssystemets 
utformare värderar individualitetens motivation desto högre grad 
av individualitet är det i företagets belöningssystem. 
 

Information Då vi kom fram till att företag med hög grad av individualitet 
känner till de anställdas preferenser mer, förkastas inte vår 
hypotes om att ju mer information företaget har om de anställdas 
preferenser desto mer individualiserat kan belöningssystemet vara.  
 

 
Utifrån resonemangen ovan kan vi säga att vi genom vår undersökning fått in relevant data 
som hjälpt oss att svara på vår frågeställning. 
 
Vår slutsats är således att graden av individualitet i ett företags belöningssystem påverkas av 
dessa faktorer: legala och institutionella hinder, hierarkisk nivå, kostnad, profession, 
marknadsmakt, individualitetens motiverande betydelse och information. 
 
Analysens resultat visade att nästan alla hypoteser om faktorerna gav en sann bild av 
verkligheten. Endast hypotesen om kultur förkastades. 
 
Gatu (2006) menar att lagstiftning och kollektivavtalsförhandlingar begränsar möjligheterna 
för företag att införa mer av rörliga belöningar. Även institutionerna begränsar och reglerar 
utdelningen av belöningar (Scott, 2001). 
Vi fann samband mellan legala och institutionella hinder och grad av individualitet i 
belöningssystem. Förklaringen till detta kan vara att belöningssystemets utformare styrs av 
lagar och regler angående vilka belöningar som får ges ut. Särskilt bland offentliga 
verksamheter är lagen ett stort hinder när det gäller att belöna de anställda då allting måste 
godkännas av staten. En annan orsak kan vara att institutionerna i Sverige är mer konsekventa 
än i vissa andra länder. En del belöningar, exempelvis i form av nöjen, förekommer naturligt i 
andra länder medan det kan vara helt förbjudet i Sverige. Ett exempel på detta är öldrickande 
på jobbet, vilket är fullt lagligt i Danmark men som i Sverige kan anses vara tabu då det är 
något olagligt. 
 
Många belöningar bestäms av vilken nivå i företagets hierarki den anställde befinner sig på 
(Byars & Rue, 2000). Enligt Holmberg (2009) är individuella belöningar mer förekommande i 
de högre positionerna.  
Sambandet mellan hierarkisk nivå och grad av individualitet i belöningssystem stämde med 
vår hypotes. Detta tror vi beror på att anställda på de högre nivåerna kräver mer ersättning då 
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de har mer ansvar och då deras arbetsuppgifter väger mer. Ett exempel kan vara att en 
avdelningschef ska se till och planera så de underställda kan jobba på ett så effektivt sätt som 
möjligt, medan personalens uppgift bara är att följa planen som har satts upp av 
avdelningschefen.  
 
Även om individbaserade organisatoriska belöningssystem har visat sig vara framgångsrika 
medför de betydande kostnader (Pearce, Branyiczki & Bakacsi 1994). 
Vi fann samband mellan graden av individualitet i belöningssystem och en ökad kostnad, 
vilket stämde med det förväntade resultatet. Detta tror vi beror på, såsom Byars och Rue 
(2000) samt Holmberg (2009) menar, att det är tidskrävande och kostsamt med arbete för att 
anpassa belöningar till varje individs önskemål.  
 
Gatu (2006) menar att belöningssystemet måste ta hänsyn till värderingar som växt fram i en 
omgivning och den gällande traditionen. Vissa former av belöningar är mer lämpliga i vissa 
kulturer än i andra (Wright 2010). Dock fick vi inget samband mellan kultur och graden av 
individualitet i belöningssystem. Orsaker till det kan bl.a. vara att människor från andra 
kulturer, speciellt äldre, arbetar där utbildning inte är något krav. Detta eftersom deras 
utländska examen kanske inte gäller i Sverige eller så har de helt enkelt ingen utbildning.  
 
Enligt vår modell (figur 3.3) har professionen en betydande roll för graden av individualitet i 
belöningssystem. Detta stämde även i verkligheten. Tänkbara orsaker kan vara att alla inte 
kan få en tjänst där akademisk utbildning krävs, då däremot alla kan få en tjänst där utbildning 
inte är något krav. Därmed är det inte lika många som kan söka till tjänsten där någon specifik 
utbildning krävs. En annan orsak kan vara att de som har en hög utbildning ser det som en 
investering, d.v.s. de har lagt ut så många år på utbildningen för att senare få ett bra arbete 
med bra ersättning i gengäld. Dessa personer är attraktiva för företag som söker personal med 
hög kompetens och när de väl har blivit anställda vill företagen behålla dem. Därför är det 
mycket troligt att belöningarna för dessa personer är mer anpassade till de individuella 
preferenserna. 
 
Graden av individualitet kan påverkas av företagets marknadsmakt. Exempelvis är 
marknadsmakten låg där det råder brist på arbetskraft och efterfrågan på kompetent personal 
är stor, vilket leder till att löner och andra belöningar stiger (Gatu, 2006).  Detta samband 
stämde även i verkligheten. Förklaring till varför marknadsmakten har sådan påverkan på 
belöningssystemets individualitet kan vara just utbud av arbetskraft och antalet konkurrenter. 
För personal som har en tjänst där efterfrågan på arbetskraft är stor har företaget stor 
marknadsmakt gentemot dessa. Företaget kan då lätt hitta ny personal. Detsamma gäller vid 
konkurrens. Har företagen få konkurrenter för tjänsterna har de en stor marknadsmakt 
gentemot sina anställda då de inte kan hitta jobb någon annanstans lika lätt. Därför är det 
troligt att graden av individualitet i belöningssystem är låg på dessa företag då de inte behöver 
anstränga sig för att behålla personalen. 
 
Enligt vår modell (figur 3.3) påverkar individualitetens motiverande betydelse graden av 
individualitet i belöningssystem. I vår undersökning fann vi ett samband som stämde med vår 
hypotes. Förklaringen till detta kan vara att på företag där individualitetens motiverande 
betydelse är stor läggs det ner mer ansträngning för att tillfredställa individens preferenser, på 
sätt blir det alltså en högre grad av individualitet i företagets belöningssystem. 
 
För att belöningarna ska vara individanpassade måste företagen veta vad de anställda 
värdesätter, alltså måste man ta reda på vilka preferenser de anställda har (Byars & Rue, 
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2000). Utifrån resultaten från vår undersökning fann vi samband mellan information och 
graden av individualitet i belöningssystem. Orsaken till detta tror vi grundar sig i att en chef 
måste känna till varenda anställds preferenser för att kunna utforma ett belöningssystem som 
är helt individuellt. 
 
Även om den större delen av resultaten från undersökningen visade sig stämma med teorin är 
det dock oklart om våra slutsatser är rättvisa. Då vi inte fick möjligheten att intervjua anställd 
personal på McDonald’s fick vi utgå från endast restaurangchefens svar. Eftersom vi valde att 
undersöka tre fallföretag innebär det att svaret från respondenterna från det tredje företaget 
kan vara avgörande om de andra två hade samma svar. Därför är vi medvetna om att våra 
slutsatser kan vara felaktiga då vi inte fått in data som kan fånga upp perspektiven från alla tre 
företag, både från chefer och från personal. 
En lösning till problemet hade kunnat vara att intervjua personal från andra McDonald’s 
restauranger. Vi övervägde detta men i slutändan bestämde vi oss för att inte göra intervjuerna 
då vi inte skulle kunna ställa svaren från anställda på andra McDonald’s restauranger mot 
restaurangchefens svar. Den jämförande fallstudien hade varit mycket felaktigt då anställda på 
andra restauranger inte kan svara för de anställda på just McDonald’s Eurostop. Dessutom är 
utformaren av belöningssystemen på McDonald’s restauranger cheferna på respektive ställe, 
vilket innebär att belöningarna kan se helt olika ut beroende på restaurang. 
 
Eftersom vi hade problem med att hitta relevant litteratur till vår undersökning är vår teori inte 
lika stark som den kunde ha varit om teorin var mer omfattande. Teorin påverkade även 
intervjufrågorna. Vi tror att vi hade kunnat förbättra våra frågor och fått en bättre 
operationalisering om vi hade haft mer relevant teori som intervjufrågorna kunde ha baserats 
på. Dessutom hade en starkare teori utgjort möjlighet för en enkätundersökning som kan 
fånga upp förhållandet ur medarbetarnas synvinkel bättre. 
 
Vidare hade modellen (figur 3.3) i vår teori kunnat studeras bättre om vi hade fått möjlighet 
att prata med belönings- eller motivationskonsulter. Tyvärr kunde vi inte nå en enda, trots 
försök till kontakt via telefon och e-post.  
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Idag är förståelsen för graden av individualitet i belöningssystem ganska liten och ämnet är 
kanske helt outforskat. Fel val av system har ofördelaktiga effekter för den individuella 
prestationen (Cacioppe, 1999). Därför vill vi få upp intresset hos andra som kan fortsätta med 
forskningen. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka rent konkret hur individualitet i 
belöningssystem skulle kunna användas av chefer för att utveckla och stärka företagen, så att 
toppresultat kan ernås.  
 
Ett annat förslag är att göra en enkätundersökning som tar upp majoriteten av medarbetarnas 
syn på belöningssystemet och som visar hur nöjda de är med belöningarna, d.v.s. huruvida 
belöningarna passar deras preferenser.  
 
Vi har undersökt tre företag som skiljer från varandra när det gäller företagsform och 
belöningssystem. Två av dessa var extremfall och ett var medelfall. Att undersöka andra 
företag hade varit intressant för att se om man kommer fram till samma slutsatser.  
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Bilagor 
 

1 Intervjuguide – frågor till belöningssystemets utformare 
 
Legala och institutionella hinder: 

1. Kan Ni förklara hur kollektivavtal påverkar Ert belöningssystem? Hämnar det Er 
motivationsprocess gentemot de anställda? 

2. Det finns även oskrivna lagar som handlar om moral och etik, innebär detta några 
svårigheter när Ni vill belöna de anställda? 

3. Vad är företagets policy avseende belöningssystem? 
 

Hierarkisk nivå: 
4. Vilka olika positioner finns det i organisationen? 
5. Vilken åldersgrupp är det på de olika positionerna? 
6. Hur länge har de anställda på respektive position jobbat på företaget? 
7. Hur mycket tid lägger Ni på att motivera och prata med de anställda från respektive 

hierarkisk position? 
8. Hur belönar Ni Era anställda från respektive hierarkisk nivå? 

 
Kostnad: 

9. Hur mycket tid per arbetsdag lägger Ni ner på belöningssystemet? 
10. Vad tror Ni att belöningssystemet kostar? 
11. Anser Ni att det är en resursförlust när Ni belönar de anställda?  
12. Hur mycket tid per arbetsdag lägger Ni på icke-monetära belöningar? 
13. Hur belönas de anställda per extra enhet/tjänst de producerar/utför? 

 
Kultur: 

14. Vilka olika folkgrupper finns det bland de anställda inom respektive position? 
 
Profession: 

15. Hur många anställda inom respektive position har en akademisk utbildning? 
16. Har de anställda någon annan form av utbildning, utöver gymnasieutbildning? I vilka 

positioner är detta mest förekommande? 
17. Finns det några skillnader i belöningar som påverkas av utbildningsnivå? På vilket sätt 

skiljer belöningarna? 
 
Marknadsmakt: 

18. Hur många jobbansökningar för respektive position kommer in till företaget årligen? 
19. Hur mycket tid läggs ut för att belöna de som har den tjänsten som det söks mest till, 

respektive minst till? 
20. Vilka konkurrenter har Ni vid rekrytering i de olika befattningarna? 

 
Individualitetens motiverande betydelse: 

21. Vad är Ert syfte med belöningssystemet? 
22. Tycker Ni att belöningssystemet uppfyller detta syfte? 
23. Vilka åtgärder tas för att få de anställda att prestera på arbetsplatsen? 
24. Hur ofta erhåller Era anställda belöningar, utöver den vanliga månadslönen? 
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25. Har de anställda möjlighet att själva välja vilka belöningar de vill ha? 
 
Information: 

26. Pratar Ni med era anställda om belöningar? I så fall hur ofta? 
27. Känner Ni till de anställdas intressen och vad de vill ha för sorts belöningar? 
28. Tar Ni reda på de anställdas synpunkter om belöningssystemet? I så fall hur? 
29. Har Ni fått förfrågan om andra belöningar som för nuvarande inte finns med i 

systemet? 
 

2 Intervjuguide – frågor till anställda 
 

1. Vilken befattning har Ni? 
2. Hur länge har Ni varit anställd på företaget? 
3. Vilken utbildning har Ni? 
4. Varför valde Ni detta företag och denna tjänst? 
5. Känner Ni till företagets syfte med belöningssystemet? 
6. Får Ni beröm från Er chef? I så fall hur ofta? 
7. Hur ofta sker dialoger om belöningar med Er chef? 
8. Erhåller Ni några belöningar, utöver den vanliga månadslönen? I så fall vilka sorts 

belöningar och hur ofta? 
9. Motiverar dessa belöningar Er till att prestera bättre på arbetsplatsen? 
10. Finns det andra belöningar som skulle kunna motivera Er bättre? 
11. Har Ni blivit tillfrågad om Era åsikter angående belöningssystemet och om vad som 

motiverar Er? 
12. Har Ni gett något förslag till belöningssystemets utformare? Anser Ni i så fall att Era 

åsikter påverkar belöningarna? På vilket sätt? 
13. Föredrar Ni kollektivavtal eller helt individbaserade belöningar? På vilket sätt? 
14. Hur blandad är kulturen bland medarbetarna? Vilka nationaliteter finns det bland Era 

medarbetare? 
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