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Sammanfattning 

 

Bakgrund Inom de närmsta tio till femton åren kommer den stora gruppen av 40- och 
tidiga 50-talister att gå i pension. Detta kommer att resultera i en brist på 
arbetstagare och en generationsskiftning på arbetsmarknaden. Att en ny ge-
neration är på väg in på arbetsmarknaden, kan innebära nya krav på arbets-
givaren. Detta medför att företag måste fundera över hur de ska bli mer at-
traktiva. De nya arbetstagarna måste motiveras till att stanna kvar i företa-
get, så även de befintliga. En viktig del är att erbjuda en konkurrensmässig 
kompensation, vilken förutom lön även kan bestå av belöning och förmå-
ner. Belöningssystem kan bidra till att stärka lojaliteten och användas till att 
tillfredsställa både företagets och den anställdes behov.  

Syfte Syftet med studien är att utifrån ett företagsledningsperspektiv utreda belö-
ningssystems utformning och dess roll i att behålla och attrahera arbetstaga-
re. Som en del i diskussionen kring belöningssystems roll i att behålla och 
attrahera arbetstagare, kommer studien även att redogöra för vad företag 
tror om framtida belöningssystem.  

Metod För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metodansats tillämpats. Inter-
vjuer av semistandardiserad och halvstrukturerad kvalitativ karaktär har ge-
nomförts med sex företag inom spridda branscher. 

Slutsats Vi har i denna studie kommit fram till att bonus är den vanligaste typen av 
monetär belöning. Vidare finns det en medvetenhet om att uppskattning är 
viktigt. Det har framkommit att belöningssystem har en viss roll i att attra-
hera och behålla arbetstagare, men att det främst är andra faktorer som in-
verkar. Den största skillnaden som företag märkt av med den nya genera-
tionen är att de inte är lika lojala men att de har ett större engagemang. Fle-
ra av företagen tror att det framöver kan komma att bli vanligare med flex-
ibla förmåner. 
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Abstract 

Background In the forthcoming ten to fifteen years, a large group of people born in the 
40s and 50s will be retired. This will cause a change of generations, which 
will signify a shortage of employees. A new generation entering the labour-
market, can imply new demands on the employer. This means that compa-
nies may need to rethink how to be more attractive to the employees. The 
new generation of employees needs to be motivated in order to stay in the 
company, so also the employees already working in the company. An im-
portant part in this process is to offer a competitive total compensation, 
which beyond the salary can be a reward or a working benefit. Reward sys-
tems may contribute to a stronger loyalty and be used to satisfy both the 
company’s and the employees’ needs.         

Purpose The purpose of this study is to out of a company management perspective 
investigate the design of reward systems, and to investigate reward systems’ 
function in keeping and attracting employees. As a part of the discussion 
about the function reward systems have in keeping and attracting employ-
ees, a statement about how companies imagine future reward systems will 
be made.     

Method In order to achieve the purpose of the study, a qualitative methodology has 
been used. Semi-standardized, half-structured, qualitative interviews have 
been carried out with six companies in different lines of business.  

Conclusion We have in this study come to the conclusion that bonus is the most fre-
quent type of monetary reward. Further, there exists an awareness of the 
importance of appreciation. The study has shown that reward system has a 
part in attracting and keeping the employees, although other factors tend to 
be more important. The main difference companies have noticed with the 
new generation, is that younger people tend to be less loyal but more com-
mitted. Several of the companies believe that flexible benefits will be more 
common in the future.    
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1 Inledning 

Inledningskapitlet börjar med att presentera studiens bakgrund. Utifrån denna bakgrund förs sedan en 
diskussion kring det aktuella problemet, en diskussion som leder till studiens syfte. I detta kapitel återfinns 
även avgränsningar och definitioner av centrala begrepp, samt en disposition. 

1.1 Bakgrund 

Inom de närmaste tio till femton åren kommer många 401- och tidiga 502-talister att gå i 
pension, vilket kommer att resultera i en brist3 på arbetstagare (Lindgren, Lüthi & Fürth, 
2005). Då den nya generationen (704- och 805-talister) har en annorlunda uppväxt gentemot 
sina föregångare och därmed andra värderingar, kommer det att innebära nya krav på ar-
betsgivaren (Fürth, 2002). Det är därför viktigt att företagen förstår den nya generationens 
arbetsvärderingar och försöker anpassa sig till dem (Lindgren, Lüthi & Fürth, 2005).  När 
40-talisterna lämnar arbetsmarknaden blir det därför nödvändigt för företagen att fundera 
över hur de kan bli mer attraktiva som arbetsgivare (Fürth, 2002). 

Generellt är arbetstagare och arbetsgivare inte lika lojala mot varandra som de varit tidigare. 
Förr var det vanligt att arbetstagare stannade i ett och samma företag fram till sin pension, 
men det är på väg att ändras. Idag är det vanligt att arbetstagare byter arbete så fort ett bätt-
re erbjudande uppkommer någon annanstans (Davidson, 2000). Att lojaliteten minskar kan 
innebära att företag måste arbeta mer med rekrytering, men att rekrytera nya arbetstagare är 
dyrt. För att slippa den processen blir det därför allt viktigare för företagen att kunna moti-
vera sina anställda till att stanna kvar (Fürth, 2002).  

Arbetstagare har alltid sökt efter en tillfredsställande ersättning för sitt utförda arbete (Pfef-
fer och Veiga, 1999 återgiven i Smith & Rupp, 2004).  För att kunna attrahera och behålla 
kompetent personal i företaget är det viktigt att den kompensation som företagen erbjuder 
sina anställda är konkurrenskraftig. Förutom lön kan de anställda få kompensation i form 
av belöningar och förmåner. Belöningar kan utdelas i en mängd olika former och behöver 
inte alltid innebära pengar. Monetära belöningar anses vara viktiga i motiverande syfte, men 
icke-monetära belöningar såsom uppmärksamhet och befordringar kan också motivera de 
anställda (Merchant, 1998).  

Davidson (2000) hävdar att arbetsgivarna kan använda belöningssystem som ett verktyg för 
att bibehålla och stärka lojaliteten hos arbetstagarna. Belöningssystem kan även användas 
till att motivera de anställda till att uppfylla organisationens mål genom att belöna dem efter 
den prestation och de resultat som företaget värderar (Kaplan & Atkinson, 1998). Belö-
ningssystem kan således användas för att tillfredsställa både företagets och de anställdas 
behov (Hale, 1998).   

                                                 

1 1173440 personer (Statistiska centralbyrån, 2005) 

2 1167652 personer (Statistiska centralbyrån, 2005) 

3 Skillnaden mellan 40-50-talister och 70-80-talister är 69514 personer (Statistiska centralbyrån, 2005) 

4 1166292 personer (Statistiska centralbyrån, 2005) 

5 1105286 personer (Statistiska centralbyrån, 2005) 
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För att ett belöningssystem ska uppfylla sitt motiverande syfte måste dock vissa kriterier 
vara uppfyllda. Exempelvis är det viktigt att belöningarna anses värdefulla av de anställda. 
Vidare måste belöningarna vara tillräckligt stora för att ha någon inverkan. De anställda 
måste även förstå varför en belöning utdelas och vilket värde belöningen har (Merchant, 
1998). Om den anställde inte märker av att den erhåller en belöning, utgör belöningen inget 
mervärde och därmed kan den inte anses fungera i motiverande syfte.      

1.2 Problemdiskussion 

I takt med att 40-talisterna successivt ersätts med yngre arbetstagare kommer företag att 
behöva ta mer hänsyn till dessa. Då de yngre inte har samma värderingar som de äldre, mo-
tiveras de inte av samma saker (Fürth, 2002). Belöningssystem kan antas vara en viktig del i 
arbetet med att motivera de anställda. Det är därför viktigt att företag ser till att de belö-
ningar som utdelas verkligen tillfredsställer de anställdas behov (Merchant, 1998; Murray, 
2002). Att den nya generationen inte har samma värderingar som den äldre kan innebära att 
företag tvingas se över sina belöningssystem och eventuellt förändra dem. I framtiden kan 
företag tvingas hitta nya sätt för att både attrahera och behålla sina arbetstagare. Mot denna 
bakgrund är det intressant att utreda hur företag använder sig av belöningssystem. Hur är 
företags belöningssystem utformade? Bidrar företags belöningssystem till att behålla och at-
trahera arbetstagare?  

Det är viktigt för företag att försöka förstå vad som är avgörande för att en arbetstagare 
väljer att stanna i företaget, samt varför en arbetstagare är intresserad av att börja arbeta i 
företaget. Det är därför intressant att ställa frågorna: Har företag märkt av någon skillnad i 
de krav som ställs från dagens arbetstagare, framförallt den yngre generationen? Är belö-
ningssystem ett verktyg för att möta dessa framtida krav?   

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett företagsledningsperspektiv utreda belöningssystems ut-
formning och dess roll i att behålla och attrahera arbetstagare.  

Som en del i diskussionen kring belöningssystems roll i att behålla och attrahera arbetstaga-
re, kommer studien även att redogöra för vad företag tror om framtida belöningssystem.  

1.4 Avgränsningar  

Vad gäller att behålla och attrahera arbetstagare fokuserar denna studie främst på 70- och 
80-talister, vad som också kallas för den nya generationen.  

Belöningssystem är ett uttryck för motivation och används som ett medel för att motivera 
arbetstagare i olika syften. En del i litteraturstudien behandlar därav motivation. Då motiva-
tion inte är studiens huvudsakliga fokus har vi dock valt att inte ställa några direkta frågor 
som berör området. Detta medför att den empiriska delen inte behandlar motivation som 
ett eget område. I analysen kommer dock paralleller att dras till motivationsteori där det är 
tillämpligt.  
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1.5 Definitioner 

 

Belöningssystem- Det finns flera sätt att definiera ordet belöningssystem. I denna stu-
die används benämningen främst som ett samlingsbegrepp för lön, 
belöning och förmåner. Svensson & Wilhelmson (1991) är två för-
fattare som anser att både lön, förmåner och det vi kallar belöning 
(se nedan) har en del i belöningssystemet.    

Enda gången ordet förekommer med en annan betydelse är i den 
empiriska delen, i de fall där den intervjuade använder ordet belö-
ningssystem med hänvisning till systemet bakom den belöning den 
anställde får (hänvisar till ordet belöningssystem utan att inkludera 
lön och förmåner).  

Belöning- Litteraturen presenterar olika definitioner av ordet belöning (se vi-
dare i Litteraturstudien, kapitel 3.1). Med belöning avses i studien 
något som utdelas vid extraordinär insats. En belöning kan vara av 
både monetär och icke-monetär karaktär. Med andra ord behöver 
inte belöningen bestå av pengar, det kan lika gärna handla om upp-
skattning. 

Lön-    Med lön avses monetär ersättning för utfört arbete.   

Förmåner- Något de anställda får förutom lön och belöning. En förmån är ofta 
något som gör vardagen lättare eller bättre för den anställde. Frisk-
vårdsbidrag och subventionerad lunch är två exempel.  

 

Vi har särskiljt på begreppen, belöning, lön och förmåner, då lön och förmåner endast i 
vissa fall kan betraktas som belöning. Lön kan ses som en belöning vid en löneförhöjning, 
då det finns ett samband mellan löneförhöjning och extraordinär insats. Förmåner kan ses 
som en belöning i de fall en anställd får ta del av en förmån som inte alla andra i företaget 
får, till exempel en tjänstebil (om det inte är nödvändigt för tjänsten).    

 

Den nya generationen-  

Med begreppet den nya generationen avses 70- och 80-talister.  
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 1  Första kapitlet är en inledning bestående av en presentation av stu-
diens bakgrund, problemdiskussion och syfte. Detta kapitel introdu-
cerar läsaren till ämnet och ger en bild av vad som väntar.   

Kapitel 2 Andra kapitlet redogör för den metod som använts för att uppnå 
studiens problemställning. Vidare beskriver kapitlet insamlingspro-
cessen av information till litteraturstudien och den empiriska studi-
en. I detta kapitel ges även en beskrivning av urvalet av företag samt 
ett avsnitt med metodkritik.  

Kapitel 3 Utifrån studiens problemställning och syfte presenteras i tredje ka-
pitlet en litteraturstudie.  

Kapitel 4 Fjärde kapitlet presenterar den empiriska studien utifrån det mate-
rial som insamlats från de sex intervjuade företagen.  

Kapitel 5 Femte kapitlet utgörs av en analys av den empiriska studien (kapitel 
3) utifrån litteraturstudien (kapitel 4).   

Kapitel 6 Utifrån kapitel fem, presenteras sedan i sjätte kapitlet de slutsatser 
vi kommit fram till.  

Kapitel 7 I det avslutande kapitlet förs det en diskussion kring de observa-
tioner som gjorts, som inte är direkt anknutna till studiens syfte. Det 
ges även förslag till fortsatta studier.  
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2 Metod 

Metodkapitlet presenterar det tillvägagångssätt som använts för att få svar på studiens frågeställning. Vi-
dare beskriver kapitlet insamlingsprocessen av information. Det ges även en beskrivning av urval, samt mo-
tivering till de val som gjorts. Kapitlet avslutas med resonemang kring den valda metodens kritik.  

2.1 Metodansats 

2.1.1 Positivism/hermeneutik  

Det finns två vetenskapsteoretiska tolkningsmetoder; positivism och hermeneutik. Denna 
studie använder sig av den hermeneutiska tolkningsmetoden, eftersom studien syftar till att 
försöka tolka och förstå ett komplext område. Metoden innebär ett systematiskt tillväga-
gångssätt som syftar till att få en helhetsförståelse för det som studeras (Befring, 
1992/1994). Litteraturen beskriver positivism som en tolkningsmetod som istället bygger 
på kunskap som är säker (Thurén, 1991), det vill säga kunskap som bara utgår från det som 
är verkligt och iakttagbart. Positivismen tar därmed avstånd från spekulation genom att 
skilja på fakta och värderingar (Lundahl & Skärvad, 1992). Den positivistiska tolkningsme-
toden är därmed inte tillämplig i denna studie.  

2.1.2 Kvalitativ/kvantitativ metod 

Litteraturen presenterar två metoder vilka benämns kvalitativ respektive kvantitativ. Båda 
metoderna har det gemensamma syftet att ge en bättre förståelse för det problem som stu-
deras. I stora drag syftar den kvalitativa metoden till att svara på frågan ”varför”, medan 
den kvantitativa metoden svarar på frågan ”hur mycket” (Holme & Solvang, 1997). 

Vilken av metoderna som väljs grundar sig i hur problemställningen är formulerad, vilka re-
surser som finns att tillgå samt eventuell forskningserfarenhet (Holme & Solvang, 1997). 
Problemet i denna studie är att utifrån ett företagsledningsperspektiv utreda belöningssy-
stemets utformning och användning. En kvalitativ metod har därmed valts, eftersom denna 
metod innebär en närhet till informationskällan, vilket i sin tur möjliggör en djupare förstå-
else (Holme & Solvang, 1997). För att få en inblick i företags belöningssystem, är det bättre 
att studera ett fåtal objekt på djupet. Den kvantitativa metoden är därmed inte tillämplig då 
den eftersträvar lite information om många undersökningsenheter. Den kvantitativa meto-
den syftar även till att omvandla information till siffror och mängder, vilket är ytterligare en 
anledning till varför denna metod inte passar. I en kvalitativ studie är det däremot forska-
rens uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden. Det är dessutom möj-
ligt att få en bättre helhetsbild av det undersökta problemet (Holme & Solvang, 1997). 

2.1.3 Induktiv/deduktiv metod 

Enligt Thurén (1991) finns det två olika metoder för att dra slutsatser; induktiv och deduk-
tiv. Den här studien är av en deduktiv karaktär, då litteraturstudien är grunden (Lundahl & 
Skärvad, 1992) till de logiska slutsatser som dras utifrån den empiriska studien (Thurén, 
1991). Varken deduktiva- eller induktiva slutsatser behöver överrensstämma med verklighe-
ten. Induktiv metod förutsätter kvantifiering och är därför inte tillämplig i vår studie, efter-
som vi har en kvalitativ ansats. Skillnaden mellan de två metoderna är att resonemanget i en 
deduktiv studie kan förstöras på grund av erfarenhet (Thurén, 1991). 
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2.2 Urvalsmetod 

Den urvalsmetod som används bestäms utifrån syftet med studien och den tid som finns 
att disponera (Holme & Solvang, 1997). I en kvalitativ studie ska urvalet vara så varierat 
som möjligt (Trost, 1997). Denna studie utgår från ett strategiskt urval, där företag har bli-
vit indelade i olika branscher och storlek (mätt i antal anställda). En miniminivå på 25 an-
ställda har valts då det kan finnas en risk att allt för små företag inte har tillräckligt väleta-
blerade belöningssystem. Genom att systematisera urvalet är det enligt Trost (1997) större 
chans att få tag på den information som önskas. Vidare påstår Trost (1997) att en kvalitativ 
studie bör begränsas till ett litet antal intervjuer, med en rimlig nivå på fyra till fem; alltför 
många intervjuer innebär ett ohanterligt material.  

Med hjälp av databasen Affärsdata samt Gula Sidorna utformades en första urvalsgrupp 
som bestod av 17 företag belägna i Jönköping och Huskvarna. Samtliga företag fick en för-
frågan om medverkan via e-mail. Endast tre av 17 företag resulterade i ett svar, varav ett 
var positivt och ingår i den slutliga urvalsgruppen. En ny urvalsgrupp utformades därför, 
vilken bestod av sex företag verksamma inom olika branscher. Fyra av dessa företag finns 
belägna utanför Jönköping. Dessa kontaktades via telefon, något som gav ett bättre gen-
svar. Ur den andra urvalsgruppen medverkar fem företag i studien. Totalt medverkar sex 
företag i studien.  

Studien bygger på intervjuer med företag i spridda branscher eftersom det ger en bättre 
helhetssyn över belöningssystem. På det här sättet fås en mer realistisk bild av ämnet, då 
olika branscher tenderar till att attrahera olika typer av människor med varierande bakgrund 
och utbildning som i sin tur ställer olika sorters krav. Även om det är svårt att göra genera-
liseringar genom att bara undersöka sex företag bör det ändå ge ett bättre utfall än om en-
dast företag inom samma bransch hade studerats.  

2.2.1 Urvalsgrupp 

Då hälften av de intervjuade vill vara anonyma, används de intervjuades titlar. De olika fö-
retagen har fått fiktiva namn (se tabell 2-1).  

Tabell 2-1 Urvalsgrupp 

Företag A Personalchef, huvudkontoret

Företag B Personalchef, huvudkontoret

Företag C HR- direktör, huvudkontoret 

Företag D Personalchef, huvudkontoret  

Företag E VD, huvudkontoret

Företag F Kontorschef, lokalt kontor  
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2.3 Datainsamling  

Den information som har använts i studien har erhållits från både primära- och sekundära 
källor. Vad gäller insamling av primärdata finns det enligt Befring (1992/1994) generellt sett 
tre olika strategier; observationer, intervjuer och enkäter. Det empiriska kapitlet i studien 
bygger på primärdata som har insamlats genom intervjuer. Det teoretiska kapitlet är enbart 
grundat på sekundärt material. Det sekundära materialet är hämtat ur akademiska tidskrifter 
från bibliotekets databaser (främst ABI), Internetartiklar samt olika böcker som behandlar 
ämnet.    

2.3.1 Intervjuer 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och att skapa en grund för 
djupare och mer fullständig uppfattning om ämnet som studeras. Genom att intervjua per-
soner som antas ha rikligt med kunskap om de företeelser som studeras kommer informa-
tionsinnehållet i studien att öka (Holme & Solvang, 1991). Vid kvalitativa intervjuer strävar 
man ofta efter att just komma åt, att få veta vad den intervjuade menar med eller hur den 
intervjuade uppfattar ett ord eller en företeelse (Trost, 1997). Att ställa frågor är oftast det 
lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar något vi intresserar oss för. 
För att få ut så mycket som möjligt av intervjun är det därför viktigt att ställa rätt frågor 
(Lantz, 1993). 

I denna studie används semistandardiserade och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. 
Den här typen av intervju innebär att frågorna bestäms på förhand, men att de sedan kom-
pletteras med följdfrågor som anpassas efter varje situation och intervju (Lundahl & Skär-
vad, 1999). Då utformningen av belöningssystem varierar mellan olika företag, är denna typ 
av intervju att föredra då kompletterande frågor kan behöva göras för att få en djupare för-
ståelse av de enskilda företagens belöningssystem. Majoriteten av de ställda frågorna var 
dock förutbestämda, för att på så sätt få någorlunda likvärdig information från de olika fö-
retagen. 

Fyra av sex intervjuer var så kallade fältintervjuer (Befring,1992/1994), det vill säga de 
genomfördes på plats hos företagen. De övriga två intervjuerna genomfördes per telefon, 
då avståndet var för långt. Varje intervju varade mellan 40 och 75 minuter och dokumente-
rades på band, vilket möjliggjorde full koncentration på den intervjuade. I efterhand har 
uppföljande frågor till samtliga företag skickats ut via mail. Då ett av företagen inte svarade, 
har den intervjuade istället försökt nås via telefon, dessvärre utan framgång.    

För fullständig information om intervjuerna se bilaga 1. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 
2.  

2.4 Metodkritik 

2.4.1 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär att studien undersöker det som verkligen ska undersökas medan reliabili-
tet innebär att de gjorda mätningarna är korrekta (Thurén, 1991 ). Det är viktigt att en in-
tervju ger maximal reliabilitet och validitet. Om fritt spelrum ges till den utfrågade försva-
gas ofta reliabiliteten (Befring, 1992/1994). Enligt Holme och Solvang (1991) är det viktigt 
att vara medveten om att de intervjuade personerna kan försköna verkligheten och ge över-
tygande förvrängda beskrivningar. 
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Trost (1997) menar att det vid kvalitativa intervjuer är egendomligt att prata om reliabilitet, 
eftersom det förutsätter låg grad av standardisering. Trovärdighet är ett av de största pro-
blemen med kvalitativa studier och således även kvalitativa intervjuer. Det är därför viktigt 
att kunna påvisa att all insamlad data samt analysen är trovärdig. Detta görs främst genom 
att visa att den insamlade datan är relevant för den aktuella problemställningen.    

Enligt Jacobsen (2002) är det inte bara viktigt att välja rätt person att intervjua, utan även 
att den intervjuade ger en representativ bild av verkligheten. De intervjuade personerna i 
denna studie är personalchefer, en HR-direktör och en VD. Alla är de personer som har 
anknytning till belöningssystem, vilket ger en bra grund för god validitet. Något som där-
emot försvagar studiens reliabilitet är att de intervjuade är anonyma. För att få bättre relia-
bilitet har ett utkast från intervjun i efterhand skickats till respektive intervjuad person.   

Att de intervjuade har olika befattningar kan dock bidra till att reliabiliteten försämras, då 
de kan ha olika erfarenhet av belöningssystem. Det förekommer även att den intervjuade 
har varit med att skapa det belöningssystem som används. Förutom att det kan innebära 
mer erfarenhet kan det även medföra att den intervjuade talar väl om systemet och eventu-
ellt inte ser dess svagheter. Att studien utgår från ett företagsledningsperspektiv, kan inne-
bära att det finns större risk att verkligheten förskönas än om studien hade utgått från de 
anställda. Detta då belöningssystem ur ett företags synvinkel kan vara ett känsligt område; 
det är inte säkert att företagsledningen vill delge de eventuella brister som finns. Att de in-
tervjuade fick relativt fritt spelrum kan ytterligare ha försvagat reliabiliteten. För att få en 
bättre reliabilitet dokumenterades intervjuerna på band.  

2.4.2 Källkritik 

Källkritiken syftar till att värdera betydelsen av olika data utifrån hur användbar och rele-
vant datan är i studien, samt om informationen är trovärdig. Detta är jämförligt med be-
dömningen av validitet och reliabilitet som bygger på den empiriska datan (Befring, 
1992/1994). 

Litteraturen som använts har inhämtats från högskolebiblioteket i Jönköping och har där-
med varit ganska begränsad. En stor del av det teoretiska kapitlet är baserat på vetenskapli-
ga artiklar skrivna av både konsulter och forskare. Detta kan innebära att artiklarnas pålit-
lighet varierar då forskare ofta krävs på mer belägg för sina yttranden än konsulter, vars ytt-
randen ofta härstammar från erfarenhet. Många av artiklarna har varit skrivna på engelska 
och har ofta grundats på studier genomförda i USA. Denna studie syftar till att utforska be-
löningssystem inom Sverige. Att litteraturen inhämtats från amerikanska källor kan därför 
vara en kritik mot studien, då det inte med säkerhet överrensstämmer med belöningssystem 
i Sverige. Dessutom finns det en risk att de engelska termerna som används inte helt mot-
svarar de översatta svenska termerna. För att försöka undvika detta problem har de engels-
ka termerna i viss utsträckning angivits i fotnoter.     

Nackdelen med en semistrukturerad intervjumetod är att de intervjuade kan ledas mot olika 
håll, vilket har medfött att vissa områden fått större fokus i en intervju än någon annan. 
Detta avspeglas i analysen genom att ett företag kan vara välrepresenterat på ett område, 
men sämre på ett annat 

.  
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3 Litteraturstudie  

Detta kapitel presenterar de teorier som är relevanta för studiens problemställning. Först redogörs för be-
greppet belöning. Därefter beskrivs de olika delarna i belöningssystemet. Efter det ges en redogörelse för vik-
ten av ett företags strategi och värderingar, som följs av en presentation av olika motivationsteorier. Kapitlet 
fortsätter med teorier om att behålla och attrahera arbetstagare, samt ett avsnitt med den nya generationens 
arbetstagare. Litteraturstudien avslutas med en sammanfattande litteratur- och analysmodell.  

3.1 Vad är en belöning? 

Enligt Svensson och Wilhelmson (1991) finns det ingen enhetlig definition av ordet belö-
ning då ordet inte har samma innebörd för alla människor.  

Nationalencyklopedin (2006) definierar ordet belöning som ”pengar eller utmärkelse som utdelas 
som ersättning, vanligtvis som tecken på uppskattning av prestation eller dylikt” .  

En belöning kan bestå av mycket. Svensson och Wilhelmson (1991) nämner flera olika ty-
per av belöningar, både monetära och icke-monetära. Några exempel som ges är; provision 
utöver grundlönen, vinstandelar, uppmärksamhet och utbildning.  

Litteraturen skiljer mellan yttre6 och inre7 belöningar. En yttre belöning är något en person 
ger till någon annan. Detta kan vara allt ifrån uppskattning till att få betalt efter prestation 
(Kaplan & Atkinson, 1998). De inre belöningarna handlar om ett slags psykologiskt för-
verkligande snarare än monetära ersättningar. Inre belöningar kan till exempel vara den 
grundläggande arbetstillfredsställelsen eller den utmaning som är associerad till en viss posi-
tion eller tjänst (Appelbaum & Shapiro, 1992). En inre belöning är något som individen 
själv skapar. Företag kan genom dess kultur, ledarskap och design på arbete skapa ett un-
derlag för att en individ ska få möjlighet att kunna uppleva en tillfredsställelse (Kaplan & 
Atkinson, 1998). Enligt Davidson (2000) består ett fungerande belöningssystem av både 
inre och yttre belöningar. Appelbaum och Shapiro (1992) nämner att inre belöningar kan 
vara mer motiverande än yttre belöningar.  

3.2 Belöningssystem 

3.2.1 Lön  

Grundlönen anses vara den grundläggande delen i varje belöningssystem (Svensson & Wil-
helmson, 1991). Nedan skiljs på meritbaserad lön och individuell lönesättning. 

Meritbaserad lön8  

Meritbaserad lön innebär en löneförhöjning som är tänkt att reflektera en arbetstagares pre-
station sedd över ett antal år. Detta förutsätter dock att den anställdes prestation är stabil 
från år till år, vilket oftast inte är fallet. Den här typen av belöning var vanlig förr men är 
numera den belöningsform som kanske är mest kritiserad.  Den vanligaste kritiken som rik-

                                                 

6 extrinsic 

7 intrinsic 

8 Merit-based salary 
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tas mot meritbaserad lön är att löneökningarna oftast är små och efterhand blir en varaktig 
del av lönen (Lawler & Worley, 2006). Löneökningarna ses ofta som en rättighet och förlo-
rar därför sitt motiverande syfte (Hale, 1998). Relationen mellan lön och prestation blir 
därmed svag (Lawler & Worley, 2006). 

Ett annat problem är att en löneförhöjning sällan avspeglar den närmaste tidens prestation, 
istället tenderar den till att reflektera marknaden och hur länge personen i fråga har arbetat 
på företaget (Lawler, återgiven i Appelbaum & Shapiro, 1992). 

Individuell lönesättning9   

Individuell lönesättning innebär att arbetstagaren blir belönad när den utökar sina färdighe-
ter och utvecklar sig själv, istället för att bli belönad när en högre position i företaget er-
hålls. På det här sättet kan de anställda bli motiverade till att utveckla nya kunskaper och 
färdigheter (Lawler & Worley, 2006). Förhoppningen med den här typen av lönesättning är 
att företagets personalkostnader ska kunna minska. Detta genom att de anställda får breda-
re kunskap och på det sättet klarar av flera olika uppgifter (Heneman, 2002). Det är även 
ett sätt för arbetsgivaren att visa att de anställda värdesätts och att de är en viktig resurs för 
företaget (Lawler & Worley, 2006).  

3.2.2 Belöning 

Bonus10  

Bonus är en vanlig form av rörlig lön, där resultatet av vad den anställde presterar avgör 
hur stor bonus som utbetalas. Bonusen kan användas till att belöna bra prestation, och på 
så sätt motivera högpresterande personer till att stanna. Systemet kan vara särskilt effektivt 
för att behålla nyanställda eftersom de fort får en chans till en bra lön om de presterar till-
fredställande. Ett bonussystem möjliggör ett tydligt samband mellan prestation och lön 
(Lawler & Worley, 2006). 

En bonus behöver inte utbetalas kontinuerligt. Bonus kan även utbetalas som en engångs-
bonus eller i form av en bonus som endast utgår under ett kortare tidsintervall.  (Lawler & 
Worley, 2006).  

Vinstbaserad belöning11  

Vinstbaserad belöning är ytterligare en form av variabel lön där det istället är företagets re-
sultat som avgör den anställdes belöning. Om ett företag använder sig av vinstbaserad be-
löning blir det mer naturligt att de anställda arbetar mot ett gemensamt mål; att förbättra 
företagets position på marknaden. Den här typen av belöningar fungerar bäst i situationer 
där vinsterna styrs och bestäms av de anställda och inte av faktorer som är utanför deras 
kontroll (Appelbaum & Shapiro, 1992).  

                                                 

9 Person-Based Pay 

10 Bonus system 

11 Profit sharing 
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Aktieinnehav12   

Den motiverande effekten av den här typen av belöningssystem tenderar att bli mindre än 
med bonussystem på grund av att kopplingen mellan prestation och lön är svagare. Aktie-
priser beror på mer än de faktorer som företaget kan kontrollera, då även konjunkturen 
och aktiemarknaden spelar in. Aktiepriset är ofta en bättre indikator på framtidsutsikterna 
än intäkterna (Lawler & Worley, 2006).   

Även om aktieinnehav inte alltid är den bästa drivkraften, kan den här typen av belöning 
istället spela en kulturell roll där ägarskapet får de anställda att fokusera på företagets stra-
tegiska affärs- och finansiella mål (Lawler & Worley, 2006). Om de anställda är delägare kan 
det leda till att de agerar och tänker som om de vore ägare (Pfeffer & Veiga, 1999 återgiven 
i Smith & Rupp, 2004). 

Uppskattning 

Forskning har gång på gång visat att pengar inte är den viktigaste faktorn för att behålla sin 
personal, vilket många chefer tror. De anställda vill ha uppskattning för utförda prestatio-
ner; arbetstagaren vill ha ett arbete som erbjuder utmaningar och möjligheten till att göra 
insatser som medför uppskattning inom organisationen. Genom att visa sin uppskattning 
på ett kreativt sätt, kan arbetsgivaren därmed öka chanserna att behålla de anställda (Kaye 
& Jordan-Evans, 1999/2000).  

Belöningar handlar enligt Svensson och Wilhelmson (1991) om människans behov av att 
bli sedd, uppmärksammad och att få en bekräftelse på att man betyder något som person. 
Vidare menar de att företags omsorg, omtanke och gest är lika viktiga som det materiella 
innehållet.  

3.2.3Förmåner 

Genom att erbjuda de anställda förmåner kan arbetsgivaren ersätta de anställda för utfört 
arbete på annat sätt än i kontanter. Det finns många olika typer av förmåner, några exempel 
är; utbildning, förkortad arbetstid, hemstädning, försäkringar och friskvård (Lundén & Ny-
gren, 2004). Förmåner kan vara av sådan karaktär som gör vardagen lättare för de anställda. 
På så sätt skapas en lojalitet från de anställdas sida (Hale,1998).  

Dagens arbetsplats är en miljö präglad av hög energi och hög produktivitet. I denna miljö 
är välbefinnandet ett måste för att kunna prestera. Genom att fokusera på de anställdas 
välbefinnande ökar chanserna för att de anställda stannar och gör effektiva insatser i före-
taget (Kaye & Jordan-Evans, 1999/2000).   

Flexibla förmåner   

Det är vanligt att samtliga anställda i ett företag får ta del av samma förmåner. Ett sådant 
system är enkelt att administrera, men då människor beroende på bland annat ålder, behov 
och livsstil värdesätter olika saker är ett sådant system inte alltid optimalt (Heneman, 2002).    

Målet för arbetsgivarna är att behålla bra personal. Ett sätt att uppnå detta är att istället er-
bjuda flexibla förmåner som tillåter den anställde att skräddarsy ett paket som uppfyller 
dennes behov (Murray, 2002).   

                                                 

12 Broad-based stock ownership 
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Det största problemet med flexibla förmåner är den administrativa biten; att samordna all 
information. När det blir lättare att hantera administrationen kommer antagligen fler före-
tag att använda sig av flexibla förmåner. Genom användandet av flexibla förmåner kan fö-
retag behålla sin nyckelkompetens samtidigt som de kan attrahera ny. Ett sådant system vi-
sar tydligt att företaget är mån om sin personal (Shepherd återgiven i Murray, 2002). 

Löneväxling 

Löneväxling innebär att den anställde har möjlighet att göra avkall på lönen för att istället ta 
del av en förmån. Grundtanken är att kostnaden för förmånen ska vara varken större eller 
mindre än kostnaden för motsvarande lön (Larsson & Ohlsson, 2005).  

3.3 Belöning baserad på företagets strategi och värderingar 

Lewis, Saunders och Thornhill (2004) omnämner Lawler (1995) och Lewis (1999) som 
båda argumenterar för att belöningssystem ska drivas utifrån företagets strategi. Ett före-
tags strategi visar vad företaget vill prestera, och det är därför naturligt att koppla belö-
ningssystemet till strategin och belöna de prestationer som är i linje med den (Lawler (1995) 
och Lewis (1999) återgiven i Lewis, m.fl., 2004). Genom att binda samman belöningssyste-
met med företagets målsättning ges en förståelse för hur och varför de anställda blir belö-
nade. Med den förståelsen möjliggörs en prestation i riktning mot företagets mål, vilket för-
stärker framgången för företaget (Hale, 1998). Om inte belöningssystemets uppbyggnad 
överensstämmer med företagets rutiner och värderingar skapas ett missförstånd och de 
önskade effekterna uteblir (Lawler (1995) återgiven i Lewis m.fl., 2004).  

Belöningssystemet kan inte ändra på en kultur, men det kan hjälpa till att förstärka den. 
Tanken bakom ett belöningssystem är att förmedla till de anställda vad företaget värderar 
genom att belöna just detta. Det är därför viktigt att belöningarna i ett företag är konse-
kventa; att företaget inte säger att de värderar en sak och sedan belönar en annan. Till ex-
empel genom att säga att de anställda är den viktigaste resursen utan att investera i deras 
utveckling (Hale, 1998).  

Det finns inget optimalt belöningssystem som fungerar i alla situationer för alla företag 
(Appelbaum & Shapiro, 1992). Företag kan belöna sina anställda på flera olika sätt. Dels 
kan olika sorters belöningar ges ut, men företaget kan också välja vilka prestationer som ska 
belönas. I bästa fall bidrar belöningssystemet till att motivera önskade prestationer, belöna 
förändringar och till att uppmuntra utveckling av både individens och organisationens för-
måga och kompetens. Om ”fel” saker belönas finns det en risk att de anställda enbart strä-
var efter kunskaper som kan bidra till befordran istället för att också sträva efter andra kun-
skaper som inte direkt bidrar till chanserna att stiga i rang (Lawler & Worley, 2006). Enligt 
Lawler och Warley (2006) är det alltför vanligt med prestationsmål och olika typer av ar-
betsbeskrivningar som grund till belöningssystemet. Shuster och Zingheim (1992) återgivna 
i Lewis, Saunders och Thornhill (2004) påpekar att det är viktigt att belöningssystem är tyd-
liga och inte alltför invecklade. Mål och belöningar som sätts upp gemensamt av de anställ-
da och cheferna ter sig ofta mer trovärdiga. Den anställde kan härmed lättare förstå syste-
met och acceptera sin egen roll (Appelbaum & Shapiro, 1992).   

3.3.1 Individ- och gruppnivå  

Belöningssystemet kan vara utformat för individuell prestation, individuell utveckling, 
grupp prestation eller organisatorisk prestation (Kerrin & Oliver, 2002). Att använda sig av 
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belöningar på både individ- och gruppnivå kan enligt Appelbaum och Shapiro (1992) vara 
ett sätt att motverka de negativa effekter som kan uppstå vid användandet av belöningssy-
stem. 

I jämförelse med ett individuellt belöningssystem, där lönen är baserad på den individuella 
prestationen, innebär gruppbaserade belöningssystem istället att en del av den individuella 
lönen bygger på det som gruppen presterar. Motiv till att använda sig av gruppbaserade be-
löningar kan till exempel vara att företaget har en gruppbaserad organisationsstruktur, eller 
för att uppmuntra till samarbete och ökad produktion inom de olika grupperna (Kerrin & 
Oliver, 2002; Appelbaum & Shapiro, 1992). En nackdel, som dock ter sig ganska naturligt, 
är att kopplingen mellan individen och belöningen inte är lika stark. När belöningar utdelas 
till en hel grupp kan det vara svårt för den enskilde individen att se hur den egna prestatio-
nen bidrar till gruppens prestation och den belöning som ges. Den individuella motivatio-
nen kan därför komma att påverkas negativt. Det finns också en risk att det uppstår en si-
tuation där olika grupper konkurrerar med varandra och endast fokuserar på den egna pre-
stationen, i värsta fall på bekostnad av en annan grupp. Däremot är kopplingen mellan fö-
retagets vinst och den individuella belöningen ofta starkare vid gruppbelöningar (Kerrin & 
Oliver, 2002).   

3.4 Motivation 

3.4.1 Maslows behovshierarki  

Arbetstagare har olika behov och förväntningar och motiveras därför av olika saker. En av 
de mer välkända teorierna inom området är Maslows behovshierarki, där han delar in män-
niskans behov i en hierarkisk ordning, se figur 3-1. 

 

Figur 3-1Maslows behovshierarki (Karlsson, 2000, s. 244) 

Maslows grundtanke var att människans yttersta strävan är att uppnå självförverkligande; 
det högsta stadiet i hierarkin. Självförverkligande kan dock inte uppnås förrän samtliga un-
derliggande behov är tillgodosedda. De behov som återfinns högre upp i hierarkin får näm-
ligen inflytande i takt med att de undre behoven uppfylls. Med andra ord måste de fysiolo-
giska behoven tillfredställas först, sedan trygghetsbehoven och så vidare (Stephens, 2000). 
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Som figur 2-3 visar, delade Maslow även in behoven i två grupper; bristbehov och växtbe-
hov. Bristbehoven är nödvändiga för individens fysiska, psykiska och sociala överlevnad 
och kännetecknas av att det är behov som kan mättas. Växtbehoven å andra sidan kan ald-
rig mättas. Växtbehoven motiverar varje individ till att utveckla sin fulla potential (Karls-
son, 2001).  

Om modellen appliceras på en arbetssituation kan en acceptabel, grundläggande nivå inne-
bära att den anställde har en trygg tjänst och får ut en lön. Att de här två kriterierna är till-
fredsställda kan dock inte säkerställa att en arbetstagare är nöjd. Tvärtom menar Maslow att 
en anställd ofta vill få ut ännu mer i lön och att en helt trygg tjänst sällan existerar. Genom 
att förstå hur Maslows behovshierarki kan appliceras på en arbetsplats går det att skapa 
nödvändiga förutsättningar för att den anställde ska kunna uppnå självförverkligande. En 
sådan arbetsplats kan även möjliggöra en högpresterande organisation. Vidare menade han 
att det skapas en cirkulär process, där arbetet i en bra organisation tenderar att förbättra 
och utveckla de anställda som i sin tur förbättrar industrin, vilket gör att de människor som 
arbetar inom industrin utvecklas ytterligare och så vidare. En individ som upplever att själv-
förverkligande uppnås genom arbetet kan assimilera arbetet till att bli en del av dennes per-
son. e (Stephens, 2000).   

3.4.2 Herzbergs två-faktorsteori  

Herzberg har med sin två-faktorteori specificerat sig mer på arbetsmiljön och arbetstagares 
attityd till deras arbete (Callahan, Fleenor & Knudson, 1986. Två-faktorteorin skiljer på två 
olika typer av behovsfaktorer som motiverar människan; hygien och motivation (Herzberg, 
Mausner & Bloch-Snyderman, 2004). 

 

 

Figur 3-2 Herzbergs motivationsteori (Söderberg, 1979, s. 78) 

 

Bland de hygieniska faktorerna återfinns bland annat lön, arbetsvillkor, trygghet i anställ-
ningen, mellanmännskliga relationer till kamraterna, företagspolitik och administration (se 
figur 3-2) (Söderberg, 1979). De hygieniska faktorerna inkluderar på så sätt yttre faktorer 
som inte är relaterade till själva arbetsuppgiften (Dipboye, Smith & Howell, 1994). Om 
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dessa faktorer inte lever upp till de anställdas acceptabla nivå, resulterar det i en otillfreds-
ställelse hos de anställda (se figur 3-3) (Herzberg m.fl., 2004). Om faktorerna uppfylls bety-
der det däremot inte att de anställda är tillfredsställda, utan man hamnar här mer i ett neut-
ralt stadium. För att de anställda ska bli helt tillfredsställda måste även de motiverande fak-
torerna var uppfyllda, eftersom det är först då den anställdes självförverkligande är tillfreds-
ställt (Dipboye m.fl., 1994).  De motiverande faktorerna möter de anställdas behov genom 
att de får använda sina kunskaper och utveckla sig själva (Callahan m.fl., 1986). Bland de 
motiverande faktorerna återfinns bland annat erkännande, avancemangsmöjlighet, ansvar, 
och själva arbetsuppgiften (se figur 3-2) (Söderberg, 1979). De motiverande faktorerna in-
kluderar således inre faktorer kopplade till arbetsuppgiften (Dipboye m.fl., 1994).   

 

 

Figur 3-3 Sambandet mellan tillfredsställelse och arbete (Fritt översatt från: Callahan m.fl., 1986, s. 87) 

3.4.3 Förväntansteori13  

Förväntansteorin försöker ge en förklaring till varför människor låter sig motiveras. Enligt 
förväntansteorin är människor rationella beslutstagare. De tänker på sina handlingar och 
agerar på ett sätt som tillfredställer deras behov och hjälper dem att uppnå sina mål. För-
väntansteorin antar att människor generellt agerar rationellt utifrån hur de ser på omvärl-
den. Människor är framtidsorienterade och motiverade till att bete sig på ett sätt som de 
tror kommer leda till en tillfredsställande belöning (Lawler & Worley, 2006). De kommer 
också att upprepa de beteenden som tidigare blivit belönade (Appelbaum & Shapiro, 1992).  

På det här sättet kan lön efter prestation14 användas för att öka arbetsprestationen för de 
personer som är överbetalda, och samtidigt belöna de som presterar bra och känner sig un-
derbetalda. Även om de önskade effekterna inte kan garanteras i avseende till de som pres-
terar sämst, så är det viktigt att belöna de som presterar bra. Upplevd orättvisa leder ofta till 
att de som presterar bra presterar sämre och anstränger sig mindre. Ett annat scenario kan 
vara att de helt enkelt bestämmer sig för att lämna företaget. Tidigare prestationer och be-
löningar kan också ha en inverkan på hur mycket en anställd anstränger sig (Appelbaum & 
Shapiro, 1992).  

Enligt förväntansteorin kommer de anställda att försöka anstränga sig när de tror att de kan 
uppnå en viss prestationsnivå samtidigt som de vet att de kommer belönas för prestationen 
i fråga. Här finns det en koppling mellan ansträngning och prestation och även en koppling 

                                                 

13 Expectancy theory 

14 Pay for performance 
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mellan prestation och belöning. Arbetsgivarna har större inflytande över relationen mellan 
prestation och belöning eftersom de har en valmöjlighet att utdela belöningar rättvist och 
konsekvent (Appelbaum & Shapiro, 1992).  

3.4.4 Rättviseteori15  

Rättviseteorin bygger på att människor vill bli rättvist behandlade av det företag som de är 
anställda av. Teorin antar att människor ser till vad de själva tillför och vad de får ut av det 
(exempelvis i form av lön eller belöningar) och sedan jämför det med vad andra får ut. Om 
en anställd upplever att det egna utbyte är lika högt som det utbyte någon annan som pres-
terar lika bra får, upplevs situationen som rättvis. Om inte, så kommer den anställde att 
känna sig orättvist behandlad och missbelåten. Det är därför viktigt att belöningssystemet 
är utformat på ett sådant sätt att en bättre prestation alltid blir bättre belönad, annars tappar 
systemet sin stimulerande roll (Appelbaum & Shapiro, 1992).  

3.5 Utmaningen att behålla och attrahera arbetstagare 

En viktig orsak till att de anställda stannar på sitt arbete är att de känner lojalitet till företa-
get. Ett vanligt sätt att mäta lojalitet på är att mäta personalomsättningen. En metod som 
förutsätter att de som är nöjda stannar i företaget (Holbeche, 1998). Holbeche (1998) kriti-
serar dock metoden eftersom den tenderar att ge ett missvisande (ett för lågt) resultat under 
statiska perioder. Det kan finnas anställda som stannar på grund av att de måste, snarare än 
för att de är nöjda. Det är under föränderliga perioder som de verkliga resultaten visas; hu-
ruvida de anställda väljer att stanna eller ej när det finns goda möjligheter till att byta arbete.   

Under senare år har dock lojaliteten, framförallt bland yngre arbetstagare, avtagit. Davids-
son (2000) hävdar att den konkurrenskraftiga omgivning som dagens företag är verksamma 
i, har skapat en miljö som är varken varaktig eller förtrolig. Arbetstagare och arbetsgivare är 
inte lika lojala mot varandra som de varit tidigare. Förr var det vanligt att arbetstagare stan-
nade i ett och samma företag fram till sin pension, men på dagens marknad är det vanligt 
att byta arbete så fort ett bättre erbjudande ges någon annanstans. Detta har resulterat i 
brist på lojalitet både hos arbetstagare och hos arbetsgivare.  

Att behålla nyckelkompetens är en av de största utmaningarna för dagens företag, även om 
en viss omsättning kan vara positiv eftersom ny personal tar med sig nya idéer. Generellt 
förekommer det en relativt hög omsättning bland nyexaminerade eftersom de ofta har am-
bitionen att snabbt klättra på karriärstegen. De anställda som har funnits länge på arbets-
marknaden, tenderar däremot att istället byta arbete när de är missnöjda med sina arbeten. 
De huvudsakliga attraktionskrafterna i en ny tjänst handlar främst om större frihet och an-
svar, en stimulerande arbetsmiljö eller utmaningen med ett nytt arbete. Ökade löner är vik-
tigt för en del människor men är sällan den främsta motivationsfaktorn (Holbeche, 1998).   

Holbeche (1998) redovisar forskningsresultat från Roffey Park där människor har blivit till-
frågade vilken typ av belöning som de anser vara mest motiverande. De flesta fann möjlig-
heter till personlig prestation och ett tillfredsställande arbete som de viktigaste faktorerna. 
Att få den personliga prestationen uppmärksammad var en annan viktig aspekt. Inre belö-
ningar framkom ha mycket större betydelse än yttre belöningar även om det finns männi-

                                                 

15 Equity theory 
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skor som motiveras av pengar. Personer som var yngre än 30 framkom som mer motivera-
de av pengar än de som var äldre än 30. 

Rekryteringsprocessen är viktig för en organisation, eftersom det är personerna inom orga-
nisationen som skapar företagets identitet. Att ha en positiv image anpassad till företagets 
strategi och kultur är därför ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till för att kunna attra-
hera rätt kompetens (Thite, 2004).   

3.5.1 Den nya generationens arbetstagare 

Att rekrytera de yngre i samhället kommer att bli en utmaning. Dels är det svårt att locka 
dem till sig, men det är ännu svårare att få dem att stanna kvar. Det är viktigt att kunna på-
visa att företaget tillhandahåller erfarenhet samt en utvecklande och rolig omgivning. Sedan 
måste de se till att leva upp till de förväntningar som de skapar.  Den nya generationen stäl-
ler krav på hur de vill ha det och lämnar företaget om det inte ställer upp på dessa krav. 
Överensstämmelsen mellan de anställdas värderingar och organisationens värderingar är 
också en viktig faktor. Värderingar är inte svåra att ta reda på, men de är starka krafter i en 
anställds beslut att stanna i företaget eller inte (Kaye & Jordan-Evans, 1999/2000).  

Lindgren, Lüthi och Fürth (2005) har under mer än 15 år studerat den yngre generationens 
värderingar och livsstil i Sverige. Ett av de delområden som studerats är trenden i arbetsli-
vet. Resultatet av studien visar att den övergripande trenden har gått från trygghet till själv-
ständighet, där de yngre främst vill arbeta för att ha roligt och inte för att förtjäna sitt up-
pehälle: ”Den äldre generationen levde för att arbeta; den yngre generationen arbetar för att leva” (fritt 
översatt Lindgren m.fl., 2005, s. 116) Trevliga kollegor, stimulerande arbetsuppgifter och 
goda arbetsförutsättningar har sedan 1990-talet varit de tre viktigaste faktorerna för de yng-
re arbetstagarna. De yngre kännetecknas ofta av att de är utbildade, motiverade och gärna 
vill resa (Lindgren m.fl., 2005). Ahrnborg- Swenson (1997) har kommit fram till liknande 
slutsatser och menar att den nya generationen prioriterar ansvarsfulla och intressanta ar-
betsuppgifter framför en hög lön. Även faktorer som kvalitet, miljö och etik anses vara lika 
viktiga som lönen. Kaye och Jordan-Evans (1999/2000) menar att pengar är mycket viktigt, 
samtidigt som även de vidhåller att det krävs mer än pengar för att attrahera och hålla kvar 
de anställda i företaget. Med andra ord ligger inte lösningen i att betala mer utan snarare i 
hur de anställda blir behandlade. Förståelsen och grunden till ett omfattande belöningssy-
stem är således avgörande för att kunna attrahera och behålla sina anställda i den instabila 
marknad som förekommer idag (Hale, 1998) 

Jantelagens betydelse har successivt minskat och istället har individens egna livsprojekt och 
livsmål kommit i fokus (Fürth, 2002). Kaye och Jordan-Evans (1999/2000) är inne på 
samma linje när de säger att de anställda strävar efter nya kunskaper och gärna vill ha ett 
arbete som ser bra ut i meritförteckningen; det är viktigt att arbetet överensstämmer med 
de övergripande karriärsmålen.  

3.5.2 Meningsfullhet, Glädje och Finansiell Framgång16  

Som redan berörts blir det allt vanligare att arbetstagare ser till den kortsiktiga finansiella 
framgången. Att arbetet och den kompensation de får främst ses som ett medel för att 
kunna leva utanför arbetet. För att få ett mera långsiktigt engagemang, är det viktigt att ar-

                                                 

16 Meaning, Joy and Financial Success 
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betsgivaren ser till att det finns ett konstruktivt samband mellan meningsfullhet, glädje och 
finansiell framgång (se figur 3-4) (Conscious Management Scandinavia, 2006).  

Meningsfullhet innebär att arbetstagaren ser arbetet som en del i att uppnå självförverkli-
gande. Glädje handlar bland annat om lekfullhet och spontanitet. Att arbetstagaren är nöjd 
med sig själv och att han/hon mår bra tillsammans med andra. Det handlar även om att 
kunna bli glad över andras framgång och välmående. Finansiell framgång innebär att ar-
betstagaren inte behöver oroa sig för pengar, samt att arbetet upplevs bidra till ett bättre liv 
(Conscious Management Scandinavia, 2006). 

 

Figur 3-4 Mening, Glädje och Finansiell Framgång (Conscious Management Scandinavia, 2006) 

 

3.6 Sammanfattande litteraturmodell- och analysmodell 

I figur 3-5 nedan har vi kopplat samman de olika delarna i litteraturstudien för att på så sätt 
öka överskådligheten för läsaren. Modellen kommer även att utgöra grunden för vår analys.  

 

 

Figur 3-5 Sammanfattande litteratur- och Analysmodell 
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3.6.1 Beskrivning av modellen 

Om vi beskriver modellen utifrån företaget, så har företaget en företagsstrategi och värde-
ringar som är kopplade till den. Det är sedan denna strategi och dessa värderingar som för-
hoppningsvis utgör grunden till belöningssystemet; om belöningarna är grupp- eller indi-
vidbaserade, vilka faktorer belöningarna baseras på, huruvida alla inkluderas av belönings-
systemet och så vidare. Hur är företags belöningssystemet utformade?  

Till företaget hör även de befintliga arbetstagarna, alla de som arbetar i företaget idag. Före-
taget måste kontinuerligt arbeta för att behålla dem. Bidrar företags belöningssystem till att 
behålla arbetstagare?  

De delar som har diskuterats ovan betraktar vi som de inre delarna av modellen eftersom 
det är delar som företaget kan inverka på.     

Förutom de befintliga arbetstagarna kommer även företaget att behöva rekrytera nya. I 
modellen kallar vi de nya personerna för potentiella arbetstagare. Dessa måste i sin tur at-
traheras av företaget för att vilja söka en tjänst på just det företaget. Bidrar företags belö-
ningssystem till att attrahera arbetstagare?   

Bland de befintliga och de potentiella arbetstagarna kan det finnas unga personer som till-
hör det vi kallar för den nya generationen. Andelen som tillhör den här gruppen kommer 
att öka med åren. Den nya generationen är främst representerad bland de potentiella ar-
betstagarna, men kan även påträffas bland de befintliga arbetstagarna. Detta illustreras av 
att förbindelsen mellan de potentiella arbetstagarna och den nya generationen är en heldra-
gen linje i modellen, medan förbindelsen mellan de befintliga arbetstagarna och den nya 
generationen är streckad. Har företag märkt av någon skillnad i de krav som ställs från da-
gens arbetstagare, framförallt den yngre generationen? Är belöningssystem ett verktyg för 
att möta dessa framtida krav?   

Motivation genomsyrar de olika delarna i modellen på ett eller annat sätt, exempelvis kan 
belöningssystemet antas ha ett motiverande syfte. Vidare kan arbetstagare motiveras till att 
stanna, alternativt till att vilja arbeta i företaget, beroende på om det handlar om befintliga 
eller potentiella arbetstagare. Detta har vi illustrerat med en klammer som avser hela mo-
dellen, både den inre och den yttre delen. Vi anser att motivation är en viktig grundläggan-
de del i arbetet med belöningssystem.  
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4 Empirisk studie 

Den empiriska studien presenterar det insamlade materialet från de sex intervjuade företagen. 

4.1 Företag A  

Företag A är en stor möbeltillverkare i Europa. Företaget har en klassisk hierarkisk organi-
sationsstruktur med tre nivåer; vd, mellanchef och en mer arbetsledande nivå. Företaget 
består av tre bolag som alla finns representerade på huvudkontoret; moderbolag, produk-
tionsbolag och marknadsbolag. I Sverige har företaget cirka 1200 anställda. Företaget finns 
även representerat utomlands. De flesta av de anställda i Sverige arbetar inom produktio-
nen (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

4.1.1 Vad är en belöning? 

Personalchefen i Företag A definierar belöning på följande sätt: ”Jag skulle vilja säga att belö-
ning kan vara mer än pengar. Men givetvis belöning är ju att man får någonting för utfört resultat, men det 
behöver inte alltid betyda pengar” (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-
10-30). 

4.1.2  Belöningssystemet 

Företag A använder sig av olika belöningssystem för olika områden inom organisationen. 
Alla anställda omfattas av någon typ av system beroende på vilket område de tillhör (Per-
sonalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30). 

I produktionen använde företaget tidigare ackordsystem, som byggde på att producera så 
mycket som möjligt under så kort tid som möjligt och därefter få betalt. Kortsiktigt var det 
en bra lösning, men kvaliteten blev lidande. Samhället förändras kontinuerligt och det krävs 
hela tiden ny teknik och nya kunskaper. Ackordsystemet var på så sätt inte ett system som 
uppmuntrade till kompetensutveckling, vilket har kommit att bli en stor del av företaget 
idag. Personalchefen menar att det är viktigt att den anställde blir belönad när den skaffar 
sig den kompetens som behövs för att klara av sina uppgifter bättre. Personalchefen säger 
att belöningssystemet ska vara en drivkraft till att vilja prestera bra, men också för att vilja 
utvecklas, för att på det sättet kunna leva med den utveckling som organisationen kräver. 
För ungefär ett år sedan (2005) införde företaget därför ett belöningssystem som förutom 
prestation även bygger på befattning och kompetens. Vidare säger personalchefen att det 
inom produktionen förutom detta system förekommer andra delar i form av ackord och 
timlön (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

Företaget har även prestationsbonus, vilket främst förekommer bland de anställda som ar-
betar emot en försäljningsbudget. Detta innebär att lönen består av både en fast och en rör-
lig del. Den fasta månadslönen varierar något för varje individ beroende på om den har ar-
betat länge i organisationen och hur pass kunnig den är. Även den här delen av belönings-
systemet infördes för ungefär ett år sedan (Personalchef - Företag A, personlig kommuni-
kation, 2006-10-30). 

Syftet bakom företagets belöningssystem är att locka de anställda till att prestera bra. Det 
uppmuntrar även arbetstagaren till att skaffa sig kompetens och till att ta ansvar, i och med 
att systemet tar hänsyn till arbetstagarens kompetens och svårighetsgraden på dennes be-
fattning (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30).  
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Grundkriteriet när det befintliga belöningssystemet utformades var att det skulle vara ett så 
enkelt system som möjligt, med få parametrar. Andra viktiga kriterier var att det skulle vara 
lätt att underhålla och fungera över en relativt lång tid. Personalchefen säger att det idag 
finns många belöningssystem att välja mellan, men att flertalet av dem är väldigt komplexa. 
Ett enkelt system är lättare att revidera, vilket behövs då en individ förbättrar sina kunska-
per eller på annat vis påverkar sin belöning. Personalchefen menar också att de anställda 
har en bättre förståelse för ett enkelt system. För att få ett väl fungerande system har före-
taget sett vad andra företag har och försökt anpassa detta till företaget (Personalchef - Fö-
retag A, personlig kommunikation, 2006-10-30).   

Så här långt tycker personalchefen att det befintliga belöningssystemet fungerar bra. Re-
sponsen ifrån de anställda har varit positiv. Företaget är dock inte helt medvetet om vad de 
anställd värderar högst när det gäller belöningar. Väldigt många vill tjäna så mycket 
pengar som möjligt, men enligt personalchefen är det inte hela sanningen. Det finns ar-
betstagare som är intresserade av mer avancerade uppgifter, förbättra sina kunskaper 
och förflytta sig, samtidigt som det finns arbetstagare som inte är intresserade av detta. 
Personalchefen har mer en uppfattning än bevis på vad de anställda tycker och tänker i den 
frågan (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

Företaget lägger ned mycket pengar på personalförmåner och satsar mycket på friskvård. 
Alla de anställda har tillgång till en idrottsanläggning och företaget har även rabatt på vissa 
gym. Företaget vill att de anställda ska må bra och ha en bra dag på arbetet och trivas i sin 
miljö. En annan förmån är subventionerad lunch. Det finns även en fritidskommité som 
ordnar olika aktiviteter efter arbetet, som till exempel familjeresor till Liseberg, teater, 
hockey och så vidare. Löneväxling förekommer inte i företaget (Personalchef - Företag A, 
personlig kommunikation, 2006-10-30). 

Företaget arbetar utifrån ett ledarskapsperspektiv där de försöker få sina chefer till att arbe-
ta med uppskattning. Detta anses viktigt både för trivseln och för att företaget ur ett lång-
siktigt perspektiv ska kunna göra ett bra resultat. Personalchefen säger att: ”Alla människor 
mår mer eller mindre bra av att bli sedda. Det kan vara allt ifrån en klapp på axeln till att göra något ro-
ligt ihop”. På det här sättet vill företaget visa sin tacksamhet på ett annat sätt än i monetär 
form (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30). 

Individ- och gruppnivå 

Företaget har haft system som har belönat allt ifrån hela företaget till särskilda grupper. 
Idag använder sig företaget dock inte av någon gruppbonus. Företaget har ingenting emot 
gruppbonus, utan problemet ligger i att hitta ett rättvist system som fungerar bra över tid. 
Personalchefen menar att likaväl som en belöning kan uppskattas och få en grupp att må 
bra, kan den också skapa fullständigt haveri i organisationen. Personalchefen betonar också 
vikten av att ha ett bra system som går att hantera på ett rättvist sätt: ”För om det är något som 
kan vara känsligt att diskutera i ett företag så är det pengar” (Personalchef - Företag A, personlig 
kommunikation, 2006-10-30). 

4.1.3 Utmaningen att behålla och attrahera arbetstagare 

Genomsnittsåldern på de anställda är mellan 39 och 40 år och majoriteten har en utbild-
ningsnivå motsvarande gymnasiekompetens. Inom produktionen rekryteras nästan bara 
personer med gymnasial teknisk inriktning (Personalchef - Företag A, personlig kommuni-
kation, 2006-10-30). 
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Personalomsättningen i företaget är väldigt låg, mellan 1 och 2 procent, något personalche-
fen ser som både positivt och negativt: ”Vi kan ju säga att vi är väldigt glada att människor trivs 
här och vill vara hos oss och stannar. Annars brukar man ju säga det att ett företag behöver nästan ha en 
personalomsättning på 5 procent för att må bra. Det är ju oftast bara någonting för att man hela tiden ska 
kunna få in nytt folk”. Att det är en låg personalomsättning ses dock inte som något problem 
i Företag A, då företaget har levt i en expansion och på så sätt fått in nytt folk (Personal-
chef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30). 

Företag A nyrekryterar kontinuerligt, både inom produktionen och till andra poster. Under 
det senaste året har omkring 80 till 90 personer rekryterats, varav ett 60-tal var nyanställ-
ningar och resten ersättningsrekryteringar.  

I Företag A förekommer inte många 40-talister. Under de kommande fem åren räknar per-
sonalchefen med att knappt tio om året kommer att gå i pension. Däremot finns det många 
50-talister. Anledningen till att Företag A inte har så många 40-talister är att företaget ex-
panderade väldigt på 80- och 90-talet. Då anställdes många unga människor som idag är i 
40-årsåldern (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30). 

Inom vissa områden i Företag A har belöningssystemet en större betydelse för att motivera 
och hålla kvar de anställda. Samtidigt säger personalchefen att: ”Det vet ju alla och alla under-
sökningar pekar på det att lön är inte det som kanske skyddar alla sår för evigt, utan det är väl en liten 
kittlande sak som givetvis är positivt. Men det kan vara en bra del, ett komplement i övrigt med ett bra be-
löningssystem”.  Enligt personalchefen finns det grupper som inte är lika lätta att rekrytera till 
företaget och där kan ett bra belöningssystem hjälpa till att dra till sig bra kompetens. Detta 
behövs dock inte i hela företagets organisation, då det inom vissa grupper tvärtom finns ett 
överflöd av sökande. Det är då inte belöningssystemet som avgör, varken för företaget eller 
för individen (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

Enligt personalchefen finns det mycket som attraherar ny arbetskraft. Framförallt är ett 
starkt varumärke viktigt, då det ofta attraherar välutbildade människor. Företag A är i sin 
hemkommun känt som ett ekonomiskt starkt företag. Detta medför att många i kommunen 
söker sig till företaget främst för dess närhet och trygghet. Personalchefen tror även att 
många attraheras av att det är ett expansivt och intressant företag. Utöver detta tror perso-
nalchefen att företagets positiva syn på personlig utveckling påverkar, samt att lönestruktu-
ren kan attrahera i vissa fall (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-
30).  

Att företaget satsar mycket på personalutveckling är något de lyfter fram bland annat när de 
marknadsför sig på högskolor. Dessutom kommer frågan ofta upp vid en anställningsinter-
vju. För två år sedan vann företaget ett pris som årets kompetensföretag, vilket enligt per-
sonalchefen är ett bevis på att det finns en genomtänkt plan för arbetet med kompetensfrå-
gor (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30). 

Den nya generationens arbetstagare 

Personalchefen har märkt av att den yngre generationen generellt ställer andra krav och har 
andra förväntningar på företaget: ”De yngre är ju mer mån rent generellt till att till exempel se vad 
har jag för möjligheter att utvecklas? Har jag möjligheter att kunna byta jobb inom företaget? Ser företaget 
positivt på intern rekrytering till exempel kanske till andra poster? Har jag möjlighet att få en viss utbild-
ning? Om jag läser vidare ser företaget positivt på att jag kommer tillbaka och kanske får en annan upp-
gift? Ja, det finns mycket sådana här frågor som egentligen kanske mer yngre är öppna för att diskutera. 
Jag säger inte att alla gör det men att det är många fler i den yngre grupperingen än vad de som är lite äld-
re”. Personalchefen tror att de yngre arbetstagarnas annorlunda krav och behov kan medfö-
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ra att belöningssystemet inom vissa områden kommer att behöva anpassas (Personalchef - 
Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

Framtida belöningssystem 

Synen på belöningssystemet har enligt personalchefen förändrats genom att man idag är 
mer medveten om att belöningssystem kan innehålla fler delar än bara en ren lön (Perso-
nalchef - Företag A, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

Personalchefen tror att fler företag kommer att vilja ha ett belöningssystem i framtiden, 
men att alla inte kommer att hitta ett som passar. Ett problem är att det finns många sy-
stem som är så avancerade att de knappt går att använda (Personalchef - Företag A, per-
sonlig kommunikation, 2006-10-30). 

Den framtida attraktionskraften för företag tror personalchefen kommer att bestå av tre 
saker; varumärke (etik och moral), utvecklingsmöjligheter (kompetensutveckling, interna-
tionell miljö) och belöningssystem (lön och de bitar som finns runtomkring). Personalche-
fen tror att företagets varumärke även i framtiden kommer att vara en viktig del i att attra-
hera kompetenta medarbetare. Ett bra och rättvist belöningssystem som överensstämmer 
med företagens verksamhet är tillsammans med varumärke och utvecklingsmöjligheter ock-
så viktigt för att behålla de anställda (Personalchef - Företag A, personlig kommunikation, 
2006-10-30). 

Generellt tror personalchefen att företag i framtiden kommer att behöva ha en palett av 
förmåner som de anställda kan välja mellan till ett bestämt värde, då människor värderar 
olika saker olika högt. Personalchefen tror dock inte att företaget kommer att använda sig 
av detta, om det inte är relaterat till befattning eller prestation (Personalchef - Företag A, 
personlig kommunikation, 2006-10-30). 

4.2 Företag B  

Företag B är verksamt inom skogsindustrin och har totalt 3800 anställda, varav 230 på hu-
vudkontoret. Företaget består av fem olika verksamheter, där varje verksamhet har en egen 
VD. Det är på så sätt en decentraliserad organisation (Personalchef - Företag B, personlig 
kommunikation, 2006-11-10). 

4.2.1 Vad är en belöning? 

Personalchefen i Företag B definierar ordet belöning genom att hänvisa till Herzbergs teori, 
och menar att det är arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och kontroll över sin arbetssi-
tuation, som motiverar den anställde (Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 
2006-11-10).  

4.2.2 Belöningssystemet 

Företag B använder sig av en produktionsbonus som är uppdelad på varje verksamhetsom-
råde, där varje anställd kan få upp till en extra månadslön per år. Bonusen grundas på pro-
duktionens resultat och är baserad på vissa nyckeltal. Bonusen är en procentsats av de an-
ställdas individuella löner, som är baserade på den anställdes befattning och marknadsläget. 
Då alla inom ett verksamhetsområde belönas efter samma procentsats kan bonusen ses 
som en typ av gruppbelöning. Har målet inom ett verksamhetsområde uppnåtts till 100 
procent får de anställda inom just det området en hel extra månadslön. Har målet uppnåtts 
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till 75 procent får de anställda 75 procent av sin månadslön och så vidare. Alla anställda 
inom varje verksamhetsområde får samma procentsats oavsett befattning. Personalchefen 
säger att det även förekommer icke-monetära belöningar som klapp på axeln, men att det 
är upp till varje chef att verkställa (Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 
2006-11-10).  

Det befintliga belöningssystemet infördes 2000 och var ett ensidigt beslut från företagets 
sida. Dessförinnan hade företaget inget belöningssystem. Syftet med belöningssystemet är 
att koppla de anställdas insatser till resultatet, så att de på så sätt blir belönade för att de 
presterar bra. Personalchefen säger att det är svårt att få till individuella belöningar i företa-
get (Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 2006-11-10). 

På frågan om företaget får en positiv respons ifrån de anställda vad gäller belöningssyste-
met, säger personalchefen: ”Ja det är väl lite att ta i. Det är klart att det finns en positivitet kring det 
här naturligtvis, men det förflackas lite grann kan jag känna. Det var på topp i början och man såg fak-
tiskt att det ramlade ur pengar och man har faktiskt på vissa områden fått 80 procent av månadslönen. 
Då märks det ju rätt väl, då är det ju inget att klaga på. Men det är klart, det är väl lite såhär om det nu 
skulle börja gå sämre och man inte får någonting, det blir intressant att se vad som händer då. Vissa räk-
nar hem det redan från början, att i maj ska jag ha det” (Personalchef - Företag B, personlig 
kommunikation, 2006-11-10).  

Personalchefen tror att företagets belöningssystem uppfattas som ett rättvist system bland 
de anställda och menar att det inte blir någon större diskussion eftersom alla på samma av-
delning får ut samma procentuella belöning. Det händer ibland att belöningen skiljer mar-
kant mellan de olika avdelningarna. Personalchefen har dock inte uppmärksammat några 
signaler om att det anses orättvist (Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 
2006-11-10). 

Personalchefen berättar att några förbättringar skulle kunna göras i belöningssystemet. Att 
det fyller sitt syfte ganska väl, men ändå inte fullt ut. Efterhand blir belöningssystemet lätt 
något som de anställda räknar med att de alltid ska få, utan att koppla det till den egna pre-
stationen. Personalchefen önskar att kopplingen till den egna insatsen skulle vara starkare 
(Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 2006-11-10). 

Vart tredje år genomför företaget en anonym attitydundersökning bland de anställda. Un-
dersökningen består av 150 frågor, som bland annat berör frågor kring monetära och socia-
la belöningar. Personalchefen har för övrigt inte reflekterat över vad de anställda värderar 
högst (Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 2006-11-10). 

Företaget har en hel del förmåner som alla anställda får ta del av. Bland annat finns det en 
personalstiftelse som förvaltar fjällstugor i Sverige och semesterboende utomlands, som de 
anställda får använda till ett förmånligt pris. Det finns även en aktivitetsgrupp som anord-
nar sociala evenemang som till exempel afterwork, biokvällar och fester. De anställda har 
möjlighet att använda det kostnadsfria gym som företaget erbjuder eller alternativt få 1000 
kronor i bidrag till ett gymkort. De anställda har även tillgång till företagshälsovård. Övriga 
förmåner i Företag B är förstärkt föräldralön och sjukersättning. Genom löneväxling kan 
den anställde dessutom få tillgång till snabb läkarvård. Vidare är pensionsfrågan väl ordnad, 
då det finns ett särskilt företag som har hand om och informerar de anställda om deras 
pensioner (Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 2006-11-10). 
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4.2.3 Utmaningen att behålla och attrahera arbetstagare 

Medelåldern på Företag B är omkring 45 år och medelanställningstiden är 17 år. De som 
börjar i företaget har en tendens att stanna. Detta medför att det är många som sitter på en 
väldig branschkunskap och erfarenhet som inom kommande år måste förmedlas vidare till 
en yngre generation. Utbildningsstrukturen inom företaget ser ut på följande sätt; gymnasi-
um 46 procent, grundskola 33 procent, högskola mindre än 120 poäng 11 procent och hög-
skola mer än 120 poäng 10 procent. Med andra ord finns det få akademiker i företaget. 
Under de senaste åren har företaget dock infört en policy; att de inte anställer någon utan 
gymnasiekompetens. Detta är en medveten strategi från företagets sida, vilket enligt perso-
nalchefen kommer att resultera i ännu högre krav allt eftersom (Personalchef - Företag B, 
personlig kommunikation, 2006-11-10).  

Företaget har många 40-talister som kommer att försvinna från sina poster den närmaste 
tiden. Med dem försvinner också mycket kunskap. Enligt personalchefen är företaget med-
vetet om detta och tror att företaget successivt kommer att inse problemet med det. Under 
90-talet hade företaget väldigt svårt att rekrytera men det ses dock inte som ett problem 
idag. Det senaste året har Företag B anställt 100 till 120 personer. Företaget har en relativt 
låg personalomsättning på 4 procent. (Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 
2006-11-10). 

Personalchefen ser inte företagets belöningssystem som ett sätt att behålla sin personal utan 
tror istället att det är andra faktorer som spelar in när en anställd väljer att stanna på företa-
get. Personalchefen relaterar återigen till Herzbergs teori. Vidare säger personalchefen att 
rätt lön är nödvändig men inte avgörande för att en anställd ska stanna. Personalchefen de-
lar upp kompetens i tre delar; kunskap, förmåga (vilket innebär att man drar nytta av sina 
kunskaper) och vilja (engagemang). Företaget satsar främst på viljan, genom att erbjuda le-
darutveckling och temautveckling (Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 
2006-11-10).  

För att attrahera arbetskraft marknadsför sig företaget genom att medverka på arbetsmark-
nadsdagar på olika skolor. Företaget är även med i något som kallas för Framtidsresan som 
riktar sig till yngre skolungdomar. Utöver detta anordnas dessutom olika aktiviteter för 
skogsindustrierna. Något de är nöjda med är en andraplats i en undersökning där studenter 
blivit tillfrågade vilket företag de anser vara mest etiskt (Personalchef - Företag B, personlig 
kommunikation, 2006-11-10). 

Den nya generationens arbetstagare 

Personalchefen har märkt att de yngre arbetstagarna har andra krav och förväntningar på 
företaget. Personalchefen menar att det märks ganska tydligt och syftar på diskussionen 
som förs om vad den nya generationen ska begära. Personalchefen säger: ”Det är ju det här 
att man drar sig uppåt i Maslows behovstrappa också. Det räcker inte med bra lön och bra arbetsmiljö och 
juste tjänstebil utan det är mer. Man vill kunna påverka och det är självklarheter, chefen ska lyssna på 
mig när jag kommer ut som nyutexaminerad. Jag kan mycket och jag vill och nu har du mig här som ar-
betstagare”. De yngre har kunskap, vilja och ett enormt engagemang och är inte rädda för att 
säga vad de tycker. Personalchefen tror inte att företaget kommer att behöva anpassa det 
befintliga belöningssystemet då det anses vara tillräckligt flexibelt (Personalchef - Företag 
B, personlig kommunikation, 2006-11-10). 

Personalchefen fortsätter med att beskriva nyutexaminerade genom att säga: De här som 
kommer ut här nu de har en liten annan syn, det är lite grann Jag AB. Det är liksom jag som ska för-
verkliga mig själv och det kan jag ju göra här nu på Företag B ett par år. Men passar det inte så sticker 
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jag. Kan man inte tillgodose mina krav så får det vara (Personalchef - Företag B, personlig kom-
munikation, 2006-11-10).  

Företaget har inte så många som är under 25 år, men sena 70-talister finns det en del. Loja-
liteten är väldigt dålig, till skillnad från 40-talisterna som är väldigt lojala. För att förbättra 
lojaliteten måste företaget erbjuda stimulerande arbetsuppgifter samt möjlighet till kompe-
tensutveckling. Det är dock en krävande process då det inte enbart är de yngre som ska 
stimuleras utan även de som har arbetat i företaget under en längre tid (Personalchef - Fö-
retag B, personlig kommunikation, 2006-11-10). 

Framtida belöningssystem  

Personalchefen tycker inte att belöningssystemet har en större betydelse idag än tidigare, 
och känner inte heller att företaget behöver ha ett mer attraktivt belöningssystem. Perso-
nalchefen säger att belöningssystem idag är en del av rekryteringsprocessen, men att det 
inte är det som avgör om den arbetssökande tar ett arbete eller inte. Personalchefen menar 
att arbetssökande attraheras av andra saker än belöningssystem. (Personalchef Företag B, 
personlig kommunikation, 2006-11-10). 

Synen på belöningssystem har inte förändrats inom företaget. Däremot har det hänt ganska 
mycket det senaste decenniet; det har blivit mer accepterat med högre löner till cheferna 
och flottare tjänstebilar, vilket var väldigt känsligt för ett antal år sedan. Koncernchefens 
lön i företaget har även den ökat ganska mycket. Personalchefen menar att man idag accep-
terar löneskillnader på ett annat sätt än tidigare. En anledning enligt personalchefen är att 
det finns en marknad som de måste mäta sig med för att locka rätt personer till företaget 
(Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 2006-11-10).  

På frågan om fler företag i allmänhet kommer att använda sig av belöningssystem svarar 
personalchefen att det inte förs någon direkt diskussion kring belöningssystem idag, att det 
har varit debatterat i omgångar, men att det för tillfället är lugnt. Personalchefen spekulerar 
om att det kan vara bonusdebatten som skadat belöningssystem något. Vidare anser perso-
nalchefen att belöningssystemet delvis har spelat ut sin roll, och tror istället att grundlöne-
frågan kommer att bli viktigare. Personalchefen att en stor bonus bidrar till bättre resultat 
(Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 2006-11-10).  

Personalchefen tror även att man framöver kommer att erbjuda den anställde ett paket, en 
summa som den anställde får ladda med olika förmåner som till exempel pensionsavtal, 
tjänstebil, städning hemma eller barnpassning. Personalchefen säger att det i viss mån exi-
sterar redan idag i en del företag, men att det kommer att bli mycket tydligare. Personalche-
fen tror att detta kan göra att arbetsgivaren blir mer intressant, genom att den tar hand om 
vissa bitar. Ungefär som i Japan, där företag har hand om allting runt omkring den anställ-
des livssituation. På så sätt tror personalchefen att förmåner kommer att bli viktigare än be-
löningssystem (Personalchef - Företag B, personlig kommunikation, 2006-11-10).  

Personalchefen tror och hoppas på att Företag B i framtiden kommer att införa fler indivi-
duella mätetal, och att lön och prestation kommer att hänga mer ihop (Personalchef - Före-
tag B, personlig kommunikation, 2006-11-10). 

4.3 Företag C 

Företag C är en koncern som är verksam inom energisektorn. I Sverige arbetar ca 3500 
personer. Koncernen består av sju juridiska bolag som är uppdelade efter funktion och 
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typ av verksamhet. De olika bolagen sysslar med olika frågor inom branschen. Företa-
get har en något sånär traditionell hierarkisk organisation med en övergripande koncern-
ledning, där varje enskilt bolag/affärsenhet har en egen VD. Trots att organisations-
strukturen är hierarkisk premierar företagets värderingar eget ansvar och eget initiativ. 
Inom Sverige är företaget dock relativt decentraliserat (HR- direktör - Företag C, per-
sonlig kommunikation, 2006-11-20).   

4.3.1 Vad är en belöning? 

HR- direktören vill skilja på kompensation och belöning och uttrycker det på följande 
sätt: ”Kompensation är en ersättning, att få lön för mödan. Belöning är något som är 

utöver det vanliga, att du blir extra uppmärksammad för något som du gjort extra bra, 

till exempel en uppfinning som resulterar i ett extra arvode” (HR- direktör - Företag C, 
personlig kommunikation, 2006-11-20).    

4.3.2 Belöningssystemet 

HR- direktören säger att man inte talar så mycket om belöningar i företaget. Istället pra-
tar man om kompensationer och förmåner17. HR- direktören säger att vad som räknas 
som belöning därför beror på vilken vokabulär som används (HR- direktör - Företag C, 
personlig kommunikation, 2006-11-20).  

När Företag C talar om belöningar ser de till total kompensation18, vilket innebär fast- 
och rörlig lön samt de förmåner som tjänsten för med sig. Företag C använder sig såle-
des av en fast lön som förhandlas varje år (vilken baseras på den anställdes prestation), 
samt en rörlig del, en så kallad bonus. Vid en nyanställning är det marknaden, vad kan-
didaten till arbetet begär, som ligger till grund för den individuella lönen. Både kollekti-
vet och tjänstemännen har en rörlig del men den procentuella andelen skiljer sig något 
mellan grupperna. Enligt HR- direktören är det generellt sett ovanligt att även kollekti-
vet får bonus, och därmed relativt unikt för Företag C (HR- direktör - Företag C, per-
sonlig kommunikation, 2006-11-20).  

Det är tjänsten som avgör storleken på den procentuella andelen; hur mycket ansvar den 
anställde har (höjden på tjänsten). Generellt råder ju högre tjänst desto högre procentuell 
andel. Den lägsta gruppen får en bonus motsvarande cirka tio procent av lönen. Den in-
dividuella bonusen baseras på företagets-, enhetens- och individens resultat och är där-
med indelad i tre delar. Om bonusmålen är uppfyllda sker utbetalning våren nästkom-
mande år (HR- direktör - Företag C, personlig kommunikation, 2006-11-20).       

Tanken med belöningssystemet är att det ska bidra till att kunna behålla och attrahera 
rätt kompetens till företaget. (HR- direktör - Företag C, personlig kommunikation, 
2006-11-20).  

Företaget arbetar mycket med att vara på samma nivå som marknaden i övrigt. En viktig 
del av arbetet handlar om att bevaka konkurrenterna. För att uppnå detta genomförs 
"benchmarking", studier med omvärlden för att se hur företaget ligger till förmånsmäs-

                                                 

17 Compensation and Benefits 

18 Total compensation 
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sigt: "Vi ligger på en bra nivå idag jämförelsevis" (HR- direktör - Företag C, personlig 
kommunikation, 2006-11-20).  

Företag C är inte helt medvetet om vad de anställda värderar högst när det gäller belö-
ningar men HR- direktören säger att: ”Erkänsla - att bli sedd som individ i organisatio-

nen brukar toppa undersökningar, men pratar vi renodlad "Comp & Ben" så tror jag att 

det är grundlönen ändå som är viktigast”. Vidare anser HR- direktören att uppskattning 
är mycket viktigt. Att både negativ och positiv feedback på det utförda arbetet är nöd-
vändigt för utveckling. HR- direktören menar att positiv feedback kan ses som en form 
av verbal belöning, vilket ger positiva psykiska effekter (HR- direktör - Företag C, per-
sonlig kommunikation, 2006-11-20).  

Förmåner som erbjuds de anställda är exempelvis fria läkemedel, fri sjukvård, bra pen-
sions- och försäkringslösningar, friskvårdsbidrag och rikskuponger. Vilka förmåner som 
den enskilda anställde erbjuds beror lite på vilket kollektivavtal den anställde har. Att 
kollektivavtalen och de förmåner som erbjuds är olika beror på att företaget har fusione-
rat flera gånger. Företaget arbetar dock aktivt med att försöka harmonisera förmånerna. 
Idag finns inga flexibla förmåner men det pratas mycket om det. Det finns dock inga 
planer på att införa detta just nu. Löneväxling förekommer inte heller i företaget, men 
det är något som diskuteras (HR- direktör - Företag C, personlig kommunikation, 2006-
11-20).  

4.3.3 Utmaningen att behålla och attrahera arbetstagare 

Medelåldern i företaget är 45 år. Vad gäller utbildningsnivå är de anställda indelade i 
fyra grupper: doktorer, högskoleutbildning, gymnasieutbildning och de som inte har 
gymnasieutbildning. De flesta av de anställda tillhör någon av de tre första grupperna. 
Utöver den indelningen skiljer företaget även på industriarbetare19 och tjänstemän, där 
ungefär 30 procent av de anställda tillhör den första gruppen och de övriga 70 procent 
tillhör den andra. Personalomsättningen i företaget ligger på en normal nivå. Ungefär 
500 av de totalt 3500 anställda har arbetat i företaget i mer än 30 år (HR- direktör - Fö-
retag C, personlig kommunikation, 2006-11-20).  

Inom de närmaste tio åren finns det många 40-talister som kommer att gå i pension. An-
talet varierar något beroende på affärsenhet men det är en betydande andel säger HR- 
direktören: ”Om cirka fem år kommer det att vara en lavin med pensionärer” .  Arbetet 
med att hitta kompetent personal pågår redan nu enligt HR- direktören: ”Vi kommer 

aldrig att kunna hitta alla nya medarbetare då, det är ett av de största problemen vi 

brottas med”. HR- direktören säger att det är viktigt att planera framåt för att se exakt 
vilka behov som finns. Ett särskilt hjälpinstrument som heter Work Force Planning an-
vänds i arbetet. Varje affärsenhet gör sina egna planer (HR- direktör - Företag C, per-
sonlig kommunikation, 2006-11-20). 

I övrigt anses rekryteringsbehovet vara normalt, det finns inget som avviker just nu. 
Främst är det tekniker som behöver rekryteras (HR- direktör - Företag C, personlig 
kommunikation, 2006-11-20).   

                                                 

19 Blue-collar 
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HR- direktören tror absolut att ett bra belöningssystem kan fungera som en morot för de 
anställda att stanna kvar i företaget. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det 
endast är en del och därför bara påverkar delvis, inte fullt ut: ”Erkänsla och bra arbets-

kamrater är fortfarande de två viktigaste faktorerna men belöningar påverkar också” 
(HR- direktör - Företag C, personlig kommunikation, 2006-11-20).  

För att attrahera ny arbetskraft arbetar Företag C aktivt med sin image20. Detta sker 
framförallt genom att företaget har kontakt med skolor, är med på mässor och andra 
marknadsföringsevenemang. Det anses viktigt att synas och att ha en dialog med ung-
domar på olika skolor, både på högskole- och gymnasienivå. HR-direktörem menar att 
företagets belöningssystem (total kompensation) tillsammans med företagets image, 
storlek och vad som produceras attraherar en arbetstagare (HR- direktör - Företag C, 
personlig kommunikation, 2006-11-20).   

Den nya generationens arbetstagare 

HR- direktören på Företag C anser att dagens arbetstagare och den yngre generationen 
har andra krav och förväntningar på företaget: ”Ja, jag upplever att det är en skillnad. 

Förr var trygghet väldigt viktigt. En anställning sågs nästan som en vinstlott. Men det 

är andra faktorer som är viktiga idag” . Arbetstagare byter arbete oftare idag, är mer 
flexibla. Vidare strävar de ständigt efter stimulans: ”Arbetstagare idag har sin egen 

personliga utveckling i fokus, förr arbetade man mest som en trygghet för familjen. Man 

skulle kunna säga att människan strävar mer efter eget självförverkligande idag, vi har 

klättrat upp på Maslows behovsskala”. Vidare säger HR-direktören att företaget behö-
ver anpassa sig till och förnya sitt belöningssystem efter de yngre arbetstagarnas krav 
och behov, genom att göra belöningssystemet mer individuellt anpassat (HR- direktör - 
Företag C, personlig kommunikation, 2006-11-20). 

Framtida belöningssystem 

HR- direktören tror att det i framtiden kommer att bli allt vanligare att se till den totala 
kompensationen som varje anställd får ta del av. Detta på grund av att belöningen tende-
rar att innehålla fler komponenter, jämfört med tidigare då en anställd bara hade en fast 
lön. Vidare tror HR- direktören att belöningssystemet även i framtiden kommer att vara 
viktigt då det kan komma att bli för dyrt för arbetsgivarna att enbart ha en fast lön: 
”Bara lön är för dyrt för arbetsgivarna. Förmåner är ett sätt att komplettera med plus-

värde för den anställde. Det är även ett sätt att öka livskvaliteten. Arbetsgivaren kan via 

förmånerna styra mot en bättre hälsa. På det sättet blir det en win-win situation” (HR- 
direktör - Företag C, personlig kommunikation, 2006-11-20). 

HR- direktören tror även att flexibla förmåner kommer att bli vanligare: ”Jag tror på 

cafémodellen, att det kommer att bli ännu mer valmöjligheter för individen, att du själv 

kan plocka ihop ditt förmånspaket. Det är den nya vågen”. HR- direktören påpekar 
dock att skattesystemet delvis kan hindra den här utvecklingen (HR- direktör - Företag 
C, personlig kommunikation, 2006-11-20).    

När vi avslutningsvis ställer frågan om belöningssystemet är på väg att bli ett viktigare 
redskap får vi följande svar: ”Det är redan det, där pratar man om total compensation, 

det är ett medel för att attrahera ny arbetskraft.  Allt blir mer flexibelt i organisationen, 

                                                 

20 Employer image 
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så även den här biten som blir mer och mer individuellt anpassad” (HR- direktör - Fö-
retag C, personlig kommunikation, 2006-11-20).  

4.4 Företag D 

Företag D är verksamt inom IT-branschen. Företaget finns representerat på 18 orter i lan-
det och har idag 750 stycken anställda. Företaget har en ledningsgrupp som består av stabs-
funktionerna VD och sju regionchefer. Varje region har i sin tur en egen ledningsgrupp be-
stående av regionchef, team chefer och säljare som tillsammans styr och ansvarar för affä-
rerna inom regionen (Personalchef Företag D, personlig kommunikation, 2006-10-30). 

4.4.1 Vad är en belöning? 

Personalchefen definierar ordet belöning så här: ”Vi definierar belöning, eftersom de har bonus 
som man får som ersättning, för extraordinär insats. Det vill säga det man gör förutom att man presterar 
utifrån sitt vardagliga arbete, sin grundnivå som vi förväntar oss att man ska göra. Om man presterar 
ovanför så ska man bli belönad för det, för det är ett typ av beteende som företaget vill uppmuntra”. Detta 
kan exempelvis innebära att någon tar mer ansvar, att den hjälper till med att sälja eller att 
så mycket tid som möjligt tillbringas hos kunderna (Personalchef Företag D, personlig 
kommunikation, 2006-10-30).  

4.4.2 Belöningssystemet 

Företag D har alltid haft någon typ av belöningssystem sedan starten 2003. Varje år skriver 
den anställde tillsammans med sin chef ett bonusavtal. I bonusavtalet finns ett antal para-
metrar som bland annat visar hur många timmar per månad den anställde bör kunna debi-
tera. När den anställdes prestation sedan ska utvärderas jämförs resultatet med bonusavta-
let. Som konsult innebär det att den anställde ska debitera så mycket tid som möjligt hos 
kunden och därmed ha så lite spilltid som möjligt. Detta eftersom det är det beteendet som 
premieras hos de anställda. Den debiterbara tiden är mycket viktig eftersom det är därifrån 
företaget får in sina intäkter (Personalchef Företag D, personlig kommunikation, 2006-10-
30).  

Debiteringsbonusen utbetalas för två olika nivåer. Antingen når den anställde upp till 95 
procent eller så når den upp till 100 procent. Med andra ord är det möjligt att få ut en bo-
nus även om inte bonusavtalet är helt uppfyllt. Om en anställd inte klarar av att uppnå 95 
procent blir den anställde emellertid utan bonus (Personalchef Företag D, personlig kom-
munikation, 2006-10-30).    

Utöver debiteringsbonusen finns det även rekryteringsbonus och certifieringsbonus. Rekry-
teringsbonus utbetalas till den som tipsar sin chef om en duktig person, under förutsättning 
att det leder till anställning. För varje anställning utbetalas 10000 kronor. Grundtanken med 
rekryteringsbonusen är att företaget tror att de anställda är de som är bäst på att hitta rätt 
folk. De anställdas kontaktnät är väldigt viktigt. Ibland förekommer det även kampanjer 
och tävlingar som är kopplat till rekrytering. Det kan till exempel handla om chansen att 
vinna en New York resa eller en I-pod om en anställd har tipsat om fem personer under ett 
år. Tanken är att: ”Få folk att gräva runt ordentligt och hitta de här personerna”. Certifiering är en 
tredje form av bonus som är kopplat till kompetensutveckling. Enligt personalchefen är 
kompetensutveckling väldigt viktigt: ”Kompetensutveckling är otroligt viktigt på vårat företag för att 
både attrahera människor, att rekrytera, men också för att människor ska stanna kvar. För att det här är 
människor som hela tiden vill vara bäst i sitt område och kommer också att behöva utbildning för att kla-
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ra av de komplicerade uppdrag som vi kan få ifrån kunderna” . Certifieringsbonus på 6000 kronor 
utbetalas därför när någon på arbetsgivarens förslag utbildar sig och erhåller ett certifie-
ringsbevis (Personalchef Företag D, personlig kommunikation, 2006-10-30).           

Syftet med belöningssystemet är att bonusen ska belöna en extra insats. Företaget har valt 
att ha kvar en relativt hög grundlön för att använda bonusen mer som ett komplement för 
att på det sättet få ut lite extra av de anställda (Personalchef Företag D, personlig kommu-
nikation, 2006-10-30).      

Systemet fungerar relativt bra anser personalchefen: ”För den stora majoriteten fungerar det bra 
annars skulle vi inte köra det”. Även om det inte är en självklarhet att alla uppskattar belö-
ningssystemet. I en årlig personalenkät framgår det att en del anställda anser att belönings-
systemet är orättvist, även om det också finns de som tycker att systemet är rättvist. Det 
finns även de som tycker att bonussystemet inte alls uppmuntrar till att debitera. Samtidigt 
påpekar personalchefen att de ofta är de som är mest missnöjda som gör sin röst hörd, 
medan de som är nöjda inte säger något överhuvudtaget (Personalchef Företag D, person-
lig kommunikation, 2006-10-30).   

Förutom den individuella lönen (som bland annat baseras på prestation, arbetets svårig-
hetsgrad, marknadskompetens, attityd och förmåga samt ansvar) finns det ett antal förmå-
ner. Företag D har ett kollektivavtal som har reglerat bland annat pensioner och försäk-
ringar. Föräldraförmån där den anställde får behålla 80 procent av lönen har införts för att 
uppmuntra både de manliga och kvinnliga anställda till att ta föräldraledigt. Företaget beta-
lar även läkarbesök, men mediciner får de anställda stå för själva. Friskvård och motion är 
ett annat område som det satsas på. Beroende på vilken ort den anställde arbetar, betalas 
det ut 1500 till 1800 kronor. Bra milersättning är ytterligare än förmån. Enligt personalche-
fen har företaget sträckt sig något längre än många andra företag genom att erbjuda 32 
kronor per mil inklusive det skattefria beloppet. Som en enklare belöning nämner personal-
chefen fika och frukt som erbjuds på alla kontor. Har någon eller några ett längre uppdrag 
hos en kund kan de få leveranser av frukt och bröd dit. Tanken är att det ska vara rättvist 
och lika för alla (Personalchef Företag D, personlig kommunikation, 2006-10-30).   

Företaget ser över sina förmåner kontinuerligt för att se om det finns ytterligare saker som 
skulle kunna införas. Det görs även undersökningar, där de anställda blir tillfrågade om det 
finns någon typ av förmåner de saknar. De förmåner som de anställda efterfrågar är till ex-
empel extra semesterdagar, städhjälp, barnpassning och sjukvårdsförmåner som innebär 
förtur till privatsjukhus. Företaget genomför även undersökningar för att se om de önskade 
förmånerna skulle vara lönsamma. Om en förmån visar sig vara det införs den i företaget 
(Personalchef Företag D, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

De anställda kan i dagsläget inte välja vilka förmåner de vill ha utan alla får samma förmå-
ner. Däremot förekommer löneväxling, där den anställda har möjlighet att byta ut en del av 
lönen mot en förmån. För tillfället finns inga planer på att införa flexibla förmåner där den 
anställde själv kan välja vad den vill ha. Samtidigt säger personalchefen att det inte är omöj-
ligt att det kommer på tal i framtiden (Personalchef Företag D, personlig kommunikation, 
2006-10-30). 

För varje uppdrag den anställde utför görs i förhand en mätning av vad kunden förväntar 
sig av företaget och av den anställde. Sedan görs även en mätning i efterhand för att utvär-
dera den anställdes prestation. Varje gång någon eller några får det högsta betyget (fem) an-
slås det på företagets intranät så att alla får reda på det. Detta för att visa upp vilka goda ex-
empel som finns. Enligt personalchefen är det endast ungefär tio personer per månad som 
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uppnår det högsta betyget, då det är väldigt svårt att få. De anställda strävar efter att få så 
högt betyg som möjligt för att få ett erkännande från företaget (Personalchef Företag D, 
personlig kommunikation, 2006-10-30).       

Individ- och gruppnivå 

Enligt personalchefen förekommer det sällan belöningar på gruppnivå, aldrig i monetär 
form. En typ av belöning som har varit på ren gruppnivå är när det har gjorts friskvårds-
projekt där de anställda individuellt och i lag har tävlat i att träna så många gånger som möj-
ligt under en tremånaders period. De vinster det rört sig om har utdelats till hela lag och va-
rit förhållandevis enkla som exempelvis strumpor, vattenflaskor och andra småsaker som 
associeras med träning (Personalchef Företag D, personlig kommunikation, 2006-10-30).      

4.4.3 Utmaningen att behålla och attrahera arbetstagare 

Medelåldern är idag 38 år, men den har varit lägre. Detta beror på att företaget för ett antal 
år sedan tvingades till neddragningar och var tvunget att avskeda många av de yngre arbe-
tarna. Medelåldern är dock på väg att sjunka igen då många unga har anställts det senaste 
året. De som arbetar i företaget har högskoleutbildning och är främst utbildade till system-
vetare eller civilingenjörer med datainriktning. Utöver det finns det även ett antal civileko-
nomer, men de flesta är utbildade inom IT på ett eller annat sätt (Personalchef Företag D, 
personlig kommunikation, 2006-10-30).        

Inom de närmaste tre- fyra åren finns endast cirka fem 40-talister som kommer att gå i 
pension. Att ersätta dessa 40-talister ses därför inte som ett problem. Däremot är företaget 
inne i en expansiv fas. I år har cirka 200 personer anställts och nästa år är målet att anställa 
minst 300 personer. 2006 är det första året som företaget har kunnat växa efter att ha stått 
stilla sedan starten och endast anställt ett 30-40 tal personer per år (Personalchef Företag 
D, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

Personalomsättningen är i dagsläget 11 procent, något som företaget är nöjt med. Personal-
chefen säger att de inte vill ha en så mycket lägre omsättning. De år när företaget stod still 
var personalomsättningen 3 procent, vilket ansågs alldeles för lite. Som personalchefen ut-
trycker det: ”Någonstans runt 10 procent är rätt hälsosamt i en bransch som våran” (Personalchef 
Företag D, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

På frågan om personalchefen tror att ett bra belöningssystem kan användas som en morot 
för de anställda att stanna kvar i företaget får vi svaret: ”Både ja och nej. Det är väldigt svårt det 
här med belöningssystem. Hur man än gör så kommer det alltid att finnas folk som är missnöjda, eller att 
det triggar fel typ av beteende än vad man själv hade tänkt sig. Det är otroligt svårt att parera för alla oli-
ka saker som kan dyka upp när man använder sig av belöningssystem. Kan attrahera viss personal men 
det kan också ha motsatt effekt där folk blir förbannade och tycker att det satsas på fel saker. Det är både 
och alltså” (Personalchef Företag D, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

Den årliga personalenkäten ger företaget en ungefärlig uppfattning om vad de anställda 
värderar högst vad gäller belöningar. Det som framkommer i personalenkäten är att de 

anställda prioriterar stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Detta kan företaget 
erbjuda genom att vara ett tillräckligt bra och intressant, stort företag som kan få rätt typer 
av uppdrag hos kunderna. Utöver det vill de anställda gärna ha en konkurrensmässigt bra 
lön. Personalchefen tror att bonussystem och förmåner eventuellt kommer därefter men 

betonar att arbetsuppgifterna är det absolut viktigaste (Personalchef Företag D, personlig 
kommunikation, 2006-10-30).   
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Arbetet med att attrahera arbetskraft handlar främst om att stärka varumärket, vilket är nå-
got som företaget arbetar mycket med. Viss draghjälp i den här processen får företaget ge-
nom att moderbolaget är väletablerat. Förhoppningen är att Företag D ska bli ett företag 
som känns igen lika väl. För att synas medverkar företaget ofta i branschtidningen Compu-
ter Sweden. I år har företaget även med god framgång medverkat i en tävling som utser 
Sveriges bästa arbetsgivare. Utöver detta medverkar företaget på arbetsmarknadsdagar på 
de skolor där attraktiv IT-utbildning finns (Personalchef Företag D, personlig kommunika-
tion, 2006-10-30).   

Personalchefen tror inte att bonussystemet är något som får människor att börja arbeta i 
företaget och inte heller något som bidrar till att en anställd väljer att stanna eller sluta. Be-
löningssystemet är mer som ett bihang till den övriga verksamheten och har därmed inte 
någon betydande inverkan för företaget säger personalchefen (Personalchef Företag D, 
personlig kommunika ion, 2006-10-30).    

Den nya generationens arbetstagare 

Personalchefen på Företag D har inte märkt av någon påtaglig skillnad i de yngre medarbe-
tarnas krav och förväntningar. Samtidigt tror personalchefen att det här kan komma att 
ändras på sikt i takt med att arbetsmarknaden ändras, och menar att de nyutexaminerade 
idag är nöjda endast genom att ha fått sitt första arbete. Vidare finns det en risk att många 
av de anställda i framtiden kommer att kräva mer saker, eftersom de kommer att ha en an-
nan förhandlingsposition i och med mer erfarenhet och mer kompetens. ”Det kommer att 
kräva att vi måste förändra oss en hel del utifrån vad kraven kommer att vara. Det vet vi inte i dagsläget. 
Men det är alltså mycket kring lönerna i så fall som det kommer att handla om” (Personalchef Före-
tag D, personlig kommunikation, 2006-10-30).  

Personalchefen tror istället att det stora problemet kommer att bli att konkurrera med ni-
schade, mindre IT-företag som vill komma åt företagets mest erfarna konsulter genom att 
erbjuda dem villkor som Företag D inte kan matcha (Personalchef Företag D, personlig 
kommunikation, 2006-10-30). 

Framtida belöningssystem 

Enligt personalchefen finns det tankar om att det skulle vara ännu bättre med en ännu stör-
re rörlig del än vad de anställda har idag. Då alla anställda har en fast lön, innebär det en 
risk för företaget de gånger de anställda inte har något projekt att arbeta med. Som perso-
nalchefen uttrycker det: ”Alltså, är det lågkonjuktur och alla sitter inne på kontoret så står företaget 
och bara betalar ut massa löner så hade vi istället valt att ha en lägre grundlön och en högre rörlig del”. 
Personalchefen tror därför att den rörliga delen av lönen någon gång i framtiden kommer 
att vara större än vad den är idag. En ny modell skulle kunna vara en lägre grundlön, men 
där de anställda har högre möjligheter att ta del av vinst- eller debiteringsbonus beroende 
på hur pass bra det går för företaget i övrigt. Detta för att komma ifrån risken som en hög 
grundlön innebär . Personalchefen tror dock att den här typen av belöningssystem skulle 
vara ganska begränsat, då det inte passar alla projekt och inte heller alla anställda. Eventu-
ellt skulle det fungera för de personer som har ett personligt driv, de som ser sitt arbete 
nästan som sitt eget företag (Personalchef Företag D, personlig kommunikation, 2006-10-
30).        

Företag D kommer inte att kämpa för att attrahera ny arbetskraft med hjälp utav sitt belö-
ningssystem utan vill hellre vara attraktiva på andra områden. Personalchefen törs dock inte 
uttala sig om hur det ser ut i andra företag, eller andra typer av branscher. Inom IT-
branschen följer de olika företagen varandra och det görs även uppföljningar för att se så 
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att andra inte erbjuder något som företaget saknar. Vidare säger personalchefen såhär: ”Det 
kanske går lite mode i det här. Tittar man på sina konkurrenter och ser att de har bonussystem, så kan-
ske man tror att det är gåtans lösning på rekrytering och sen kör man det. Jag är inte alls säker på att det 
är belöningssystem som är den bästa vägen att gå, utan jag skulle hellre sälja in Företag D till folk som ett 
jättebra företag med en bra personalpolitik, där vi har helt ok löner för det jobbet som man gör. Man ska 
ha en skälig lön, men allt det här andra är svårt att få det till det precis exakta belöningssystem som man 
vill ha det till. Så jag skulle vilja att folk drogs till Företag D för att vi är ett bra företag i övrigt. Det 
skulle vi vinna mer på i längden” (Personalchef Företag D, personlig kommunikation, 2006-10-
30).  

4.5 Företag E  

Företag E är verksam inom IT-branschen och finns representerat på tio orter i Sverige. Fö-
retaget har en decentraliserad organisationsstruktur och består av fyra affärsområden.  I fö-
retaget arbetar omkring 150 personer, varav 30 på det besökta kontoret (VD - Företag E, 
personlig kommunikation, 2006-11-02). 

4.5.1 Vad är en belöning? 

VD:n i Företag E definierar ordet belöning på följande sätt: ”Belöning kan vara flera saker, du 
kan få en belöning i form av en ren kontant ersättning, du kan också få i form av en fri utbildningsresa 
någonstans i världen. Man fastnar ofta i en diskussion att belöning bara är pengar. En belöning kan vara 
det enklaste att jag går förbi någon och säger att du gör ett förbaskat bra jobb. En uppskattning, kan ock-
så vara en belöning. Det kan vara att en kille tycker att så här mycket pengar extra i kuvertet är en bra 
belöning. Men man kan faktiskt ha andra saker som är viktiga belöningar. Så definitionen är väldigt 
bred” (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02). 

Vidare anser VD:n att det är viktigt att skilja mellan lön och belöning. Lön är något som fås 
för det arbete som är tänkt att utföras, medan belöning är något som fås för en överpresta-
tion för det utförda arbetet (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02). 

4.5.2 Belöningssystemet 

Traditionellt arbetar man väldigt individuellt inom IT-branschen. Företag E har dock valt 
att gå från ett individbaserat belöningssystem till ett gruppbaserat belöningssystem, med re-
lativt små grupper. De har tagit bort den individuella rörliga delen av lönen och arbetar idag 
främst med fasta löner. VD:n berättar att bytet av belöningssystem innebar en risk. Det 
fanns en rädsla för att företagets intäkter skulle minska. Därför ändrades systemet succes-
sivt för att sedan tre år tillbaka (2003) enbart använda sig av gruppbaserade belöningar, där 
varje grupp eller avdelning som har överträffat sina mål får en bonus. Förutom de mål som 
gruppen ska leva upp till finns det även individuella mål för varje anställd, något VD:n tror 
är viktigt (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02).  

Företaget är medvetet om att det är olika saker som motiverar olika människor i olika tids-
perioder i livet. Det kan till exempel vara en person som vill arbeta lite mindre en period 
för att satsa på familjen. Detta är något som diskuteras mycket med de enskilda anställda. 
Under dessa samtal diskuteras även belöningssystemet, den anställdes individuella mål och 
vilka motivationsfaktorer den anställde har. VD:n anser att det är viktigt att diskutera med 
de anställda eftersom det är de som utvecklar företaget. Utöver dessa samtal förekommer 
det även anonyma frågeformulär.  
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De flesta anställda har en förståelse för belöningssystemet, även om det händer att någon 
tycker att den förtjänar lite mer. Ett individbaserat system tror VD:n definitivt hade känts 
mer orättvist för de anställda (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02).  

VD:n anser att det befintliga systemet fungerar bra samtidigt som han skulle vilja ha en in-
dividuell belöning också: ”Du skulle gärna vilja ha den här lilla individuella knorren, om jag nu som 
individ gör det här lilla extra, kommer nog den här knäppen direkt adresserat då. Den är inte lätt att hit-
ta. Så att det där är en avvägnings som man har hela tiden. Så att ja nej, perfekt det ska jag inte säga att 
någonting är. Men det är det bästa vi kan hitta på just idag”. Vidare anser VD:n att företaget är 
medvetet om vad de anställda värderar högst både via direkt och indirekt information (VD 
- Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02). 

VD:n menar att det är vanligt att företag idag diskuterar pensionssystem. Även Företag E 
har diskuterat detta men kommit fram till att inte erbjuda pensionssystem till sina anställda, 
då pensionen är så pass långt fram, och att kopplingen till dagens situation är vag. De för-
måner företaget istället erbjuder är bland annat sjukförsäkringar, där företaget går in och 
betalar den anställdes lön, gym och trivselaktiviteter. Då företaget satsar på en bra 
gruppanda, är de noga med att erbjuda alla de anställda samma saker (VD - Företag E, per-
sonlig kommunikation, 2006-11-02). 

Företaget erbjuder även sina anställda dyr utbildning, vilket enligt VD:n kan ses som en be-
löning då det är en bra investering för individen. Den utbildning högskolorna ger anses inte 
tillräcklig, vilket är en av anledningarna till att mycket pengar satsas på kompetensutveck-
ling (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02).   

VD:n säger också att belöning kan ges i form av uppskattning: ”Det kan faktiskt vara att gå 
ner till killen personligen och säga att jag har pratat med din kund och framför det berömmet du får till 
honom. För vissa tror jag att det kan göra att de växer och det är också på sätt och vis ett förtroende” 
(VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02).  

Individ- och gruppnivå 

Syftet med det gruppbaserade belöningssystemet är att uppmuntra gruppens prestation 
istället för individens prestation. Då företaget arbetar för att bygga upp en positiv anda där 
de anställda ska tänka gemensamt, kan det inte samtidigt förekomma individuella belöning-
ar. En annan fördel med det här systemet som uppkommer, i och med att alla i organisa-
tionen arbetar efter samma system, är att uppgifterna kan fördelas så att varje anställd får 
göra det just den är bra på. Som VD:n uttrycker det: ”Annars är det lätt att om jag vet att det 
här kan jag lite halvbra men jag gör det ändå för då får jag lite extra bonus. Nu är det såhär att om jag 
kan det halvbra men att min kompis kan det extremt bra ja då är det bättre att han gör det. Om jag har 
för mycket att göra så lassar jag över på mina kompisar för där finns faktiskt två händer som inte har fullt 
upp. Du får hela gruppen till att lyfta sig och du får en annan effekt i det. Och så ser man hur viktigt det 
här är för kunden också. För har man ett sånt här belöningssystem så är det större chans för kunden att få 
in rätt man” (VD - Företag E, personlig kommunikation. 2006-11-02).  

Belöningssystemet har även ett motiverande syfte. Samtidigt säger VD:n att en extra bonus 
inte räcker för att motivera de anställda till att prestera bra, det finns ett flertal andra para-
metrar som motiverar (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02) . 

4.5.3 Utmaningen att behålla och attrahera arbetstagare 

Medelåldern i Företag E är mellan 35 och 40 år, vilket inom IT-branschen är en relativt hög 
medelålder enligt VD:n. För många år sedan var det många unga som arbetade inom IT-



 Empirisk studie 

 36 

branschen. Företaget gjorde därför en avsiktlig förändring för att öka medelåldern. Ålders-
strukturen idag är således en mix av gamla och unga. Företaget vill gärna ha en bas med lite 
äldre som de yngre kan lära sig ifrån. Här är det dock viktigt att ha ett belöningssystem som 
uppmuntrar den som har erfarenhet till att hjälpa den nyexaminerade. För Företag E är ut-
bildningen inte avgörande utan det viktigaste är att vara rätt person. De som arbetar i före-
taget har därför olika utbildningsnivåer (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-
11-02).  

Personalomsättningen i företaget är väldigt låg. Ett tag var den enligt VD:n nästan för låg. I 
och med att IT-branschen just nu expanderar rekryterar företaget kontinuerligt. Detta har 
dock inte alltid varit fallet. Enligt VD:n har det varit en extrem ökning det senaste året, då 
företaget har haft en organisk tillväxt på 25 procent. Generellt finns det inte många 40-
talister i IT-branschen. I Företag E finns det någon enstaka. Med andra ord är inte det ett 
problem i företaget (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02).  

På frågan om VD:n tror att ett bra belöningssystem kan användas som en morot för de an-
ställda att stanna kvar i företaget får vi följande svar: ”Jag menar lönen är ju en sak, det är ju ofta 
i form av ett paket som du skapar och det tror jag i så fall är viktigt i de tider där det är brist på folk. Vi 
märker ju nu till exempel att vi har väldigt liten personalomsättning, alltså som slutar just nu, vilket gör 
att många kanske tycker att de har rätt bra belöningssystem”. Samtidigt tror VD:n att det ibland 
finns en övertro till belöningssystem, att det trots allt är lönen som har störst betydelse 
(VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02).   

Företaget arbetar mycket med att hålla en viss anda på företaget; hur de anställda beter sig 
mot sina arbetskamrater. Detta tror VD:n är en viktig del i att attrahera ny kompetens. 
VD:n menar att det måste vara roligt att gå till arbetet, att det i längden inte håller att gå till 
arbetet enbart för lönens skull. Enligt VD:n är det lätt att rekrytera folk till företaget, något 
de själva tror beror på att de skiljer sig från övriga IT-bolag med den laganda som före-
kommer i företaget (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02).   

Den nya generationens arbetstagare 

VD:n i företaget har inte märkt av någon skillnad i att arbetstagare idag ställer andra typer 
av krav än förut. Däremot fanns det en viss oro över inställningen de nyutexaminerade 
hade en viss period: ” De hade lite dålig förståelse för det här att alla är vi barn i början, om man säger 
så. Man måste börja lära sig krypa innan man kan gå och vice versa. De kom ofta ibland ut från högsko-
lan och jag är världsmästare ungefär”. VD:n tycker dock att detta har ändrats under de senaste 
åren och menar att de yngre är väldigt entusiastiska och duktiga. VD:n har dock märkt en 
skillnad avseende ungdomars värden och värderingar. Idag måste företag forma och anpas-
sa sig till de anställda jämfört med förut, då den anställde fick anpassa sig efter företaget. 
(VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02).  

På frågan om belöningssystem har en större betydelse för företaget idag än tidigare, svarar 
VD:n att det inte har det och att det inte behövs ett mer attraktivt belöningssystem idag än 
tidigare: ”Det gäller att ha sundhet i det och se det som en ingrediens, en del av den här paletten. Om jag 
bara ritar det som en tredelad pall ungefär, där miljön är det ena, lönen är en del och din utveckling är en 
annan del. Jag menar något utav benen kan halta lite, men det är klart om ena benet lutar för mycket då 
tippar pallen. Det gäller att hitta en bra nivå på det här” (VD - Företag E, personlig kommunika-
tion, 2006-11-02). 
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Framtida belöningssystem  

VD:n tror att det i framtiden kommer att bli mer mjuka värden i belöningssystemen, även 
om det alltid kommer att finnas de som vill tjäna så bra som möjligt. Detta kan dock kom-
ma att se lite olika ut i olika branscher (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-
11-02).  

VD:n hoppas att det framöver ska bli vanligare med flexibla förmåner. Problemet är dock 
att många förmåner stoppas på grund av skattepolitiken, eftersom de anställda måste skatta 
för sina förmåner. Det finns därav ett ganska smalt utrymme för vad företag kan erbjuda 
sina anställda (VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02).  

VD:n tycker att belöningssystem är ett trubbigt verktyg och tror inte att det kommer att bli 
ett instrument för att attrahera arbetskraft. Generellt tror VD:n att det finns en övertro till 
belöningssystem, men att det måste vara en del av det paket som erbjuds den anställde. 
(VD - Företag E, personlig kommunikation, 2006-11-02).  

4.6 Företag F  

Företag F är verksamt inom banksektorn. Företaget har en starkt decentraliserad organisa-
tionsstruktur där varje kontor arbetar efter en egen verksamhetsplan. I Sverige har företaget 
knappt 10000 anställda som är utspridda på 455 kontor. Företaget är även representerat ut-
omlands. På det besökta kontoret arbetar 33 stycken personer (Kontorschef- Företag F, 
personlig kommunikation, 2006-10-31).   

4.6.1 Vad är en belöning? 

Kontorschefen på Företag F anser att en belöning kan vara mycket mer än den belöning 
som syns i kronor: ”En belöning är ju så mycket egentligen, det kan vara en klapp på axeln som talar 
om att du har gjort ett bra jobb eller det kan vara en fika på vardagen. Det är också ett belöningssystem” 
(Kontorschef- Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-31).    

4.6.2 Belöningssystemet 

Företag F:s belöningssystem har formen av en pensionsstiftelse. Från början gjordes en av-
sättning till pensionsstiftelsen varje gång räntabiliteten på eget kapital var genomsnittligt 
bättre än övriga börsnoterade svenska banker. Det målet finns fortfarande kvar, men i takt 
med att företaget expanderat och blivit internationellt, har detta ändrats till att gälla en hög-
re räntabilitet än ett vägt genomsnitt för jämförbara börsnoterade nordiska och brittiska 
banker. Varje år målet är uppnått avsätts aktieägarnas utdelning till varje anställd i företaget. 
Grundtanken med företagets belöningssystem är att personalen ska få del av företagets 
vinst (Kontorschef- Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-31).  
 
Pengarna som avsätts förvaltas av en stiftelse och placeras i aktier. Stiftelsen äger cirka tio 
procent av företagets egna aktier, men även andra bolags aktier finns med. Vid pensionen 
utdelas pengarna som den anställde har samlat på sig. Den pensionerade kan välja på att ta 
ut allt på en gång eller dela upp det på tio år, skatt ska betalas på utdelningen (Kontorschef- 
Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-31).  
 
En avsättning till pensionsstiftelsen har gjorts varje år sedan starten 1972, förutom under 
bankkrisen 1995 för resultatet år 1994. Alla anställda får en andel, oavsett vilken tjänst den 
anställde har i företaget. Om en anställd arbetar halvtid får den emellertid en halv andel i 
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ersättning. Om en anställd slutar behåller den sin andel, som beroende på hur stiftelsen går 
kan öka och minska i värde. Den anställde kan dock inte få ut sin andel förrän den går i av-
tals- eller förtidspension. Om en person avlider går pengarna däremot direkt till dödsboet 
(Kontorschef- Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-31).     
 
Kontorschefen tycker att belöningssystemet fungerar bra, men betonar att det hela tiden är 
ett arbete för att det ska fungera bättre. Målet med att ha bättre räntabilitet på eget kapital 
uppnås genom att erbjuda bättre service och lägre kostnader till kunderna. Därför är det 
viktigt att de anställda kontinuerligt får genomgå utbildning (Kontorschef- Företag F, per-
sonlig kommunikation, 2006-10-31).   
 
Med den här typen av belöningssystem är kopplingen mellan individens prestation och den 
verksamhetens resultat inte alltid given. Kontorschefen menar att det här problemet und-
viks genom att prata mycket med sin personal om pensionsstiftelsen. Dessutom har varje 
anställd individuella mål, som är satta efter individens förutsättningar gällande ålder, utbild-
ning och erfarenhet (dessa tre faktorer är även den individuella lönen är baserad på). Det är 
sedan upp till varje chef att se till att de anställda uppfyller sina mål. Detta sker främst ge-
nom årliga samtal mellan chefen och den anställde (Kontorschef- Företag F, personlig 
kommunikation, 2006-10-31).  
 
Det har aldrig funnits någon tanke på att byta ut belöningssystemet, utan tvärtom har sy-
stemet alltid setts som genialiskt, berättar kontorschefen. Enligt kontorschefen är alla an-
ställda mycket nöjda och tillfredsställda med pensionsstiftelsen. Kontorschefen tror att be-
löningssystemet kan komma att vara för evigt i företaget eftersom det är så pass inrotat. 
Ibland läggs det fram förslag på att pengarna ska betalas ut exempelvis vart femte år, men 
förslagen har inte blivit verklighet eftersom en del av idén är att pengarna ska vara kvar tills 
den anställde går i pension, det är en del av tryggheten. Kontorschefen tror att de anställda 
stannar mycket längre i Företag F just på grund av det här belöningssystemet (Kontors-
chef- Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-31).  
 
De reglerade förmåner som erbjuds är bland annat; subventionerad lunch, billigare perso-
nalräntor (även om de ska beskattas) och möjligheten till hem pc. Det finns även en frisk-
vårdsavdelning i Stockholm som kontoret får bidrag ifrån. Utöver det säger kontorschefen 
att: ” Vi ska ha roligt också, det är också en förmån” (Kontorschef- Företag F, personlig kom-
munikation, 2006-10-31).  
 
På företag F kan den anställde i viss utsträckning välja sina förmåner genom så kallad löne-
växling. Under lönesamtalen kan den anställde säga att den istället för löneökning vill ha 
fler semesterdagar, eller att den exempelvis vill få hjälp med städning eller barnpassning. 
Förutsättningen för att kunna ta ut en vald förmån på det här sättet är dock att det görs ett 
avdrag på lönen (Kontorschef- Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-31).     
 
Individ- och gruppnivå 

Motiveringen till företagets gruppbaserade belöningssystem är att: ”alla de anställda driver 
banken tillsammans, cheferna skulle inte klara av att driva banken själva och därför ska de inte ha fler 
andelar än någon annan i företaget” säger kontorschefen (Kontorschef- Företag F, personlig 
kommunikation, 2006-10-31).  
 
Företag F tror inte på individanpassade belöningar eftersom varje anställds prestation är 
viktig för att få företaget att fungera. Trots att några av medarbetarna drar in mer pengar än 
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andra, så skulle systemet inte gå runt om exempelvis telefonväxeln inte fungerade som den 
skulle säger kontorschefen. Om belöningssystemet skulle vara byggt på individuella presta-
tioner finns det även en risk att det uppkommer intern konkurrens som medför att de an-
ställda inte vill hjälpa varandra (Kontorschef- Företag F, personlig kommunikation, 2006-
10-31).     

4.6.3 Utmaningen att behålla och attrahera arbetstagare 

Företaget har under årens lopp köpt upp ett flertal företag. Detta har inneburit ett över-
skott på personal, vilket har gjort att företaget inte behövt nyrekrytera så många. Dessutom 
har företaget aldrig avskedat någon på grund av arbetsbrist. Medelåldern på det lokala kon-
toret är därmed relativt hög, 50.3 år. Kontorschefen tror dock att det kan vara något lägre 
medelålder i Stockholm, där det är mer rörligt. I övrigt är medelåldern generellt ganska hög 
ute i landet. Majoriteten av de anställda på kontoret har en utbildningsnivå motsvarande 
gymnasiekompetens. Under de senaste åren har dock de flesta nyanställda haft någon form 
av akademisk utbildning, vanligtvis som civilekonom eller jurist (Kontorschef- Företag F, 
personlig kommunikation, 2006-10-31).   
 
På det lokala kontoret är 12 stycken av 33 medarbetare födda på 40-talet. Kontorschefen 
tror att andelen 40-talister är ungefär lika hög i övriga Sverige och att företaget i sig inte 
skiljer sig så mycket ifrån andra företag inom banksektorn. Att många 40-talister kommer 
att sluta inom de närmaste åren är kortsiktigt ett problem. Till viss del går det att dra ner på 
personalstyrkan, men för att kunna ge en fullgod service får inte personalstyrkan vara för li-
ten. Just nu är kontoret på väg in i en fas där tre medarbetare kommer att gå i pension i 
början av nästa år: ”Hoppet är att kunna ersätta de här personerna med några i rätt ålder för att kun-
na få ner åldersstrukturen något. Det är viktigt att få in nytt friskt blod, annars finns det en risk att alla 
slutar på nästan samma gång” (Kontorschef- Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-
31).   
 
Kontorschefen tror att ett bra belöningssystem kan användas som en morot för att behålla 
de anställda och att det är en av anledningarna till att de anställda stannar länge i Företag F 
(Kontorschef- Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-31). 
 
Företaget vill framförallt ha in akademiker. Detta för att de tenderar att fortare ta till sig 
kunskaper och för att de ställer lite andra krav. Samtidigt vill kontorschefen betona att det 
är personligheten som är avgörande, eftersom arbetet handlar om att arbeta med männi-
skor (kunderna). I dagsläget anses det inte svårt att hitta kompetent personal (Kontorschef- 
Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-31).     
 
Som svar på frågan hur företaget attraherar ny arbetskraft menar kontorschefen att det som 
är attraktivt med Företag F dels är chansen att få arbeta i en decentraliserad organisation 
där den anställde har ett eget stort beslutfattande. Vidare innebär arbetet i ett internationellt 
företag åtskilliga karriärmöjligheter. Även belöningssystemet har en stor roll. Kontorsche-
fen medger dock att: ”Företagets pensionsstiftelse kanske inte är lika attraktiv när du kommer ut i fö-
retaget när du är 24 år och färdig, eftersom du inte får ut pengar innan du kommer gå i pension 40 år se-
nare. Men när man ser de jobb som var och en har, och hur de utvecklats under tiden, så kommer även den 
nyanställde fatta företagets pensionsstiftelse, som är ett mycket rättvist belöningssystem” (Kontorschef- 
Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-31) .  
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Den nya generationens arbetstagare 

Kontorschefen på företag F tycker att de yngre anställda har andra, ofta positivare, krav än 
de äldre: ”De är hungrigare, de vill springa fortare, de vill nå ett resultat. Ofta vill de ha en karriär, de 
vill använda sin kunskap, det man har gått och läst fyra eller fem år. De vill verkligen omsätta det i prak-
tiken också ”. Det här märks av i argumentationen; en yngre medarbetare ifrågasätter mer än 
de äldre. Kontorschefen anser att det här är positivt och utvecklande för hela kontoret; alla 
måste skärpa till sig. Kontorschefen tror dock inte att företaget kommer att behöva anpassa 
sitt belöningssystem efter de yngre arbetstagarnas krav och behov (Kontorschef- Företag F, 
personlig kommunikation, 2006-10-31).  
 

Framtida belöningssystem   

Kontorschefen på företag F tror att belöningssystem är på väg att bli ett viktigare redskap 
för att attrahera ny arbetskraft. Förutsättningen är dock att systemet ska vara rättvist. Kon-
torschefen tror inte att de enorma belöningssystem som en del företag har idag fungerar i 
längden. Det är viktigt att alla anställda får ta del av belöningssystemet. Chefen får sedan se 
till att alla presterar som de ska. Kontorschefen ger ett exempel för att tydliggöra: ”Man kan 
säga såhär att ni har gjort ett jättebra jobb idag, det är perfekt då äter vi tårta. Egentligen är det tre styck-
en som inte skulle få någon tårtbit men de äter ju ändå. Där får man en uppgift att fylla” (Kontorschef- 
Företag F, personlig kommunikation, 2006-10-31).  
 

 

 

 



 Analys 

 41 

5 Analys 

I detta kapitel analyseras den empiriska studien med den sammanfattande litteratur- och analys modellen 
som grund. I bilaga 3 återfinns en övergripande tabell.  

5.1 Vad är en belöning? 

I enlighet med teorin (Svensson och Wilhelmson, 1991) har det visat sig att definitionen på 
ordet belöning är bred. Enligt tre av de intervjuade kan en belöning vara mer än pengar, 
med andra ord både monetär och icke-monetär. Två av de övriga intervjuade talar endast 
om monetära belöningar, medan en tredje endast relaterar till icke-monetära belöningar. 
Utöver uppdelningen av monetära och icke-monetära belöningar är det enligt två av de in-
tervjuade viktigt att skilja på lön och belöning. Vidare anser hälften av de intervjuade att be-
löning är något som utdelas vid extraordinär insats. Endast två av de intervjuade omnäm-
ner uppskattning som en typ av belöning vid definitionen av begreppet. Ingen av de angiv-
na definitionerna överensstämmer helt med Nationalencyklopedins definition, även om fle-
ra är snarlika. 

Personalchefen på Företag B är den enda som kopplar ordet belöning till en motivationste-
ori, genom att hänvisa till motivationsfaktorerna i Herzbergs två-faktorsteori. Personalche-
fen menar att en belöning är den tillfredsställelse som den anställde får ut av arbetsuppgif-
ter, utvecklingsmöjligheter och ansvar. Motivationsfaktorerna i Herzbergs två-faktorsteori 
är jämförbara med de inre belöningar som diskuteras av bland andra Kaplan och Atkinson 
(1998) samt Appelbaum och Shapiro (1992). Det är med andra ord bara en av de intervjua-
de som har belyst de inre belöningarna. Övriga intervjuade företag definierar ordet belö-
ning genom att enbart ta upp yttre belöningar, det vill säga att en belöning är något som en 
person ger till en annan.  

5.2 Belöningssystem 

 

 

Figur 5-1 Analysmodell, del I 

5.2.1 Lön 

Samtliga företag använder sig av individuell lönesättning. Att lönen anses vara en grund-
läggande del i belöningssystem (Svensson & Wilhelmson, 1991) framkommer av de flesta 
företagen, då de säger att lönen är viktig. Vad den individuella lönen baseras på varierar 
mellan företagen. Tre av företagen anger att den delvis baseras på prestation. Att samtliga 



 Analys 

 42 

företag inte baserar den individuella lönesättningen på prestation kan eventuellt bero på att 
många arbeten inte har förutsättningarna för detta; att de inte går att skilja på vad de an-
ställda presterar. Till exempel kan det vara svårt att inom ett företag där tillverkningen sker 
i olika utvecklingsled säga vilken anställd som bidrar till vad. Två av företagen anger att be-
fattning utgör en del av lönen. Detta är Företag A och B, vilka är de två tillverkande företa-
gen i studien. Företag F är det enda företaget som baserar den individuella lönen på utbild-
ning och ålder. Vidare baserar två företag den individuella lönen på erfarenhet. Företag D 
tar även hänsyn till arbetets svårighetsgrad, marknadskompetens, ansvar, attityd och förmå-
ga.  

Teorin behandlar både meritbaserad lön och individuell lönesättning, där den meritbasera-
de lönen är avsedd att reflektera arbetstagarens prestation sedd över ett antal år medan den 
individuella lönesättningen istället belönar arbetstagaren i samband med att nya färdigheter 
erhålls (Lawler & Worley, 2006). Det kan vara svårt att bestämt säga att en lön är baserad 
på det ena eller det andra. Detta på grund av att erfarenheten har en viss betydelse, vilket 
återspeglas i både meritbaserad lön och individuell lönesättning. Erfarenhet kan den an-
ställde erhålla med tiden, men den anställdes kompetensutveckling bidrar också till erfaren-
het, vilket gör att det är svårt att särskilja på meritbaserad lön och individuell lönesättning. 
Dessutom baseras en lön/löneförhöjning troligtvis på både individens prestation och ut-
veckling.  

5.2.2 Belöning 

Tabell 5-1 Företagens olika belöningar 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F

Typ av belöning Prestationsbonus
Produktionsbonus/ 
Vinstbaserad belöning

Bonus/ Vinstbaserad
belöning

Bonus/ 
Rekryteringsbonus/ 
Certifieringsbonus

Bonus

Pensionsstiftelse/ 
Vinstbaserad 
belöning/ 
Aktieinnehav  

Bonus 

I enlighet med teorin (Lawler & Worley, 2006) har det framkommit att bonus är en vanlig 
typ av belöning. Tabell 5-1 visar att alla företag, utan Företag F, använder sig av någon typ 
av bonus. Att så många företag använder sig av bonussystem kan bero på att den inte be-
höver utbetalas kontinuerligt (Lawler & Worley, 2006), utan kan utbetalas i samband med 
prestation eller då det går bra för företaget. En annan anledning är att bonus möjliggör att 
kopplingen mellan den anställdes ersättning och prestation blir tydligare (Lawler & Worley, 
2006). Dessutom är bonus enligt förväntansteorin (se kapitel 3.4.3) användbart för att öka 
arbetsprestationen för dem som är överbetalda, men även för att belöna de anställda som 
är underbetalda. På det här sättet är det lättare för företag att få ut maximal prestation av 
sina arbetstagare.  

Både Företag B och E uppger att de använder sig av bonus. Då bonus enligt Lawler och 
Worley (2006) baseras på den anställdes resultat, kan man kritiskt säga att gruppbaserade 
belöningar är en indirekt bonus. Detta eftersom den anställdes prestation endast avspeglas 
indirekt.  

Företag D har även bonus som inte är kopplad till den anställdes prestation; rekryterings-
bonus och certifieringsbonus. Detta visar att företaget är angeläget om att hitta rätt kompe-
tens till företaget samt att utveckla denna. Att det just är ett IT-företag är kanske ingen 
slump, då det inom denna bransch är viktigt att ha rätt kompetens. Detta för att branschen 
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kännetecknas av en snabb utveckling. Det andra IT-företaget, Företag E, använder sig dock 
av varken rekryteringsbonus eller certifieringsbonus. En anledning kan vara att belöningar-
na i Företag E är gruppbaserade. En anställd som rekommenderar någon kan själv gynnas, 
då den rekommenderade personen kan bidra till gruppens prestation. En rekryteringsbonus 
är därmed inte i nödvändig i samma utsträckning som i Företag D, som inte använder sig 
av grupp belöningar.  

Att Företag D har certifieringsbonus, kan bero på att den huvudsakliga bonusen (debite-
ringsbonusen), främst är baserad på antal timmar spenderade hos kunden. När en anställd 
utbildar sig kan den inte spendera tid hos kunden, vilket påverkar debiteringsbonusen nega-
tivt. En certifieringsbonus kan därför ha betydelse för att uppmuntra de anställda till att ut-
bilda sig. I och med att Företag E har gruppbaserad bonus, blir bonusen för den anställde 
som utbildar sig inte lika lidande. Företaget har därmed inte samma behov av en certifie-
ringsbonus. Något att tänka på är dock att det finns de som prioriterar utbildning framför 
pengar. För dessa personer kan certifieringsbonus ses mer som en extra belöning.         

Vinstbaserad belöning 

Tabell X visar att två av företagen använder sig av vinstbaserad belöning. Ett av dessa före-
tag, Företag C, har dock inte hela sin bonus baserad på företagets vinst, då företaget även 
baserar sin bonus på enhetens och individens resultat. Företag F kan anses ha en vinstbase-
rad belöning eftersom företagets pensionsstiftelse är baserad på räntabiliteten på eget kapi-
tal. Enligt teorin kan eventuellt även belöningen i Företag B klassas som vinstbaserad belö-
ning, då produktionsbonusen i företaget är baserad på resultatet för varje verksamhet. 

Fördelen med vinstbaserad belöning är att det kan uppmuntra de anställda till att arbeta för 
ett gemensamt mål (Appelbaum & Shapiro, 1992). Detta fungerar troligtvis bättre i Företag 
F, där hela belöningen är vinstbaserad. En nackdel med att använda sig av vinstbaserad be-
löning kan vara att den enskilde individens prestation inte reflekteras av företagets vinst, att 
kopplingen däremellan är vag. Detta kan medföra att belöningssystemet brister något i sitt 
motiverande syfte. Genom att sätta upp mål för den enskilde individen, som Företag F har 
gjort, kan företaget motarbeta problemet till viss del. Företag C har inte samma problem ef-
tersom endast en del är grundad på företagets vinst. 

Aktieinnehav 

Företag F är det enda företaget som använder sig av aktieinnehav. Detta indirekt och till en 
liten del, då stiftelsen förvaltar de anställdas pensioner genom att placera en mindre del i 
företagets egna aktier. De anställda äger med andra ord inte några aktier direkt i företaget.  

Uppskattning 

Uppskattning är något som företagen anser vara viktigt både för trivseln och för att upp-
muntra de anställda till att prestera. Det är viktigt för den anställde att bli sedd. Detta är i 
linje med teorin, då Svensson och Wilhelmson (1991) säger att belöningar handlar om 
människans behov av att bli sedd. Företag C nämner att både positiv och negativ feedback 
är nödvändigt för en arbetstagares utveckling. Företag D är ensamt om att visa sin upp-
skattning öppet. Detta sker genom att anslå särskilt goda prestationer på intranätet. Upp-
skattning/erkännande är ett bristbehov i Maslows behovshierarki (se kapitel 3.4.1). Brist-
behov är nödvändiga för den anställdes fysiska, psykiska, och sociala överlevnad. Med 
andra ord är uppskattning mycket viktigt. I Herzbergs två-faktors teori (se kapitel 3.4.2) är 
erkännande inte ett lika primärt behov, men det har ändå stor betydelse för att den anställ-
de ska kunna uppnå självförverkligande. Även Kaye och Jordan-Evans (1999/2000) säger 
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att den anställde vill ha ett arbete som erbjuder möjligheter till att göra insatser som medför 
uppskattning. Vidare menar författarna att en arbetsgivare ökar sina chanser till att behålla 
arbetstagare genom att på ett kreativt sätt visa sin uppskattning. Svensson och Wilhelmson 
(1991) hävdar att omsorg och omtanke från företagets sida är lika viktigt som det materiella 
innehållet. Överlag verkar företagen arbeta för att förbättra sig på området.   

5.2.3 Förmåner 

Tabell 5-2 Förmåner 

Företag A
Tillgång till idrottsanläggning, rabatt på vissa gym, subventionerad
lunch, familjeresor, bra dag på arbetet

Företag B

Fjällstugor och semesterboende utomlands, sociala evenemang,
kostnadsfritt gym eller bidrag till gymkort, företagshälsovård, förstärkt
föräldralön och sjukersättning, väl ordnad pension

Företag C
Fria läkemedel, fri sjukvård, bra pensions- och försäkringslösningar,
friskvårdsbidrag, rikskuponger

Företag D
Reglerade pensioner och försäkringar, föräldrarförmån, fria
läkarbesök, bidrag till friskvård, bra milersättning, fika och frukt

Företag E Sjukförsäkring, gym, trivselaktiviteter

Företag F
Subventionerad lunch, billigare personalräntor, möjlighet till hem pc,
friskvårdsbidrag, roligt på jobbet

 

 

Samtliga företag erbjuder sina anställda förmåner i varierande former (se tabell 5-2). Vidare 
har det uppgetts att alla anställda får ta del av samma förmåner. Genomgående erbjuder alla 
företag kostnadsfritt gym eller friskvårdsbidrag. Detta avspeglar teorin väl, där det sägs att 
hälsan är viktig både för den anställde och för företaget; den anställde måste känna ett väl-
befinnande för att kunna prestera bra (Kaye & Jordan-Evans, 1999/2000). Något som av-
viker är Företag B:s fjällstugor och semesterboende utomlands. Även Företag C har en ex-
traordinär förmån i form av kostnadsfria läkemedel. Vidare erbjuder Företag D gratis frukt 
och fika. Företag A och F ser en rolig dag på arbetet som en förmån för de anställda.  

Tabell 5-3 Löneväxling 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F

Löneväxling Nej Ja Nej Ja Nej Ja

 

Löneväxling och Flexibla förmåner 

Ett sätt att behålla de anställda är att erbjuda flexibla förmåner (Murray, 2002). Inget av fö-
retagen har flexibla förmåner idag, men de flesta tycker att flexibla förmåner är något posi-
tivt. Däremot erbjuder tre av företagen löneväxling (se tabell5-3), som innebär att den an-
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ställde kan byta ut en del av lönen mot en förmån (Larsson & Ohlsson, 2005). Löneväxling 
kan ses som ett steg i rätt riktning, då det erbjuder den anställde en typ av valmöjlighet.  

5.3 Belöning baserad på företagets strategi och värderingar 

 

 

Figur 5-2 Analysmodell, del II 

 

Tabell 5-4 Individ respektive gruppbaserad belöning 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F

Individ- eller

gruppbaserad 

belöning
Individbaserad Gruppbaserad Individbaserad Individbaserad Gruppbaserad Gruppbaserad

Respons från de

anställda
Positiv

Positiv, men har
förflackats med åren

Rättvist Viss orättvisa
Har en förståelse för
det

Mycket nöjda och
tillfredsställda 

 

En belöning kan vara utformad efter individuell prestation, individuell utveckling, grupp 
prestation eller organisatorisk prestation (Kerrin & Oliver, 2002). Tabell 5-4 visar vilka fö-
retag som använder sig av grupp- respektive individbaserade belöningar.  

Två av de företag som använder sig av gruppbaserade belöningar (Företag E och F) säger 
att de inte vill ha ett individbaserat system. Båda företagen betonar vikten av att alla i före-
taget ska arbeta och tänka tillsammans, samt att det är gruppens prestation som är viktig, 
inte individens prestation. Enligt Lawler (1995) återgiven i Lewis, Saunders och Thornhill 
(2004) är det viktigt att belöningssystemets uppbyggnad överensstämmer med företagets 
rutiner och värderingar för att undvika missförstånd, men även för att se till att de önskade 
effekterna inträffar. Kopplingen till företagets värderingar är exempelvis tydlig i Företag E, 
som använder sig av gruppbaserade belöningar främst för att det ska överensstämma med 
företagets värderingar. Då företaget arbetar mycket med företagsandan, stödjer gruppbase-
rade belöningar enligt VD:n detta bättre än vad individbaserade belöningar skulle göra. In-
tressant är att företaget bytte från ett individbaserat system till ett gruppbaserat system av 
just den här anledningen. Ett annat exempel är Företag C:s individuella belöningar som kan 
anses överensstämma med företagets värderingar som berör eget ansvar och initiativ.  

Både företag E och F påpekar att gruppbaserade belöningar uppmuntrar de anställda till att 
hjälpa varandra och att risken för intern konkurrens är mindre. Att gruppbaserade belö-
ningar uppmuntrar till samarbete får stöd av teorin (Kerrin & Oliver, 2002; Appelbaum & 
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Shapiro, 1992). Enligt Hale (1998) kan ett belöningssystem stärka en företagskultur. Före-
tag F kan vara ett exempel på detta, eftersom företaget vid det här laget har ett mycket in-
rotad system, då samma system har använts sedan 1972. För att företagskulturen ska kunna 
stärkas är det viktigt att de anställda förstår systemet. 

Ett av de företag som använder sig av ett individbaserade belöningar (Företag A) har ingen-
ting emot gruppbonus men uppger att det är svårt att hitta ett rättvist gruppbaserat system. 
Detta är intressant då Företag F hävdar att deras gruppbaserade pensionsstiftelse är ett väl-
digt rättvist system. Även Företag B som också använder sig av gruppbaserade belöningar 
upplever sig ha ett system som anses rättvist.  Beroende på hur ordet rättvist tolkas kan 
samtliga anses ha rätt. Gruppbaserade belöningar är rättvisa ur synvinkeln att alla får sam-
ma belöning. Å andra sidan kan det uppfattas orättvist om en kollega som presterar väldigt 
dåligt får samma belöning som den som presterar väldigt bra. Enligt rättviseteorin (se kapi-
tel 3.4.4) vill människor bli rättvist behandlade av det företag som de är anställda av. Vidare 
ser människan till sin egen prestation och vad den får ut av det, för att sedan jämföra med 
vad andra presterar och får ut. Enligt företag F är det chefens roll att se till att alla anställda 
presterar som de ska.  

Enligt rättviseteorin ska ett belöningssystem vara utformat så att en bättre prestation alltid 
blir bättre belönad. Det går därmed att argumentera för att rättviseteorin föredrar ett indi-
vidbaserade belöningar framför gruppbaserade belöningar, då gruppbaserade belöningar 
belönar alla lika oavsett individuell prestation (även om den individuella lönen kan medföra 
att storleken på belöningen varierar). Samtidigt kan även ett individbaserade belöningar be-
traktas som orättvisa, då det kan vara svårt att mäta prestation. Det är omöjligt att ha ett 
perfekt belöningssystem som svarar för alla situationer. Vid gruppbelöningar kan det vara 
svårt att se hur den egna prestationen bidrar till gruppens prestation och den belöning som 
ges (Kerrin & Oliver, 2002). Detta kan eventuellt vara en anledning till att belöningarna i 
Företag B enligt personalchefen har ”förflackats” något med åren. Egentligen är det inget 
av företagen som säger sig ha ett orättvist system, även om Företag D uppger att viss orätt-
visa existerar. Ett fullkomligt rättvist system är dock omöjligt att ha, det finns alltid någon 
eller några som är missnöjda.   

Att använda sig av belöningar på både individ- och gruppnivå är ett sätt att undvika negati-
va effekter (Appelbaum & Shapiro, 1992). Företag C är ensamt om att använda sig av båda, 
i och med att belöningen är baserad på tre delar (företagets-, gruppens- och individens re-
sultat).     
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5.4 Utmaningen att behålla och attrahera arbetstagare 

 

 

Figur 5-3 Analysmodell, del III 

 

Tabell 5-5 Personalsituationen i de olika företagen 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F

Antal anställda 1200 3800 3500 750 30 (150) 33 (10000)

Personalomsättning 1-2 % 4% Normal 11% Väldigt låg Låg

Genomsnittsålder 39-40 år 45 år 45 år 38 år 35-40 år 50,5 år

Utbildningsnivå på

majoriteten

Gymnasie-               
kompetens

Gymnasiekompetens
Doktorer, 
högskoleutbildning, 
gymnasieutbildning 

Högskoleutbildning
Utbildning är inte det
väsentliga, därför
olika utbildningsnivåer

Gymnasie-                 
kompetens

Antal 40-talister
Tio stycken inom de
närmaste fem åren

Många Många
Fem stycken inom de
närmaste tre till fyra
åren

 Någon enstaka 12 av 33

 

Enligt Holbeche (1998) är personalomsättning ett vanligt sätt att mäta de anställdas lojalitet. 
Personalomsättningen i de flesta av de studerade företagen är antingen låg eller normal. Fö-
retag D utmärker sig från de andra företagen genom att ha en något högre personalomsätt-
ning. Inget av företagen uppger att de vill ha en lägre personalomsättning, däremot är det 
några som anser att personalomsättningen nästan är för låg. Den främsta anledningen är att 
företagen vill ha in nya arbetstagare. Enligt Holbeche (1998) kan en låg personalomsättning 
även innebära att de anställda stannar för att det inte finns något annat alternativ. Som ta-
bell 5-6 visar, har majoriteten av de anställda i flera av företagen endast gymnasiekompe-
tens. På dagens marknad räcker inte gymnasiekompetens så långt. Det kan bidra till att des-
sa arbetstagare stannar kvar och nöjer sig med de arbeten de har, då det kan vara svårt att 
hitta ett annat. Enligt Davidsson (2000) har lojaliteten minskat genom åren, framförallt hos 
de yngre arbetstagarna. En anledning kan vara att de är mer högutbildade och därför lättare 
kan få nya arbeten. Företag D, är det företag som har flest anställda med högskoleutbild-
ning. Företaget har även en relativt låg medelålder. Dessa två faktorer kan tillsammans ligga 
bakom den höga personalomsättningen. Att Företag F har den högsta medelåldern kan 
bero på att belöningen är utformad på ett sätt som gör att det lönar sig att stanna i företa-
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get. Ju längre en anställd stannar i företaget desto mer pengar avsätts till den anställdes an-
del i pensionsstiftelsen.  

Enligt Lindgren med flera kommer många 40-talister inom de närmsta åren att gå i pension. 
Det har dock visat sig att det bara är hälften av företagen som har många 40-talister. Det är 
därmed inte alla företag som ser detta som ett problem. Att IT-företagen inte har så många 
40-talister, kan bero på att IT är ett relativt nytt begrepp. På så sätt är också utbildning 
inom IT relativt nytt. Anledningen till att Företag A inte har så många 40-talister beror på 
att det expanderade mycket under 80- och 90- talet, då det anställdes många unga männi-
skor.  

Tabell 5-6 Belöningarnas roll i att behålla och attrahera arbetstagare 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F

Syfte med

belöningarna

Drivkraft till att vilja
prestera bra och
utvecklas

Koppla de anställdas
insatser till resultatet

Bidra till att kunna
behålla och attrahera
rätt kompetens 

Belöna en extra insats
Uppmuntra en grupps
prestation

De anställda ska få
del av företagets vinst

Belöningarnas roll i att

behålla arbetstagare

Inom vissa grupper
har 
belöningssystemet  en 
viss roll

Andra faktorer än
belöningssystemet 
spelar in; Herzbergs
motiverande faktorer

Tror absolut att ett bra
belöningssystem kan
fungera som en morot
för att stanna kvar,
men att det även finns
andra faktorer som
spelar in

Både och, då det är
svårt att hitta ett
belöningssystem som
passar alla. Men för
vissa är det en morot
för att stanna kvar

Tror att det finns en
övertro till
belöningssystem, 
lönen är den
viktigaste delen

Tror att ett bra
belöningssystem är
anledningen till att de
anställda stannar i
företgaget

Belöningarna roll i att

attrahera nya

arbetstagare

Ser belöningssystem
som ett sätt att
attrahera vissa
grupper

Tror inte att
belöningssystem 
attraherar

Anser att
belöningssystem  
(total kompensation)
delvis är avgörande.

Tror inte att
belöningssystem 
attraherar

Tror att det är en del
av många andra
faktorer

Anser att
belöningssystemet 
har en stor roll

 

Enligt Holbeche (1998) är en av de största utmaningarna för dagens företag att behålla 
nyckelkompetens. I och med att den miljö som företagen verkar i varken är varaktig eller 
förtrolig, måste arbetsgivare förstå den nya generationens arbetsvärderingar och anpassa sig 
till dessa (Davidson, 2000).  

Merparten av företagen tror att belöningar har en betydelse i att behålla de anställda (se ta-
bell 5-7), men att det främst är andra faktorer som styr. Företag D tror att de viktigaste fak-
torerna till att de anställda stannar kvar i företaget är stimulerande och utvecklande arbets-
uppgifter, vilket är en del av de motiverande faktorerna i Herzbergs två-faktori (se kapitel 
3.4.2) (Företag B hänvisar till denna teori) samt ingår i Maslows växtbehov (se kapitel 
3.4.1). Holbeche (1998) redovisar även resultat som visar på att möjlighet till personlig pre-
station och ett tillfredsställande arbete är de mest motiverande faktorerna. I Företag C är 
det erkänsla och bra arbetskamrater som är de viktigaste faktorerna till att de anställda 
stannar kvar. Detta är i enlighet med teorin, då Lindgren med flera (2005) har kommit fram 
till att bland annat trevliga kollegor är viktigt. Företag F tror att företagets belöning (pen-
sionsstiftelsen) medför att de anställda stannar i företaget. Anledningen till detta är att; Ju 
längre en anställd stannar i företaget desto mer pengar avsätts till den anställdes andel i 
pensionsstiftelsen. Sammanfattningsvis kan man säga att det främst är två Företag (Företag 
C och F) som tror att de anställda stannar på grund av företagets belöningar.  

Även när det gäller att attrahera arbetstagare tror merparten av företagen att belöningar har 
viss betydelse (se tabell 5-7), men att det främst är andra faktorer som styr. De flesta av fö-
retagen tror att arbetstagare främst attraheras av ett starkt varumärke samt företagets image. 
Vidare tror flera att lönen har betydelse. De företag som ser belöning som en anledning till 
att de anställda stannar i företaget, ser också belöning som en del av att attrahera arbetsta-
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gare. Belöningar är dock inget företagen arbetar med i någon större utsträckning för att at-
trahera arbetstagare. De flesta arbetar med varumärke och image, främst genom att mark-
nadsföra sig på skolor som är relevanta för deras verksamheter. Thite (2004) menar att en 
positiv image anpassad till företagets strategi och kultur, är viktiga aspekter att ta hänsyn till 
för att kunna attrahera rätt personer till företaget. Samma författare säger även att det är 
personerna inom organisationen som skapar företagets identitet, och att rekryteringspro-
cessen därför är viktig för att få in rätt personer. Företag E talar mycket om att få in rätt 
personer till företaget; att det viktiga är personligheten och inte vilken utbildning den har. 
Vidare tror företaget att det är företagets anda som attraherar arbetstagare till företaget. En-
ligt Holbeche (1998) är det möjligheter till; ansvar, frihet, stimulerande arbetsmiljö och ut-
maning som lockar arbetstagare. Några av företagen diskuterar detta genom att exempelvis 
nämna att ett stort företag kan locka med stimulerande arbetsuppgifter, utveckling och kar-
riärmöjligheter. 

Några av företagen påpekar att de tror att lönen är den faktor i belöningssystemet som har 
störst betydelse. Inget av företagen hävdar att belöningssystemet ensamt är anledningen till 
att en anställd väljer att stanna/börja arbeta i företaget, även om exempelvis företag C säger 
att belöningssystem är ett viktigt redskap. Företag C är det enda företaget som har angett 
att belöningarna syftar till att behålla och attrahera arbetstagare (se tabell 5-7). De flesta av 
företagen säger att belöningarna syftar till att uppmuntra till bra prestationer.  

Företagen tycks tro att belöningssystemet har större roll i att behålla arbetstagare än i att at-
trahera nya. Detta kan bero på att dem som arbetar i företaget ser vad belöningssystemet 
innebär till skillnad mot de som inte arbetar i företaget. Vidare har det visat sig att det inte 
är så stora skillnader mellan företagen. Då företagen till exempel erbjuder ungefär samma 
förmåner innebär ett nytt arbete troligtvis inte något mervärde i just det avseendet.   

5.4.1 Den nya generationens arbetstagare  

Fyra av de intervjuade företagen har märkt av att de yngre anställda har andra krav och 
värderingar än de äldre. Ett femte företag (Företag E) har inte märkt av några annorlunda 
krav men däremot en skillnad i de anställdas värderingar. Företag D är det enda företaget 
som inte märkt av någon större skillnad; att de flesta i och med att det är svårt att få ett ar-
bete är nöjda redan efter att ha fått anställning. Samtidigt tror företag D dock att detta kan 
komma att förändras på sikt; att de anställda i takt med att de får mer erfarenhet och kun-
skap kommer att börja kräva mer. En anledning till att just Företag D inte har märkt av nå-
gon skillnad, kan vara att utbildningsnivån i företaget alltid har varit hög. I de övriga företa-
gen har utbildningsnivån tvärtom ökat med åren.  

De skillnader som framkommer från företagen är framförallt att de yngre arbetstagarna ef-
terfrågar karriär- och utvecklingsmöjligheter samt att de blivit mindre lojala. Vidare säger 
Företag C att trygghet har fått en mindre betydelse. Ovanstående överensstämmer med 
Lindgren, Lüthi och Fürth (2005) som bland annat säger att goda arbetsförutsättningar och 
att stimulerande arbetsuppgifter är viktigt. Samma författare säger även att de yngre har gått 
från trygghet till självständighet. Något som kan förklara att den yngre generationen upp-
levs vara mindre lojal. Även Ahrnborg-Swenson (1997) säger att intressanta och stimule-
rande arbetsuppgifter är viktigt. Tre av företagen (B, E och F) har observerat att nyexami-
nerade helst så fort som möjligt vill vara med och påverka. Att de är angelägna om att om-
sätta sina kunskaper i praktiken. Vidare har nyexaminerade ofta höga tankar om sig själva. 
Att jantelagens betydelse enligt Fürth (2002) är på väg att minska kan kanske delvis förklara 
till varför de nyutexaminerade vågar ta för sig mer. Två av företagen (B och C) drar en pa-
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rallell till Maslows behovshierarki (se kapitel 3.4.1) och säger att den yngre generationen an-
ställda har flyttat sig uppåt i hierarkin och numera i större utsträckning strävar efter själv-
förverkligande. Att se arbetet som en del i att uppnå självförverkligande kan också relateras 
till meningsfullhet i modellen presenterad av Conscious Management Scandinavia (2006).   

I diskussionen kring den nya generationen bör man ha i åtanke att de yngre arbetstagarnas 
annorlunda krav kan ha med åldern att göra. Det är naturligt att en arbetstagare som går i 
pension inom ett fåtal år inte är lika angelägen att göra karriär och byta arbete. Samtidigt är 
det fler som utbildar sig idag än för femtio år sedan. Då utbildning ofta ses som en chans 
till ett mer utvecklande och givande arbete är det inte förvånande att kraven har höjts.        

Generellt tror inte företagen att de krav som den nya generationen ställer kommer att inne-
bära att belöningssystemet behöver anpassas. Företag C tror att belöningssystemet kommer 
att behöva anpassas på så sätt att det bli mer individuellt anpassat. Företag A tror att den 
yngre generationens krav kan betyda att belöningssystemet behöver anpassas inom vissa 
områden i företaget. Som tidigare diskuterats är samtliga företag överens om att det främst 
är andra områden än just belöningssystemen som används för att attrahera och behålla ar-
betstagare. Antagligen är det dessa andra områden som företagen istället arbetar med för att 
anpassa sig till den yngre generationens krav. Arbetet med företagets varumärke och image 
kan exempelvis innebära ett arbete mot att ha värderingar som stämmer överens med de 
yngre arbetstagarnas värderingar. Enligt Kaye och Jordan-Evans (1999/2000) har just vär-
deringar stor betydelse för att en anställd ska välja att stanna. Enligt Ahrnborg-Swenson 
(1997) är även etik viktigt. Företag E säger att idag får arbetsgivaren anpassa sig mer till ar-
betstagaren än förut då det tvärtom var arbetstagaren som anpassade sig och syftar då mer 
generellt än det som specifikt berör belöningssystemet. Vidare tror Företag E att det tro-
ligtvis kommer att bli vanligare med så kallade mjuka värden, även om det alltid finns de 
som vill tjäna pengar. Detta är i linje med Kaye och Jordan-Evans som säger att pengar är 
viktigt, men att det krävs mer än pengar för att hålla kvar de anställda. Vidare kan modellen 
i 3.5.2 användas för att förklara och stödja att det krävs mer än ett belöningssystem för att 
arbetsgivaren ska få ett långsiktigt engagemang; att arbetsgivaren måste skapa ett samband 
mellan meningsfullhet, glädje och finansiell framgång (Conscious Management Scandinavia, 
2006). Belöningssystemet kan möjliggöra meningsfullhet, glädje och finansiell framgång, 
men det räcker inte med att bara ha ett belöningssystem för att skapa meningsfullhet och 
glädje. Tillfredsställande arbetsuppgifter samt trevliga arbetskamrater är två exempel på vad 
arbetsgivarna kan erbjuda för att bidra till detta.  

Framtida belöningssystem 

Företag A och C tror att det blir vanligare att se till hela den anställdes kompensation (lön, 
belöning och förmåner). Företag E menar att det finns en övertro till belöningar samtidigt 
som det är en del av den kompensation som den anställde erbjuds.  

Fyra av företagen tror att det kommer att bli vanligare med flexibla förmåner; att de an-
ställda själva får plocka ihop sitt förmånspaket. Detta för att på så sätt försöka möta de an-
ställdas skiftande värderingar. Två av dessa medger dock att det svenska skattesystemet är 
ett hinder för utvecklingen. Trots att flertalet tror på denna utveckling är det i dagsläget 
inget av företagen som har infört eller planerar att införa flexibla förmåner. Även om per-
sonalchefen på Företag D säger att det inte är omöjligt att det kommer på tal i framtiden. 
Ett av företagen tror att det finns mycket i organisationen som är på väg att bli mer indivi-
duellt anpassat och att även belöningssystem ingår i den här processen.  
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Företag A och F tror att belöningssystem kommer att bli vanligare, men att det är viktigt att 
hitta ett system som är rättvist. Företag A säger även att belöningssystemet bör överens-
stämma med företagets verksamhet.  

Företag C och D tror att det i framtiden kan bli dyrt att enbart ha fast lön och att det därför 
kan komma att leda till att en större del av lönen blir rörlig. Företag C påpekar att denna 
lön sedan kan kompletteras med förmåner för att på det sättet öka livskvaliteten för de an-
ställda. Företag B är delvis inne på samma linje genom att tro på att det blir en allt starkare 
koppling mellan prestation och lön. Vidare tror företag B att acceptansen för högre indivi-
duella löner kommer att öka.   

5.5 Analyskritik 

De intervjuade har relativt fritt fått besvara de frågor som ställts under intervjuerna. Detta 
har inneburit att de olika företagen har svarat olika ingående på de frågor som ställts; att de 
frågor som ställts inte alltid har fått lika grundliga svar från alla. Ytterligare en anledning är 
att följdfrågorna har anpassats efter svaren. För analysen har detta medfört att det inom 
varje delområde finns några företag som är mer välrepresenterade än andra. Det behöver 
inte betyda att de företag som företräds på något sätt är bättre. Ett exempel är området 
som berör vilka förmåner företagen har. Det kan finnas angivna förmåner för ett företag, 
som även förekommer på ett annat utan att det omnämns. Vi tror dock att företagen när de 
får en öppen fråga nämner de förmåner (i det här fallet) som anses vara mest betydelsefulla.             
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6 Slutsatser 

Denna del av studien presenterar de slutsatser vi kommit fram till, genom att svara på frågorna i problem-
diskussionen (frågorna återfinns även i beskrivningen till den sammanfattande litteratur- och analysmodel-
len).  

Hur är företags belöningssystem utformade?  

Utifrån vår definition av belöningssystem (att belöningssystem består av lön, belöning och 
förmåner) har det framkommit att alla företag erbjuder sina anställda dessa tre delar. Lönen 
tenderar att vara individuellt anpassad medan förmånerna inte är det, då samtliga företag 
har uppgett att alla anställda får ta del av samma förmåner. Belöningsdelen är den del i be-
löningssystemet som varierar mest mellan de olika företagen. Det är lika vanligt med grupp-
baserade belöningar som med individbaserade belöningar. Bonus är den vanligaste typen av 
monetär belöning. Vidare finns det en medvetenhet om att det är viktigt att visa de anställ-
da uppskattning. Generellt anses uppskattning vara något att arbeta vidare med inom före-
tagen.    

Bidrar företags belöningssystem till att behålla och attrahera arbetstagare?  

Samtliga företag menar att belöningssystem har en viss roll i att framförallt behålla arbets-
tagare, men att det främst är andra faktorer som är avgörande. Den del i belöningssystem 
som anses ha störst betydelse är lönen. I arbetet med att behålla arbetstagare anses det vik-
tigare att kunna erbjuda exempelvis stimulerande arbetsuppgifter.  

Belöningssystemet anses generellt bidra mindre till att attrahera arbetstagare än att behålla 
dem. Arbetet med att attrahera arbetstagare handlar istället främst om att stärka företagets 
varumärke.  

Har företag märkt av någon skillnad i de krav som ställs från dagens arbetstagare, 
framförallt den yngre generationen? 

Den största skillnaden är att de yngre arbetstagarna tenderar att byta arbete oftare; att de 
inte är lika lojala som de äldre. Vidare har de yngre arbetstagarna generellt ett större enga-
gemang och vill påverka mer. Det har blivit vanligare att arbetet utgör en del i en tillfreds-
ställande livssituation.   

Är belöningssystem ett verktyg för att möta dessa framtida krav?   

I och med att belöningssystem inte har en primär roll i att behålla och attrahera arbetstaga-
re är det inte heller det primära verktyget för att möta den yngre generationens krav. Samti-
digt är belöningssystem viktigt, då en arbetstagare måste känna att kompensationen är i re-
lation till prestationen; att få något tillbaka för det som verkställs åt företaget. Någon av de 
tre delarna; lön, belöning och förmån bör därför vara utformad för att motivera arbetsta-
garna till att prestera bra.  

Då det har visat sig att individens självförverkligande allt mer står i centrum, kan flexibla 
förmåner bidra till att tillfredsställa arbetstagarens livssituation. Flera av företagen tror att 
flexibla förmåner kommer att bli vanligare, även om inget av företagen har några planer på 
att införa det just nu. 
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7 Diskussion  

I det avslutande kapitlet förs det en diskussion kring de observationer som gjorts, som inte är direkt an-
knutna till studiens syfte. Det ges även förslag till fortsatta studier. 

Något som har dykt upp flera gånger under studiens gång är att mycket som rör belönings-
system är en definitionsfråga. Vi har valt att betrakta belöningssystem som ett samlingsbe-
grepp för lön, belöning och förmåner. Denna definition kan ifrågasättas, då lön och förmå-
ner sällan är att betrakta som belöningar. Framförallt på grund av att alla anställda i företa-
get oftast får samma förmåner oavsett prestation samt att lönen endast kan anses vara en 
belöning då löneförhöjning sker. Vi tycker dock att den definition vi har valt har varit för-
delaktig då det ger en mer övergripande bild.   

Företagen har främst använt begreppet belöningssystem med en annan definition, då de 
istället åsyftar systemet för de belöningar som utges. Vi vill påpeka att vi inte ser något fel i 
den definitionen. Det enda företag som avvek med en annan definition var Företag C som 
föredrog att tala om total kompensation framför att använda ordet belöningssystem. Att se 
till den totala kompensationen tycker vi är ett bra sätt att lösa definitionsfrågan på. Det är 
mindre risk att missuppfatta begreppet total kompensation än begreppet belöningssystem. 
Avslutningsvis vill vi säga att vi inte anser att någon definition är att betrakta som rätt eller 
fel, men att det är viktigt att vara tydlig med vilken definition som används.  

Som diskuterats i litteraturstudien finns det inte heller någon tydlig definition på ordet be-
löning.  

7.1 Förslag till fortsatta studier 

Då inget av de intervjuade företagen visade sig ha flexibla förmåner i dagsläget skulle en 
framtida studie kunna innebära att undersöka ett företag som har infört det. Det vore in-
tressant att undersöka om flexibla förmåner verkligen fyller sitt syfte; om de anställda upp-
lever att deras behov blir bättre tillgodosedda. Vidare vore det intressant att utreda hur 
skattesystemet påverkar. Är det överhuvudtaget möjligt att införa flexibla förmåner fullt ut?   

 

 

 



 Referenslista 

 54 

Referenslista 

Ahrnborg-Swenson, S. (1997). Rekrytering i Fokus- konsten att välja nya medarbetare. Solna: 
Svenska Förlaget Liv & Ledarskap. 

Appelbaum, S. H., & Shapiro, B. T. (1992). Pay for Performance: Implementation of Indi-
vidual and Group. Management Decision. 30 (6), 86-91. Hämtad 2006-09-25, från 
http://proquest.umi.com.bibl.proxy.hj.se/pqdweb?index=0&did=603437&SrchMode=1&
sid=7&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1167946
648&clientId=17918 

Befring, E. (1994). Forskningsmetodik och statistik (S. Andersson, övers.). Lund: Studentlittera-
tur. (Originalarbetet publicerat 1992) 

Callahan, R., E., Fleenor, C., P., & Knudson H., R. (1986). Understanding Organizational Be-
havior – a Managerial Viewpoint. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co. 

Conscious Management Scandinavia. (2006). Meaning, Joy and Financial Success. Hämtad 
2006-12-28, från http://www.lots.mindo.com/EN/philosophy_tools.aspx?page=mjf.html 

Davidson, L. T. (2000). Loyalty is a two-way street. ACA News. 43 (4), 8-9. Hämtad 2006-
09-25, från 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=19&did=52149580&SrchMode=1&sid=5&Fmt
=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1159173173&clientI
d=17918  

Dipboye, R. L., Smith, C. S., & Howell, W. C. (1994). Understanding an Industrial and Integrated 
Organizational Approach Psychology. Harcourt Brace College Publishers: Fort Worth. 

Fürth, T. (2002). Ny generation, nya krav - Dagens unga har andra värderingar än gårdagens. Det 
kommer att få konsekvenser för arbetslivet. Hämtad 2006-09-25, från 
http://www.kairosfuture.se/templates/Page.aspx?id=664 

Hale, J. (1998). Strategic Rewards: Keeping your best talent from walking out the door. 
Compensation & Benefits Management. 14 (3), 39-60. Hämtad 2006-09-28 från 
http://proquest.umi.com.bibl.proxy.hj.se/pqdweb?index=0&did=30936319&SrchMode=1
&sid=7&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=11599
66605&clientId=17918 

Heneman, R. L. (2002). Strategic Reward Management- Design, Implementation, and Evaluation. 
Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing.  

Herzberg, F., Mausner, B., & Bloch-Snyderman, B. (2004). The Motivation to Work (7:e uppl.) 
New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.   

Holbeche, L. (1998). Motivating People in Lean Organizations. Oxford: Butterworth-
Heinemann.  

Holme, I. M., & Solvang, N. K. (1991). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa meto-
der. Lund: Studentlitteratur.  

Holme, I. M., & Solvang, N. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa meto-
der (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.   



 Referenslista 

 55 

Jacobsen, D. I.(2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetens-
kapligaämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Kaplan, R. S., & Atkinson, A. A. (1998). Advanced management accounting (3:e uppl.). Upper 
Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 

Karlsson, L. (2001). Psykologins Grunder (2:a upp.). Lund: Studentlitteratur.    

Kaye, B., & Jordan-Evans, S. (2000). Slå vakt om företagets kompetens- konsten att behålla medar-
betare (Svenska Förlaget Liv & Ledarskap, övers.). Stockholm: Svenska Förlaget Liv & Le-
darskap. (Originalarbetet publicerat 1999)  

Kerrin, M., & Oliver, N. (2002). Collective and individual improvement activities: The role 
of reward systems. Personnel Review. 31 (3), 320-338. Hämtad 2006-09-25, från 
http://proquest.umi.com.bibl.proxy.hj.se/pqdweb?index=0&did=270923491&SrchMode=
1&sid=9&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1167
947099&clientId=17918 

Lantz, A. (1993). Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun. Lund: Student-
litteratur.  

Larsson, J., & Ohlsson, G. (2005). Löner & PA- Praktisk handbok i löne- och personaladministra-
tion (2:a uppl.). Näsviken: Björn Lundén Information AB.     

Lawler III, E.E., & Worley, C.G. (2006). Winning support for organizational change: De-
signing employee reward systems that keep on working. Ivey Business Journal Online. 
Mar/Apr, 1-5. Hämtad 2006-09-25, från 
http://proquest.umi.com.bibl.proxy.hj.se/pqdweb?index=0&did=1041969981&SrchMode
=1&sid=1&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=116
7921995&clientId=17918 

Lewis, P., Saunders, M.N., & Thornhill, A. (2004). Family breakdown: Developing an ex-
planatory theory of reward system change. Personnel Review. 33 (2), 174-186. Hämtad 2006-
09-25, från 
http://proquest.umi.com.bibl.proxy.hj.se/pqdweb?index=1&did=575952181&SrchMode=
1&sid=1&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1167
945052&clientId=17918#fulltext 

Lindgren, M., Lüthi, B., & Fürth, T. (2005). The Me We Generation- What business and politics 
must know about the next generation. Stockholm: Bookhouse Publishing and Karios Future. 

Lundahl, U., & Skärvad, P. (1992). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (2:a uppl.). 
Lund: Studentlitteratur.  

Lundahl, U., & Skärvad, P. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (3:e uppl.). 
Lund: Studentlitteratur.  

Lundén, B., & Nygren, K. (2004). Personal Förmåner (7:e uppl.). Näsviken: Björn Lundén In-
formation AB. 

Merchant, K. A. (1998). Modern Management Control Systems- Text & Cases. Upper Saddle Ri-
ver, New Jersey: Prentice-Hall. 

Murray, S. (2002). Marrying performance with reward Tailor-made reward systems and a 
more effective approach to appraisals help companies to attract and retain staff. Financial 



 Referenslista 

 56 

Times. Oct 31, 16-19. Hämtad 2006-09-25, från 
http://proquest.umi.com.bibl.proxy.hj.se/pqdweb?index=0&did=229359251&SrchMode=
1&sid=3&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1167
945936&clientId=17918 

Nationalenceklopedin (2006) Belöning. Hämtad 2006-11-16, från 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O116080&i_word=bel%f6ning 

Svensson, A., & Wilhelmson, L. (1991). Belöningssystem (upplaga 2:2). Solna: SIPU Förlag. 

Smith, A.D., & Rupp, W.T. (2004). Knowledge worker´s perceptions of performance rat-
ings. Journal of Workplace Learning. 16 (3), 146-166. Hämtad 2006-09-25, från 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=10&did=667004081&SrchMode=1&sid=5&Fm
t=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1159173173&client
Id=17918  

Statistiska centralbyrån (2006). Sveriges befolkning efter kön och ålder 31/12/2005. Hämtad 
2006-12-28, från http://www.scb.se/templates/tableOrChart____78315.asp 

Stephens, D.C. (red.). (2000). The Maslow Business Reader. New York: John Wiley & 
Sons.  

Söderberg, S. (1979). Psykologi och arbetsorganisation (uppl. 1:1). Malmö: Liber Läromedel. 

Thite, M. (2004). Managing People in the New Economy- Targeted HR Practices that Persuade People 
to Unlock their Knowledge Power. New Dehli: Sage Publications.  

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.   

Thurén, T. (1991). Vetenskapsteorin för nybörjare. Stockholm: Liber AB. 

 

 

 

 



 Bilagor 

 57 

Bilaga 1 

Intervjuinformation  

Företag A 

Peronalchefen i företaget intervjuades 2006-10-30. Intervjun varade i cirka 60 minuter och 
genomfördes på plats hos företaget.  

Företag B 

Peronalchefen i företaget intervjuades 2006-11-10. Intervjun varade i cirka 75 minuter och 
genomfördes på plats hos företaget.  

Företag C  

HR-direktören i företaget intervjuades 2006-11-20. Intervjun varade i cirka 40 minuter och 
genomfördes via telefon.  

Företag D 

Peronalchefen i företaget intervjuades 2006-10-30. Intervjun varade i cirka 45 minuter och 
genomfördes via telefon. 

Företag E 

VD:n i företaget intervjuades 2006-11-02. Intervjun varade i cirka 75 minuter och genom-
fördes på plats hos företaget. 

Företag F 

Kontorschefen i företaget intervjuades 2006-10-31. Intervjun varade i cirka 50 minuter och 
genomfördes på plats hos företaget.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Företagsfakta 

1. Hur ser företagets organisationsstruktur ut?  
2. Hur många anställda? 

 
 
Åldersstrukturen 

3. Hur ser åldersstrukturen ut på företaget? 
4. Vilken utbildningsnivå har majoriteten av de anställda? 

 

Rekryteringssituationen 

5. Finns det många 40-talister i företaget som kommer att försvinna från företaget 
under den närmaste tiden? I så fall hur känner ni inför det? Kommer det att bli 
svårt att hitta kompetent personal till dessa platser? 

6. Hur ser företagets rekryteringsbehov ut i övrigt? 
7. Hur ser personalomsättningen ut? 
8. Hur attraherar företaget ny arbetskraft? 
9. Tror du att ett bra belöningssystem kan användas som en morot för de anställda att 

stanna kvar i företaget? 
 

Utformningen av det befintliga belöningssystemet 

10. Vad är en belöning för dig, hur skulle du definiera ordet belöning? 
11. Vilken typ av belöningar används, använder ni er av monetära eller icke-monetära 

belöningar (ersättning respektive uppskattning). Är belöningarna grupp- eller indi-
vidbaserade? 

12. Vilka förmåner erbjuder ni era anställda? 
13. Vilka omfattas av belöningssystemet (får alla ta del av förmånerna?) 
14. Förekommer det löneväxling? 
15. När införde ni ert belöningssystem? 
16. Varför har ni ett belöningssystem?  
17. Anser du att det befintliga belöningssystemet fungerar bra? 
18. Får ni en positiv respons från de anställda gällande belöningssystemet? 

Rättvist/Orättvist? 
19. Är ni medvetna om vad era anställda värderar högst när det gäller belöningar? 

 

Den yngre generationen 

20. Har arbetstagare (framförallt den yngre generationen) idag andra krav och förvänt-
ningar på företaget? 

21. Känner ni att ni behöver ha ett mer attraktivt belöningssystem idag än tidigare?/ 
har belöningssystemet fått en större betydelse för företaget 
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22. Hur tror du att framtiden för belöningssystem se ut? Kommer fler företag att an-
vända sig av belöningssystem? 

23. Hur ser företaget på mer individanpassade belöningssystem/flexibla förmåner? Är 
det något som företaget använder sig av/kommer att använda sig av?   

24. Är belöningssystemet på väg att blir ett viktigare redskap till att attrahera ny arbets-
kraft? Är det/kommer det att bli en del av rekryteringsprocessen?  

 

 

Uppföljningsfrågor via e-mail 

1. Vad baseras den individuella lönen på? 
2. Tror du att företagets belöningssystem kommer att behöva anpassas till de yngre 

arbetstagarnas krav och behov? 
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Bilaga 3 

Övergripande tabell 

 

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F

Typ av belöning Prestationsbonus
Produktionsbonus/ 
Vinstbaserad belöning

Bonus/ Vinstbaserad
belöning

Bonus/ 
Rekryteringsbonus/ 
Certifieringsbonus

Bonus

Pensionsstiftelse/ 
Vinstbaserad 
belöning/ 
Aktieinnehav

Syfte med

belöningarna

Drivkraft till att vilja
prestera bra och
utvecklas

Koppla de anställdas
insatser till resultatet

Bidra till att kunna
behålla och attrahera
rätt kompetens 

Belöna en extra insats
Uppmuntra en grupps
prestation

De anställda ska få
del av företagets vinst

Individ- eller

gruppbaserad 

belöning

Individbaserad Gruppbaserad Individbaserad Individbaserad Gruppbaserad Gruppbaserad

Hur belöningarna

anses fungera
Så här långt fungerar
det bra

Några förbättringar
skulle kunna göras

Bra Relativt bra
Bra, men skulle även
vilja ha en individuell
belöning 

Bra

Respons från de

anställda
Positiv

Positiv, men har
förflackats med åren

Rättvist Viss orättvisa
Har en förståelse för
det

Nöjda och
tillfredsställda

Löneväxling Nej Ja Nej Ja Nej Ja

Antal anställda 1200 3800 3500 750 30 (150) 33 (10000)

Personalomsättning 1-2 % 0,04 Normal 0,11 Väldigt låg Låg

Genomsnittsålder 39-40 år 45 år 45 år 38 år 35-40 år 50,5 år

Utbildningsnivå på

majoriteten
Gymnasie-               
kompetens

Gymnasiekompetens
Doktorer, 
högskoleutbildning, 
gymnasieutbildning 

Högskoleutbildning
Utbildning är inte det
väsentliga, därför
olika utbildningsnivåer

Gymnasie-                 
kompetens

Antal 40-talister
Tio stycken inom de
närmaste fem åren

Många Många
Fem stycken inom de
närmaste tre till fyra
åren

 Någon enstaka 12 av 33

Belöningssystemets 

roll i att behålla

arbetstagare

Inom vissa grupper
har 
belöningssystemet  en 
viss roll

Andra faktorer än
belöningssystemet 
spelar in; Herzbergs
motiverande faktorer.   

Tror absolut att ett bra
belöningssystem kan
fungera som en morot
för att stanna kvar,
men att det även finns
andra faktorer som
spelar in

Både och, då det är
svårt att hitta ett
belöningssystem som
passar alla. Men för
vissa är det en morot
för att stanna kvar.

Tror att det finns en
övertro till
belöningssystem, 
lönen är viktigaste
delen

Tror att ett bra
belöningssystem är
anledningen till att de
anställda stannar i
företgaget.

Belöningssystemets 

roll i att attrahera nya

arbetstagare

Ser belöningssystem
som ett sätt att
attrahera vissa
grupper.

Tror inte att
belöningssystem 
attraherar. 

Anser att
belöningssystem  
(total kompensation)
delvis är avgörande.

Tror inte att
belöningssystem 
attraherar.

Tror att det är en del
av många andra
faktorer.

Anser att
belöningssystemet 
har en stor roll. 

 


