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Förord 

Den långa vandringen vi började vid terminens start har lett oss fram till den uppsats ni nu har 

framför er. Det har varit en lärorik tid där vi har lärt oss mycket om belöningssystem och 

motivation. Vi hoppas nu att ni som läsare tycker att nästkommande sidor är av intresse. 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka vår handledare Leif Carlsson som har ställt upp med råd och 

synpunkter under arbetets gång. Vi vill även tacka vår seminariegrupp som har kommit med 

förslag på förbättringar angående uppsatsen. Sist vill vi tacka alla våra respondenter som har 

tagit sig tid och ställt upp med sina tankar och synpunkter. Utan all er hjälp hade den här 

uppsatsen inte blivit av.  

Tack än en gång! 

Eskilstuna 16 januari 2009 

 

 

       Martin Stjernlöf    Niclas Thofelt
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Titel  Belöningssystem som motivationsfaktor- fallet Scania 

Problem Belöningssystem används av företag för att motivera de anställda 

och därmed även öka effektiviseringen i verksamheten. Att ta fram 

ett bra belöningssystem är inte alltid så enkelt och det finns ett 

antal problem företaget måste ta ställning till. Ska Scania använda 

sig av individ- eller gruppbaserat belöningssystem och ska man 

skilja på belöningar mellan personal på olika nivåer då de kan ha 

annorlunda värderingar på vad som är bra belöningar. Hur har 

Scania valt att göra och hur motiveras de anställda av detta? 

Syfte Syftet är att undersöka hur motiverade de anställda i Scania blir av 

det existerande belöningssystemet och hur systemet skulle kunna 

förändras för att öka motivationen. Vi har även som mål att ta reda 

på om synen på belöningssystem skiljer sig på olika nivåer i 

företaget.  

Metod Undersökningen har genomförts i form av en fallstudie på 

företaget Scania. Intervjuer har använts för att sammanställa 

empirikapitlet. Vi har valt att använda oss av sekundärdata till 

teoriavsnittet i uppsatsen. 

Resultat I undersökningen framgick det att uppskattning och stimulerande 

arbetsuppgifter är den största faktorn till motivation hos de 

anställda på Scania. Scania erbjuder sina anställda en mängd olika 

förmåner som vi upplevde var mycket uppskattade men de flesta 

tog det för givet och såg det inte som belöningar. Synen på vad ett 

bra belöningssystem är skiljde sig åt beroende på vilken lönenivå 

den anställde hade. Det framgick i undersökningen att de som 

tjänade bättre inte prioriterade monetära belöningar i samma 

utsträckning som de med lägre inkomst utan var mer intresserade 

av andra belöningar och förmåner. De verkstadsanställda hade 

synpunkter på AV-trappan då de kände sig begränsade inom 

trappan och efterfrågade en mer individuell lönesättning. 

Tjänstemännen efterfrågade en mer begriplig lönesättning.   
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Title  Systems of Reward as Factors of Motivation - The Scania Case 

      Problem The system of reward is used by companies to motivate their 

employees and thereby also increase the efficiency of work. To create 

a good system of reward is not always simple and there are a number 

of problems on which the company must decide. Should Scania use an 

individual or group based system of reward, and should there be a 

difference in rewards for staff on different levels as there might be 

various opinions on what good rewards are. How has Scania chosen to 

act and how does it motivate its employees? 

Purpose The purpose is to examine to what extent the employees are motivated 

by the existing system of reward and how the system could change to 

increase the motivation. We also aim to find out if the views on 

systems of reward differ on different levels of the company. 

Method The study has been carried through as a case study on the company 

Scania. Interviews have been used to compile the empirical chapter. 

We have chosen to use secondary data in the theoretical part of the 

paper. 

Result It may be concluded from the study that appreciation and stimulating 

working assignments are the most important factors to motivate the 

employees at Scania. Scania offers its employees a number of 

different benefits that we felt were most appreciated but which to a 

great extent were taken for granted and not being considered as 

benefits. The view on what a good system of reward is differed 

depending on the salary level of the employees. The study showed that 

those with higher salaries did not give priority to monetary rewards to 

the same extent as those with lower salaries, but were more interested 

in other rewards and benefits. The employees belonging to the union 

IF Metall had opinions about the AV-stairs as they felt limited to the 

stairs and demanded more individual salaries. The employees 

belonging to the union TCO demanded more comprehensible salaries. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel vill vi ge läsaren en introduktion till uppsatsen. Vi kommer att ta upp 

bakgrund om ämnet som leder fram till problemdiskussionen och slutligen till 

problemformuleringen och syftet med arbetet. Vi avslutar kapitlet med hur vi har valt att 

avgränsa oss och hur dispositionen ser ut. 

1.1 Bakgrund 

Motivationen hos de anställda har stor påverkan på hur det går för företag. Därför använder 

sig det flesta företag idag sig av så kallade belöningssystem för att motivera de anställda till 

att prestera bättre i riktlinje med företagens mål.   

 

Belöningssystemet blir en del av företagets varumärke. Om ett belöningssystem fungerar väl 

blir det en tillgång som kan stärka företagets varumärke gentemot omvärlden. ( Smitt et al, 

2002 s.86) 

 

I dagens konkurrens är det viktigt för företagen att rekrytera och behålla kvalificerad personal. 

Då kan belöningssystemen vara en konkurrensfördel för att kunna behålla personalen samt att 

locka nya anställda till företaget. När ett företag ska införa ett belöningssystem är det viktigt 

att företaget utformar systemet så det passar företagets specifika situation.  

(Arvidsson, 2004 s.152) 

 

Det finns olika typer av belöningar, monetära såsom lön och resultatbonus men även icke 

monetära belöningar i form av olika förmåner. (Arvidsson, 2004 s.153) 

 

Att införa ett belöningssystem är ett strategiskt beslut. Det är viktigt att företagets styrelse och 

ledning kan utarbeta ett belöningssystem som passar företaget. Där arbeten som utförs kan 

kopplas till företagets mål. Om medarbetarnas beteenden och engagemang inte påverkas har 

styrelsen och ledningen misslyckats med utformningen av belöningssystemet. 

Belöningssystemen har som uppgift att skapa motivation hos de anställda att arbeta hårdare, 

på så vis blir företaget mer konkurrenskraftigt och deras ställning på marknaden stärks. Med 

hjälp av belöningssystem hoppas företag kunna öka effektiviteten, öka försäljningen, minska 

företagets kostnader och få en ökad räntabilitet. (Smitt et al, 2002 s.76)   

Scania bildades år 1911 och har idag 35 000 anställda. Scania är en av världens största 

lastbilstillverkare. Företaget är multinationellt och har fabriker på flera ställen i världen, 

huvudkontoret i Södertälje. (www.scania.se) Scania använder sig av belöningssystem som de 

flesta andra större företag. Företagets storlek ställer stora krav på utformningen av 

belöningssystemet då det ska motivera och styra alla anställda i samma riktning. Vi har sedan 

tidigare kontakter i företaget, så vi ansåg att det skulle vara intressant att undersöka hur 

Scanias belöningssystem såg ut och fungerade.   
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1.2 Problemdiskussion 

Scania är ett multinationellt företag med många anställda. Ett problem för Scania är hur de 

ska göra för att få alla sina anställda motiverade och arbeta mot företagets mål. 

Att ta fram ett belöningssystem för ett företag är inte alltid enkelt, det finns flera problem som 

företaget måste ta ställning till. Det är känt att individen blir mer motiverad av att ingå i 

belöningssystem jämfört med bestraffning. (Arvidsson, 2004 s.137)  

Motivationen hos de anställda är svårt att mäta då det är väldigt individuellt och varje individ 

enbart själv kan anse om de får en ökad motivation genom belöningssystem. Det kan göra det 

svårt för ett företag att bedöma i vilken grad deras belöningssystem är motivationshöjande. 

(Arvidsson, 2004 s.137)   

Det kan vara ett svårt val att bestämma om företaget ska använda sig av ett individuellt eller 

gruppbaserat belöningssystem eller en kombination av dessa två. Ett individuellt 

belöningssystem, kan få individen att bli motiverad genom att känna att just deras individuella 

prestation är viktig för företaget och att belöningen baseras på denna prestation. Det kan dock 

uppstå suboptimering vid ett individuellt belöningssystem då den anställde enbart fokuserar 

på det som blir bäst för honom/henne själv, även om det bromsar företagets målsättning i 

stort. Gruppbelöning, kan ta bort motivationen hos individen då den upplever att hans/hennes 

prestation inte påverkar. Även vetskapen om att det kan finnas det så kallade ”free rider” 

problemet, där enskilda individer kan ta det lugnt och ändå blir belönade i slutändan om 

gruppen presterat bra. Företaget undkommer suboptimeringsproblem vid gruppbaserat 

belöningssystem. (Arvidsson, 2004 s.148)   

Företag måste bestämma vilka belöningssystemet ska vara till för. Idag har företagsledningen 

i de flesta företag något sorts belöningssystem utöver grundlönen. Företaget måste bestämma 

om belöningssystemet även ska inkludera anställda på lägre nivå. Då måste företaget skilja på 

belöningarna, eftersom anställda i olika befattningar kan ha olika värderingar.(Arvidsson, 

2004 s.163) 

Enligt Arvidsson är monetära belöningar bortom en viss nivå inte är lika viktiga. Om en 

person har en högre inkomst kan personen prioritera andra belöningar, såsom städning eller 

extra semester, istället för ren ekonomisk ersättning.(Arvidsson, 2004 s.137) 
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1.3 Problemformulering 

Huvudmotivet med belöningssystem är att motivera de anställda och hur har Scania valt att 

utforma sitt belöningssystem? 

Hur uppfattar respondenterna respektive belöningssystems förmåga att motivera de anställda? 

Föreligger det någon skillnad i synen på vad ett bra belöningssystem är beroende på vilken 

nivå den anställde har på Scania? 

Hur kan systemet förändras för att öka motivationen hos de anställda på Scania? 

1.4 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka om de anställda i Scania blir motiverade av det 

existerande belöningssystemet och hur systemet skulle kunna förändras för att öka 

motivationen. Vi har även som mål att ta reda på om synen på belöningssystem skiljer sig på 

olika nivåer i företaget.  

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vårt arbete till Scania CV AB:s belöningssystem, där vi i empirin har 

valt att koncentrera våra undersökningar till Scanias anläggning i Södertälje. 
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Inledning

Metod

Referensram

Empiri

Analys

Slutsats

1.6  Disposition 

 

 Inledning      

I kapitel ett inleder vi med att beskriva ämnet. 

Därefter beskriver vi de problem som finns och vilket 

problemområde vi har valt att undersöka 

vilket leder oss fram till vårt syfte. Vi avslutar 

kapitlet med vår avgränsning av uppsatsen. 

 Metod 

I kapitel två redogör vi för vårt ämnesval 

och tillvägagångssätt under arbetet. 

Här presenteras även intervjupersoner och 

datainsamlingssmetoder. Vi avslutar med att diskutera  

trovärdigheten runt arbetet med begreppen validitet  

och reliabilitet.    

 Referensram  

I kapitel tre vill vi ge läsaren en grundläggande  

förståelse om vårt valda ämne. Vi tar upp de teorier 

angående motivation och belöningssystem 

som utgör vår referensram. 

Referensramen ligger till grund för analys och slutsats. 

 Empiri 

I kapitel fyra beskrivs vårt empiriska material, 

här presenteras det valda företaget (Scania) och 

deras belöningssystem. Vi redovisar även det 

empiriska resultatet som vi har fått fram genom de 

intervjuer som har genomförts. 

 Analys 

Vårt emiriska resultat som vi fått utav intervjuerna 

analyseras mot den teoretiska referensramen. 

 

 Slutsats 

Slutligen presenteras de slutsatser som vi har 

kommit fram till i uppsatsarbetet och förslag till fortsatta studier. 

                                                                       

                                                                                      Figur 1.1 Disposition (Egen figur) 
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2 Metod 

 

I det här kapitlet gör vi en beskrivning av hur vi har valt att gå tillväga under uppsatsens 

gång. Vi beskriver hur vi har samlat in och bearbetat informationen vi har använt. Vidare 

presenteras flera olika metoder för datainsamling som ger förklaringar för uppsatsens 

metodval.  Vi diskuterar även runt trovärdigheten för uppsatsen. 

2.1 Val av företag 

Det var viktigt när vi valde företag att ha möjligheten att få tillräckligt stor insikt i företaget. 

Detta skulle göra det möjligt att få tillgång till den informationen som är nödvändig för att 

studera företaget och dess belöningssystem. Vi valde därför att studera företaget Scania, för 

att en av författarna själv hade varit anställd på företaget och hade på det viset goda kontakter 

som skulle underlätta vårt fortsatta arbete med uppsatsen.   

Det var även viktigt att företaget hade ett existerande och uttalat belöningssystem för alla 

anställda på olika nivåer vilket Scania hade. Det för att vi skulle kunna uppnå vårt syfte med 

uppsatsen, att undersöka hur synen på belöningssystem skiljer sig mellan de olika nivåerna 

inom ett företag.  

Scania är ett välkänt och stort företag med många anställda fördelade på ett flertal olika 

avdelningar. Detta gav oss tillgång till många källor för informationsinsamling inom ett och 

samma företag, vilket vi ansåg fördelaktigt. 

2.2 Val av respondenter 

Vi tog först kontakt med Björn Linderbrandt Vice President, Human Resources & 

Organizational Development. Han bad oss att skicka e-post till honom där vi beskrev vad vi 

ville ha reda på. Han skulle sedan återkomma med telefonnummer och e-post adresser till 

anställda som var extra insatta i just det område som vi var intresserade att arbeta med. Efter 

ett par dagar fick vi svar. Han hade vidarebefordrat våra funderingar till sin kollega Jeanna 

Magnusson, Personalchef, Franchise and Factory Sales. Hon kontaktade oss dagen efter. Hon 

bifogade nummer till några kollegor till henne som vi kunde göra våra intervjuer med, Tore 

Larsson som arbetar med belöningssystem för verkstadsanställda och Birger Nagler som 

arbetar med belöningssystem för tjänstemännen. Då hade vi hittat personer som vi kunde 

intervjua angående hur företagets belöningssystem fungerade. Vi ville också intervjua 

anställda ute på företaget, för att se vad de tyckte och tänkte kring det nuvarande 

belöningssystemet. Vi var intresserade att se om synen på belöningssystemen såg annorlunda 

ut beroende på viken befattning den anställde hade i företaget. Att få tag på intervjupersoner 

var inget problem alls. I och med att en av oss tidigare varit anställd på Scania och fortfarande 

hade ett mycket bra kontaktnät kvar på företaget, valde vi med hjälp av vårt kontaktnät ut 

respondenter som vi ansåg vara passande för vår studie. Alla vi frågade var mycket 

tillmötesgående, men tackvare vår tidsbegränsning, valde vi att intervjua fem personer. Vi 
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valde personer med olika befattningar inom företaget, tre kvinnor och två män, både 

verkstadsanställda och tjänstemän.     

2.3 Datainsamling 

Under uppsatsen har vi använt oss av ett flertal olika källor till sekundärdata i form av böcker 

som innehåller relevant fakta för vår uppsats. För att hitta den litteratur vi behövde använde vi 

oss av Mälardalens högskolas bibliotekskatalog med sökorden belöningssystem och 

motivationsteorier. Litteraturen har främst kommit till användning i teoriavsnittet. Vi har 

använt oss av litteraturen främst för att kunna ge er läsare en inblick i vad belöningssystem är 

och går ut på. Vidare för att även få en teoretisk referensram inför empiriavsnittet av 

uppsatsen. 

Datorer och internet har också varit till hjälp för oss i detta arbete för att hitta användbar 

information som vi har haft användning av. Vi har använt oss av sökmotorn Google, där vi 

har använt oss av bland annat sökorden belöningssystem och motivation för att hitta olika 

hemsidor. Vi har sökt i databasen ELIN@Mälardalen med sökorden incentive systems, 

incentive programmes, bonus, belöningssystem, reward system.  

2.4 Sekundär- och primärdata 

Datainsamlandet delas upp i två olika delar, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata 

består av information som redan finns framforskad och publicerad. Till exempel litteratur eller 

andra tryckta källor. Primärdata finns inte färdigt, utan det är förstahandsdata och fås fram 

genom till exempel intervjuer eller enkätundersökningar.  (Jacobsen, 2002 s.153) 

Teoridelen som vi använder oss av, kan ses som en referensram längre fram i arbetet. I 

teoridelen har vi främst använt oss av sekundärdata för att beskriva hur belöningssystem kan 

vara utformat och ge insikt i de teoretiska principerna inom belöningssystem.   

I empiridelen av arbetet har vi inriktat oss på användning av primärdata för att återspegla hur 

vår aktuella fallstudie ser ut. Vi har använt sekundärdata som en referensbas när vi har 

utformat insamlandet av primärdata. Intervjuer användes som underlag för den större delen av 

arbetets empiri, detta för att få en insikt om hur belöningssystemen uppfattades inom 

företaget. 

2.5 Kvantitativ och kvalitativ metod  

Vid en undersökning finns det två olika metoder att använda, antingen kvantitativ 

datainsamling eller kvalitativ datainsamling. (Björklund& Paulsson, 2007 s.63) 

Vid en kvantitativ insamling samlas det in en stor mängd standardiserad data och det skall 

anses vara mätbart. Insamling av data från alla respondenter sker på samma sätt, att använda 

sig av enkätundersökningar eller statistiskdata är en kvantitativ metod för att samla in 

information. Det fokuserar snarae på kvantitativa variabler som antal, frekvens och mängd. 

Informationen bearbetas sedan till ett statistiskt material. När intervjuer utförs enligt den 



7 

 

kvantitativa metoden ställs samma frågor och de ska även vara i samma ordning. (Björklund& 

Paulsson, 2007 s.63) 

Med en kvalitativ insamlingsprocess eftersträvas en närhet och djupare kunskap om 

problemet, genom att enbart studera ett fåtal objekt. Tanken med kvalitativ information, är att 

genom de få undersökningarna som görs, utvinna genomtänkt och genomarbetad data. Den 

kvalitativa metoden kan kännetecknas av en närhet mellan intervjuaren och den intervjuade. 

(Holme & Solvang, 1997 s. 78). Det finns ingen möjlighet att använda sig utav generalisering 

när det utförs informationssamling enligt den kvalitativa metoden. (Björklund& Paulsson, 

2007 s.63) 

Vi har valt att använda oss främst av kvalitativ metod i uppsatsen, eftersom vi anser att det är 

mer passande i vår studie. Vi har valt att intervjua ett mindre antal personer på ett djupare sätt, 

för att få en förståelse för problematiken med utformning av belöningssystem.   

2.6 Intervju 

Till uppsatsens empiri har vi valt att intervjua ett antal personer på företaget. Vi har bland 

annat intervjuat de som har ansvar för företagets belöningssystem, för att se hur 

belöningssystemet fungerar i praktiken. Vi har ställt frågor, för att få en övergripande bild på 

hur Scanias belöningssystem är uppbyggt och hur det används idag. Vi har också intervjuat 

flera personer på olika nivåer, för att undersöka om det finns några skillnader mellan personal 

på olika nivåer. Om de är nöjda med det belöningssystem som finns, om det är en 

motivationsfaktor, eller om det inte spelar någon roll. Om de tycker att pengar är den bästa 

belöningen eller om de hellre skulle vilja ha kompensation i något annat.   

Vi valde att skicka underlag för intervjun i förväg till de utvalda respondenterna för att de 

skulle vara förberedda och plockat fram nödvändig information (Se bilaga 1 och 2). Vi 

utförde sedan semi strukturerade intervjuer öga mot öga med de aktuella personerna. Vi 

träffade respondenterna på deras respektive arbetsplats. Under intervjuerna följde vi en lista 

med intervjufrågor som våra respondenter hade fått. Respondenterna fick svara på dem och vi 

ställde följdfrågor om så behövdes. Vi använde oss av en bandspelare för att spela in 

intervjuerna så att vi kunde lyssna på dem senare, för att hitta något som vi missat att 

anteckna under intervjun. Alla respondenter kände sig trygga i situationen att bli intervjuade 

angående belöningssystemet. De hade valet att vara anonyma men samtliga avböjde detta. 

2.7 Validitet 

Med validitet menas att informationen som hämtas ska anses vara intressant och ha ett värde 

för uppsatsen.   Begreppet validitet redogör för i vilken utsträckning det som avses att mätas 

verkligen mäts. (Björklund & Paulsson, 2003 s.59-60). Vi har under våra intervjuer försökt att 

använda oss av så tydliga formuleringar som möjligt i frågorna för att respondenten skall 

förstå frågan så korrekt som möjligt. Vi har även undvikit att ställa frågor som har varit för 

vinklade då vi inte har velat påverka våra respondenters svar. Genom att vi skickade intervju 
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frågorna i förväg till våra respondenter så fick dessa en större möjlighet att förbereda sig 

vilket leder till mer genomtänkta svar. 

2.8 Reliabilitet 

Reliabilitet är en viktig faktor i en undersökning. Med reliabilitet menas att undersökningen 

utförs på ett övertygande och tillförlitligt sätt. Undersökningen ska kunna utföras på samma 

sätt flera gånger och få samma eller ett snarlikt resultat. Det är högre reliabilitet vid 

kvantitativ datainsamling där observationerna är många. (Björklund & Paulsson, 2003 s.59-

60) Vid kvalitativa insamlingar som vi har använt oss av, har den personliga åsikten hos varje 

enskild person en hög påverkan och därför är det hög sannolikhet att utfallet blir annorlunda 

om undersökningen utförs igen med till exempel andra respondenter. Det finns även en liten 

risk att utfallet skulle skilja sig med samma respondenter om undersökningen utfördes igen då 

deras humör och sinnesstämning för stunden kan variera och påverka svaren. Valet att 

använda bandspelare under intervjuerna gjorde det möjligt att lyssna igenom intervjuerna flera 

gånger vilket minskar risken för feltolkningar och även ökar tillförlitligheten i informationen.  

2.9 Källkritik 

Materialet som har legat till grund för uppsatsen bygger på litteratur och intervjuer som anses 

vara relevanta. De teorier som uppsatsens referensram bygger på, är allmänt vedertagna 

modeller inom området belöningssystem och motivation vilket ökar trovärdigheten. Vi hade 

mer böcker under arbetets gång, men flera av dessa valdes bort då dessa bestod av snarlik 

information och inte tillförde något ytterligare till uppsatsen. Vi sökte i databaser såsom 

Elin@mälardalen, men resultatet blev detsamma som med böckerna. De vetenskapliga artiklar 

som vi granskade hade liknande information som vi redan besatt eller låg utanför vårt 

undersökningsområde och därmed beslutade vi oss för att inte nyttja några vetenskapliga 

artiklar.  

Företagets hemsida kan vara väldigt vinklad då företag gärna vill framställa sig själva i god 

dager. Med detta i åtanke har vi varit försiktiga med att ta för mycket information från Scanias 

hemsida och enbart använt grundläggande information om företaget.  

När intervjuer utförs finns det alltid en risk att respondenterna inte är objektiva. 

Respondenterna kan känna sig tvingade att framställa företaget på ett mer positivt sätt än de 

avser, då företagsledningen kan läsa vad de svarat. Vi har för att undvika detta erbjudit alla 

respondenter att vara anonyma, om de ansett det vara nödvändigt för att svara på ett så korrekt 

sätt som möjligt. 
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3 Referensram 

 

I kapitel tre behandlar vi de teorier som är relevanta för vårt arbete  avseende motivation och 

belöningssystem. Kapitlet syftar till att ge en beskrivning av ämnesområdet och utgöra 

underlag för analysen. Vi inleder kapitlet med en beskrivning av motivation och sedan om 

belöningssystem. 

3.1 Motivation 

Ordet motivation kommer från latinska ”motivare” som betyder röra sig. Psykologiskt 

används ordet för att förklara hur inre faktorer får människan att röra sig mot ett visst mål.  

(Karlsson, 1998 s.196) Inre faktorer är inre drivkrafter, till exempel utvecklande 

arbetsuppgifter.(Arvidsson, 2004 s.143)   

En människa som har en hög motivation, har ett energiskt, kraftfullt, målmedvetet och 

uthålligt beteende. Beteendet kan rikta in sig på grundläggande behov, makt eller utförda 

prestationer. (Karlsson, 1998 s.196) Motivation och engagemang går inte att pressa fram men 

det går att skapa förutsättningar och möjligheter för det, genom att de anställda känner 

trygghet. (Svensson& Wilhelmson, 1989 s.57) Gemensamt för många motivationsteorier är att 

de utgår från att människor delvis går till arbetet för att tillfredsställa psykologiska och sociala 

behov.(Arvidsson, 2005 s.17) 

3.1.1 Maslows behovshierarki  

Maslows teori utvecklades genom att han studerade sina patienter som han behandlade för 

olika psykiska- och anpassningsproblem. (Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.86)  

Abraham Maslow utgår från att människan har ett antal behov och det är nödvändigt att de 

tillfredsställs för att utveckling och välbefinnande ska vara möjligt. Dessa behov är drivkrafter 

för beteendet.  Maslow delar upp behoven i två huvudkategorier, bristbehov och växtbehov. 

(Karlsson, 1998 s.202) 

Bristbehov, är ett grundläggande behov och är ganska lika djurens. Dessa behövs för att 

överleva i fysisk, psykisk och social mening. Att äta, är ett exempel på fysiskt behov, 

människan äter och känner sig mätt och nöjd tills kroppen vill ha mat igen. Så är det med de 

flesta bristbehov. När de tillfredsställs blir människan mätt och nöjd, tills det uppstår obalans 

igen och det måste tillfredställas ännu en gång. (Karlsson, 1998 s.201-202) 

Växtbehoven, kan ses som utvecklingsbehov och kan aldrig mätas. Vi kan därför inte heller få 

för mycket av dem. Växtbehoven är unika för varje människa och det är dessa som kan få oss 

att utveckla vår fulla potential som människa. Enligt Maslow uppfattas växtbehoven som den 

största faktorn till mänsklig motivation. (Karlsson, 1998 s.202) 

Behoven kan delas in i en behovspyramid som redovisas nedan (Figur 3.1). Bristbehoven 

utgör den nedre delen av hierarkin och växtbehoven är i den övre delen av hierarkin. Längst 
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ner finns de grundläggande fysiska överlevnadsbehoven och följs sedan av behovet av 

trygghet och därefter av de sociala behoven. Högre upp i hierarkin finns de mer avancerade 

växtbehoven, som kreativitet och personlig utveckling. Allra högst upp i hierarkin kommer 

självförverkligande, som enligt Maslow innebär att få utnyttja sina färdigheter och talanger 

optimalt.(Karlsson, 1998 s.202)  

 

Figur 3.1 Maslows hehovshierarki (http://www.econsultant.com/images/maslow-hierarchy-of-

needs.gif)                     

Maslow menar att de lägsta, mest grundläggande behoven i hans teori måste tillfredsställas 

innan de högre behoven blir aktuella. (Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.88) Hierarkin kan ses 

som en stege som människan klättar upp på under livet, men där människan kan ramla ner 

flera steg vid till exempel olyckor, sjukdomar eller sorg eller andra orsaker som gör att lägre 

behov, som till exempel trygghet blir viktigare än självförverkligande. (Karlsson, 1998 s.202)

     

3.1.2 Herzbergs motivationsteori 

Det genomfördes en större undersökning under 1959. I undersökningen ombads 

respondenterna att först beskriva en situation som lett till trivsel i arbetet, och sedan fick de 

beskriva en situation som lett till vantrivsel i arbetet. (Kaufmann& Kaufmann.1998 s.107) 

Herzbergs motivationsteori utvecklades i samband med denna undersökning. Teorins 

grundprincip är att en medarbetare som trivs på arbetet, kommer att vara en motiverad och 

produktiv medarbetare. Med hjälp av resultatet från undersökningen drog Herzberg slutsatsen 

att de faktorer som vanligen angavs som anledning till trivsel, skiljde sig i de flesta fall, från 

de som ansågs skapa vantrivsel. Det uppfattades ofta att vantrivsel var motsatsen till trivsel, 
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men det visade sig här att dessa två begrepp hänvisade till två oberoende dimensioner. 

Herzberg ansåg därmed att det var lämpligt att dela upp dessa, i motivationsfaktorer, som 

främjar trivseln i arbetet, och hygienfaktorer, som bygger på att ta bort de negativa 

arbetsupplevelserna. (Kaufmann& Kaufmann,1998 s.107) 

Herzberg identifierade ett antal motivationsfaktorer som positiva orsaker till trivsel:   

1. Prestationer, dvs. tillfredsställelsen över att fullborda ett arbete, lösa problem 

och se resultat av arbetet. 

2. Uppskattning, vanligtvis i form av tydligt beröm för ett väl utfört arbete. 

3. Involvering, dvs. glädje över arbetet i sig själv eftersom det är intressant, 

varierande, utvecklande, skapande e. dyl. 

4. Ansvar, vilket vanligtvis innebär att ha kontroll över sin egen arbetssituation 

och ha möjlighet att bestämma hur arbetet ska genomföras. 

5. Befordran. 

6. Utveckling, dvs. möjligheter att lära sig nya saker och uppöva nya färdigheter. 

(Kaufmann& Kaufmann, 1998, s.107-108) 

 

De hygienfaktorer som ofta nämndes i samband med vantrivsel: 

1. Politik och administration i företaget med inverkan på arbetsförhållandena.  

2. Ledarskap, dvs. om ledarna har den rätta yrkeskompetensen, är villiga att 

delegera ansvar och är rättvisa.  

3. Fysiska arbetsförhållanden, dvs. ljus- och temperaturförhållanden, 

hjälpmedel, plats att utföra arbetet på osv. 

4. Mellanmänskliga förhållanden, dvs. dåliga sociala relationer mellan de 

anställda och mellan ledning och de anställda. 

5. Löneförhållanden, dvs. tillfredställande och rättvis lön. 

6. Status, dvs. statussymboler, som matta på kontoret, egen sekreterare osv. 

7. Trygghet i arbetet, dvs. att man varit anställd länge, att företaget har 

ekonomisk soliditet osv. 

8. Privatliv, dvs. positiva förhållanden i arbetet som påverkar privatlivet. 

(Kaufmann& Kaufmann, 1998, s.108) 

 

Herzberg drog följande generella slutsatser kring de två begreppen: motivationsfaktorerna 

skapar trivsel, men skapar inte vantrivsel om de saknas och hygienfaktorerna kan inte skapa 

trivsel, men väl vantrivsel, om de inte finns till hands. (Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.108) 

Herzbergs teorier har skapat ett arbetsmiljöprogram som handlar om arbetsberikning. Med 

hjälp av programmet, ska motivations- och hygienfaktorerna förbättras. Företaget kan till 

exempel ge arbetstagaren möjligheter att avancera inom organisationen och ge mer ansvar och 

frihet i arbetet. (Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.109) 
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3.1.3 Kognitiv motivationsteori 

I många motivationsteorier behandlas motivation som relativt djupliggande behov. Behov 

som driver oss, utan att vi är medvetna om vad det är som påverkar oss att handla på ett visst 

sätt och vad vår dagliga arbetsprestation beror på. Dessa krafter är verkliga, men med den 

kognitiva motivationsteorin menas även att människor är medvetna, rationella och 

kalkylerande beslutsfattare. Kognitiv psykologi menar att handling är resultat av medvetna 

val. Kognitiv motivationsteori har flera underkategorier bland annat förväntningsteori. 

(Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.96) 

3.1.3.1 Förväntningsteori    

Förväntningsteorin beskriver hur motivation fungerar ute i arbetslivet. De kognitiva teorierna 

menar att människor får motivation i arbetet när de förväntar sig att de kan klara av att uppnå 

det resultat som de vill få ut av sitt arbete. Förväntningarna är medvetna tankar om hur 

individen kan uppnå belöningarna som den önskar och hur personen värderar belöningarna. 

Med belöning menas här både materiella belöningar, som lön och inre belöningar, som till 

exempel att bli uppskattad. (Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.96) 

Förväntningsteori delas in i tre föreställningstyper som anses vara särskilt viktiga. Subjektiva 

förväntningar, som handlar om insatsen ska ge resultat, instrumentella överväganden, som 

ställer sig frågan huruvida prestationen leder till belöning och valensvärderingar som handlar 

om belöningens personliga värde för individen. (Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.97) 

När en individ gör en stor insats under ett arbete, kan det bero på att individen har 

förväntningar om att mödan av insatsen ska bli värt det. Vid det här fallet har personen en hög 

personlig förväntning, men personen kan även ha en låg personlig förväntning och därmed 

inte tro att resultat kommer att stå i relation till insatsen och får därmed en svagare motivation. 

(Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.97) 

Det kan även leda till sviktande motivation om en medarbetare har utfört en stor 

arbetsprestation som sedan inte leder till någon form av belöning. Individen kan tro att deras 

arbete är resultatgivande och även bli belönade för det, men det är ändå inte säkert att 

individen får en ökad motivation, då belöningen måste anses ha ett betydande värde för 

individen. Belöningar måste ha en hög valens för att ha en motiverande funktion. 

(Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.97) 

Motivationen kommer att vara på topp hos den anställde när individen har höga värden på alla 

de tre faktorerna. Om ett värde är noll, blir individen inte motiverad även om de andra 

värdena är i topp eftersom det enligt den kognitiva motivationsteorin finns ett samband mellan 

faktorerna. Förväntningsteorin är väldigt konkret utformad och har därför också blivit 

populär. (Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.99) 
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3.2 Belöningssystem 

3.2.1 Syfte med belöningssystem 

Belöningar kan ses som ett pedagogiskt ledningsinstrument som ska användas av 

företagsledningen och chefer för att styra verksamheten. (Paul& Alm, 1991 s.20) 

Belöningssystem har som syfte att skapa motivation hos medarbetarna och få effektivitet i 

verksamheten. För företaget är det viktigt att få ett bra samband mellan vad individerna vill 

och de mål företaget har.  Med hjälp av belöningssystemet vill företagen även rekrytera nya 

medarbetare och behålla de medarbetare företaget redan har. Grundsyftet med ett 

belöningssystem är att motivera de anställa att utföra sitt arbete på ett sådant sätt att företagets 

mål uppfylls. (Arvidsson, 2004 s.139) 

En arbetares motivation avspeglar sig i individens beteende i form av initiativkraft, intensitet, 

uthållighet och arbetsprestation.(Arvidsson, 2004 s.141) 

3.2.2 Grunder för belöningar 

Det har utförts flera studier som visar att människors beteende styrs av det som mäts. De mål 

som är klart uttryckta och följs upp har därför en betydande påverkan på beteendet i företag. 

(Arvidsson, 2005 s.19) 

Belöningar kan grundas på finansiella mått. Räntabilitet på eget kapital har varit ett vanligt 

sätt att grunda belöningarna på. Det förekommer att företagsledningars bonusar baserar sig på 

börskursen men det är oklart hur stor deras förmåga att påverka börskursen är. (Arvidsson 

2004 s.146-149) 

Företag som har utvecklat balanserade styrkort, som kan innehålla: finansiella mått, mått för 

kundtillfredsställelse, interna processer och andra mått, har en möjlighet att sammankoppla 

det balanserade styrkortet med företagets belöningssystem. Ett sådant belöningssystem väger 

samman finansiella och icke finansiella mått. (Arvidsson, 2004 s.148-151) 

Den vanligaste formen av belöningssystem är målbonussystem. Med det menas att när 

företaget når ett förutsatt mål utfaller en bonus. Är arbetet väldigt väl utfört att resultatet blir 

bättre än det uppsatta målet, kan bonusen bli större och tvärtom ifall målen inte uppnås. (Smitt 

et al, 2002 s.13) 

3.2.3 Belöningssystemets uppbyggnad 

I alla företag och organisationer finns det något belöningssystem. Belöningssystemet behöver 

inte vara medvetet, det kan vara genomtänkt eller ogenomtänkt, organiserat eller 

osammanhängande, men det finns dock alltid ett system. (Paul& Alm, 1991 s.24) 

Det är viktigt när ett nytt belöningssystem införs, att företagsledningen har svar på de frågor 

som kommer att uppstå, så att de kan komma med bra svar åt de anställda. (Smitt et al, 2002 s. 

78) Företagsledningen ska också ha tänkt på hur belöningssystemet kommer att fungera i 
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framtiden, med konjunktursvängningar med mera. Vissa belöningssystem har tendenser att bli 

väldigt fördelaktiga i högkonjunkturer. I lågkonjunkturer eller vid dåliga resultat kan 

belöningarna blir mindre eller helt uteblir, fast de anställda har arbetat mycket bra. (Smitt et 

al, 2002 s.78) 

Det är viktigt för företaget att ersättningen kopplas till det önskade beteendet och att de 

anställda förstår sambandet mellan de belöningar de kan få och sitt beteende. (Rendahl, 1995 

s.93) 

Tanken är att belöningarna i ett belöningssystem ska finansieras genom ökad effektivisering, 

både företaget och de anställda ska kunna tjäna på belöningssystemet. (Svensson& 

Wilhelmson, 1989 s.131) 

Styrelsen måste även tänka på att när de inför ett nytt belöningssystem, hur det kommer att 

uppfattas av omvärlden. För gillas det inte av aktieägarna, medarbetarna eller medierna, kan 

det slå tillbaka hårt på företaget. (Smitt et al, 2002 s. 78) 

3.2.4 Typer av belöningar 

Belöningar kan vara i form av fast eller rörlig lön, men även befordran eller andra former av 

erkännanden. Det finns mer än monetära belöningar som kan motivera medarbetare, då även 

icke-monetära belöningar kan uppfattas som motiverande. Belöningssystem kan delas upp i 

bonus, vinstandelsstiftelser, aktietilldelning, optioner och förmåner med mera. (Arvidsson 

2004 s.151-152) 

Det finns många olika former för belöningssystem: 

Lön 

Lönen ses ofta som företagets främsta verktyg för att skapa motivation hos de anställda. 

Lönen kan ses som arbetsgivarens värdering av arbetet. En lön uppfattas ofta inte som en 

belöning utan som en självklarhet. (Svensson& Wilhelmson, 1989 s.10)  

Lönen kan bestå av tidlön, det innebär att lönen bestäms efter den tid som den anställde 

arbetar eller så kan personen ha en fast lön för en månads arbete. Det förekommer även 

premielön på en del arbeten, det innebär att det är en kombination av tidlön och 

prestationslön. Inom detaljhandeln finns det även gruppackordlön, som innebär att den 

anställdes lön är beroende av gruppens gemensamma arbetsinsats. Idag är det många som har 

en individuell lönesättning utanför de kollektivstyrda avtalen. (Arvidsson, 2004 s.153-154)  

Det blir allt svårare att rekrytera personal med viss kompetens och det medför att lönerna 

tenderar att bli mer marknadsanpassade. (Paul& Alm, 1991 s.24) 
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Sju grundprinciper som ett lönesystem kan/bör vara uppbyggt runt: 

 Lönesystemet ska i största möjliga mån vara enhetligt för flertalet eller grupper av 

anställda. 

 Lönesystemet ska grunda sig på tydligt fastställda mål och mätvärden knutna till 

sådana faktorer och arbetssätt som leder till att verksamheten fungerar effektivare, 

d.v.s. det skall finnas en tydig koppling mellan systemet (lön och förmåner) och 

företagets långsiktiga affärsstrategi. 

 Storleken på och utformningen av lönesystemet bör inte motverka den anställdes 

lönemässiga grundtrygghet. 

 Lönesystemet ska vara enkelt att administrera. 

 Lönesystemet skall kunna förändras över tiden. Översyn av belöningsgrunder bör ske 

minst årsvis. 

 Lönesystemet ska vara skalbart och robust, det vill säga kunna omfatta en större 

förmånstagarkrets och fungera vid förhållandevis stora organisatoriska förändringar. 

 Den anställde ska genom att uppnå de fastställda målen och/eller genom extra 

prestationer på ett direkt sätt kunna påverka sin lön. 

(Smitt et al, 2002 s. 18) 

Bonus 
Med bonus menas att det tillkommer tillfälligt tillägg till den vanliga lönen när företagets mål 

uppnås eller överträffas. Bonus är ett vanligt förekommande i belöningssystem. Bonus 

kopplas ofta till kortsiktiga mål och syftet är att motivera och belöna en grupp med 

medarbetare som uppnår målen. En företagsledning kan ha bonus som är baserat på 

föregående års resultat, medan en försäljares bonus istället baserar sig på dennes uppnådda 

försäljning. Om de uppsatta målen inte uppnås uteblir bonusen. (Arvidsson, 2004 s.155-156) 

För fördelningen mellan fast och rörlig lön, kan företag tillämpa 80/20 regeln för anställda 

utan direkt ansvar för försäljning. 80/20-regeln innebär att de anställda har 80 % fast lön och 

20 % av lönen är rörlig och baserad på resultatet. Den rörliga delen kan vara uppdelad i flera 

delar, till exempel bonus för uppnådda mål och bonus för uppnådd kompetensutveckling. 

Bonus kan delas upp i individuell bonus och kollektiv bonus. (Arvidsson, 2004 s.157) 

 

 

 



16 

 

Vinstandelsstiftelser 
Vinstandelsstiftelser förekommer i företag med ett stort antal anställda på olika nivåer.  

Vinstandelsstiftelsen har en egen förmögenhet och erhåller under bestämda förutsättningar en 

del av företagets vinst och ska långsiktigt komma till nytta för företagets medarbetare. 

Medarbetarna har rätt till en viss del av förmögenheten hos stiftelsen och kan till exempel 

vara baserat på hur länge en medarbetare varit anställd i företaget. Med det här systemet vill 

företaget att de anställda ska få större lojalitet och ett större intresse för företagets resultat. 

(Arvidsson, 2004 s.157) 

Optionsprogram 
Vid optionsprogram har de anställda möjlighet att vid en förutbestämd tidpunkt teckna ett 

visst antal aktier. Optionerna gäller under en viss tid och det bestäms ett framtida pris som 

aktierna kan handlas för. När den förutbestämda tidpunkten nås får den anställde välja att 

använda sin option och få aktier i företaget till det förutbestämda priset. Optionerna kan kosta 

eller så skänker företaget dem. Det finns inget krav på att använda sin option utan den 

anställda kan avstå från att teckna aktier. (Arvidsson, 2004 s.159) 

Det finns högre risker med optioner än andra belöningssystem. Om kurserna faller kraftigt 

kan ett företag vara tvunget att avsluta sin verksamhet och de som investerat pengar i 

optionsprogrammet förlorar pengarna de har satsat.(Arvidsson, 2004 s.159) 

Optionsprogram kan delas upp i fyra huvudkategorier. 

 Teckningsoptioner 

Skuldbrev som bevis på ett lån från arbetaren till företaget. Skuldbrevet innehåller en 

optionsrätt till nyteckning av aktier i framtiden. 

 Köpoptioner 

Köpoptioner ger rätt till att förvärva redan utgivna aktier i framtiden. 

 Syntestiska optioner 

Optionens har ett värde som är konstruerat värde. Skillnaden mot köpoptioner är att 

medarbetaren har rätt att erhålla kontanter istället för aktier vid optionens utgångstid. 

 Personaloptioner 

Personaloption är inte en typ av option utan en skattemässig term. Villkoren runt 

optionen avgör om det är en personaloption eller vanlig option. Personaloption 

beskattas som inkomst av tjänst medan vanlig option beskattas som inkomst av 

kapital. 
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Förmåner 
Till skillnad mot belöningar som utfaller när de anställda nått ett utsatt mål och oftast är 

resultatbaserade, är förmåner något företagen ger för att göra tjänsten mer attraktiv. 

I en SIFO (Svenska Institutet För Opinionsundersökningar) undersökning gjord år 2001 med 

1 000 förvärvsarbetande svenskar visade det sig att 84% tyckte att tjänste- eller avtalspension 

var viktigt 62%  ville ha förstärkt sjukförsäkring medan 50% ansåg att friskvård var viktigt. 

Männen i undersökningen värderade lönebonus högt, medan kvinnorna föredrog förstärkt 

sjukpenning. (Smitt et al, 2002 s. 36) 

Sju förmåner i rangordning: 

1. Tjänste- eller avtalspension 

2. Förstärkt sjukförsäkring 

3. Möjlighet till motion och friskvård 

4. Lönebonus 

5. Lunchförmån 

6. Tjänstebil 

7. Hemtjänster 

(Smitt et al, 2002 s. 36) 

Beroende på vilken befattning du har i företaget och hur mycket du tjänar, ändras synen på 

förmånerna. Anställda med lägre inkomster tycker att förmånerna är viktigare än de som har 

det bättre ställt med undantag för resultatlön. (Smitt et al, 2002 s. 37) 

En SIFO-undersökning som genomfördes år 2000 visade att ungefär 30% av de 

privatanställda skulle vilja använda sig av resultatbonus. 60% av de som deltog i 

undersökningen använde sig redan av någon typ av resultatlön. 23% hade vinstdelning. (Smitt 

et al, 2002 s. 12) 

3.2.5 Individuellt och gruppbaserat belöningssystem 

Det är en avvägning om företaget ska välja att använda sig av ett individ- eller gruppbaserat 

belöningssystem. Ett individuellt belöningssystem bygger på att den enskilde arbetarens 

prestationer belönas, medan det gruppbaserade belöningssystemet fokuserar på gruppens 

gemensamma prestation. (Arvidsson, 2004 s.148) 

Med ett individuellt belöningssystem får varje individ ett kvitto på sin prestation, men det kan 

bli en konkurrenssituation inom företaget och det påverkar gruppens totala arbetsinsats.  

Använder företaget sig av ett gruppbaserat belöningssystem stärks sammanhållningen och 

samarbetet för företagets bästa ökar. Det finns en risk att individen tappar motivationen och 
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inte ser lika stor betydelse av den egna insatsen. Det kan även uppstå problem med att 

medarbetare glider med på gruppens prestation och ändå får del av belöningen, så kallade 

”free-rider” problemet. Det kan även uppstå irritation i gruppen på grund av detta. En modell 

kan vara att använda sig av ett belöningssystem som både baserar sig på gruppen och 

individens prestation. (Arvidsson, 2004 s.148) 

Organisationsnivå är ytterligare en nivå där belöningarna är för hela företaget. Vid 

belöningssystem på organisationsnivå, är kopplingen mellan individens prestation och 

belöningen svag. En nackdel kan vara att det blir svårare att motivera den anställde eftersom 

den egna prestationen inte påverkar företagets resultat anmärkningsvärt. (Andersson & Boke, 

1997 s.48) 
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3.3 Sammanfattning av referensram 

Motivation Ordet motivation används för att förklara hur inre faktorer får 

människan att röra sig mot ett visst mål. En människa med hög 

motivation är energisk, målmedveten och har ett uthålligt 

beteende. Motivation går inte att pressa fram, men det går att 

skapa förutsättningar och möjligheter för det, genom att de 

anställda känner trygghet.  

Maslows behovshierarki Människan har ett antal behov och det är nödvändigt att de 

tillfredsställs för att utveckling och välbefinnande ska vara 

möjligt. Maslow delar upp behoven i två huvudkategorier, 

bristbehov och växtbehov. Bristbehov är grundläggande behov 

som behövs för att överleva. Växtbehoven kan ses som 

utvecklingsbehov, unika för varje människa. Bristbehoven 

måste vara uppfyllda för att människan ska kunna ta åt sig 

växtbehoven. 

Herzbergs 

motivationsteori 

Teorins grundprincip är att en medarbetare som trivs på arbetet, 

kommer att vara en motiverad och produktiv medarbetare. 

Herzberg delar upp teorin i två kategorier. Motivationsfaktorer, 

som främjar trivseln i arbetet är till exempel uppskattning och 

ansvar. Hygienfaktorer, som bygger på att ta bort de negativa 

arbetsupplevelserna, är till exempel dåligt ledarskap och 

trygghet i arbetet. 

Kognitiv motivationsteori-

Förväntningsteori 

Förväntningsteorin beskriver hur motivationen fungerar ute i 

arbetslivet. De anställda blir motiverade när de förväntar sig att 

de har möjligheten att uppnå de resultat som de vill få ut av sitt 

arbete. Förväntningarna är medvetna tankar om hur individen 

kan uppnå belöningarna. Kognitiv motivationsteori delas in i tre 

föreställningstyper: subjektiva förväntningar, instrumentella 

överväganden och valensvärderingar. 

Syfte med 

belöningssystem 

Belöningssystem har som syfte att skapa motivation hos 

medarbetarna och få effektivitet i verksamheten. För företaget 

är det viktigt att få ett bra samband mellan vad individerna vill 

och de mål företaget har.   

Grunder för belöningar Belöningar grundas ofta på finansiella mått. Räntabilitet på eget 

kapital är något som ofta används. Det går även att använda 

balanserade styrkort för att väga samman finansiella och icke 

finansiella mått. Den vanligaste formen av belöningssystem är 

målbonussystem. Med det menas att när företaget når ett 
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förutsatt mål utfaller en bonus.  

Belöningssystemets 

uppbyggnad 

Företagets belöningssystem ska innefatta så många som möjligt 

av de anställda och grunda sig på tydligt fastställda mål. 

Belöningssystemet ska vara enkelt att administrera och kunna 

förändras över tiden. 

Typer av belöningar Det finns många olika typer av belöningar. 

Lön kan ses som arbetsgivarens värdering av arbetet. 

Bonus är ett tillfälligt tillägg på den vanliga lönen när företagets 

mål uppnås. 

Vinstandelsstiftelse är en stiftelse med egen förmögenhet och 

som erhåller, under bestämda förutsättningar, en del av 

företagets vinst och ska långsiktigt komma till nytta för 

företagets medarbetare. 

Optionsprogram ger de anställda en möjlighet att i framtiden 

köpa aktier till ett redan förutbestämt pris. Till skillnad mot 

belöningar som utfaller när de anställda nått ett utsatt mål och 

oftast är resultatbaserade, är förmåner något företagen ger för 

att göra tjänsten mer attraktiv. 

Individuellt och 

gruppbaserat 

belöningssystem 

Med ett individuellt belöningssystem får varje individ ett kvitto 

på sin prestation, men det kan bli en konkurrenssituation inom 

företaget och det påverkar gruppens totala arbetsinsats.  

Använder företaget sig av ett gruppbaserat belöningssystem 

stärks sammanhållningen och samarbetet för företagets bästa 

ökar. Vid gruppbaserat belöningssystem kan det uppstå problem 

med att medarbetare glider med på gruppens prestation och 

ändå får del av belöningen, så kallat ”free-rider” problem. 

Tabell 1: Sammanfattning av referensramen 
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4. Empiri Scania Södertälje 

 

Vi börjar empirin med en presentation av Scania. Därefter beskriver vi hur Scanias 

nuvarande belöningssystem är utformat. Sedan redovisar vi vad de anställda tycker och 

tänker om belöningssystemet och om de ser systemet som en motivationshöjare. Empirin 

bygger på intervjuer som vi har utfört med anställda på Scania Södertälje. 

4.1 Presentation av företaget   

År 1891 grundades Vagnfabriksaktiebolaget (Vabis) i Södertälje. Nio år senare år 1900 

grundades Maskinfabriksaktiebolaget (Scania) i Malmö. (Scania är det latinska namnet för 

Skåne) De två bolagen slogs samman år 1911 och företaget Scania-Vabis bildades. År 1995 

bytte företaget namn från Scania-Vabis AB till det nuvarande Scania AB. (www.ne.se) 

Scania CV (commercial vehicle) AB är idag en av de ledande tillverkarna av lastbilar, bussar 

och industri- och marinmotorer.  Scania har totalt 35 000 anställda varav 45 % är anställda 

inom försäljnings- och serviceorganisationen. I Sverige har Scania 12 000 anställda varav 

9000 i Södertälje.(www.scania.se) 

Scania har tre anläggningar i Sverige, Oskarshamn där hytterna tillverkas,  Luleå där 

bakaxelbryggor, tvär- och sidobalkar samt stötfångare tillverkas och huvudkontoret i 

Södertälje där bland annat tillverkning av fram- och bakaxlar, växellådor, kam- och vevaxlar, 

motorblock och cylinderhuvuden sker. (www.scania.se) 

Montering av lastbilar sker i Europa och i Sydamerika. Busstillverkningen sker i Mexico, 

Brasilien och i Sverige medan karossering av bussar sker i Ryssland och Polen. All forskning 

och utveckling för både lastbilar och bussar är koncentrerat till Sverige.(www.scania.se) 

Produkter inom service och finansiering utgör en växande verksamhet Scania. Det omfattar 

bland annat reservdelar, underhållsavtal och verkstadstjänster dygnet runt. Kunderna erbjuds 

även finansiella tjänster såsom lånefinansiering, leasingkontrakt och försäkringslösningar. 

(www.scania.se) 

Under 2007 hade Scania en fakturering som uppgick till 84,5 miljarder kronor och resultatet 

efter skatt blev positivt, 8,5miljarder.(www.scania.se) 

 

 

 

 

http://www.scania.se/
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4.2 Scanias belöningssystem 

Beskrivningen av Scanias belöningssystem och avsnittet om icke monetära belöningar och 

förmåner bygger på intervju med Birger Nagler och Tore Larsson. Birger Nagler är Chef för 

Salary & Systems inom Human Resources och har hand om belöningsfrågor inom företaget. 

Tore Larsson är ansvarig för verkstadslöneformen. Utöver Birger Nagler och Tore Larsson är 

det ytterligare två personer som arbetar med belöningssystemet fullt ut. Det finns även nio 

personer som arbetar med belöningssystemet utöver sina vanliga arbetsuppgifter. 

Birger Nagler och Tore Larsson framhåller att grundlönen utgör den största delen av 

belöningssystemet, även om alla inte ser det som en belöning. Svensktnäringsliv har olika 

fackområden där Scania ligger under teknikföretagen och är därför styrda av regelverk. Scania 

får avtal som innehåller minimikraven för lönesättning och dessa avtal gäller i ungefär tre år 

och sedan förnyas de. 

Det finns olika löneprinciper som styr lönesättningen. En princip är att ett svårare arbete skall 

vara bättre betalt än ett lättare. Arbetsmiljön ska även kunna påverka lönen så att ett arbete 

som utförs i sämre arbetsmiljö ska ge högre lön. Exempel på arbete med sämre arbetsmiljö på 

Scania är gjuteriet. De arbeten som är extra fysiskt tunga kan även få tillägg. 

Marknadskrafterna är en annan princip, som innebär att om företaget är i behov av 

kvalificerad arbetskraft är företaget villigt att betala mer om så krävs. Arbeten med mindre 

marknadskrafter, såsom bibliotekarier, har sämre lön än till exempel ekonomer som har en 

större marknad, trots att det krävs likande utbildning.  

Inom IF metall används ett system som heter AV-trappa (arbetsvärdering) och består av olika 

nivåer som är numrerade från ett till fem. De nyanställda börjar på nivå ett som bara innefattar 

de enklaste arbetsuppgifterna. Nyanställda har sex månader på sig att uppfylla kraven för nivå 

ett, men det tar ofta betydligt kortare tid. För att avancera i AV-trappan ska den anställde lära 

sig flera och svårare arbetsuppgifter. För att nå nivå fem, ska den anställde kunna alla 

arbetsuppgifter på sin arbetsplats och även moment på en närliggande avdelning. Nivå fem 

kan alla anställda nå. När du nått nivå fem finns det ytterligare två nivåer att avancera till i 

AV-trappan, produktionssamordnare (PS) och verkstadstekniker (VT). För dessa två nivåer 

krävs det även ledaregenskaper och att ledig tjänst finns. AV-trappan illustreras i figuren 

nedan(Figur 4.1).      
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                                                                   Figur 4.1 AV-trappa(Egen figur) 

 

Utöver AV-trappan finns det två delar till som påverkar grundlönen. 

Kvalifikationsvärderingssystemet som behandlar variablerna utbildning, anställningstid och 

erfarenhet. De anställda kan få tillägg för anställningstid upp till 12 år.  Den andra delen är en 

individuell del som chefen kan välja att ge den anställde. Det finns inget tak på den 

individuella delen, men den ska vara minst hundra kronor. Scania använder sig av en princip 

de kallar ”farfar”, med det menas att chefens chef måste godkänna löneökningen. Det här 

används för att favorisering inte ska förekomma. De tre delarna summeras och bildar den 

slutgilltiga grundlönen.  

Till exempel: En anställd ligger på nivå ett i AV-trappan vilket ger 17 400 kronor, efter en 

utvärdering av kvalifikationsvärderingssystemet hamnade den anställde på 1 500 kronor. Den 

anställda besitter en individuell del på 100 kronor, vilket leder fram till en grundlön på 19 000 

kronor.  

Scania har använt sig av kvalifikationsvärderingssystemet och AV-trappan sedan 1994. Dessa 

har uppdaterats under årens lopp med en större revidering 1997.  

Alla nyanställda får en genomgång hur systemet är uppbyggt och hur det fungerar.Dett för att 

alla ska få en förståelse för systemet och veta vad som krävs för att avancera i 

belöningssystemet säger Tore Larsson. Alla nya chefer ges en heldag med genomgångar om 

hur belöningssystemet fungerar.  

Tjänstemännens grundprincip för lönesättning skiljer sig gentemot metallarbetarna. 

Tjänstemännen har varken AV-trappa eller kvalifikationsvärderingssystem. Tjänstemännens 

löner baseras på individuell lönesättning och den enda minilönen som finns är ingångslön för 

akademiker. 
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Lönesättningen för tjänstemän bygger på tre olika faktorer arbetets svårighetgrad, 

prestationsandel och marknadskraft. Det skiftar i hur stor påverkan de har på lönesättningen 

beroende på vilka marknadskrafter som råder. Detta visar vi i figuren nedan (Figur 4.2),  

exempel ett är under normala omständigheter. I exempel två är företaget i behov av en 

speciell kompetens till exempel inom IT och är därmed beredda att betala mer för den 

tjänsten. På grund av detta har marknadskrafterna en större påverkan på lönesättningen. 

 
Figur 4.2 Lönesättning tjänstemän (Egen figur) 

På Scania görs en lönerevision en gång om året där företaget går igenom och behandlar de 

anställdas löner. Ledning berörs inte av de här systemen utan det är styrelsen som förhandlar 

deras löner. 

Scania har en resultatbonus som har funnits sedan 1996 och belöningens storlek baserar sig på 

tre nyckeltal i form av produktivitet, leveransprecision och kvalitet. Bonusens storlek har i 

snitt varit 12000 kronor per år sedan starten 1996. För att få ta del av bonusen skall du arbetat 

60 % av det gångna året och vara anställd 31 december samma år.  

Scanias resultatbonus är en stiftelse som förvaltar pengarna i fonder och summan varierar 

därför med tiden. Pengarna måste ligga i stiftelsen i minst fem år, under år 2008 kunde de 

anställda begära att få ut summan från 2004 och det utbetalas 31 mars 2009. 

Vid väldigt bra resultat har det förekommit en extra bonus till de anställda i form av en 

sommarbonus. Det hände till exempel under 2006 då alla metallarbetare fick en sommarbonus 

på 5000 kronor och under 2007 fick både metallarbetarna och tjänstemännen samma bonus. 

På nästa sida visar vi Scanias egen bild över de belöningar och förmåner som företaget 

tillhandahåller sina anställda (Figur 4.3). I avsnitt 4.3 skriver vi mer ingående om Scanias 

förmåner.  

Exempel 1 Exempel 2

Marknadskraft

Prestationsandel

Arbetets svårighetsgrad
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Översikt av Scanias belöningssystem 

Denna figur är en karta över Scanias alla belöningar och förmåner som företagets anställda kan ta del av.  

De röda cirklarna utgör huvudkategorier medan de blå och grå är underkategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4.3 Översikt Scanias belöningssystem (Scania inline)
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4.3 Icke monetära belöningar och förmåner 

Scania har flera olika belöningar utöver de rent monetära belöningarna. Företaget vill visa 

uppskattning till de anställda för lång och trogen tjänst. Vid tio års anställningstid erhåller den 

anställde en silvernål och avdelningen där den anställde arbetar bjuder på middag med en 

tillhörande aktivitet. När någon har varit anställd i tjugofem år blir den anställde medlem i 

Guldklubben. Guldklubben har en årlig tillställning i Stadshuset i Stockholm och nya 

medlemmar i Guldklubben erhåller då en guldklocka (som verkställande direktören delar ut). 

För att få inbjudan varje år måste den anställde varit anställd på Scania tjugofem år i rad. Har 

du varit anställd i tjugofem år totalt men med avbrott, blir du inbjuden vid tjugofem år och 

erhåller guldklocka men får ingen årlig inbjudan. 

I samband med medlemskap i guldklubben erhåller de anställda även två dagars extra ledighet 

varje år.  Vid trettio års anställning så erhålls ytterligare en dags ledighet årligen och även en 

uppsättning aktier i Scania. 

Scania uppvaktar även anställda när de fyller femtio år. Den anställde mottaga en statyett och 

har betald ledighet på födelsedagen. Den anställde blir även uppvaktad vid pensionering.  

Scania bedriver en egen vårdcentral för de anställda och deras familjer. Där finns det allt från 

läkare och sjuksköterskor till sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer.  Det ligger även en 

tandläkarmottagning i anslutning till vårdcentralen. Scanias anställda har reducerade priser på 

dessa tjänster.  

Gröndal är Scanias friskvårdsanläggning där de anställda med familjer har möjligheten att få 

träna utan kostnad, där finns motionsslingor, fotbolls- och hockeyplan. Det finns även ett gym 

med flera olika avdelningar och det finns tre stycken inomhushallar där de anställda kan träna 

innebandy och badminton med mera. I dessa hallar förekommer även flera olika 

motionsformer som bedrivs med instruktörer till exempel aerobics och step-up.  Det finns en 

inomhusbassäng där företagets medarbetare kan bada med familjen eller träna med instruktör.  

Scania har för närvarande ungefär 1000 tjänstebilar i bruk. För att få tjänstebil krävs det en 

befattning som motiverar det eller att den anställde överstiger en viss lönesumma.  Valet av 

tjänstebil är begränsat till V.A.G. koncernen det vill säga Audi, Seat, Skoda och Volkswagen.  
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4.4 Intervjuer med anställda 

 

Vi redovisar resultatet av våra intervjuer med de anställda på Scania nedan. Först ut är 

Anders Holmberg som har en chefsposition inom företaget. Sedan kommer intervjuer med ett 

par tjänstemän och vi avslutar med att redovisa intervjuresultatet från ett par 

verkstadsanställda. Intervjuerna bygger på frågor som är baserade på referensramen. 

4.4.1 Intervju med Anders Holmberg 

År 1985 började Anders Holmberg arbeta på Scania. Under sina tjugotre år på företaget har 

Anders Holmberg bland annat varit verkstadsingenjör på växellådstillverkningen och 

platschef på Scanias anläggning i Sibbhult. Anders Holmberg är för närvarande platschef på 

axelproduktion.  

Anders Holmberg är väl medveten hur Scanias belöningssystem är utformat både vad det 

gäller AV-trappan och lönesättningen för tjänstemännen. Han säger att det är mycket svårare 

att göra en bedömning för tjänstemännen än för de verkstadsanställa. Alla tjänstemännen är i 

samma klass och inte i fem olika steg som i AV-trappan. För metallarbetare finns det en 

minimilön. Det finns inte för tjänstemän förutom den rekommenderad ingånglönen för 

akademiker. Det bedöms från person till person och bedömningen kan variera på olika 

avdelningar. Anders Holmberg tycker det är viktigt att det finns klar information, för vad den 

anställde ska göra för att få högre lön. Det är något som skulle kunna förbättras på 

tjänstemannasidan.        

Anders Holmberg påpekar att det finns ett ramverk för lönesättningen för tjänstemän men 

inom det är det väldigt godtyckligt. Scania är inte på något vis marknadsledande när det gäller 

löner, men har bra förmåner och god trivsel vilket gör att många som slutat väljer att 

återkomma till företaget. Han tycker systemet är flexiblare för tjänstemän, men mer 

subjektivt. 

Motivation är något som kommer inifrån, säger Anders Holmberg. Att arbetet är stimulerande 

och att omgivningen uppskattar det arbete han utför. När vi ställde frågan om 

belöningssystemet är motiverande, får vi till svar att han inte tror på belöning som en 

motivationsfaktor. Anders Holmberg säger att han inte skulle bli mer motiverad om han fick 

mer pengar från sin chef. Är du uppskattad och trivs på arbetet är det mycket mer värdefullt 

än lön, pengar i plånboken kan aldrig vara något annat än en hygienfaktor. ”Det är när du 

börjar tycka det är tråkigt och inte stimulerande längre du börjar vilja ha andra 

kompensationer istället, när individer inte har det inre vill de ha det yttre” säger Anders 

Holmberg 

Han tror inte att belöningssystemen hjälper till att få de anställda att arbeta åt samma håll. 

Anders Holmberg tror inte att en enskild arbetare ser vad han/hon exakt har bidragit med, för 

systemet är för stort och övergripande.  
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När vi diskuterar frågan som rör rättvisande system är han inte säker på om lönesystemet är 

rättvist, men tror på att det är rättvist. Anders Holmberg tycker att utdelningen av 

resultatbonusen är rättvist då det är placerat på en så hög nivå. Alla bidrar med något, så alla 

ska ha en lika stor del.  

Anders Holmberg skulle önska ett lönesystem som var mer begripligt för de anställda. Att den 

anställde och sin chef kunde sitta ned och prata om lönesättningen, att det fanns något att ”ta 

på”. Han skulle också önska att det var mer koll på vad varje avdelning har gjort och då kunna 

ha lokala resultatbonusar, istället för en för hela företaget.  

Vi har ombett samtliga av våra respondenter att rangordna en lista på fem stycken förmåner i 

likhet med SIFO undersökningen som vi beskriver i avsnittet om förmåner i referensramen 

Anders hade ingen specifik lista men prioriterade förmåner som låg mer i framtiden såsom 

tjänste- eller avtalspension.   

4.4.2 Intervju med Ina Bagge Af Berga 

Ina Bagge Af Berga har arbetat i Scanias organisation i arton år och arbetade inledningsvis 

inom produktion men de senaste fem åren har hon arbetat med administrativa uppgifter. Nu 

arbetar hon som sekreterare på regionkontoret. 

Organisationen som Ina Bagge Af Berga arbetar i för tillfället är relativt nystartad. Så hon 

hade inte hunnit sätta sig in hur lönesättningen fungerar fullt ut.  

Ina Bagge Af Berga har tidigare varit medlem i IF metall, så vi frågade även vad hon tyckte 

om AV-trappan och kvalifikationsvärderingssystemet. Hon tyckte att AV-trappan fungerade 

på ett bra sätt och det var mycket lättare att förstå än lönesättningen för tjänstemännen. Men 

den individuella delen kunde ibland upplevas som orättvist, därför att cheferna inte hade koll 

på allas prestationer. De anställda som hade bra kontakt med cheferna fick mer betalt.  

Ina Bagge Af Berga var medveten om att det fanns en koppling mellan belöningssystemet och 

företagets mål och strategier, men skulle inte kunna redovisa det. Hon skulle dock lätt kunna 

ta reda på det om hon skulle vilja.  

Det är viktigt med belöningar för de anställda tycker Ina Bagge Af Berga. Men påpekar att 

hon tycker det är viktigt att få belöningar och uppskattning från sin arbetsgrupp eller närmaste 

chef, som den anställde har mer kontakt med, istället för någon från högre instanser.  

För Ina Bagge Af Berga är att folk uppskattar det arbete hon utför den största 

motivationsfaktorn. Hon anser även att det nuvarande belöningssystemet är motiverande. Ina 

Bagge Af Berga är nöjd med hur belöningssystemet ser ut idag med resultatbonusen till 

exempel. Ina Bagge Af Berga uppskattar även de förmåner Scania har utöver de monetära 

belöningarna som företagshälsovården och Gröndal. Hon hoppas även att Guldklubben finns 

kvar när hon når tjugofem anställningsår.  
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Ina Bagge Af Berga upplever att belöningssystemet inte är relaterat till hennes 

arbetsuppgifter. I stort tyckte hon att resultatbonusen var rättvis då alla bidrar med något. Hon 

kan tycka att hon inte arbetar lika hårt som de på verkstaden. De borde möjligen få någon 

extra belöning.  

Rangordningen av belöningarna blev enligt nedan. 

1. Tjänste- eller avtalspension 

2. Förstärkt sjukförsäkring 

3. Hemtjänster 

4. Företagshälsovården 

5. Friskvårdsanläggningen (Gröndal) 

4.4.3 Intervju med Leena Lindberg 

Leena Lindberg har arbetat på Scania i trettiosex år och arbetar nu som 

utbildningsadministratör/koordinator. 

Vi började med att fråga Leena Lindberg om hur hon tyckte att det nuvarande 

belöningssystemet fungerade. Leena Lindberg ansåg sig vara nöjd med systemets uppbyggnad 

som lönesättningen, resultatbonusstiftelsen och andra förmåner. Hon var medveten om hur 

belöningarna är kopplade till företagets mål, strategier och sina egna arbetsuppgifter, men 

skulle inte kunna redovisa det rakt av. 

Motivation för Leena Lindberg var att ha arbetsuppgifter som gav henne någonting, att hon 

fick vara delaktig och ha bra arbetskamrater  

Leena Lindberg ansåg sig få en ökad motivation av belöningssystemet och var glad för att 

systemet existerade.  Hon tycker att belöningar är viktiga för de anställda och att de hjälper till 

så att alla arbetar i samma riktning. Leena Lindberg poängterar att uppskattning, i form av, till 

exempel en klapp på axeln, kan upplevas lika motiverande som rena monetära belöningar. 

När vi diskuterade om belöningssystemet upplevs som rättvisst, kom hon fram till, efter en 

stunds tänkande att resultatbonusen inte var helt rättvisst. Eftersom att det är de anställda i 

produktionen som gör det tunga arbetet ,upplevde hon att hon åkte ”snålskjuts” och tyckte att 

de i produktionen borde få en större del om det ska vara helt rättvist. 

Leena Lindberg visste inte exakt vad hon skulle göra för att få högre lön men kunde enkelt ta 

reda på vilka kriterierna är om hon skulle vilja.  

Leena svarade enligt nedan när hon ombads rangordna förmånerna. 

1. Lönebonus 

2. Aktier och Guldklubben 

3. Företagshälsovården 

4. Utökad ledighet 

5. Friskvårdsanläggning (Gröndal) 
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Leena Lindberg sa även under intervjun att hon skulle prioritera annorlunda om hon hade 

kommit över en viss nivå i lönen, då skulle till exempel utökad semester ha varit mer 

intressant. 

4.4.4 Intervju med Niklas Wågestam 

Niklas Wågestam har arbetat på Scania de åtta senaste åren. Han började som montör på 

chassi, sedan arbetade han några år på friskvårdsanläggningen Gröndal och hans nuvarande 

tjänst är serviceman på bilförvaltningen.  

Niklas Wågestam säger att han inte har så stor koll på hur systemet fungerar men tycker ändå 

att systemet fungerar väl.  Han säger att synen på belöningssystemet skiljer sig från avdelning 

till avdelning, det kan vara lättare att stiga i graderna på vissa avdelningar än andra. Det är 

även för små skillnader i pengar mellan de olika stegen i AV-trappan. 

Motivation för Niklas Wågestam är att när han känner att han gör något bra och får 

erkännande för det. Chefen/kollegorna skall även peppa folk och prata mer om det positiva än 

det negativa.  

Han tycker att belöningssystemet är en bra motivationsfaktor. De anställda tänker inte lika 

mycket på det jobbiga när arbetet utförs, om medarbetarna vet att det leder till något positivt i 

slutändan. Han tror att belöningar motiverar de anställda och skulle belöningarna försvinna 

skulle vissa ”slöa till sig”. Personligen tycker dock Niklas Wågestam att det är viktigare att ha 

ett arbete att gå till, än att fokusera för mycket på belöningar. 

Uppskattning och beröm är lika viktigt som annan belöning.  Ibland är det viktigare med en 

klapp på axeln eftersom att det är i nuet. Det hjälper en att motivera sig på vägen då de 

monetära belöningarna kommer en gång i månaden plus resultatbonusen som bara kommer i 

mars. 

Niklas Wågestam tror att belöningssystemet hjälper alla anställda att arbeta åt samma håll för 

gör några ett ”taskigt” arbete, får alla sämre belöningar. Vid diskussionen om hur pass rättvist 

systemet är, så tycker han att alla drar ju med sitt strå till stacken, även om Niklas Wågestam 

inte tycker han gör något specifikt för lastbilen. De anställda i produktionen borde få mer, då 

de drar ett väldigt stort lass, tycker Niklas Wågestam.  

Vid frågan om han skulle vilja ändra utformningen av belöningssystemet, svarar han att det 

skulle finnas mer utrymme för att själv kunna påverka sin lön. Han skulle önska att det fanns 

mer utrymme för en individuell lönesättning, eftersom det alltid kommer att finnas folk på 

varje avdelning som bara glider med. Finns det en bra motivering, ska det kunna leda fram till 

en diskussion med chefen om lönesättningen. Som det är nu finns det anställda som har 

samma lön, men inte tillför lika mycket till företaget. Han vill även att lönerna ska vara mer 

följsamma med övriga samhället. 

 



 31  

 

Niklas Wågestam rangordnade belöningarna enligt nedan. 

1. Tjänstebil     

2. Utökad ledighet     

3. Lönebonus 

4. Tjänste- eller avtalspension 

5. Lunchförmån 

Niklas Wågestam tror precis som Leena Lindberg, att om han når en viss lönenivå skulle 

synen på belöningar förändras.  

4.4.5 Intervju med Angelica Broängen 

Angelica Broängen har arbetat på Scania i sex år. För närvarande arbetar hon som samordnare 

på Scanias internpost. 

Angående hur de nuvarande belöningssystemen fungerar säger Angelica Broängen att 

resultatbonusstiftelsen fungerar utan några konstigheter. Hon tycker att AV-trappan är bra så 

länge den anställde kan avancera. Angelica Broängen säger att när du nått toppen finns det 

inget att sträva efter längre, det är inte längre upp till dig själv hur du kan påverka lönen, nu är 

det bara dina chefer som kan ge dig en del av den individuella delen. Hon tror att vissa 

anställda, när de nått toppen slutar bry sig, för att det finns inget att sträva efter längre. 

Angelica Broängen har bra koll på hur systemen är kopplade till företagets mål och strategier 

och hon vet vad hon behöver göra för att erhålla en högre lön. 

”Att bli sedd för det arbete jag gör, att jag har ett mål att sträva mot”. Det är viktiga 

motivationsfaktorer för mig säger Angelica Broängen. ”Jag tror att det är jätteviktigt med 

belöningar”. Det motiverar folk att arbeta åt samma håll och beröm och uppskattning är minst 

lika viktiga som monetära belöningar, för de underlättar vardagen. Det skall vara kul att vara 

på arbetet, säger Angelica Broängen.  

När vi började diskutera frågan ”Upplevs systemet som rättvist?” sa Angelica Broängen att 

hon tyckte att det är rättvist. Alla bidrar med sitt till lastbilen, även fast hon inte direkt kan 

relatera sin arbetsinsatts till bonusen. Det kanske skulle vara bättre att ha lokala bonussystem 

som är mer kopplade till sitt eget arbete. 

Vad gällande metalls AV-trappa och kvalifikationssystem tyckte Angelica Broängen att det 

fanns brister. Hon tyckte inte att lönen var riktigt korrekt satt, relaterat mot den arbetsuppgift 

du har. En anställd i steg fem kan göra mycket mer än en som är i steg tre, men det skiljer 

ändå bara 400 kr i lön.  

Angelica Broängen sa också att bara för att du en gång visat att du uppfyller de arbetskrav 

som krävs för att du skall kvalificera dig till nivå fem, är det inget som säger att du utför dem. 

”Du kanske bara utför de uppgifter som krävs för en som ligger på steg ett”. Stegen i AV-
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trappan är också större i steg ett till tre men det ger mindre betalt och det är fel tycker 

Angelica Broängen. 

När vi kom till frågan om hur hon skulle vilja utforma belöningssystemet. Skulle hon utöver 

att rätta till de delar som vi nämnt i stycket ovan, vilja att den individuella delen som cheferna 

delar ut, skulle göras av en närmare chef som har större koll på verksamheten. Angelica 

Broängen skulle också vilja se att det inte fanns något tak i AV-trappan, för de som nått taket 

är svåra att motivera. 

Angelica Broängens lista över de fem viktigaste belöningsvariablerna ser ut enligt följande. 

1. Lönebonus     

2. Tjänst- eller avtalspension   

3. Utökad ledighet 

4. Tjänstebil 

5. Friskvårdsanläggning (Gröndal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33  

 

5. Analys 

 

I kapitel fem kopplar vi samma de resultat vi fått ut av vår empiriska undersökning med hjälp 

av de avsnitt vi valt ut från vår teoretiska referensram som har presenterats i kapitel tre.  

5.1 Scanias belöningssystem 

Scanias belöningssystem består till största delen av grundlönen, kan ses som företagets 

värdering av arbetet. Scania värderar in arbetet i dess svårighetsgrad, arbetsmiljö och ansvar. 

En lön uppfattas ofta inte som en belöning utan som en självklarhet. (Svensson& Wilhelmson, 

1989 s.10) Vilket Birger Nagler och Tore Larsson också påpekar under intervjun. 

Smitt et al nämner sju grundprinciper som belöningssystemet bör vara uppbyggt runt. En av 

grundprinciperna är att det ska finnas en tydig koppling mellan systemet (lön och förmåner) 

och företagets långsiktiga affärsstrategi. Det finns en koppling mellan Scanias 

belöningssystem och företagets mål. Resultatbonusen är baserad på hur bra Scania har klarat 

av sina mål gällande produktivitet, leveransprecision och kvalitet. 

En annan grundprincip är att den anställde ska genom att uppnå de fastställda målen och/eller 

genom extra prestationer på ett direkt sätt kunna påverka sin lön. Detta kan vara svårt för 

tjänstemännen som bara har en individuell del men för de verkstadsanställda är det lättare tack 

vare AV-trappans uppbyggnad.   

Enligt Smitt et al är det viktigt att belöningssystemet skall innefatta så många som möjligt. 

Det är viktigt att systemet skall kunna förändras med tiden och vara enkelt att administrera. 

(Smitt et al, 2002 s. 18)Scanias belöningssystem innefattar alla anställda och alla får lika stor 

del av resultatbonusen från verkstadsgolvet till koncernledningen. Systemet har funnits sedan 

1994 förändringar i systemet görs med jämna mellanrum med en större revidering 1997. 

Icke monetära belöningar kan motivera de anställda lika mycket som monetära. Scania har 

flera icke monetära förmåner som är mycket populära. Detta har framkommit under våra 

intervjuer där respondenterna har nämnt friskvårdcentret Gröndal och företagshälsovården 

som förmåner som varit mycket uppskattade. Våra respondenter hade nästan börjat tagit dem 

för givet.  

De anställda kan antigen vara verkstadsanställda eller tjänstemän. Det är skillnader i 

lönesättningen mellan en verkstadsanställd och en tjänsteman. Båda två styrs av olika 

regelverk som Scania måste följa. De verkstadsanställda som är medlemmar i 

fackorganisationen IF Metall använder sig av en AV-trappa och ett 

kvalifikationsvärderingssystem plus en individuell del. Där de anställda delas in i fem 

kategorier. De nyanställda börjar i steg ett och arbetar sig därefter uppåt i trappan. För att 

avancera i AV-trappan ska den anställde lära sig flera och svårare arbetsuppgifter. 

Kvalifikationsvärderingssystemet behandlar variablerna utbildning, anställningstid och 

erfarenhet. Den individuella delen är ett lönepåslag som chefen delar ut till de anställda.  



 34  

 

Scanias lönesättning bygger på individuella grunder, medan bonusarna enbart bygger på 

gruppbaserade mål. Lönesättningen bygger på klara riktlinjer för de verkstadsanställda, där 

den anställde får en individuell bedömning av deras kompetens och erfarenhet med mera. 

Tjänstemännen har en mer godtycklig individuell bedömning vid lönesättningen. Det är 

många företag idag som använder sig av en individuell lönesättning utöver de kollektivstyrda 

avtalen. Scania tillämpar detta då de verkstadsanställda har en individuell lönedel som 

närmaste chefen bestämmer.  

Individuell belöning ger den anställde ett kvitto på deras prestation, men kan skapa 

konkurrens och minska samarbetet inom företaget (Arvidsson, 2004 s.148, 154). Scanias 

lönesättning ger de anställda möjlighet att sätta upp sina egna mål och därefter prestera på den 

nivå som krävs för att uppnå målen. De verkstadsanställda är dock begränsade inom AV-

trappan. 

Under de intervjuer vi utförde, tyckte samtliga respondenter att det befintliga 

belöningssystemet fungerar väl över lag. Anders Holmberg och Ina Bagge Af Berga som har 

erfarenheter av både lönesättningen för tjänstemän och verkstadsanställda, tyckte dock att det 

var lättare att förstå principerna i lönesättningen för de verkstadsanställda. Angelica Broängen 

tyckte också att den var enkel att förstå, men tycker den är begränsande på det sättet att när 

den anställde når steg fem i AV-trappan blir det svårt att påverka sin lön och det finns inte 

längre något att sträva efter.  

Det fanns fler synpunkter på hur AV-trappan fungerade. Det kändes som att lönen inte alltid 

återspeglar det arbete som utförs. Till exempel en person i steg fem på AV-trappan har 

betydligt mer kunskap och utför svårare arbetsuppgifter än en person i steg tre men tjänar 

marginellt bättre. Det påpekades att det fanns de som hade lön för de övre stegen men utförde 

enbart arbete motsvarande de lägre stegen. Det uppkom även från de respondenter som var 

medlemmar i IF Metall, att stegen i början var betydligt större, än de högre stegen, men ändå 

gav mindre lönepåslag. 

Niklas Wågestam och Angelica Broängen är båda medlemmar i IF Metall. Niklas Wågestam 

tycker att det är för små skillnader i lön mellan stegen i AV-trappan. Han skulle önska att det 

fanns mer utrymme för att själv kunna påverka sin lön. Angelica Broängen tycker att den 

individuella delen i lönesättning skulle utföras av en närmare chef, som har större insyn på 

individens arbetsprestation. Hon skulle även önska att det inte fanns något tak på AV-trappan,  

för som det är nu så tappar den anställde motivationen när de nått det högsta steget i trappan. 

Niklas Wågestam skulle gärna vilja se att lönen följde det övriga samhällets utveckling mer.   

Både Ina Bagge Af Berga och Leena Lindberg är nöjda med belöningssystemet och 

lönesättningen för tjänstemän som de ingår i och hade inga synpunkter på förändringar de 

skulle vilja genomföra. Anders Holmberg skulle vilja att det fanns klarar information om vad 

som krävs för högre lön, det är något som skulle kunna förbättras på tjänstemannasidan. Han 

skulle även vilja införa lokala resultatbonusar anställda lättare skulle kunna relatera sin 

arbetsinsats till bonussystemet. 
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5.2 Scanias resultatbonus 

Den enda bonusen som finns är resultatbonusen som delas ut varje år sedan år 1996. Alla 

tycker att systemet med resultatbonusen är rättvist eftersom att alla bidrar med något, även om 

det inte är direkt kopplat till lastbilen. Några av respondenterna tyckte att de anställda i 

produktionen borde få någon form av extra belöning, då de drar ett väldigt tungt lass. 

Systemet är inte alla gånger rättvist, då det alltid finns anställda som åker med på de andras 

prestationer utan att tillföra något själv. Detta problem brukar benämnas som det så kallade 

”Free-rider” problemet. Detta är ett vanligt problem som ofta förekommer på arbetsplatser.  

Enligt Smitt et al. (2002 s. 76) är det viktigt att de anställda kan koppla sitt arbete till 

företagets mål och belöningssystem. Alla respondenter var medvetna om företagets mål och 

strategier och att en koppling fanns till resultatbonusen. Däremot hade vissa svårt att relatera 

sin arbetsinsatts till resultatbonusen. Enligt Anders Holmberg är bonusen för stor och 

övergripande att det kan vara svårt att se vad den enskilde individen bidrar med.  

Anders Holmberg tror inte att resultatbonusen hjälper folk att arbeta i samma riktning då det 

är svårt att koppla arbetet till resultatbonusen, då systemet ligger på en så hög nivå. Han tror 

att folk först börjar efterfråga belöningarna eller andra kompensationer när de vantrivs på 

arbetet. De övriga respondenterna tycker att belöningar är viktigt och resultatbonusen hjälper 

till så att alla arbetar i samma riktning. Niklas Wågestam säger att det ibland fokuseras lite för 

mycket på belöningar, det är viktigare att ha ett arbete att gå till. 

5.3 Motivation 

En människa som har en hög motivation har ett energiskt, kraftfult, målmedvetet och har ett 

uthålligt beteende (Karlsson, 1998 s.196). Att ha stimulerande arbetsuppgifter, att bli sedd för 

det du gör och ha mål att sträva efter, är några faktorer som gör respondenterna motiverade.  

Stegen i AV-trappan kan fungera som en motivationsfaktor för de anställda. Att sträva efter 

att lära sig mer och på så vis klättra i trappan och då erhålla en högre lön. Som det dock har 

framkommit i intervjuerna kan motivationen tryta hos anställda när de nått toppen av trappan.  

Enligt Arvidsson stärks sammanhållningen i ett företag med gruppbaserat belöningssystem 

och samarbetet för företagets bästa ökar. Det kan även finnas en risk för att de anställda tappar 

motivationen och att de inte ser betydelsen av sin egen insats. (Arvidsson, 2004 s.148) Det var 

flera respondenter under våra intervjuer som menade att det var svårt att se betydelsen av sitt 

arbete och även hur det var kopplat till resultatbonusen.   

5.4 Maslows behovshierarki 

I Maslows teori, menas att människan har behov och att de delas upp i två kategorier, 

bristbehov och växtbehov. Bristbehoven är grundläggande och utgör de lägre stegen i 

behovshierarkin medan växtbehoven handlar om personlig utveckling och självförverkligande 

och utgör den övre delen i hierarkin. (Karlsson, 1998 s.201-202) Maslow menar är 

växtbehoven är den största faktorn till motivation. Under intervjun med Anders Holmberg 
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framgick det att han blev motiverad av att folk uppskattade det arbete han utförde och över att 

ha ett stimulerande och utvecklande arbete. Det kan kopplas till de två övre stegen i Maslows 

behovshierarki, uppskattning och självförverkligande. Niklas Wågestam tyckte att det 

viktigaste var att ha vetskapen om att han hade ett arbete att gå till och även bli uppskattad för 

sitt arbete. De behov som Niklas Wågestam nämnde hör hemma i steg tre och fyra i hierarkin, 

trygghet och uppskattning. Steg tre tillhör bristbehoven medan steg fyra är växtbehov. 

Sammanfattningsvis ansåg de flesta att steg tre och fyra var viktigast med undantag av Anders 

Holmberg som pratade mer om de övre stegen.  

5.5 Herzbergs motivationsteori 

Grundprincipen för Herzbergs motivationsteori är att en medarbetare som trivs på arbetet 

även är en motiverad medarbetare. Teorin delar upp motivation i två kategorier av faktorer. 

Motivationsfaktorer som har positiv påverkan på trivseln och hygienfaktorer som kan leda till 

vantrivsel. (Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.107) Alla respondenter nämnde faktorer som 

ingår i kategorin motivationsfaktorer när de beskrev vad som motiverade dem såsom 

uppskattning, prestationer och utveckling med mera. Hygienfaktorer uppgavs inte lika 

frekvent, men sociala förhållanden var en faktor som enligt Leena Lindberg gav motivation.   

Anders Holmberg nämner att om en person trivs med sitt arbete, är det inte lika viktigt med 

belöningar, då pengar inte kan öka hans motivation utan enbart vara en hygienfaktor. Han 

utvecklar vidare och menade att det är när det inre saknas som det yttre efterfrågas i form av, 

till exempel, ekonomisk ersättning.  

Herzbergs motivationsteori har gett upphov till ett arbetsmiljöprogram som innefattar 

arbetsberikning. Ett exempel är att ge möjligheter för de anställda att avancera inom 

organisationen och få ett större ansvar. (Kaufmann& Kaufmann, 1998 s.109) Det finns goda 

möjligheter att avancera inom företaget. Alla vi intervjuade hade avancerat inom Scanias 

verksamhet. AV-trappan ett annat bra exempel där den anställde själv kan påverka sin egen 

lön genom att lära sig nya arbetsuppgifter och ta mer ansvar. 

5.6 Kognitiva motivationsteori- Förväntningsteori 

Några av respondenterna blir motiverade av belöningssystemet. ”När du utför ett arbete som 

du tycker är påfrestande så blir det inte lika jobbigt, om du vet att det leder till något positivt i 

slutändan som en belöning” säger Niklas Wågestam. Kognitiva motivationsteorin menar att 

människor får motivation i arbetet när de förväntar sig att de kan klara av att uppnå det 

resultat som de vill få ut av sitt arbete. Anders Holmberg tror däremot inte på 

belöningssystem som motivationshöjare, han skulle inte bli mer motiverad i arbetet om han 

skulle få mer betalt.  

Enligt Kaufmann& Kaufmann (1998 s.97) måste belöningar ha en hög valens för att ha en 

motiverande funktion. Individen kan ha en tro om att deras arbete är resultatgivande och även 

bli belönade för det, men det är ändå inte säkert att individen får en ökad motivation då 

belöningen måste anses ha ett betydande värde för individen. Under våra intervjuer kom det 
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upp att skillnaden i lönen mellan stegen var för liten. Det kunde skilja väldigt mycket i 

arbetsuppgifter och ansvar mellan till exempel steg tre och fyra, men den anställde får bara ett 

lönepåslag på några hundra kronor i månaden. 

5.7 Undersökning av uppskattade förmåner 

Vi ombad våra respondenter att rangordna de fem förmåner som de anser viktigast. Vi ville 

jämföra de svar vi fick från respondenterna med den sifo-undersökning som vi har 

uppmärksammat under referenskapitlet. Vår undersökning bygger på ett fåtal respondenter 

därför ger den inte en rättvisande bild av hela Scania men vi ansåg ändå det intressant att se 

hur våra respondenter värderade förmånerna. 

Undersökningen som utfördes 2001 blev följande:   

1. Tjänste- eller avtalspension  5.   Lunchförmån 

2. Förstärkt sjukförsäkring  6.   Tjänstebil 

3. Möjlighet till motion och friskvård 7.   Hemtjänster 

4. Lönebonus 

När vi sammanställde svaren från våra respondenter fick vi följande rangordningslista: 

1. Tjänste- eller avtalspension 

2. Lönebonus 

3. Utökad ledighet 

4. Friskvårdsanläggning (Gröndal) 

5. Tjänstebil 

6. Företagshälsovård 

7. Förstärkt sjukförsäkring 

De båda listorna blev relativt lika varandra. Att ha olika pensionsförmåner värderades högst i 

båda fallen. Den förstärkta sjukförsäkringen som rangordnades väldigt högt i sifo 

undersökningen, men det var enbart en som nämnde det bland våra respondenter.  

I våra intervjuer framgick det att de verkstadsanställda var mer intresserade av tjänstebil. 

Friskvårdanläggningen var något som framför allt uppskattades av kvinnorna i 

undersökningen.  

Vi tror att Scania har många bra förmåner, de anställda kan börja ta saker för givet såsom 

lunchförmånen som finns med på sifo undersökningen. Bland våra respondenter var det bara 

en som nämnde lunchförmån. Scania har många lättillgängliga restauranger där de anställda 

har rabatt. 

Flera gånger under våra intervjuer framkom det att synen på förmåner skulle kunna förändras 

om de hade andra ekonomiska förutsättningar. Då skulle utökat ledighet och hemtjänster 

kännas mer aktuellt än lönebonus. 
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6. Slutsats 

 

I det här kapitlet kommer vi att redovisa våra slutsatser som vi har fått fram av de tidigare 

kapitlen i uppsatsen. Utifrån dessa slutsatser kommer vi att försöka besvara vår 

problemformulering och syftet med arbetet. Vi avslutar med att ge förslag till fortsatta 

studier. 

Huvudmotivet med belöningssystem är att motivera de anställda och hur har Scania valt att 

utforma sitt belöningssystem? 

Scanias belöningssystem innefattar lön som är grundad på AV-trappan för de 

verkstadsanställda och genom individuell lönesättning för tjänstemännen. Scania har 

dessutom en årlig resultatbonus som innefattar alla anställda inom företaget. Utöver dessa 

belöningar förekommer det en mängd förmåner inom företaget. 

Scania eftersträvar att ha en bra trivsel inom företaget. De använder sig av belöningssystem 

som innefattar alla anställda för att det skall bli rättvist och alla skall känna sig uppskattade på 

sin arbetsplats. Alla respondenter vi intervjuade menade att uppskattning var en viktig faktor 

för att bli motiverade. Scania är inte marknadsledande när det gäller löner men Scania 

kompenserar detta genom att ha ett stort utbud av olika förmåner. Det leder till att de anställda 

trivs på arbetet och där med får en ökad motivation.  

Anställda som slutar på företaget väljer ofta att återvända till Scania, då många inser att inte 

bara högre lön kompenserar alla de förmåner som finns på Scania. Vi tror att många som 

arbetar på Scania tar dessa förmåner för givet då det finns så nära till hands. Först när de 

lämnar Scania uppskattar de förmånerna fullt ut.      

Hur uppfattar respondenterna respektive belöningssystems förmåga att motivera de 

anställda? 

De respondenter som använde sig av AV-trappan, sa att så länge du kunde avancera i AV-

trappan var det motiverande. De påpekade dock att när den anställde uppnått den högsta 

nivån, fanns det inget att sträva efter längre och våra respondenter trodde då att motivationen 

kunde tryta hos medarbetarna. Bland de intervjuade tjänstemännen fanns det skilda åsikter 

angående lönesättningen av grundlönen. En uttryckte att lönen var en motivationsfaktor, 

medan en annan menade att lönen inte var motiverande. Scanias resultatbonus ansåg de flesta 

vara motiverande, trots att de inte kunde relatera resultatbonusen till sin egen arbetsinsats. 

 Vi anser dock, vilket vi också tyckte framkom under intervjuerna, att ett stimulerande och 

betydande arbete som du uppskattas för, är den största faktorn till motivation hos de anställda. 

De förmåner Scania har är något som är väldigt uppskattat hos de anställda, men vi tror inte 

att det hjälper de anställda i deras arbetsprestation. 
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Föreligger det någon skillnad i synen på vad ett bra belöningssystem är beroende på vilken 

nivå den anställde har i företaget? 

Under våra intervjuer som innefattade anställda på olika nivåer i företaget framgick det att det 

fanns viss skillnad i synen på hur ett bra belöningssystem ska vara utformat. Vi uppfattade att 

de verkstadsanställda som har AV-trappan som grund för lönesättningen kände sig begränsade 

inom trappan och efterfrågade en mer individuell lönesättning. Tjänstemännen var överlag 

mer nöjda med hur lönesättningen fungerade. De tjänstemän som tidigare varit 

verkstadsanställda tyckte att det var lättare att förstå vad du var tvungen att göra för att erhålla 

högre lön inom Metall, därför skulle de vilja att lönesättningen för tjänstemän blev mer 

begripligt för den anställde.  

Synen på vad ett bra belöningssystem är skiljer sig beroende på vilken lönenivå den anställde 

ligger på. Det framgick att de som tjänade bättre inte prioriterade monetära belöningar i 

samma utsträckning, som de med längre inkomst utan var mer intresserade av andra 

belöningar och förmåner. 

Hur kan systemet förändras för att öka motivationen hos de anställda på Scania? 

För att motivera de verkstadsanställda skulle systemet kunna förändras på det sättet att de 

anställda får en mer individuell lönesättning. Det skulle inte finnas något tak på AV-trappan 

då de anställda som har nått upp till taket i trappan lätt kan tappa motivationen då det inte 

finns något att sträva efter längre. Det skulle även kunna vara större skillnader emellan de 

olika stegen i AV-trappan, på så vis skulle bli mer motiverande att förflytta sig uppåt i 

trappan. 

Av de tjänstemän vi intervjuade var de nöjda med hur lönesättningen fungerade i stort. Det 

skulle finnas klarare och mer lättbegripliga riktlinjer för vad den anställde behöver utföra för 

att erhålla högre lön, då systemet är väldigt subjektivt idag. 

Scania skulle kunna använda sig av mer lokala resultatbonusar för att motivera de anställda. 

Dagens resultatbonussystem är så pass stort att det är många som inte kan relatera det till sin 

egen arbetsinsats. 

Förslag till fortsatta studier 

Det skulle kunna vara intressant att begränsa undersökningen till en viss avdelning eller till ett 

visst segment av anställda.  Det kunde även vara intressant att göra en jämförande studie med 

Scania och ett annat företag. För att se vad de anställda på det andra företaget tycker och 

tänker om deras belöningssystem och sedan jämföra det med hur Scanias belöningssystem 

uppfattas.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide för Birger Nagler och Tore Larsson 

Namn: 

Befattning: 

Antal år i företaget: 

Vilka belöningar innefattar det formella belöningssystemet? Ekonomiska/sociala? Finns det 

några informella belöningar? 

Vilket syfte har belöningssystemet? Hur är det kopplat till företagets mål och strategier? 

När började Scania tillämpa dagens belöningssystem? 

Sker det någon löpande revidering av belöningssystemet? Anpassas belöningssystemet till de 

förändringar som sker i verksamheten/omvärlden? 

Finns det ett absolut tak för belöningen? 

Hur påverkas belöning vid negativa resultat? 

Ser du några risker eller nackdelar med belöningssystemet? 

Har ni förändrat belöningssystemet under de senaste åren? hur? Varför utvecklas ett nytt 

belöningssystem?  

Gjordes det något speciellt vid utformningen av belöningssystemet för att se vad som 

motiverade personalen? Fördes diskussioner med personalen? 

Vad gör ni för att upplysa om systemet? 

Vad och vem är det som bestämmer när en belöning skall ges till en anställd/anställda? När 

och hur ofta erhåller ni belöningar? 

Omfattas alla kategorier av anställda av belöningssystemet på samma sätt? Eller finns det 

olika belöningssystem för olika nivåer i företaget?  

Anser ni att belöningssystemet får de anställda att knytas hårdare till företaget respektive kan 

locka nya medarbetare? 

Vilka kollektiva och individuella belöningar finns det? 

Finns det några belöningar för lång och trogen tjänst? 

Vilka förmåner erbjuder ni era anställda? Andra förmåner som är skatte och avgiftspliktiga till 

exempel städning, fri utbildning vid personalavveckling, kurser konferenser studieresor, bil. 

Andra förmåner som inte är skatte och avgiftspliktiga till exempel ersättning för 

flyttkostnader, hälsa och sjukvård, arbetskläder, jul- jubileums och minnegåvor. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide Anställda 

Namn: 

Befattning: 

Antal är på företaget: 

Anser du att det nuvarande belöningssystemet fungerar? 

Är ni medveten om företagets övergripande mål och strategier? Är ni medveten om 

belöningssystemets koppling till företagets mål och strategier? (om koppling finns). 

Vad är motivation för dig?   

Upplevs belöningssystemet som motiverande? 

Hur viktigt är det med belöningar för de anställda? 

Anser du att beröm och uppskattning motiverar lika mycket som annan belöning? 

Känner du att belöningssystemet hjälper alla att arbeta åt samma håll  

Upplevs systemet som rättvist? 

Anser du att belöningssystemet är relaterad till din arbetsinsatts? 

Hur skulle du vilja att belöningssystemet var utformat för att motivera dig på bästa sätt?  

Rangordna de fem viktigaste belöningsvariablerna som ni skulle vilja ha/anser är de 

viktigaste. Exempel: Tjänste- eller avtalspension, Förstärkt sjukförsäkring, Möjlighet till 

motion och friskvård, Lönebonus, Lunchförmån, Tjänstebil, Hemtjänster med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 


