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Förord 
Vi vill framföra ett särskilt tack till Curt Bäckström på Volvo CE i Eskilstuna för att han tagit sig tid att 

träffa oss personligen och svarat på våra frågor om företaget och deras förmåner, att han vart 

tillgänglig under hela uppsatsens gång och rett ut de frågetecken som uppstått samt hjälpte oss med 

att få ut enkäten till företagets anställda. 

 

Vi vill vidare tacka de anställda på Volvo CE som genom att svara på vår enkät hjälpt oss att få en 

uppfattning om vad de tycker om företagets förmåner samt vad de motiveras av för utan deras svar 

hade denna uppsats inte vart möjlig att genomföra. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Esbjörn Segelod som har hjälpt oss under uppsatsens 

gång. 
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Titel: Belöningssystem- en fallstudie på Volvo CE om vad de anställda anser om företagets förmåner 

samt vilka faktorer som motiverar dem. 

 

Nyckelord: Belöningssystem, motivation, inre belöningar, yttre belöningar, förmåner & 

behovsteorier 

  

Problem: Företagen har idag blivit allt mer beroende av sina anställda för att kunna drivas effektivt 

och överleva på lång sikt. Det är viktigt att de anställda arbetar mot verksamhetens mål men det är 

även viktigt att de anställda ser företaget som en attraktiv arbetsgivare, dels för att få behålla 

medarbetare och dels för att kunna rekrytera. För att säkerställa att det sker använder sig företag av 

belöningssystem. Inom belöningsbegreppet ingår olika sorters belöningar som fungerar som verktyg 

till företagen så att de ska kunna uppfylla sitt syfte. Individer motiveras av olika faktorer vilket gör det 

komplicerat för företag att veta vilka belöningar som är de optimala. Utifrån detta valde vi att 

undersöka om de anställda på Volvo Construction Equipment, Volvo CE, Eskilstuna anser att 

företagets belöningar gör företaget till en mer attraktiv arbetsgivare, vilka belöningar har störst 

påverkan på motivationen och vet de ens om vilka förmåner som finns? 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om de anställda på Volvo CE vet om de förmåner som 

företaget erbjuder samt om de motiveras av dem. Vi ska även undersöka om de anställda anser att 

Volvo CE:s förmåner gör företaget till en mer attraktiv arbetsgivare. 

 

Metod: Vi har utfört en fallstudie som baserats på en djupintervju samt enkäter. Intervjun gjordes 

med ansvarig för lön och förmåner på Volvo CE Eskilstuna, Curt Bäckström. Till enkäterna gjordes ett 

urval på 285 anställda. 

 

Resultat: Våra slutsatser är att belöningarna skapar en motivation hos de anställda samt bidrar till att 

Volvo CE betraktas som en mer attraktiv arbetsgivare. Dock finns det belöningar som vissa av de 

anställda inte är medvetna om. 
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Title: Reward system- a case study at Volvo CE on what the employees think about the company’s 
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Problem formulation: The companies have now become increasingly dependent on their employees 

to operate efficiently and to survive in the long run. It is important that the employees are working 

towards the organizations goals but it is also important that employees see the company as an 

attractive employer, partly to retain employees and partly to recruit new employees. To assure that 

it occur companies use reward systems. Within these rewards different kinds of rewards are included 

and acts as tools to the companies to fill their purpose. Individuals are motivated by different factors, 

making it difficult for the companies to know what reward that is the optimal. Whit this in 

consideration we chose to investigate if the employee at Volvo Construction Equipment, Volvo CE, 

Eskilstuna believe that the companies rewards makes the company an even more attractive 

employer, which rewards has the greatest impact on motivation and do they even know which the 

benefits are? 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate if the employees at Volvo CE knows about the 

benefits they offer and whether they are motivated by them or not. We will also investigate if the 

employees find that Volvo CE's benefits make it an even more attractive employer. 

  

Method: We have conduct a case study based on a depth interview and surveys. The interview was 

done with the responsibility for wages and benefits at Volvo CE in Eskilstuna, Curt Bäckström. To the 

surveys, a sample of 285 employees was chosen. 

 

Results:  Our conclusions are that the rewards create a motivation among the employees and 

contribute to consider Volvo CE as an even more attractive employer. However, there are some 

rewards that some of the employees are not aware of 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Medarbetarna är företagens mest värdefulla tillgångar och därför är det viktigt för företagen att 

anställa och behålla bra personal. Det är dock en stor utmaning för organisationerna att attrahera 

och behålla värdefulla medarbetare och därför är det av stor vikt att företagen belönar de anställda 

samt skapar en motivation hos dem. (Kirkland, 2009) 

 

Skapa motivation hos de anställda kan företagen göra med hjälp av belöningssystem. Belöningar är 

ett brett begrepp som bland annat innefattas av yttre, materiella, belöningar i form av exempelvis 

bonusar men även inre, psykologiska, belöningar såsom uppmuntran. Individer motiveras av olika 

saker i sitt arbete och för de flesta innebär belöningar att individen vill prestera för att åter nå upp till 

belöningsstadiet. Ett belöningssystem behöver inte innebära att företaget ger ekonomiska 

ersättningar utan det kan vara att företaget har en viss policy som arbetarna följer. (Jäghult, 2005) 

 

Belöningssystemen i företag ska, enligt arbetsmiljöverket, uppfattas som rättvisa hos de anställda 

(Arbetsmiljöverket). Företag som införskaffar ett belöningssystem ska därför tänka på att tydligt 

klargöra motiven och påpeka vad som krävs för att ingå i belöningssystemet (Jäghult, 2005). Det är 

dock viktigt att belöningssystemet är anpassat till den verksamhet som företaget bedriver och att 

den information som når de anställda och sedan sprids vidare är korrekt. Om belöningssystemet 

lyckas så leder det ofta till att medarbetarna blir mer engagerade i verksamheten. Vilket på sikt kan 

visa sig i att företaget både kan behålla sina medarbetare och rekrytera. (Olwig, et al., 2002) 

 

Viss kritik har dock riktats mot belöningssystem och enligt Scholtes (1995) finns det risk att företagen 

belönar fel beteende men även att vissa företeelser kan leda till ineffektiva system såsom intern 

konkurrens (London & Higgott, 1997). Även författaren Kohn (1993) har riktat kritik mot 

belöningssystem och säger att även om belöningar kan ordna tillfälliga överensstämmelser så kan de 

inte förändra individernas beteenden. Han menar vidare att anställda som får belöningar helst inte 

utsätter sig för risker eller utforskar de möjligheter som finns. (Kohn, 1993) 

 

Tidigare har ersättningar till de anställda betalats ut veckovis eller genom timlön och storleken på 

utbetalningarna grundades främst på erfarenhet, titel eller anställningstid. Det visade sig senare att 

fler anställningsår inte alltid lett till högre produktivitet varvid arbetsgivare numera ger belöningar 

som bygger mer på prestation än tjänsteår. Fokus har flyttats från erfarenhet till resultat vilket 

resulterar i att arbetsgivaren ser ersättningarna till dem anställda som en investering vilket kommer 

att generera avkastning. För att företagen ska kunna få så bra avkastning som möjligt på kapitalet är 

det viktigt att tydligt förklara för de anställda vad som förväntas av dem och sedan diskutera med 

dem om vilka mål som skall uppnås samt om de är rimliga men också att belöningarna för målen är 

rättvisa. (Ibid.) 

 

Volvo Construction Equipment, Volvo CE, är ett globalt industriföretag som startade år 1832 i 

Eskilstuna (Volvos Hemsidaa). Idag är företaget världens största tillverkare av dumprar och hjullastare 

(Volvos hemsidab) och har cirka 14 000 anställda varav cirka 1 800 anställda i Eskilstuna där axlar och 

transmissioner tillverkas. (Personlig intervju med Curt Bäckström) 
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1.2 Problemformulering 
För att ett företag ska kunna överleva på lång sikt krävs det att företagets drivs effektivt och för att 

uppnå det har företagen blivit allt mer beroende av sina medarbetare. De är beroende av de 

anställdas kompetens, ansvar, värderingarna som de besitter och inte minst motivationen som driver 

dem. Det är viktigt att medarbetarna arbetar mot verksamhetens mål och hur ska företagen då få de 

anställda som enskilda individer eller i grupp att göra det? Ett sätt att försöka bidra till ett önskvärt 

beteende är genom styrmedlet belöningssystem då företagen antingen premierar eller sanktionerar 

de anställdas beteende, ansvar och prestationer. Syftet med belöningssystemet är alltså att motivera 

medarbetarna till ett beteende som är önskvärt för företaget för att på så sätt uppnå effektivitet 

inom verksamheten. (Arvidsson, 2008) 

 

Ett företag som är månt om att vara en attraktiv arbetsplats och vill att deras personal ska trivas och 

att de nyrekryterade ska få en bra bild av företaget är Volvo Construction Equipment. För att nå upp 

till det har de ett flertal förmåner som de anställda erbjuds både via kollektivavtal och direkt via 

företaget. (Personlig intervju med Curt Bäckström) Utifrån detta vill vi undersöka: 

 

Gör dessa förmåner Volvo CE till en mer attraktiv arbetsgivare enligt de anställda? 

 

Enligt Bäckström är Volvo CE även mån om att skapa en motivation hos de anställda genom de 

belöningar som företaget erbjuder. Thomas (2009) menar att individer motiveras av olika faktorer 

och vad som uppfattas som motiverande har förändrats under åren för att kunna återspegla de nya 

krav som arbetet ställer samt på grund av ändrade förväntningar på de anställda. En av de största 

förändringarna har enligt Thomas (2009) varit den ökade vikten av inre belöningar och minskningen 

av de yttre belöningarna. Vi finner det därmed intressant att ta reda: 

 

Vilka faktorer anses viktigast för att de anställda ska motiveras till att prestera bättre? 

 

För att belöningssystemet ska kunna uppnå positiva resultat är kommunikationen kring det av stor 

vikt enligt Olwig et al. (2002) Det krävs att medarbetarna är införstådda i vilka prestationer som 

företaget anser önskvärda men det krävs även att de anställda känner till vad för slags belöning de 

får. För att ett belöningssystem ska kunna ge avsedd effekt är det därför viktigt att ledningen och 

styrelsen är tydliga vad det gäller dessa punkter.  Olwig et al. (2002) menar vidare att medarbetarna 

blir mer engagerade i företagets utveckling och lönsamhet om företaget lyckas med 

kommunikationen. I längden kan det innebära att företaget både kan behålla sina medarbetare och 

rekrytera nya. Enligt Bäckström kan de anställda ta del av informationen kring förmånerna som Volvo 

CE har genom ett intranät dessutom ges informationen till avdelningarnas chefer för att därifrån nå 

ut till de anställda. Dock är Volvo CE osäkra på om de anställda vet om alla de förmåner som erbjuds. 

På grund av detta ställer vi oss även frågan: 

 

Vet de anställda om alla de förmåner som företaget erbjuder? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån ovanstående problemformulering undersöka om de anställda på 

Volvo CE vet om de förmåner som företaget har och om de motiveras av de förmånerna. Vi ska också 

undersöka om de anställda anser att Volvo CE:s förmåner gör företaget till en attraktiv arbetsgivare.  
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1.4 Avgränsning 
Då kursens tid är begränsad har vi valt att avgränsa oss till att endast studera ett företag nämligen 

Volvo CE i Eskilstuna. Vi har valt att gå djupare in på vad verksamheten har för belöningssystem, om 

de anställda vet om det förmåner som finns samt vad de anställda tycker om förmånerna. Vi har 

också avgränsat oss genom att göra en enkät som 285 av de anställda kommer att svara på. Då det 

finns mycket forskning inom ämnet arbetspsykologi och motivation så har vi valt att avgränsa oss till 

en motivationsteori och två behovsteorier. 

1.5 Målgrupp 
Vi riktar vår studie främst till Volvo CE Eskilstuna då Curt Bäckström anser att en enkät vore 

intressant för företaget för att få reda på hur de anställda ser på de förmåner som Volvo CE erbjuder. 

Vidare riktar vi vår studie till andra som har ett intresse av att se hur belöningssystem påverkar de 

anställda. 
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1.6 Disposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Disposition 

(Källa: Egen bearbetning) 

 

 

Kapitel 1- Inledning 

Detta avsnitt presenterar studiens bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsningar, målgrupp 

samt disposition.  

Kapitel 2-Metod 

Här kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga i vår studie samt varför vi har valt att göra så. 

Kapitel 3- Referensram 

Avsnittet behandlar den teori som är relevant för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen.   

Kapitel 4- Empiri 

Här kommer vi att beskriva om Volvo CE och deras förmåner samt hur deras anställda ser på de 

förmånerna om finns men också vad de motiveras av. 

Kapitel 5- Analys 

Vi kommer här att koppla referensramen med empirin för att analysera hur väl de stämmer överens. 

Kapitel 6- Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi att lägga fram våra egna åsikter och ge förslag på vidare forskning inom 

detta område.  

 

Inledning 

 

Metod 

 

Referensram 

 

Empiri 

 

Analys 

 

Slutsats 
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2 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har gått till väga med vår undersökning och varför vi 

har gjort som vi har gjort.  

2.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
Den kvalitativa forskningen använder text och bilder som primär data (Denscombe, 2009). Språket är 

en viktig förutsättning inom den kvalitativa forskningen för att ta del av varandras inre världar (Patel 

& Tebelius, 1987). Kvantitativ forskning bygger mer på att objektet som studeras ska bli mätbart och 

resultatet som uppkommer från undersökningen redogörs numeriskt. (Andersen, 1994) 

 

Vår undersökning baseras på både en kvalitativ- och en kvantitativ forskning då den både kommer att 

presenteras teoretiskt i text och genom siffror i diagram. Den kvalitativa forskningen i studien består 

av fakta från litteratur och artiklar samt att vi har haft en personlig intervju med Curt Bäckström där 

språket var en viktig förutsättning för att kunna genomföra intervjun. Dessa kvalitativa delar av 

uppsatsen redovisas i form av löpande text samt en bild under referensramen och empirin. Den 

kvantitativa delen består av enkäterna vi skickade ut till de anställda på Volvo CE där svaren från 

dessa har redovisats i form av diagram med en tillhörande text där antalet svar skrivs ut numeriskt i 

empiriavsnittet.  

2.2 Fallstudier 
Fallstudier handlar om att fokusera på ett eller några få förekomster av en undersökningsenhet 

(Denscome, 2009). 

 

Vi har valt att göra en fallstudie på ett företag, Volvo CE Eskilstuna, då tiden för uppsatsskrivandet är 

begränsat. Vi anser att det skulle ta för lång tid att samla in information från flera företag inom 

samma bransch och därför valde vi att fokusera på endast ett företag och gå djupare in på det. 

Anledning till att vi valde just Volvo CE är för att det är beläget i Eskilstuna samt att vi har kontakter 

på företaget. Dessutom är Volvo CE är ett stort företag som vi visste använder sig utav 

belöningssystem och vi anser det intressant att ta reda på hur de anställda ser på belöningssystemet, 

förmånerna. 

2.3 Personliga intervjuer 
Fördelar med att ha personliga intervjuer då intervjuaren kan förtydliga komplicerade frågor samt att 

ställa eventuella följfrågor som kan dyka upp beroende på svaren. Det finns även nackdelar med att 

ha direkt kontakt med respondenten då parterna kan påverka varandra och det kan vara svårt att 

ställa känsliga frågor då det inte finns någon anonymitet. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2006) 

 

Vi utförde en intervju med Curt Bäckström på Volvo CE i Eskilstuna den 11 maj 2011. Intervjun varade 

ungefär i 45 minuter och spelades in i samråd med den intervjuade för att vi skulle kunna gå tillbaka 

för att undvika missförstånd. Då uppsatsen blir offentlig dokument undrade vi om Bäckström ville 

vara anonym men han godkände att vi använde hans namn. Han ville dock läsa igenom den 

sammanställda intervjun innan vi lämnar in det för att inga missförstånd skulle förekomma. 

Anledningen till att vi valde att göra en personlig intervju var för att det är lättare att ställa följfrågor. 

Frågorna som vi ställde under den personliga intervjun grundade sig mest på Volvo CE:s 

belöningssystem och varför de har just de belöningarna. Frågorna under intervjun var öppna vilket 
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gjorde att Bäckström kunde svara fritt och på så sätt inte påverkas av våra åsikter. Under intervjun 

fick vi klart att vi kan göra en enkät till de anställda på företaget och att det även ur verksamhetens 

synvinkel fanns ett intresse att få reda på om personalen vet om de förmåner som finns samt om de 

utnyttjar dessa. Efter intervjun har vi haft mejlkontakt med Bäckström för att få ytterligare 

information och bekräftelse av enkätens utformning. Bilaga 1 visar de frågor vi ställde under 

personliga intervjun.  

2.4 Enkäter 
Enkäter är ett användbart sätt för frågor med låga svarsalternativ och att det går att ställa känsliga 

frågor för det går att lova anonymitet.   Negativa sidor med att göra en enkätundersökning är att 

insamlingen ofta tar lång tid, svarsfrekvens riskerar att bli låg och det blir svårare att ställa 

följdfrågor. (Eriksson Wiederheim-Paul, 2006) 

 

Vi har valt att göra en enkät för att på så sätt nå ut till många individer på Volvo CE. Då en av våra 

frågeställningar är att ta reda på vad de anställda motiveras av så behövs det många respondenter 

för att det ska bli representativt. Frågorna som vi har ställt i enkäten baseras i största del på om de 

anställda anser att förmånerna som Volvo CE tillhandahåller gör företaget till en attraktiv 

arbetsgivare och vad som motiverar de anställda. När vi utformade enkäterna utgick vi ifrån våra 

frågeställningar för att sedan forumlera frågor till de anställda som var relevanta. Då Bäckström var 

angelägen om att Volvo CE skulle kunna få ut något ut av enkäten så mejlade vi över den till honom 

innan vi skickade ut den till de anställda för att han skulle kunna komma med sina synpunkter och på 

sätt även få företagets intressen tillgodosedda, enkätfrågorna finns att läsa i bilaga 2. Vi valde att 

dela ut enkäter till 285 anställda inom Volvo CE som innefattar tjänstemän, reparatörer och 

operatörer på företaget.  Enkäten är uppbyggd med mestadels kryssfrågor där deltagaren ska kryssa 

för det bästa svarsalternativt i en femgradig skala. Vi har också lagt en kolumn där deltagaren kan 

svara vet inte för att vi ska få så rättvisa svar som möjligt då vi tror att vi kan få mer tillförlitliga svar 

om deltagaren kan välja vet inte på de förmåner som de inte känner till. Vi har dock några skrivfrågor 

för att kunna få konkreta svar.  Enkäten gjordes helt anonymt och det enda som deltagaren behövde 

fylla i om sig själv var kön, ålder och antal år i företaget. Vi har dock varit tvungna att stryka frågan 

om fritidsanläggningen i enkäten då vi utifrån de svar vi fått misstänker att vissa av deltagarna har 

förknippat fritidsanläggning med friskvårdsanläggning vilket i så fall ger missvisande svar. Sedan har 

vi valt att inte redovisa kön, ålder och antal år i företaget då det var en väldigt stor spridning på dessa 

vilket skulle leda till att det bara skulle bli rörigt i diagrammen. Det enda som vi har valt att 

särredovisa vad tjänstemännen och reparatörer/operatörer tyckte och det kunde vi göra för att vi 

hade skrivit en bokstav i sidfoten vilket befattningsgrupp det gällde. 

2.5 Urval 
Samhällsforskare står ofta inför dilemmat att det inte går att samla in data från alla individer som 

ingår i undersökningskategorin. De måste därför samla in data från ett urval av den kategorin och 

hoppas att resultatet även stämmer överens med resten av populationen.  Det går dock inte att 

förutsätta att resultatet från urvalet som gjorts gäller för resten av populationen. För att det ska vara 

möjligt att ha någon tilltro till att resultatet i urvalet överensstämmer med resten av populationen 

förutsätts det att urvalet har gjorts omsorgsfullt. (Denscombe, 2009) 
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Då tiden, som vi nämnde tidigare, för uppsatsskrivandet är begränsat så har valt att begränsat oss till 

Volvo CE i Eskilstuna. Vi har sedan valt att begränsa oss ytterligare då det arbetar många individer på 

Volvo CE i Eskilstuna till att göra en djupintervju med Curt Bäckström och sedan skicka ut 285 enkäter 

till de anställda.  Utav dessa 285 så har 105 stycken, skickats ut till reparatörer/operatörer och 180 

stycken skickats ut till tjänstemän. Urvalet har gått till så att Bäckström slumpmässigt har valt ut 105 

reparatörer/operatörer och 180 tjänstemän utifrån anställningslistorna som företaget har. Detta för 

att undvika att inhyrd personal ska bli tilldelad en enkät då de inte tar del av Volvo CE:s förmåner. Vi 

lät också Bäckström slumpmässigt välja ut anställda då Volvo CE är ett företag som bevakat och det 

går inte att komma in hur som helst då de har en hög säkerhet.  Bäckström gav oss namnen på de 

anställda varvid vi adresserade kuverten till dem och på så sätt fått ut enkäten via Volvo CE:s 

internpost. Enkäterna lämnade de anställda till vakterna vid två olika entréer där vi har ställt 

förseglade lådor för att de anställda ska känna att deras enskilda svar inte kommer läsas av några 

andra än oss.  

 

Då utfallet endast blev 38 enkäter 22 av tjänstemän och 16 av reparatörer/operatörer bör det 

betonas att generella slutsatser för Volvo CE är svåra att ta fram. Dock har vi gjort en analys och en 

slutsats utifrån de enkäter vi fick in. Men vi kan inte utifrån de säga med säkerhet att det gäller hela 

företaget. Dock har vi på vissa frågor sett att svaren är likartade och på andra frågor har svaren haft 

större spridning. Vi tror därför att även om vi hade fått ett större utfall så hade de frågor med 

likartade svar sett likadana ut som nu och desamma för svaren som hade större spridning.  

2.6 Deduktion och induktion  
Deduktion och induktion är några alternativa tillvägagångssätt som forskaren kan jobba med för att 

redogöra teori och empiri. Deduktivt synsätt kännetecknas av att utifrån allmänna principer och 

teorier dra slutsatser om den aktuella empirin. Det induktiva synsättet baseras på att forskaren först 

studerar forskningsobjektet för att sedan formulera teorin utifrån den insamlade empirin. (Patel & 

Davidsson, 2003) 

 

Vår studie baseras både på ett deduktivt och induktivt tillvägagångssätt. Vårt ursprungliga 

tillvägagångssätt var av mer deduktiv karaktär. Anledningen till detta var att vi påbörjade 

uppsatsskrivandet i en tidigare kurs inom ekonomistyrning. Det PM:et byggde på att ge en mer 

översiktlig bild av vad belöningssystem är och bestod därför mest av teorier och andra vetenskapliga 

källor. När vi påbörjade magisteruppsatsen inom företagsekonomi så fortsatte vi att samla in mer 

vetenskapliga källor som behövdes då syftet med uppsatsen hade en annan karaktär än PM:et vi 

skrev. Efter den personliga intervjun som vi hade med Bäckström har vi dock gått över till att arbeta 

mer induktivt. För att svaren som vi har fått av honom ska kunna kopplas till det övriga arbetet har vi 

fått lagt till fler vetenskapliga källor som kan kopplas ihop med Volvo CE, Eskilstuna, och tagit bort en 

del andra vetenskapliga källor som fanns tidigare. 

2.7 Primär och sekundärdata 
Inom forskningen finns det två olika datakällor som ofta används kombinerat och den första är 

primärdata och den andra är sekundärdata. Primärdata är information som forskaren samlat in på 

egen hand exempel på detta är intervjuer medan sekundärdata är information som redan finns 

publicerad. (Halvorsen, 1992) 
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I vår studie har vi använt oss både av primärdata och sekundärdata. Primärdata har används i form av 

intervjun med Bäckström och enkäterna till de anställda. De sekundärdata som vi främst har använt 

oss av är artiklar och böcker.  Artiklarna som vi har använt har vi fått fram genom att leta i 

Mälardalens Högskolas databasar med sökorden ”Rewardsystem, Work motivation, Employee 

reward” men också genom att googla på artiklars namn som har vi har funnit lämpliga genom att leta 

igenom andra uppsatser som skrivit om belöningssystem på www.uppsatser.se. Böckerna som vi har 

använt har vi lånat på Mälardalens Högskolas bibliotek och på Statsbiblioteket i Eskilstuna men vi har 

även kunnat använda böcker från tidigare kurser. För att hitta relevanta böcker till uppsatsen 

använde vi bibliotekets sökfunktion där vi använde orden ”Metod, belöningssystem, Löner, 

Motivation, Organisationslära”. 

2.8 Validitet 
Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 

2006) 

 

Vår studie bygger på validitet då vi bara ställer sådana frågor till våra respondenter som är relevanta 

för vår frågeställning. Vi har i den personliga intervjun använt öppna frågor för att inte leda svaren på 

något sätt. I enkäten var vi dock tvungna att använda mer slutna frågor men har där den femgradiga 

skalan att svara i. Vi har också lagt en kolumn med ”vet inte vad det är” för att deltagarna ska kunna 

svara där om de inte känner till förmånerna som det frågas om. 

2.9 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att det mätinstrument som används vid undersökningen ska generera 

tillförlitliga och stabila utslag vilket betyder att andra undersökare ska kunna komma fram till samma 

resultat om de använder sig av likadan angreppsätt. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2006) 

 

Vi anser att andra skulle kunna göra om studien och komma fram till samma resultat om de skulle 

använda sig av ett liknande angreppssätt.  Vi anser att vi tydligt beskrivit hur vi har gått tillväga samt 

varit öppna med all information som används i arbetet. Dock kan svaren som ges av respondenterna 

skilja sig åt då vi har begränsat oss till ett urval om 285 anställda eftersom alla individer är olika och 

det är inte säkert att de respondenterna vi har avgränsat oss till tycker lika som andra respondenter 

skulle göra vid en upprepad undersökning. 

2.10 Källkritik 
Det finns fyra källkritiska kriterier att använda sig av för att kunna bedöma källor. Den första är 

samtidkrav vilket innebär att tiden mellan då något inträffat till dess att det dokumenteras.  

Tendenskritik är den andra och det bygger på att reda ut om uppgiftslämnaren kan ha några 

intressen i informationen. Den tredje är beroendekritik och handlar om att kontrollera om källorna är 

beroende av varandra tillexempel om två intervjuade individer uppger information som de fått av 

samma källa.  Äkthet är den fjärde och bygger på att källorna behöver undersökas vid ökad 

användning av digital information där äkthetsproblem kan förekomma. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 

2006) 

 

Vi anser att de källorna som vi använt oss av uppfyller de fyra källkritiska kriterierna. Då böckerna och 

artiklarna som vi använt oss utav är skriva av forskare vilket anses som pålitliga källor samt att de 

dokumenterar sina studier noggrant. Vi har även flera källor genomgående i arbetet som bekräftar 

http://www.uppsatser.se/
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samma sak för att öka trovärdigheten. Intervjun som vi hade med Bäckström tycker vi också uppfyller 

kraven då den spelades in och skickades över till honom så att han fick läsa igenom det för att inga 

missförstånd ska förekomma. Den källa som kan anses som ”tvivelaktig” är enkäten då individer kan 

ha förmågan att bara fylla i något för att få det överstökat. Dock tror vi att de kommer att ge ärliga 

svar då det borde ligga i deras intresse att Volvo CE får veta vad de tycker om deras förmåner samt 

om det finns något annat som skulle motivera de mer.   
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3 Referensram 

Vi har till vår studie valt att konstruera en enkät som ska visa oss de anställdas åsikter på Volvo CE. 

Med hjälp av vår referensram som behandlar belöningssystemets dimensioner ska vi sedan kunna 

analysera resultatet. 

Alla de ekonomiska och icke ekonomiska ersättningar som till exempel ersättning eller positiv 

återkoppling går under begreppet belöning. Enligt definitionen ska det finnas ett samband mellan 

prestationen och återkopplingen. Människor motiveras av olika saker och extra betalning eller beröm 

får de flesta av oss att må bra och vilja prestera igen. En viktig aspekt att ta vara på är att olika 

individer behöver olika belöningar för att få sina behov uppfyllda. (Jäghult, 2005) Belöningssystem 

hos företag ska uppfattas som rättvisa hos de anställda. De prestationslöner, exempelvis bonus, som 

företagen kan ha leder ofta till att individen gör det lilla extra för att få extra pengar. 

(Arbetsmiljöverket) 

 

Alla företag har någon form av belöningssystem. Men det behöver inte alltid vara ersättningar utan 

det kan vara att företaget jobbar på ett visst sätt för att det är bra eller för att det är något som de 

vill lyfta fram. Dessa omedvetna system kan göra att en anställd som inte följer företaget får någon 

slags bestraffning som utfrysning eller utskällning. (Jäghult, 2005) Enligt Arvidsson (2008) består ett 

belöningssystem av fyra dimensioner vilka är; syftet med belöningar, grunderna för belöningarna, de 

olika belöningsformerna samt vilka som är mottagare av belöningarna. 

3.1 Syftet med belöningarna 
När ett företag väljer att införa ett belöningssystem är det ofta ur en strategisk synpunkt då rätt 

belöningssystem har en stor påverkan på hur företaget styrs mot de mål som satts upp.  Syftet med 

ett belöningssystem är således att påverka mottagaren. Dels genom att skapa en motivation hos de 

anställda så att de utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt och dels för att kunna behålla sina 

anställda men även för att kunna rekrytera samt för att skapa ett gemensamt mål för hela företaget. 

(Olwig et al., 2002) Från företagens synvinkel är det avgörande att individens mål med sitt arbete och 

de mål som företaget har stämmer väl överens och det är belöningssystemet som ska motivera 

medarbetarna att arbeta för företagets mål. För att detta ska vara möjligt måste belöningarna anses 

både meningsfulla och motiverande. (Arvidsson, 2008) 

 

Att utföra samma arbete dag ut och dag in kan bli enformigt i längden och att medarbetarna är 

uttråkade kan påverka den totala produktiviteten. Det är därför viktigt för företaget att kontinuerligt 

motivera arbetarna så att de kan göra ett bra jobb och trivas med det. För att organisationerna ska 

kunna motivera de anställda är det relevant att kommunicera med individerna för att få reda på vad 

som får de att känna sig motiverade.  (Mahima, 2010)  

3.1.1 Behovsteorier 

Genom olika behovsteorier kan forskare förklara individers beteenden (Arvidsson, 2008). Tre av 

dessa teorier Maslows behovsteori, McClellands motivationsteori och Herzbergs teori kommer här 

att förklaras. 

 

Maslows behovsteori 

Maslows behovsteori, behovstrappa, har fem steg och behandlar; 

 Fysiska behov som sömn och hunger 
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 Trygghetsbehov som både är fysiska och känslomässiga 

 Sociala behov som vänskap och närheten till andra människor 

 Behov av erkännande som status och prestige 

 Behov av självförverkligande som innebär att människan kan nyttja sina erfarenheter 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008) och är uppriktig mot dess omgivning (Arvidsson, 2008). 

Individens självförverkligande kan öka genom möjligheten att utveckla sina kunskaper och 

sitt ansvar i verksamheten (Samuelson, 2008). 

 

De fem behoven ligger i en hierarki och ett steg måste vara avklarad innan individen når upp till nästa 

nivå, se figur 2, (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Maslow har byggt teorin så att de mest grundläggande 

behoven är längs ner och efter det kommer de mer sociala behoven.  Han ansåg att människan var en 

sökande varelse så att när ett behov är avklarat kommer ett annat. Ordningen i pyramiden kan dock 

ändras om tillexempel ett behov blir så kraftigt så att de som ligger under måste ge vika. 

(Abrahamsson & Andersen, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Maslows behovstrappa 

(Källa: Egen bearbetning) 

 

Alla människor behöver det som behovstrappan talar om och det är bara de behov som individen 

inte uppfyllt som är motiverande, det vill säga det är de behov som personen vill nå upp till. Individen 

tar sig upp i behovstrappan varefter behoven i trappan uppfylls och i företag kan detta ske genom 

bland annat belöningssystem. (Arvidsson, 2008) Kritiker menar dock på att behovstrappans olika steg 

är otydliga och att det inte står helt klart vad som finns i varje steg (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Dessutom är teorierna svårprövade och det finns endast ett fåtal studier som stödjer honom. En stor 

problematik är också teorins hierarkiska uppbyggnad av behoven då det inte har försäkrats att en 

sådan hierarki finns i verkligheten. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

 

McClellands motivationsteori 

Den teori som idag kan anses ha stor respekt är David McClelland:s motivationsteori. Den teorin visar 

att behoven är ordnade som ett kontinuum, istället för hierarkiskt, vilket gör att individen kan 

förflytta sig både fram och tillbaka om ett visst behov inte tillfredställs. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

McClelland:s teori har inflytande från både Maslow och Murray. Murray menade att det var stora 

skillnader mellan människors önskan, deras stävan efter att komma över hinder, människans sätt att 

använda sig av mak. McClelland fortsatte arbetet med detta och fann tre behov. (Abrahamsson & 

Andersen, 2005) 

Självförverkligande

Erkännande

Sociala behov

Trygghet

Fysiska Behov
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McClellands tre behov är; 

 Behov av makt 

Behovet av makt kan ses hos människor som behöver ha kontroll över andra, de vill gärna 

vara i situationer som ger status och prestige samt att de siktar på ledande positioner. Dessa 

individer är också duktiga på att kommunicera.   

 Behov av samhörighet 

Alla individer vill ha en social samvaro men människor med stort behov av samhörighet visar 

i en större utsträckning att de vill vara uppskattade och de håller sig borta från konflikter för 

att minimera risken att bli avfärdade. Behovet av samhörighet har en nära relation till 

Maslows sociala behov.  

 Behov av prestation 

Prestationsbehovet handlar, för individer, om att göra någonting ännu bättre. 

Prestationsindivider är ofta kreativa för att kunna skapa nya lösningar, de vill ha utmaningar 

och söker situationerna där de kan ta ett personligt ansvar samt att de ställer höga krav på 

sig själva att lyckas.  Individer med högt prestationsbehov granskar situationen först för att 

slippa risker och de vill se att deras egna mål i arbetet uppfylls.  Behovet av prestation har 

likheter med Maslows behov av status och prestige samt behov av självförverkligande. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

McClellands teori menar att behoven är invanda i olika grader och blir resultatet i individens 

livserfarenhet. Behoven kan visas öppet eller döljas, de är inlärda och kan ändras samt motivera i 

olika situationer. Det här innebär att om en människa ställs inför en uppgift så är det dessa behov 

som ger motivationen till att lösa problemet. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

 

McClelland har genom sin motivationsteori visat att människans prestationer inte bara beror på 

färdigheter som anlag och kunskaper utan det också beror på individens prestationsbehov. Kritiker 

menar att prestationsmotiv är kulturberoende och att detta inte kan uteslutas. Kritik har också getts 

mot att McClelland menar att prestationsmotiv kan läras in till viss del. (Ibid.) 

 

Herzberg teori 

Fredrick Herzberg har vidareutvecklat Maslow:s teori och riktat in den mot arbetslivet (Jäghult, 

2005). Han började sina studier på 1960-talet och den uppfattning som var då var att om 

förhållandena som gjorde människor missnöjda ändrades så skulle det leda till en ökad trivsel och 

högre prestationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Forskningen tillhör den behovsteoretiska traditionen 

och kan beskrivas som att trivsel i arbetslivet är en funktion av den grad av uppfyllda behov som 

individen känner på arbetsplatsen. Teorin vill öka en viss behovstillfredsställelse inte tillfredställa 

exakta behov. (Abrahamsson & Andersen, 2005) Medarbetarnas välbefinnande berodde på 

arbetsuppgifternas utformning och deras missnöje berodde på arbetsmiljön och hur de blev 

bemötta. Hertzberg fann i sin analys att de faktorer som gav trivsel inte var desamma som var 

orsaken till vantrivsel vilket pekar på att trivsel och vantrivsel hänförs till två olika dimensioner. 

Utifrån detta påstående urskiljde han två faktorer motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005) 
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De faktorer som gav bättre arbetstillfredsställelse är motivationsfaktorer då de motiverar 

medarbetarna till att prestera bättre medan de faktorer som berodde på missnöje kallades 

hygienfaktorer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Motivationsfaktorerna ger trivsel i den utsträckning som 

det finns men de ger inte vantrivsel om de saknas (Ibid.) och de ligger nära toppen i Maslow:s 

behovspyramid (Kaufmann & kaufmann, 2005). Som motivationsfaktorer anser Herzberg bland annat 

ett ökat ansvar, möjligheten att utvecklas i arbetet och att få beröm (Jäghult, 2005). 

Hygienfaktorerna fungerar tvärtemot motivationsfaktorerna det vill säga de ger vantrivsel om de inte 

finns men bidrar inte till trivsel för att de finns (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Som hygienfaktorer 

nämner Herzberg lön och ekonomiska ersättningar, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Som 

individer blir vi, vanligtvis, inte missnöjda för att vi inte får ta ansvar i arbetet eller för att vi inte får 

beröm för det vi gör. Däremot ger dålig lön eller dåliga arbetsförhållanden ett missnöje. (Jäghult, 

2005) Hygienfaktorerna hänförs till Maslows nedre del i behovspyramiden (Kaufmann & Kaufmann, 

2005). 

 

Herzbergs argument för teorin är att olika förhållanden dels kan skapa tillfredställelse och motivera 

medarbetarna och dels kan skapa vantrivsel. Bara för att en organisation ändrar på situationer som 

skapar vantrivsel så innebär det inte att medarbetarna blir motiverade och tillfredställda. (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008) 

 

År 1968 skrev författaren Herzberg en artikel, ”One More Time”, i Harvard Business Review om hur 

företagen ska motivera sin personal. Han menar på att de anställda motiveras av att deras arbete är 

berikat och att de därför skulle prestera bättre om de utmanas intellektuellt och även få en 

psykologisk tillfredställelse av deras arbete. Många chefer har dock konstaterat att alla anställda inte 

vill ha berikade jobb då det skulle orsaka stress att stå inför intellektuella utmaningar. Erfarna chefer 

har vidare konstaterat att det inte finns en ”one-size-fits-all” roll för de anställdas motivation då alla 

individer motiveras av olika saker. (Lazenby, 2008) 

3.2  Grunder för belöning 
Det som kan mätas är det som styr en individs beteende och därför har de mål som preciseras och 

följs upp en betydande inverkan på de olika beteendena som sker i en organisation. Finns det ett 

speciellt beteende som företaget vill stimulera är grundregeln att belöningen ska vara baserad på 

mått på prestationer av just det beteendet. Om tillexempel ett företag vill stimulera innovationer och 

tillväxt så bör belöningarna baseras på prestationer som exempelvis uppnådda tillväxtmål, faktiskt 

procentuell tillväxt eller antal lanserade produkter.  (Arvidsson, 2008) Belöningar kan som sagt 

grunda sig på olika mått och vi kommer att redogöra dem nedan.  

 

Belöningar grundade på finansiella mått eller icke-finansiella mått 

Att belöna utifrån finansiella mått har vart det mest traditionella och exempel på det kan vara 

räntabilitet på eget kapital för fristående företag, räntabilitet på sysselsatt kapital eller 

residualresultat för dotterbolag och divisioner.  För det mesta är det även de finansiella måtten som 

ligger som grund för belöningen till en VD då det ofta är baserade på aktiekursen. Företag som 

enbart använt sig av belöningar som grundar sig på de finansiella måtten har kritiserats för att vara 

kortsiktiga då individer väljer att prestera på kort sikt för att på så sätt kunna maximera sin egen 

bonus. För att kombinera de kortsiktiga incitamenten med de långsiktiga har prestationsmått i tre 

olika riktningar utvecklas. Vad gäller belöning till företagsledare innebär det aktieoptioner, att 
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insamlade bonuspoäng utbetalas över en längre tidsperiod eller att belöningen består av en mix 

finansiella och icke-finansiella mått. (Arvidsson, 2008) Belöningar i form av utbetalningar kan öka 

produktiviteten men det innebär inte att det är den enda eller det bästa sättet att få personalen att 

prestera bättre (Luthans & Stajkovic, 1999). 

 

Individuella prestationer eller grupprestationer 

Belöningar kan ske genom individuella prestationer eller baserat på vad en grupp presterat. En 

nackdel med individuella belöningar kan vara att det går ut över ett grupporienterat beteende och en 

nackdel då enbart gruppers prestationer belönas kan vara att en individ tappar motivationen då 

individen inte förstår på vilket sätt den egna prestationen bidrar till helheten. Ett annat problem som 

kan uppstå är det såkallade free rider-problemet vilket innebär att en individ kan bli belönad på 

grund av att gruppen uppnått ett bra resultat trots att personen inte har presterat själv. (Arvidsson, 

2008) 

3.3  Former för belöningar 
Enligt Thomas (2000) drivs individer av inre och yttre motivation. Den inre motivationen uppstår av 

de inre, psykologiska, belöningarna som en individ får av sitt arbete medan den yttre motivationen 

uppstår av de yttre, materiella, belöningarna. Det är när individen genuint bryr sig om sitt arbete, vill 

utföra sina arbetsuppgifter väl samt då individen konstant söker nya sätt att prestera bättre som den 

känner en inre motivation. Även då den yttre motivationen är viktig menar Thomas (2000) att de 

aldrig är tillräckliga för att en individ ska prestera sitt bästa då det bidrar till att individen istället för 

att fokusera på arbetet tenderar att fokusera mer på själva belöningen. Individen presterar tillräckligt 

mycket för att få belöningen men inte mer än så. Han menar vidare att i dagens arbetsklimat är den 

inre motivationen avgörande då det i flera undersökningar har visat sig vara en nyckelfaktor vad 

gäller prestation och innovation. Det är också en avgörande faktor för att en individ ska stanna kvar 

på sitt nuvarande arbete.  

3.3.1 Yttre belöningar 

Yttre belöningar, oftast i form av ekonomiska belöningar, är materiella belöningar som ges till den 

anställde av cheferna. Att de ofta kallas för yttre belöningar beror på att de ligger utanför själva 

arbetet och att det är andra individer som styr om de ska beviljas eller inte samt styr storleken på 

belöningen. Yttre belöningar har haft en dominerande roll under flera år då arbetet i allmänhet vart 

mer byråkratiskt och bestått mer av rutin. Detta arbete innebar få inre belöningar vilket gjorde att de 

yttre belöningar ofta vart de enda verktygen för att skapa en ökad motivation men även idag spelar 

de yttre belöningarna en stor roll i dagens organisationer. (Thomas, 2009) Nedan kommer vi ge 

exempel på vad som räknas in i de yttre belöningarna.  

 

Bonus  

Bonus som ett belöningssystem tillämpas vanligen då ett företag vill åstadkomma en tydlig koppling 

mellan företagets affärsmål/ resultat och den anställdas lön. Om företaget uppfyller vissa mål så 

innebär det att en bonus kan komma att delas ut, överträffas målen kan det innebära en större 

bonus men skulle målen inte uppfyllas kan det leda till minskad bonus eller att bonusen uteblir helt. 

(Olwig et al., 2002) Det går att urskilja två huvudtyper av bonussystem och det är den individuella 

bonusen som är baserad på en enskild individs prestationer och den kollektiva bonusen som då 

istället baserar sig på gemensamma prestationer. Vad gäller den individuella bonusen så sägs det 

vara den äldsta typen av belöningssystem och för många försäljare är den även idag den största 
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delen av den totala ersättningen. En fördel med den individuella bonusen är att den är lätta att 

beräkna och individen får omedelbart respons på sin prestation. Att få bonus sägs kunna underlätta 

vid rekrytering men kan även ha en negativ effekt på medarbetarnas lojalitet. Den kollektiva bonusen 

har visat sig ha positiva effekter och ett exempel på det kan vara att lojaliteten i gruppen stärks. Dock 

behövs någon form av kontroll så att alla individer i gruppen presterar. (Arvidsson, 2008) 

 

Vinstandelsstiftelser  

Syftet med att använda vinstdelning är att alla anställda inom företaget ska få ta del av företagets 

framgångar. Hur det går till kan variera beroende på hur företagen väljer att gå tillväga men det 

gemensamma är att ägarna ska dela ett eventuellt överskott med de anställda inom företaget. 

(Lundén & Nygren, 2004) Denna form av belöning förekommer oftast i större företag med många 

anställda på olika nivåer. Stiftelsen besitter en egen förmögenhet samt en egen förvaltning och 

förmögenheten består av en del av den vinst som företaget uppnår och syftet är förvalta denna vinst 

för arbetarnas räkning. Detta innebär att den anställda har rätt till en del av denna förmögenhet som 

tillexempel kan baseras på antal tjänsteår. (Arvidsson, 2008) 

 

Optioner  

Optioner till de anställda skiljer sig från vanliga optioner genom att den som utfärdar optionen oftast 

är arbetsgivaren, att arbetsgivaren inte har någon avsikt att gå med en vinst genom utförandet av 

optionen, att priset som den anställde får betala oftast är subventionerad av arbetsgivaren samt att 

optionsprogrammet är anpassat mer eller mindre för grupper av anställda. Det kan vara så att de 

personer som företaget anser vara nyckelpersoner blir erbjudna en större tilldelning men även 

lösenpris och löptid kan vara olika för olika grupper. Den premie som den anställde får betala för 

optionen motsvarar vanligtvis marknadsvärdet för optionen och för företag som inte är börsnoterade 

krävs en företagsvärdering för att kunna sätta ett marknadsvärde på aktierna. Vid en värdering av 

optionerna finns det faktorer att ta hänsyn till oavsett om företaget är börsnoterat eller inte och de 

är: aktiens underliggande värde, lösenpriset, löptiden, den riskfria räntan, aktiens underliggande 

växlande aktiekurs samt den eventuella utdelningen på den underliggande aktien. (Olwig et al., 2002)  

Vid denna form av belöning föreligger det risker. Ett exempel kan vara då den anställda gått med på 

en lägre lön för att få möjligheten att teckna optioner, trots att de blivit subventionerade, och om 

företaget inte utvecklas som förväntat så innebär det att den anställde har arbetat med en lägre lön 

än nödvändigt. (Arvidsson, 2008) 

 

Lön 

Lönen är en ersättning för det utförda arbetet ur en arbetsgivares synpunkt och från den anställdes 

synpunkt är lönen en förutsättning för att kunna försörja sig. Lönen ska spegla de krav som 

arbetsgivaren har vad gäller erfarenhet, utbildning eller annat för att klara av arbetsuppgiften. 

(Lindblom, 1996) Den anställdes lön är oftast den faktor som betraktats som den främste 

motivationsfaktorn. Det finns olika sorters ersättning och en av dem är tidlön som innebär att hur 

stor lönen blir är beroende av hur mycket tid som den anställde har arbetat. Även en individuell 

lönesättning kan förekomma. Det innebär en extra lön eller ersättning utöver den kollektivavtalade 

då individen uppnått vissa mål. Andra exempel är blandackord, premielön och prestationslön. 

(Arvidsson, 2008)  
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3.3.2 Inre belöningar 

Även då de yttre belöningarna fortfarande har en stor roll i dagens organisationer då de anställda 

anser att lönen är en viktig faktor för att acceptera ett jobberbjudande menar Thomas (2009) att 

efter det att individen accepterat ett jobberbjudande finner individen de yttre belöningarna som 

mindre viktiga och att de inre belöningarna har en större betydelse för den dagliga motivationen. 

(Thomas, 2009)  

 

De inre belöningarna hänför sig till belöning genom egen tillfredställelse över de situationer som 

upplevts. Upplevelsen handlar om att individen vill vara delaktig i det som händer på företaget samt 

kunna påverka det och inte bara få information. (Jäghult, 2005) Dagens arbetsklimat har förändrats 

och att det är en anledning till varför de inre belöningarna spelar en större roll idag. I dagens 

organisationer uppmanas flertalet anställda till att ta eget ansvar och genom sin intelligens och 

arbetserfarenhet utföra sina arbetsuppgifter så att de stämmer överens med verksamhetens mål och 

syften. (Thomas, 2009) 

 

De inre belöningarna beskriver Thomas (2009) som mer psykologiska och anser vidare att det är 

dessa som håller en individ mer självgående och engagerad i sitt dagliga arbete.  Han lägger stor vikt 

vid fyra inre belöningar. Den första belöningen uppstår då individen känner att de arbetsuppgifter 

som utförs känns meningsfulla. Att individen känner att den har en möjlighet att åstadkomma något 

av verkligt värde och att det är värd den tid och energi som läggs ner på uppgiften. Den andra är 

känslan av att kunna fatta egna beslut, att individen känner sig fri att välja hur arbetsuppgiften ska 

utföras på bästa sätt. Den tredje är känslan av kompetens som en viktig inre belöning vilket uppstår 

då individen känner att den hanterar arbetsuppgifterna väl, känner en stolthet över det som 

presterats.  Till sist nämns känslan av framsteg. Detta uppstår då individen känner att de prestationer 

som gjorts leder till något bra.  

 

Även Kirkland (2009) menar att det finns andra sätt att belöna sina anställda med än de materiella 

belöningarna. Han nämner att det kan vara så enkelt som att uttrycka sin uppskattning vilket inte 

behöver innebära att det är mindre effektivt. De allra flesta individer motiveras av att deras insatser 

uppskattas och känns igen.  

 

Nedan följer belöningar som inte innebär någon kontant ersättning men som företagen skulle kunna 

använda sig av för att motivera sina anställda enligt Kirkland (2009): 

 Anslå ett meddelande på kontoret för att erkänna någons särskilda ansträngning. 

 Erbjuda den anställda flexibilitet i schemat så länge som det är inom ramen av företagets bästa. 

Dock bör företagen vara försiktiga med att låta de anställda arbeta hemma då endast 

disciplinerade människor klarar av det. 

 Alla anställda bör ha ett personligt mål, förutom företagets, för att organisationen ska kunna 

bedöma och belöna den individuella insatsen.  

 Lojala arbetare blir alltmer sällsynta och belöna dem för det genom att tillexempel ge en extra dag 

betald semester.  

 Uppmärksamma anställda som har positiva attityder och samarbete då det smittar av sig lätt till 

andra och belöna det genom att skriva en handskriven lapp. 

  Förmåner som tillexempel hälsovård, livförsäkring och pensionsplaner värderas högt av de flesta 

anställda.  
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3.3.3 Förmåner 

En annan form av ersättning för arbete än kontanter räknas till begreppet förmåner (Skatteverket). 

Syftet med att ge de anställda olika sorters förmåner är att öka trivseln, förstärka gemenskapen samt 

att stärka de anställdas hälsa. Genom att göra detta ökar företagets förutsättningar till en bättre 

lönsamhet. Enligt Lundén och Nygren (2004) är det ur ett rent företagsekonomiskt syfte som 

företagen ger de anställda förmåner och inte för att de anställda ska berikas personligen. 

 

Det finns två olika sorters förmåner och de är de som är skattefria och de som den anställde måste 

skatta för. Till de skattefria förmånerna räknas personalvårdsförmåner samt vissa särskilt reglerade 

förmåner. Exempel på särskilt reglerade förmåner är utbildningar, gruppsjukförsäkring och 

personalrabatter. Vad gäller personalvårdsförmån måste den uppfylla vissa krav för att vara skattefri 

och det är att förmånen måste vara av mindre värde för att inte räknas som en förtäckt lön, den 

måste rikta sig till hela personalen och ska inte heller kunna bytas mot kontanter. Exempel på 

personalvårdsförmåner är motion eller annan friskvård, förfriskningar samt vanliga förmåner inom 

yrket. Exempel på belöningar som är skattepliktiga för den anställde kan vara vinstdelning och 

pensionsutfästelser. (Ibid.)  

3.4 Mottagare av belöningar 
En viktig aspekt vid implementeringen av ett belöningssystem är vilka som ska omfattas av systemet. 

Är det få medarbetare som berörs kommer det att ställa höga krav på ledning och styrelse vad det 

gäller budskapet. Det är då viktigt att de är tydliga när de klargör motiven för belöningssystemet det 

vill säga vilka prestationer som är önskvärda och kommer att belönas och varför det bara omfattar 

vissa medarbetare. Belöningssystemet kan ifrågasättas av de övriga medarbetarna om det endast är 

ledningsgruppen som omfattas av det. (Jäghult, 2005) 

3.5 Kritik mot belöningssystem 
Kohn (1993) skriver att belöningar är effektiva vad det gäller att generera tillfälliga 

överensstämmelser men att de är ineffektiva på att förändra attityder eller beteende. Då drygt 20 

studier inom socialpsykologi styrker att individer som förväntar sig belöningar inte presterar lika bra 

som de vilka inte förväntar sig belöning. Resultat blir mer påtagligt när personalens kreativitet är 

inblandad. 

 

Enligt Scholtes finns det inga studier som tyder på att betala-för-prestation system kommer att 

generera företag långsiktiga fördelar (London & Higgott, 1997). Kohn (1993) menar att alla 

incitament eller betala-för-prestationssystem leder till att personalen blir mindre entusiastiska över 

sitt jobb. Tvetydigheten i det är att strategierna baseras på att belöna personalen för bättre 

prestationer är ämnade att vara ineffektiva. (Luthans & Stajkovic, 1999) Han menar på att människor 

kan ha svårt att acceptera detta då ”Gör detta och du kommer att få det” är en del strukturen i det 

amerikanska vardagslivet. Allt från guld stjärnor till godis ses som en frälsande kraft för individer har 

en tro på belöningar. Kohn (1993) förnekar dock inte att människor motiveras av belöningar men de 

motiverar människor endast på att få belöningar.  

 

Belöningar är som precis som straff manipulativa av två anledningar. Den första är att den inte skiljer 

sig speciellt mycket mellan "Gör detta och du får det" eller "Gör detta eller här är vad som kommer 

att hända dig." Även om belöningen i sig kan vara önskvärd är den beroende av att fullgöra villkoren 
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som någon annan har infört. Känslan av att vara kontrollerad kommer förr eller senare kännas 

bestraffande. Den andra anledningen är att om de anställda inte får belöningen som de hoppas på 

kommer de känna sig bestraffade. (Kohn, 1993) 

 

Forskning och erfarenhet visar på att kvalitet är beroende av samarbete på grund av utbyte av idéer 

samt att det främjar socialt stöd (Ibid.). Enligt Kohn (1993) och Scholtes kommer belöningar leda till 

att det värdefulla lagarbetet brister då det skapar intern konkurrens (Kohn, 1993 samt London & 

Higgott, 1997) Då om en handledare kommer med sanktioner leder till de anställda kommer se de 

som en polis och inte våga be om hjälp och de behöver det. (Kohn, 1993) 

 

När arbetstagarna erbjuds förmåner blir de mindre benägna att ta risker, utforska möjligheter eller 

försöka sig på en uppgift där det aktuella problemet är inte givet. Vilket medför att belöningar leder 

till att kreativiteten hos de anställda minskar. Som stöd för det har drygt 20 psykologiska studier 

gjorts som visar att fler individer började tänka på belöningar och därmed också föredrog lätta 

uppgifter. Det var inte lathet som var orsaken till det utan oro över vad de skulle få. (Ibid.) Företagen 

bör vara försiktiga med att använda sig av belöningar i form utav löneökningar och bonusar som 

betalas ut varje år på bestämda tider för det kan komma tider då organisationen inte kan öka lönen i 

samma takt som tidigare på grund av olönsamma perioder eller att den anställde inte presterar på 

samma nivå som tidigare. Det kan också vara negativt i den bemärkelsen att personalen börjar anse 

att de har rätt till det snarare än som en belöning. (Kirkland, 2009) 

 

Kohn (1993) rekommenderar arbetsgivaren att istället för att ge de anställda belöningar betala ut 

rättvisa löner för att sedan göra allt vad de kan för att få dem att glömma utbetalningarna. För 

monetära medel distraherar bara alla från frågor om kvalitet som innefattar val, samverkan och 

innehåll vilka är viktiga för företag. Valet handlar om att arbetarna skall vara delaktiga i 

beslutsfattandet om vad de ska göra. Samverkan bygger på att kunna effektivt tillsammans. Innehåll 

kopplas till arbetsuppgifterna för att arbetstagarna ska kunna göra ett bra jobb så behövs ett bra 

jobb. Desto mer arbetsgivarna får de anställda att fundera på hur mycket de kommer att tjäna desto 

mindre intresserade av sitt arbete blir det. En kraftfullare drivkraft än pengar är att få de anställda att 

älska det de gör.   
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4 Empiri 

I detta avsnitt kommer vi att presentera Volvo CE:s belöningar utifrån den intervju vi genomfört med 

Curt Bäckström samt resultaten vi fått fram genom enkäten till de anställda på företaget . I vår enkät 

till de anställda var det totalt 38 stycken som svarade av dessa var 22 tjänstemän och 16 

reparatörer/operatörer. De frågor som vi ställde till respondenterna har vart relevanta för att vi ska 

kunna besvara våra frågeställningar 

4.1 Volvo CE 
Volvo CE är ett globalt företag med tillverkning i alla världsdelar förutom Afrika. Sammanlagt finns 

det cirka 14 000 anställda varav 1 800 anställda på Volvo CE i Eskilstuna. Företaget tillverkar 

anläggningsmaskiner vilket innebär en stor blandning av produkter. Dock kan tre huvudprodukter 

urskiljas och de är: hjullastare, dumprar och grävmaskiner. I fabriken i Eskilstuna tillverkas 

komponenterna axlar och transmissioner med en sluttillverkning på andra orter. (Personlig intervju 

med Curt Bäckström) 

 

Curt Bäckström har arbetat på Volvo CE sedan 1981 och säger sig ha en blandad roll inom företaget. 

Dels arbetar han med löner och förmåner både inom Volvo CE men även centralt inom Volvo samt 

med förhandlings- och arbetsrättsfrågor jämte de fackliga organisationerna. Dels består hans 

arbetsuppgifter av ansvar för en marknadsregion, region Europa och inköp. (Ibid.) 

4.2 Syftet med belöningarna 
Syftet med belöningarna är i grunden enligt Bäckström att Volvo CE ska anses vara en attraktiv 

arbetsgivare på olika sätt. Tanken är att alla ska omfattas av belöningarna men Bäckström lyfter fram 

det faktum att då vi individer är i olika skeden i livet kommer vi att omfattas olika av dem. Alla kan 

tillexempel inte utnyttja den kompensationen som ges vid föräldraledighet. Däremot finns det de 

belöningar som alla kan ta del av och de är bland annat bolagsbonusen, vinstdelningen och 

företagspensionen. (Personlig intervju med Curt Bäckström) 

 

Enligt Bäckström finns det inget negativt att säga om de belöningssystem som företaget använder sig 

av kontra produktiviteten. Det positiva anser han vara att Volvo CE ses som en attraktivare 

arbetsgivare men har svårt att peka ut något specifikt som det allra bästa. Det motiverar han med att 

individer motiveras olika. För vissa är det viktigt med bonusen som delas ut medan vissa anser att det 

är viktigare att kunna teckna en billig barnförsäkring. (Ibid.) 

4.3 Yttre belöningar 
Bonus 

En av de yttre belöningarna som finns på Volvo CE är en bolagsbonus. Vid utfall kan den ge upp till 6 

procent av den anställdes årslön. Detta medför att de med en högre inkomst kommer att få ett högre 

utfall. Bonusen baseras på rörelseresultatet (operating income) och kassaflödet som redovisas 

kvartalsvis vilket innebär att de anställda kan komma åt resultatet via intranätet. Det skickas även ut 

till cheferna som kan redovisa hur de ligger till på avdelningsmötena. (Personlig intervju med Curt 

Bäckström) 
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Att bolagsbonusen är en förmån som gör verksamheten till en attraktiv arbetsgivare stämmer helt 

enligt 13 stycken och 15 stycken anser att det stämmer ganska bra, se diagram 1. Diagrammet visar 

att det finns anställda på företaget som inte vet om förmånen och i detta fall gäller det 

tjänstemännen. Ingen anser att frågan inte stämmer alls och endast två anser att det stämmer något.  

 

 

Vinstdelning 

De anställda belönas även genom en vinstdelning som kallas för Volvo Profit Sharing. Vinstdelningen 

är global och fördelas på antalet anställda. Det belopp som delas ut är beroende av uppnådda 

resultat dock finns ett maxbelopp på 550 miljoner kronor. Summan förvaltas av en stiftelse i fem år 

och delas sedan ut i form av aktier eller i en pensionsförsäkring. (Personlig intervju med Curt 

Bäckström) 

 

Som diagrammet, diagram 2, visar var det bara en av de tillfrågade reparatörerna/operatörerna som 

inte visste om vad Volvo Profit Sharing är. Dock visste alla tillfrågade tjänstemän om förmånen och 

12 stycken anser att det stämmer ganska bra att den gör företaget till en attraktiv arbetsgivare. 

Reparatörerna/operatörerna var inte lika säkra även om 6 stycken anser att det stämmer ganska bra 

så finns det även anställda som anser att det stämmer delvis, 3 stycken, och att det stämmer helt, 3 

stycken. Ingen av de tillfrågade avser att det inte stämmer alls. Totalt sätt visar diagrammet även att 

18 stycken av de 36 tillfrågade anser att förmånen gör Volvo CE till en attraktiv arbetsgivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Bolagsbonus 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 

Diagram 2: Volvo Profit Sharing 

(Källa Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning 
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Aktieoptioner 

Tjänsteårspremiering är en annan form av belöning. Den ges ut i form av 250 aktier i Volvo CE vid 25, 

35 och 45 års anställning. (Personlig intervju med Curt Bäckström) 

 

Som diagram 3 visar så anser totalt 11 stycken av de tillfrågade att det stämmer ganska bra att 

aktieutdelningen gör Volvo CE till en attraktiv arbetsgivare och 10 stycken av de tillfrågade menar på 

att det endast stämmer något. Enligt de tillfrågade tjänstemännen så anser 8 stycken att det 

stämmer något medan 6 stycken av reparatörer/operatörer anser att det stämmer ganska bra. 

Diagrammet visar att två tjänstemän inte visste om förmånen och att två tjänstemän anser att 

förmånen inte stämmer alls.  

 

 

 

Lön  

Bäckström anser att trots betydelsen av de extra belöningar som de anställda får så är det lönen som 

är den viktigaste moroten för de anställda. Han belyser vikten av kommunikation mellan chef och 

medarbetare, att chefen kan förklara och motivera den nya lönen på ett bra sätt så att det ska bli en 

drivkraft att prestera ännu bättre. Bäckström anser vidare att trots då en individ presterar bra eller 

medelmåttigt så kan de allra flesta prestera bättre vilket gör att det här kan ligga en stor 

motivationsbit. Det är även viktigt att diskutera lönenivå då det kan vara så att en anställd redan har 

en hög lön för den befattning den anställde har för närvarande. Då är det viktigt att förklara varför 

den nya löneökningen inte blir så hög även om prestationerna är oklanderliga. (Personlig intervju 

med Curt Bäckström) 

 

Enskilda individer kan belönas med en extra belöning i form av en engångsutbetalning om individen 

gjort en speciell insats av något slag. Skulle det handla om en långsiktig prestationsökning kan det 

resultera i en separat löneökning. Det kan vara så att nya arbetsuppgifter har tillförts en anställd 

vilket innebär ett större ansvarsområde utan att den anställde bytt befattning. (Ibid.) 

 

Diagram 3: Aktieutdelning 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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Att lönen skulle göra Volvo CE till en attraktiv arbetsgivare är det inte alla tillfrågade som anser och 

totalt tycker 12 stycken att det endast stämmer något och 9 stycken tycker att frågan stämmer 

delvis, se diagram 4. Även 4 stycken anser att frågan inte stämmer alls. Dock visar diagrammet att 

det finns anställda som anser att det stämmer helt att lönen är en viktig faktor när det gäller att vara 

en attraktiv arbetsgivare. För tjänstemännen anser 10 stycken att det stämmer något och 6 stycken 

anser att det stämmer delvis. Reparatörerna/operatörerna har mer jämna spridda svar och 4 stycken 

tycker det stämmer ganska bra, 3 stycken anser att det stämmer delvis samt 2 stycken anser att det 

stämmer något.  

 

 

4.4 Inre belöningar 
Vad gäller förekomsten av inre belöningar så anser Bäckström att det till stor del beror på cheferna 

agerar tillsammans med sina medarbetare och att det kan variera beroende på hur cheferna är. Då 

vissa chefer är mer spontana och drivande kring detta är andra mer faktainriktade och inte alls lika 

drivande av detta. Bäckström anser dock att både positiv och negativ feedback kommuniceras hela 

tiden. (Personlig intervju med Curt Bäckström) 

 

Den typ av verksamhet som bedrivs på Volvo CE med ständigt nya omvärldskrav kräver ständiga 

förändringar och nya organisationer vilket innebär att det finns stora möjligheter för individer att 

utvecklas inom företaget. Bäckström anser också att Volvo kan räknas som en stor intern 

arbetsmarknad vilket även det bidrar till möjligheter att utvecklas. När det gäller hur viktigt det är för 

en individ att kunna utvecklas tror Bäckström att det är väldigt individuellt då vissa utan tvekan åker 

till Tokyo i tre år med helt andra arbetsuppgifter än tidigare medan andra är nöjda med de 

arbetsuppgifter den har och inte har några behov alls av att byta. (Ibid.) 

 

Även vikten av att kunna ta egna initiativ tror Bäckström är individuellt och vad gäller möjligheten för 

de anställda att kunna ta egna initiativ säger Bäckström att det ser olika ut beroende på befattning. 

Medan vissa befattningar som tillexempel produktutvecklare kräver att individen tar egna initiativ så 

är möjligheterna inte lika stora för tillexempel reparatörerna/operatörerna som har en viss typ av 

arbetsuppgifter att fylla i första hand. Dock har även de möjligheter till det då arbetet med 

förbättringar sker på varje avdelning. Alla förväntas att delta till en bättre och effektivare arbetsplats. 

(Ibid.) 

Diagram 4: Lön 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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Att bli uppmärksammad av sin chef tror Bäckström kan vara viktigt för de anställda. Även då det finns 

individer som inte alls gillar tanken att få beröm offentligt tror han att alla vill få en återkoppling till 

de prestationer som utförs trots att det inte alltid är positivt. Av ett långsiktigt intresse kan det dock 

vara viktigt att veta vad som gjorts bra samt vad som behöver förbättras.  Ett medarbetarsamtal sker 

minst tre gånger per år. Då utförs en planläggning mellan chef och medarbetare där medarbetarnas 

förmågor och kunskaper bedöms gentemot de nyckelkunskaper som krävs inom respektive 

yrkesområde. Därefter lägger de gemensamt upp ett antal mål inom den befattning som innehas 

vilket kan variera stort beroende på just befattningen. Har det hänt mycket under året kan det hända 

att en halvårsavstämning är aktuell för att sätta upp nya mål. (Ibid.) 

 

Som diagram 5 nedan visar stämmer det helt att reparatörerna/operatörerna motiveras av att deras 

kunskaper utnyttjas, att de har meningsfulla uppgifter, att de trivs med sina arbetskamrater och att 

de kan utvecklas i sitt arbete. För denna befattningsgrupp stämmer det ganska bra att de motiveras 

av att få feedback och att de kan ta egna initiativ. Vidare anser de delvis motiverade av att bli 

uppmärksammad av chefen samt bli befordrad.  

 

Ett fåtal av de som svarat tycker att det inte stämmer alls att motivation ges om de kan bli 

befordrade och uppmärksammade av chefen och stämmer något att de motiveras av feedback, 

utveckling i arbetet och bli befordrad. 
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Diagram 5: Motivation hos reparatörer/operatörer 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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Tjänstemännen anser att de motiveras helt av att kunna utvecklas i arbetet, att få meningsfulla 

uppgifter, att trivas med arbetskamraterna och att kunna ta egna initiativ. Vidare anser de att det 

stämmer ganska bra att individerna motiveras av att deras kunskaper kan utnyttjas, att de blir 

uppmärksammade av chefen och att de får feedback i sitt arbete. Att bli befordrad ligger inte så högt 

i motivationen och vissa anser att det inte motiveras alls av det. Flera av deltagarna anser att egna 

initiativ, feedback, uppmärksammad av chefen, utvecklas i arbetet och bli befordrad endast stämmer 

något inpå vad de motiveras av, se diagram 6.  

 

 

I tabellen, tabell 1, nedan rangordnas motivationsfaktorerna efter vad de anställda anser vikigast. För 

tjänstemännen kommer meningsfulla arbetsuppgifter på första plats och när det gäller 

reparatörerna/operatörerna anser de att lönen är det som motiverar mest. För båda 

befattningsgrupperna ligger möjligheten att bli befordrad i botten. På andra plats är grupperna också 

överens om att möjligheten att utvecklas i sitt arbete ska komma men sedan skiljer sig åsikterna fram 

till sista platsen. 

 

Rangordning utifrån hur viktiga förmånerna är för att få de anställda 
motiverade till att prestera bättre där den översta är viktigast. 

Tjänstemän Reparatörer/Operatörer 

Meningsfulla arbetsuppgifter Lönen 

Utvecklas Utvecklas 

Lön Trivas med arbetskamrater 

Trivas med arbetskamrater Kunskaper utnyttjas 

Ta egna initiativ Meningsfulla uppgifter 

Feedback på egna prestationer Egna initiativ 
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Diagram 6: Motivation hos tjänstemännen 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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Kunskaper utnyttjas fullt ut Uppmärksammad av chefen 

Uppmärksammad av chefen Feedback på egna prestationer 

Befordran Befordran 
 

 

 

4.5 Förmåner 
Inom Volvo CE finns flera förmåner som de anställda får ta del av. Vi har valt att presentera de 

förmåner som är relevanta till den enkät vi gjort. (Personlig intervju med Curt Bäckström) 

 

Försäkringar 

Globalt inom Volvo CE finns diverse frivilliga försäkringar som ser olika ut för tjänstemännen och 

övriga anställda, som innefattas av bland annat operatörer och reparatörer. Tjänstemännen omfattas 

av fler frivilliga försäkringar vilket innebär ett större skydd än de övriga anställda. Volvo CE har även 

försäkringar som genom kollektivavtalet skyddar alla anställda. (Personlig intervju med Curt 

Bäckström) 

 

När det gäller frågan om de extra försäkringar som Volvo CE erbjuder gör verksamheten till en 

attraktiv arbetsgivare visar diagram 7 att de tillfrågade totalt sätt inte var helt eniga. De anser att 

frågan både stämmer delvis, 11 stycken, och stämmer ganska bra, 11 stycken. Vad det gäller 

tjänstemännen anser 7 stycken att frågan stämmer ganska bra och för reparatörerna/operatörerna 

stämmer frågan för 6 stycken delvis. De tillfrågade tjänstemännen har olika åsikter och spridda svar. 

Reparatörerna/operatörerna är eniga på två punkter dels att frågan inte stämmer alls och dels att 

alla visste om förmånen. Totalt 6 stycken av de tillfrågade anser att frågan stämmer helt och gör 

företaget till en attraktiv arbetsgivare. 

 

 

 

Tabell 1: Rangordning utifrån hur viktiga förmånerna är för att få individerna 

motiverade till att prestera bättre 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 

Diagram 7: Extra försäkringar 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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Pension 

Volvo CE erbjuder även en företagspension som de avtalat fram med facket. Pensionen är 

indexrelaterad och ger 512 kronor per månad under 2011. Verksamheten kan erbjuda en 

avgångspension vilket innebär att de anställda vid 62 års ålder kan gå i förtidspension och Volvo 

delpension som innebär arbetstidsminskning från 60 års ålder. Vid arbetstidsminskningen minskar 

lönen men Volvo CE står för den förlorade pensionen. (Personlig intervju med Curt Bäckström) 

 

Som diagram 8 visar så anser totalt 14 stycken att det stämmer ganska bra och 11 stycken anser att 

det stämmer delvis att företagspensionen gör verksamheten till en attraktiv arbetsgivare. Totalt visar 

diagrammet också att 5 av de tillfrågade anser att frågan stämmer helt. Av tjänstemännen så anser 

en att det inte stämmer alls och en vet inte om att förmånen finns samt 9 tillfrågade tjänstemännen 

anser att frågan stämmer ganska bra. För reparatörerna/operatörerna så anser 5 stycken att frågan 

stämmer delvis och lika många att frågan stämmer ganska bra.  

 

 

 

Föräldraledighet 

Inom Volvo CE erbjuds en kompletterande ersättning vid föräldraledighet. Förmånen innebär att den 

anställda får 10 procent av inkomsten i 150 dagar utöver det belopp som försäkringskassan betalar 

ut. Detta görs ur jämställdhets synpunkt för att alla kategorier ska vara intresserade av att vara 

föräldralediga. (Personlig intervju med Curt Bäckström) 

 

Att företaget erbjuder extra föräldrakompensation var inte alla tillfrågade medvetna om, se diagram 

9. Av de reparatörer/operatörer som visste om förmånen anser 5 stycken att det stämmer ganska 

bra att den gör Volvo CE till en attraktiv arbetsgivare. När det gäller tjänstemännen så är 6 stycken av 

samma åsikt som reparatörerna/operatörerna. Diagrammet nedan visar också att totalt 11 stycken 

tycker att det stämmer ganska bra att förmånen gör verksamheten till en attraktiv arbetsgivare. 

 

 

Diagram 8: Företagspension 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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Fritidsstudiebidrag 

Väljer en anställd att vidareutbilda sig i linje med företagets verksamhet finns en förmån som innebär 

ett bidrag till kurs och kurslitteratur. Dock får inte den anställde ett belopp högre än 15 procent av 

prisbasbeloppet. (Personlig intervju med Curt Bäckström) 

 

Som visas i diagram 10 så är fritidsstudiebidraget en förmån som 8 av de tillfrågade inte vet om. Av 

de som vet om förmånen tycker 6 stycken reparatörer/operatörer och 6 tjänstemän att det stämmer 

delvis att bidraget gör Volvo CE till en attraktiv arbetsgivare och ingen anser att frågan inte stämmer 

alls. I diagrammet kan läsas att svaren är spridda och endast en tjänsteman anser att det stämmer 

helt medan endast en reparatör/operatör anser att det stämmer ganska bra.  

 

 

 

Exempel på andra förmåner som finns lokalt på Volvo CE är: 

 Ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor. 

 Förskottssemester vid en nyanställning. 

 Rabatter, my benefits, hos ett antal affärer i Eskilstuna samt ett antal större affärskedjor 

(webhandel). 

Diagram 9: Föräldrakompensation 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 

Diagram 10: Fritidsstudiebidrag 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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 Fritidsanläggning på västkusten. 

 Personalrestaurang med förmånliga priser. 

 Kollektivavtalets förmåner. (Ibid.) 

 

Friskvårdsbidraget som kan ses i diagram 11 visar att alla tillfrågade vet om att förmånen finns och 

att alla på något sätt anser att den gör Volvo CE till en attraktiv arbetsgivare. Totalt sett anser 19 

stycken av de tillfrågade att frågan stämmer ganska bra och som diagrammet även visar så anser 10 

stycken att det stämmer helt. Av tjänstemännen så är det ingen som anser att det stämmer delvis 

och endast en av reparatörerna/operatörerna anser att det stämmer något.  

 

 

 

My benefits är olika rabatter som de anställda erbjuds (Personlig intervju med Curt Bäckström). Som 

diagrammet visar finns det personal som inte använder denna förmån alls och ingen av de tillfrågade 

anser att frågan stämmer helt, se diagram 12. För tjänstemännen så tycker 10 stycken att frågan 

stämmer delvis och för reparatörerna/operatörerna menar 5 stycken att det både stämmer delvis 

och inte stämmer alls. Det är inte heller många som anser att My benefits utnyttjas ganska bra. 

Diagram 11: Friskvårdsbidrag 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 

Diagram 12: Förmånsportalen My benefits 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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Kollektivavtalet som Volvo CE har innehåller förmåner till de anställda som ersättningar vid sjukdom, 

arbetsskada och pension(Curt Bäckström). 

 

I diagram 13 visas att 2 tjänstemän anser att det stämmer något och 4 stycken menar att det 

stämmer delvis att kollektivavtalets förmåner gör företaget till en attraktiv arbetsgivare. 5 

tjänstemän anser även att det stämmer helt. 8 av reparatörerna/operatörerna anser att frågan 

stämmer ganska bra och 7 stycken tycker att det stämmer delvis. Det är även 2 stycken som anser att 

det stämmer något samt lika många som anser att det stämmer helt. Ingen av de tillfrågade tycker 

att frågan inte stämmer alls och 2 av tjänstemännen hade ingen åsikt om dessa förmåner gör Volvo 

CE till en attraktiv arbetsgivare. 

 

 

På grund av företagets omfattning kommuniceras belöningarna via de enskilda cheferna vidare till 

medarbetarna. Det går även att finna information kring de förmåner som företaget erbjuder via 

intranätet. Har de anställda åsikter kring belöningarna kan de påverka det via de fackliga 

organisationerna men Bäckström säger även att kommer det en anställd med tankar kring detta 

kommer de givetvis att lyssna på vad den anställde har att säga. Däremot går de inte ut och frågar 

vad de tycker. (Personlig intervju med Curt Bäckström) 

 

Volvo CE har inte valt att på ett professionellt sätt undersöka vad de anställda anser om de förmåner 

som företaget erbjuder däremot utförs en attitydundersökning varje år där de stämmer av 

stämningen och engagemanget på företaget. Undersökningen utförs globalt vilket innebär att 

resultaten kan jämföras med varandra för att se hur företaget mår. Som följd av den årliga 

undersökningen sker aktivitetsplaner där varje avdelning får till uppgift att hitta ett par 

förbättringsområden att arbeta med till nästa undersökning i strävan att alltid bli bättre. (Ibid.) 

 

Enligt enkäten som vi skickat ut så motiverar Volvo CE:s förmåner de flesta till att göra ett bättre 

arbete, se diagram 14. Diagrammet visar att 14 stycken tycker att frågan stämmer ganska bra och 11 

stycken anser att den stämmer delvis. Det är ingen av de tillfrågade som går utan åsikt om frågan och 

endast en reparatör/operatör tycker att det inte stämmer alls. Två reparatörer/operatörer och 3 

tjänstemän har också svarat att frågan stämmer helt.  
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Diagram 13: Kollektivavtalets förmåner 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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Totalt

 

30 av de tillfrågade är medvetna om de förmåner som Volvo CE erbjuder och som diagram 15 nedan 

visar är det endast tjänstemän som inte har informationen om förmånerna. Vidare går det i diagram 

16 att utläsa att 12 tillfrågade reparatörer/operatörer samt 18 tjänstemän anser sig ha nytta av 

företagets förmåner. Diagrammet längst ner, diagram 17, visar dock att alla inte tycker att 

förmånerna är rättvisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 14: Förmånerna ger motivation till att göra ett bättre arbete? 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 

Diagram 15: Medvetenhet angående Volvo 

CE:s förmåner 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen 

bearbetning) 

Diagram 16: Nytta av förmånerna 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & 

egen bearbetning) 

Diagram 17: Är befintliga förmåner rättvisa? 

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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På frågan om de anställda anser att de har nytta av de förmåner som företaget erbjuder så var den 

en klar majoritet som ansåg sig ha det. Dock fanns det vissa som inte ansåg sig ha nytta av alla 

förmånerna utan att vissa används mer frekvent än andra. Anställda hade även svårigheter att ta sig 

in på förmånsportalen My benefits och önskade att det var mer lättillgängligt. Genomgående 

uppskattades rabatterna och friskvårdsbidraget dock eftertraktades tydligare kommunikation kring 

vilka förmåner som erbjuds då vissa anställda var osäkra på vad som faktiskt erbjuds. 

 

I tabell 2 nedan rangordnas förmånerna efter hur viktiga deltagarna i enkäten anser att de är. För alla 

tillfrågade så är det bolagsbonusen som motiverar mest. Även friskvårdsbidraget ligger högt hos båda 

befattningsgrupperna.  Förmåner som inte är lika motiverande för båda befattningsgrupperna är 

fritidsstudiebidraget och föräldrakompensationen. Tjänstemännen anser att den förmånen som 

motiverar minst är aktieutdelningen.  

 

Rangordning av förmånerna utifrån hur viktiga de är där den översta är den viktigaste. 

Tjänstemän Reparatörer/Operatörer 

Bolagsbonusen Bolagsbonusen 

Volvo Profit Sharing Friskvårdsbidrag 

Friskvårdsbidrag Förmånliga extra försäkringar 

Volvo företagspension Kollektivavtalets förmåner 

Kollektivavtalets förmåner Aktieutdelning vid 25, 35, 45 års tjänstgöring 

Förmånliga extra försäkringar Volvo Profit Sharing 

Föräldrakompensation Volvo företagspension 

Fritidsstudiebidrag Föräldrakompensation 

Aktieutdelningen vid 25, 35, 45 års tjänstgöring Fritidsstudiebidrag 

 

 

Vi frågade även om det fanns ytterligare förmåner som de anställda ansåg skulle öka deras 

motivation till att prestera bättre. Nedan ges de förslag som de hade: 

 Att ha möjligheten att arbeta på distans 

 Att ha möjlighet att träna på arbetstid med ersättning 1 gång i veckan 

 Gratis mobilt bredband, smartphones inkluderat 

 Bättre arbetsmiljö med modernare lokaler 

 Bättre friskvårdsanläggning 

 Bonus grundad på enklare parametrar exempelvis vinst, vinstmarginal och kassaflöde som 

alla kan vara med och påverka. Även önskemål om att högre än 6 procent av totala summan 

ska kunna delas ut samt långsiktigt 5 till 10 års rullande medel för att få bort 

suboptimeringar.  

 Mer semester 

 Tjänstebil 

 Fruktkorg 

 Bättre ersättning vid förtidspension 

 Ökning av nybilsrabatten men även rabatt på begagnade bilar 

 Mer delaktighet i vissa frågor. 

 Mer utbildning externt/internt inom ”sitt” område.  

Tabell 2: Rangordning av hur viktiga förmånerna är.  

(Källa: Enkät till Volvo CE:s anställda & egen bearbetning) 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer referensramen att kopplas samman med empirin.  

5.1 Syfte med belöningarna 
Enligt Jäghult (2005) använder sig alla företag av någon form av belöningssystem. Syftet med att 

använda sig av belöningar är enligt Olwig et al., (2008) att påverka mottagaren, både genom att 

skapa en motivation och för att vara en attraktiv arbetsgivare. På Volvo CE i Eskilstuna använder de 

begreppet förmåner istället för belöningar och enligt Bäckström är syftet överensstämmande med 

teorin det vill säga att skapa motivation men framförallt att betraktas som en attraktiv arbetsgivare.  

Trots det visste företaget inte riktigt vad de anställda motiveras av.  Vi tror att även om omfattande 

undersökning angående motivation skulle utföras kompletterat med de attitydundersökningar som 

utförs att det kan vara svårt att hitta lösningar som ska passa för alla. Då företaget erbjuder flera 

olika förmåner räknar de antagligen med att det ska finnas något för alla att utnyttja. Vi tror dock att 

förmånerna kan ha en större betydelse för huruvida de anställda ser företaget som en attraktiv 

arbetsgivare än att anses vara motiverande då alla individer inte motiveras av yttre belöningar.  

 

5.2 Grunder för belöning 
Arvidsson (2008) säger att de vanligaste grunderna för belöningar är de finansiella måtten. Vad gäller 

vinstdelningen på Volvo CE, Volvo Profit Sharing, så är summan som delas ut beroende av det 

resultat som uppnås och även företagets Bolagsbonus är baserad på finansiella grunder i form av 

kassaflödet och rörelseresultat. Bland resterande förmåner fanns inget samband mellan finansiella 

mått och själva belöningen 

 

Arvidsson (2008) säger vidare att belöningarna kan grunda sig på individuella eller grupprestationer. 

De förmåner som Volvo CE använder sig av och kan kopplas till att vara gruppbaserade är 

vinstdelningen och bonusen då de dock inte riktar sig enbart på vad en mindre grupp presterat utan 

är beroende av hur hela företaget presterat. De övriga förmånerna är individuella och ett exempel på 

det är att då en anställd presterat utöver det vanliga kan individen få en extra belöning i form av en 

engångsutbetalning.  

5.3 Former för belöningar 
Bäckström tror att det är individuellt vilka belöningar som är mest motiverande, om de är de yttre 

eller de inre. Volvo CE erbjuder flera yttre belöningar såsom vinstdelning, bonus och aktieutdelning. 

Förekomsten av inre belöningar däremot är Bäckström osäker på då han anser att det till stor del 

beror på cheferna och hur de agerar med de anställda. Det kan se olika ut beroende på avdelning då 

vissa chefer enligt Bäckström är mer drivande kring detta. Dock vet han av egen erfarenhet att alla 

inte motiveras av de inre belöningarna. Att få offentligt beröm kan för vissa orsaka mer stress än 

motivation och inte heller alla strävar efter att bli befordrad då de uppgifter som utförs i dagsläget är 

tillräckligt tillfredställande. Detta kan kopplas till den kritik som Hertzberg riktat mot 

belöningssystemen och att det inte finns en modell som fungerar för alla. För vissa är det 

motiverande med intellektuella utmaningar medan andra som även Bäckström konstaterat orsakar 

de en stress hos individen.  
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5.3.1 Yttre belöningar 

Bonus 

Enligt Olwig et al. (2002) används bonus för att företag vill skapa en tydlig koppling mellan företagets 

affärsmål/ resultat och den anställdas lön. Då företaget uppfyller vissa mål kan en bonus delas ut 

antingen individuellt eller gruppbaserat. Enligt Kirkland (2009) bör företagen vara försiktiga med att 

använda sig av bonusar som betalas ut varje år på bestämda tider då de anställda ser det som en 

rättighet snarare än en belöning. Volvo CE har en bolagsbonus kopplad till företagets rörelseresultat 

och kassaflöde som kan motsvara upp till 6 procent av individens årslön. Av de tillfrågade ansåg 

majoriteten att bolagsbonusen gör företaget till en attraktivare arbetsgivare dock var det en som inte 

visste om förmånen. Båda befattningsgrupper rangordnade den förmånen som den viktigaste.  

 

Vikten av bonusen tror vi kan bero på att de allra flesta, trots ökningen av inre belöningar, 

fortfarande motiveras av pengar. Bolagsbonusen som Volvo CE erbjuder genererar en extra 

ersättning vilket vi tror är en av anledningarna till att denna förmån värderas högst. Dock är vi inte 

helt övertygade om att bonusen gör att de anställda vill prestera för att åter uppnå belöningsstadiet 

då bonusen kommer varje år. Vi tror att den för vissa anställda ses som en självklarhet och inte en 

förmån. Som enkäten antydde så vet inte alla på företaget om att bonusen finns även och vi tror att 

de anställda vet att pengarna kommer varje år men däremot tror vi inte att de ser den som förmån 

och av den anledningen inte vet om att den finns.  

 

Aktieoptioner 

Den aktieutdelning som Volvo CE erbjuder vid längre tids anställning anser majoriteten av tjänstemän 

att det enbart stämmer något vid frågan om det gör företaget till en attraktiv arbetsgivare. Vid en 

rangordning hamnade den på sista plats. Hos reparatörer/operatörer anser majoriteten att det 

stämmer ganska bra. Tjänstemännen ansåg att den aktieutdelning som sker vid länge tids anställning 

var mindre värdefull. Vi tror att det kan bero på att det ligger så långt fram i tiden. För tillexempel en 

nyrekryterad kan det vara svårt att se värdet i en förmån som erbjuds om 25 år men även för en som 

vart anställd i företaget i flera år kan det kännas för långt bort för att anses vara värdefull.  

 

Vinstandelsstiftelser 

Volvo har en vinstdelning som de benämner Volvo Profit Sharing som är global för hela företaget. 

Beloppet beror på hur företagets resultat sett ut. Vid vinstdelningen var det totalt 27 som ansåg att 

det stämde ganska bra eller stämde helt på frågan om det gör Volvo CE till en attraktiv arbetsgivare. 

Vid en rangordning hamnade vinstdelningen på en andra plats hos tjänstemännen. 

Reparatörer/operatörer värderade inte förmånen lika högt då den hamnade på en sjätteplats. Att 

reparatörer/operatörer inte värderar vinstdelningen lika högt som tjänstemännen tror vi kan bero på 

att det kan vara svårt att se värdet av belöningen då den kan tas ut först efter 5 år.  

 

 Lön 

Enligt Arvidsson (2008) anses lönen fortfarande vara den faktor som betraktas vara den främsta 

motivationsfaktorn. Thomas (2009) påstår däremot att trots då lönen är en viktig faktor för att 

acceptera ett jobberbjudande så är det de inre belöningarna som har en större betydelse för den 

dagliga motivationen. Även Bäckström anser att lönen är den viktigaste faktorn för de anställda och 
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att det är viktigt att cheferna förklarar och motiverar lönen för att den ska fungera som en drivkraft 

för den anställda att prestera ännu bättre. Majoriteten av de tillfrågade tjänstemännen ansåg att den 

lön de tillhandahåller inte gör Volvo CE till en attraktiv arbetsgivare. Reparatörernas/operatörernas 

svar är däremot mer spritt dock går det att urskilja att majoriteten, även om den är knapp, tycker att 

lönen gör Volvo CE till attraktiv arbetsgivare. De anställda fick även rangorda de faktorerna som var 

viktiga för deras motivation att prestera bättre och av den framgick det att lönen var den viktigaste 

faktorn för operatörerna/reparatörerna och det var den tredje viktigaste faktorn för tjänstemännen.   

 

Det var intressant att se att lönen fortfarande har så stor betydelse då de flesta teorier menar att 

även lönen mer och mer ersätts av de inre belöningarna. Vi tror att lönen alltid kommer att vara en 

viktig motivationsfaktor då det är en förutsättning för individer att leva samt då det är den faktor 

som har en direkt koppling till de prestationer som utförs. Dock tror vi att det finns en gräns för hur 

länge individer motiveras av pengar. Vi tror att en individ med en högre inkomst inte kommer att 

värdera en löneökning på samma sätt som en individ med en lägre inkomst då en löneökning för den 

individen kommer att ha en större betydelse. Det vi fann intressant var att trots betydelse av lönen 

ansåg inte tjänstemännen att lönen var en bidragande faktor till att betrakta Volvo CE som en 

attraktivare arbetsgivare. Vad gällde reparatörer/operatörer så var åsikterna mer spridda. Är det så 

att individer anser att de inte har en rimlig lön i förhållande till vad som presteras behöver antagligen 

företaget vara mer tydlig vid medarbetarsamtalen angående lönen och varför individen har den 

aktuella lönen. Vi tror inte att löneökningar kommer att lösa problemet utan det viktigaste tror vi är 

att vara tydligt mot de anställda vilket kan leda till en ökad förståelse angående lön.  

5.3.2 Inre belöningar 

Att belöna anställda med inre belöningar ansåg Bäckström till stor del var upp till cheferna. Det 

faktum att alla individer är olika innefattar även chefer vilket kan leda till att chefer som själva inte 

tror på de inre belöningarna inte heller ger sina medarbetare de belöningarna. Även om en det inte 

går att förändra vad en individ har för åsikter kring detta anser vi att det kan vara av betydelse att 

uppmuntra vissa chefer till att bli bättre på att ge tillexempel feedback och uppmuntran då 

majoriteten av de tillfrågade ansåg att de inre belöningarna hade en stor betydelse på motivationen.  

 

Det fanns en inre belöning som Bäckström tror sig var viktig för samtliga anställda och det var att bli 

uppmärksammad av chefen samt att få feedback. Oavsett om det är positivt eller negativt anser han 

att individer alltid vill ha en återkoppling till det den presterar. På frågan hur viktigt det är att få 

feedback svarade majoriteten av tjänstemännen och reparatörer/operatörer att det stämmer ganska 

bra. Däremot vad gäller hur viktigt det är för motivationen hamnade det högre upp i rangordningen 

hos tjänstemännen än hos reparatörer/operatörer där det hamnar näst sist.  Att bli uppmärksammad 

av sin chef hade större påverkan på motivationen hos reparatörer/operatörer än hos tjänstemännen 

dock hamnar även den belöningen bland de lägst motiverande. Vid frågan hur viktigt det är anser 

majoriteten av tjänstemännen att det stämmer ganska bra medan hos de övriga är spridda svar, dock 

med en majoritet på stämmer delvis.  

 

Thomas (2009) lägger stor vikt på fyra inre belöningar och den första, är att de arbetsuppgifter som 

utförs känns meningsfulla. Utifrån de svar vi fått från enkäterna kan vi se att tjänstemännen tycker 

att meningsfulla arbetsuppgifter är den viktigaste faktorn vad gäller att känna sig motiverad och 

prestera bättre och reparatörer/operatörer anser att det hamnar på en femteplats av de nio 
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belöningar som anses viktiga vad gäller att bli motiverad till att prestera bättre. Att det var viktigt för 

tjänstemännen tror vi beror på att de allra flesta individer vill känna att det arbete som utförs faktiskt 

bidrar till något. Saknas koppling mellan prestationen och verksamhetens mål tror vi att det kan bidra 

till en minska motivation då individen inte ser värdet av prestationerna. Att reparatörer/operatörer 

inte rangordnade det lika högt tror vi kan bero på att deras arbetsuppgifter är mer förutbestämda än 

för tillexempel en tjänsteman som arbetar med produktutveckling. Vi tror vidare att detta bidrar till 

mindre förväntningar på arbetsuppgifterna och därför inte har lika stor betydelse.   

 

Att den anställde har möjlighet att ta egna initiativ är ytterligare en inre belöning Thomas (2009) 

anser viktig. Enligt Bäckström ser det olika ut beroende på vilken befattning den anställde har då 

reparatörer/operatörer inte har lika stor möjlighet till det som produktutvecklarna. Av de tjänstemän 

som svarat på frågan om de motiveras av att ta egna initiativ så har majoriteten svarat att de det 

stämmer ganska bra eller stämmer helt och av reparatörerna/operatörerna svarade majoriteten att 

det stämmer ganska bra eller stämmer helt. Dock när de har rangordnat vilka faktorer som är viktiga 

vad gäller att bli motiverad till att prestera bättre har belöningen rangordnats som femte viktigaste 

av tjänstemännen och sjätte viktigast av reparatörerna/operatörerna utav sammanlagt nio olika 

belöningar. Utifrån detta kan vi se att denna form av inre belöning anses viktigare hos tjänstemännen 

än hos de övriga. Det kan kopplas till det Thomas säger angående arbeten som består av mer rutin, 

vilket är fallet för reparatörerna/montörerna, och att de inte har samma möjligheter till denna typ av 

belöning. På tjänstemannasidan är arbetet inte lika styrt vilket kan leda till att ta egna initiativ anses 

vara mer motiverande.     

 

Den tredje inre belöningen som Thomas (2009) anser viktig är känslan av kompetens, att den 

anställde känner att den hanterar arbetsuppgifterna väl. Hur viktigt detta är för de anställda kan 

kopplas till de svar vi fick på frågan jag anser att mina kunskaper utnyttjas fullt ut? Även då de flesta 

svarat stämmer ganska bra och stämmer helt så går det att se vissa skillnader mellan 

befattningsgrupperna. Det är reparatörer/operatörer som anser att deras kunskaper utnyttjas mer 

än vad tjänstemännen anser. Även vad gäller hur viktigt det är för motivationen att få utnyttja sina 

kunskaper rangordnas det högre hos reparatörer/operatörer.  

 

Den sista belöningen som Thomas (2009) lägger stor vikt kring är känslan av framsteg. Även Maslow 

tar upp detta som en punkt inom behovsteorin i form av behovet av erkännande som status och 

prestige. Denna belöning kan kopplas till att bli befordrad vilket enligt de svar vi fick inte ansågs vara 

av större vikt oavsett befattning. När vi bad de anställda att rangordna vilka faktorer som bidrar till 

en ökad motivation så hamnade denna belöning på sista plats hos båda grupper. Att möjligheten att 

bli befordra placerades så lågt tror vi kan bero på att alla inte trivs med de uppgifter en befordran för 

med sig. De inre belöningarna är mer personliga vilket innebär att det kräver att individer besitter 

vissa egenskaper för att bli motiverad av dem. För att bli befordrad kan det krävas att individen 

snabbt måste fatta egna beslut men det krävs även att individen behöver ta mer ansvar vilket inte är 

motiverande för alla.  

 

McClelland:s teori beskriver tre olika behov och en utav dem är behov av samhörighet. Behovet 

bygger på att alla individer vill har samhörighet med andra människor och detta är kopplat med ett 

av de stegen i Maslow:s behovsteori som benämns som sociala behov. Herzberg som bedrivit 

forskning som tillhör den behovsteoretiska traditionen och skildrar trivseln på arbetsplatsen som en 
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funktion av de uppfyllda behoven. De anställda fick svara på frågan hur viktigt det är att trivas med 

sina arbetskamrater och det visade sig att av de tillfrågade ansåg 33 anställda att det stämmer 

ganska bra eller stämmer helt. Då de fick rangordna utifrån hur viktiga de är för motivationen att 

prestera bättre så rangordnades den på tredje plats av reparatörerna/operatörerna och på fjärde 

plats av tjänstemännen. Vi tror att trivsel på arbetsplatsen rangordnas högt på grund av all den tid 

som faktiskt spenderas på en arbetsplats. Omringas en anställd av medarbetare som tillexempel 

uppmuntrar, hjälper till vid behov men även kommer med konstruktiv kritik tror vi att det kan bidra 

till en ökad motivation oavsett om arbetsuppgifterna i sig känns motiverande.  

 

McClelland teori beskriver bland annat behovet av prestation. De bygger på att individer vill prestera 

ännu bättre.  Det är viktigt för prestationsindivider att finna nya lösningar, utvecklas, ta personligt 

ansvar och ställa höga krav på sig själva. Detta är nära sammankopplat med Maslow:s behov om 

självförverkligande som kan öka med möjligheten att utvecklas och få ta eget ansvar i verksamheten. 

Bäckström beskriver att Volvo CE:s verksamhet kräver ständiga förändringar då de ställs inför ny 

omvärldskrav och därför finns det stora möjligheter för individerna att utvecklas i företaget. Han 

menar också att då det finns en intern arbetsmarknad leder det till nya utvecklingsmöjligheter. På 

frågan om hur viktigt det är för de anställda att utvecklas i arbetet framgick det att 32 anställda 

tyckte det stämde ganska bra eller stämde helt. Både befattningsgrupper rangordnade den som 

andra viktigaste faktorn vad gäller motivation att prestera bättre. Att det värderades högt tror vi kan 

bero på att många individer drivs av nya utmaningar. Att utföra samma arbete dagligen kan skapa en 

tristess, ställs de anställda däremot inför nya utmaningar kan det skapa en motivation hos individen 

att genomföra uppdraget på bästa sätt. Uppnås det önskade resultatet kan det vara stärkande för 

individen som då känner sig ännu mer motiverad att ta sig an nästa utmaning.  

5.3.3 Förmåner 

Syftet med att ge anställda förmåner är öka trivseln, förstärka gemenskapen och stärka de anställdas 

hälsa. Enligt Lundén och Nygren (2004) ges förmåner enbart utifrån ett företagsekonomiskt syfte och 

inte för att de anställda ska berikas personligen. Kohn (1993) menar på att hos arbetstagare som 

erbjuds förmåner minskar kreativiteten då de blir mindre benägna att utforska möjligheter. Volvo CE 

har många förmåner vilka de flesta omfattas av och enligt Bäckström så finns det någon förmån som 

passar de flesta. De anställda fick svara på frågan om Volvo CE:s förmåner motiverar de till att göra 

ett bättre arbete.  6 anställda ansåg att det inte stämde alls eller stämde något, 11 anställda svarade 

stämde delvis och 19 av de tillfrågade tycker att det stämde ganska bra eller stämde helt. Vilket 

innebär att majoriteten är nöjda med de förmåner som företaget har. 

 

Thomas (2009) och Kirkland (2009) säger att andra sätt att belöna sina anställda på än bara 

materiella kan vara förmåner som hälsovård, livförsäkringar och pension som ofta uppskattas högt. 

Bäckström beskriver att de globalt inom Volvo CE erbjuder diverse frivilliga försäkringar utöver de 

försäkringar som genom kollektivavtalet skyddar de anställda. De anställda kan även få ett bidrag om 

de väljer att vidareutbilda i linje med företagets verksamhet. Vid frågan om de extra försäkringarna 

som företaget erbjuder gör företaget till en attraktivare arbetsgivare ansåg 17 anställda att de 

stämde ganska bra eller stämde helt, 11 anställda att det stämde delvis, 7 att det stämde inte alls 

eller stämde något och en anställd visste inte om förmånen. Rangordnad som den tredje viktigaste 

förmånen av operatörerna/reparatörerna och sjätte viktigaste förmånen av tjänstemännen. Att det 

skiljer sig mellan de lika befattningsgrupperna tror vi beror på försäkringarna inte ser lika ut för de 
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båda befattningsgrupperna. Dock tycker vi att tjänstemännen som har fler försäkringar bör anse det 

viktigare och vi ställer oss frågan om det kan ha att göra med att de inte ser sitt arbete lika 

”olycksdrabbat” som reparatörernas/operatörernas. Som enkäten visade så tycker tjänstemännen i 

större utsträckning att extra försäkringarna gör verksamheten till en attraktiv arbetsgivare och 

reparatörerna/operatörerna hade för de flesta steget lägre på frågan. Vi tror att förmånen i sig inte 

gör företaget till en mer attraktiv arbetsgivare då försäkringar, enligt oss, ofta finns på förtagen idag. 

Dock tror vi att reparatörerna/operatörerna klassar förmånen högre eftersom de skyddar vid 

tillexempel olycksfall.  

 

Enligt Kirkland (2009) är friskvårdsbidrag och pension två förmåner som de allra flesta individer 

värderar högt. Då vi frågade de anställda vad de anser om det friskvårdsbidrag som företaget 

erbjuder gör dem till en attraktiv arbetsgivare svarade 29 anställda att det stämde ganska bra eller 

stämde helt vilket även stämmer överens med teorin. Detta syns även vid rangordningen där 

förmånen hamnade på tredje plats hos tjänstemännen och en andra plats hos 

reparatörer/operatörer. Detta tror vi beror på att individer idag är måna om sin hälsa och att de ser 

det positivt att arbetsplatsen kan bidra med att uppnå detta. Vad gäller Volvo företagspension ansåg 

den totala majoriteten som vid friskvårdsbidraget att det stämmer ganska bra däremot fanns det 

olikheter i vad de olika befattningarna ansåg. Hos tjänstemännen valde majoriteten stämmer ganska 

bra medan hos reparatörer/montörer var det lika många som ansåg det stämma delvis som ganska 

bra. Skillnaderna syns även vid en rangordning där förmånen hamnar högre upp hos tjänstemännen 

än reparatörerna/operatörerna.   Anledningen till att inte alla ser värdet av förmånen tror vi kan bero 

på att det kan vara svårt att se värdet nu då även denna förmån ligger längre fram i tiden eller så 

anser de att det är tillräckligt med den pension som redan finns.  

 

Vid frågan om den extra ersättning som ges vid föräldraledighet var de båda befattningsgrupperna 

överens och majoriteten av tjänstemännen och reparatörer/operatörer ansåg att det stämde ganska 

bra. Vid rangordning hamnade förmånen på en sjunde respektive åttonde plats. Dock var det flertalet 

som inte visste att denna förmån erbjöds. Att den inte värderades högre tror vi beror på att den 

anställde måste vara i det livsstadiet för att kunna utnyttja föräldrakompensationen vilket inte alla är. 

Har den tiden passerat är det förståligt att individen själv inte uppskattar förmånen däremot kan vi 

ändå tycka att den gör Volvo CE till en attraktiv arbetsgivare då det kan vara till stor hjälp för de som 

kan utnyttja den.  

 

På frågan om de anställda tyckte att kollektivavtalets förmåner avseende ersättningar vid sjukdom, 

arbetsskada och pension gör Volvo till en attraktivare arbetsgivare svarade 10 anställda att stämde 

något, 11 att det stämde delvis, 14 ansåg att det stämde ganska bra eller stämde helt samt 2 av de 

tillfrågade visste inte om förmånen. Rangordnad som den fjärde viktigaste förmånen av 

reparatörerna/operatörerna och femte viktigaste av tjänstemännen. Detta tror vi kan bero på att det 

är viktigt för de anställda att känna sig trygga om det skulle hända de något.  

 

Om fritidsstudiebidraget gör Volvo till en attraktiv arbetsgivare var det 6 av de tillfrågade som ansåg 

att det stämde något, 12 ansåg att det stämde delvis, 9 att det stämde ganska bra eller stämde helt 

samt var det 8 av de tillfrågade som inte var medvetna om förmånen. Rangordnad som minst viktiga 

förmån av reparatörerna/operatörerna och som näst minst viktiga av tjänstemännen. 

Fritidsstudiebidraget trodde vi skulle värderas högre då enkäten visade att det var viktigt att kunna 
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utvecklas inom arbetet. Orsaker kan vara att inte många väljer att studera på sin fritid vid sidan av en 

heltidsanställning då det kan vara för påfrestande tidmässigt samt ekonomiskt om det innebär att 

individen måste gå ner i timmar. Att utvecklas i sitt arbete kan betyda mer än att studera, det kan 

tillexempel vara så att internutbildningar är mer lockande. Det kan även ha ett samband med att alla 

anställda inte visste om att det fanns eller mer exakt vet vad det innebär. 

 

Volvo CE:s anställda har rabatter på ett antal affärer i Eskilstuna samt ett antal större affärskedjor 

(webhandel) som de kommer åt via förmånsportalen My Benefits. Vi ställde därför frågan om de 

utnyttjar dessa rabatter? Majoriteten av de anställda som svarade på enkäten har aldrig utnyttjat 

dessa rabatter och om så skett enbart vid enstaka tillfällen. Det visade sig att det för flera anställda 

uppstått problem då de besökt sidan. Det tror vi kan bidra till att rabatterna inte utnyttjas fullt ut 

samt tror vi det kan bero på att det inte finns ett intresse av att ta reda på vad för rabatter som finns.  

5.4 Mottagare av belöningar 
Enligt Jäghult (2005) är det viktigt att klargöra vilka som ska omfattas av belöningarna när ett företag 

väljer att implementera ett belöningssystem. Omfattas inte alla anställda av belöningarna är det 

viktigt att kommunicera ut vilka prestationer som är önskvärda samt varför bara vissa omfattas av 

belöningarna. Enligt Bäckström kommuniceras belöningarna via de enskilda cheferna men också via 

företagets intranät. Volvo CE har till största del belöningar i form av förmåner som alla omfattas av 

men dock kan de ge ut engångsbetalningar för önskvärda prestationer. Vi frågade de anställda om de 

var medvetna om vilka förmåner som finns och det framgick att totalt 5 anställda inte var medvetna 

om alla de förmåner som Volvo erbjuder. Ett fåtal anställda visste inte om följande förmåner: 

aktieutdelningen, vinstdelningen, bolagsbonusen, kollektivavtalets förmåner eller Volvo CE:s 

företagspension. Ett flertal individer visste inte om fritidsstudiebidraget eller den kompensation som 

ges vid föräldraledighet.  
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6 Slutsats 
 

I inledningen formulerades tre forskningsfrågor och i detta avsnitt kommer vi att redogöra för 

de slutsatser vi kommit fram till utifrån svaren på enkäterna och intervjun med Bäckström. 

 

Vet de anställda om alla de förmåner som företaget erbjuder? 

Det framgick att 30 av de tillfrågade visste om vilka förmåner som erbjöds. Dock fanns det två 

förmåner som 8 respektive 9 anställda inte visste om och de var fritidsstudiebidraget och den extra 

föräldrakompensationen. Då syftet med förmånerna är att motivera och betraktas som en attraktiv 

arbetsgivare anser vi att det är en självklarhet att de anställda vet om vad för slags förmåner som 

finns. Att kommunicera ut detta via intranät och chefer visade sig inte vara tillräckligt, det behövs 

kompletterande kanaler för att nå ut till alla anställda. Vid nyrekryteringar skulle det kunna betonas 

starkare men även via tydligare information för de som redan är anställda inom företaget. Vi tror att 

de kanaler som företaget idag använder är de som är lämpligast men vi tror också att cheferna måste 

betona förmånerna tydligare för att nå ut till alla. Dessutom tror vi att det kan vara en idé att vid 

tillexempel medarbetarsamtalen ta upp förmånerna enskilt med varje individ och då ifrågasätta om 

den anställde vet om de förmåner som företaget erbjuder. På så sätt kan företaget nå ut till alla och 

även få koll på om de anställda har informationen. 

 

Gör dessa förmåner Volvo CE till en mer attraktiv arbetsgivare enligt de anställda? 

Trots att alla på företaget inte vet om att förmånerna finns så upplever de tillfrågade att förmånerna 

gör Volvo CE till en attraktiv arbetsgivare. De flesta av de vi frågat i de båda befattningsgrupperna 

anser sig på något sätt ha nytta av förmånerna och de flesta anser även att förmånerna är rättvisa. Vi 

tror att företaget med en tydligare kommunikation och betoning på vilka förmåner som 

verksamheten erbjuder skulle göra att de anställdas frågetecken minskas och vi tror att fler skulle 

kunna uppskatta förmånerna. Förmånerna idag är anpassade till olika människor och alla kan på 

något sätt ta del av någon men de bör få information för att veta att tillexempel bolagsbonusen inte 

bara betyder extra pengar utan att de faktiskt hänt något för att de anställda ska få ut den. De 

förmånerna som ansågs mest värdefulla var bolagsbonusen och friskvårdsbidraget oavsett 

befattning. För tjänstemän var även vinstdelningen viktig medan reparatörer/operatörer värdesatte 

de extra försäkringarna högre.  

 

Vilka faktorer anses viktigast för att de anställda ska motiveras till att prestera bättre? 

Bland de tre viktigaste faktorerna för motivationen till att prestera bättre hamnade lönen och 

möjligheten att utvecklas och meningsfulla arbetsuppgifter hos tjänstemännen.  

Reparatörer/operatörer värderade lön, möjligheten att utvecklas samt trivas med medarbetarna 

högst.  

6.1 Fortsatt forskning 
Exempel på vidare forskning som skulle vara av intresse är en mer djupgående studie angående de 

inre och yttre belöningarnas påverkan på individens motivation då forskare inom området verkar 

vara samstämmiga angående en minskad betydelse av de yttre belöningarna, att se hur väl det 

faktiskt stämmer överens med verkligheten då våra enkäter visade att de yttre än idag spelar en stor 

roll. En annan fortsatt forskning skulle kunna vara att studera en bransch eller dylikt för att se om 

teorierna angående motivation faktiskt stämmer. Som vi har fått bilden så gjorde teorierna de i dem 
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flesta fall på Volvo men utifrån det går det inte att dra en generell slutsats vilket vi skulle tycka vara 

intressant.   
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Bilaga 1: Personlig intervju med Curt Bäckström 

Företaget 

1. Kan Ni berätta om ert arbete? Befattning? Hur länge har Ni vart anställd? Hur många 

anställda arbetar under dig? 

 

2. Kan Ni berätta kort om företaget? Vad gör ni? Hur ser organisationen ut? Hur många 

anställda finns det? 

Belöningssystem 

1. Kan du berätta lite kort om vilka belöningssystem har Ni på Volvo CE? Hur, när och varför 

delas de ut? Vad baseras de på? Förhållande till resultat och omsättning, årslön etc. 

Belönas de anställda enskilt beroende på sin insats (eller belönas hela grupper)? 

Belöningarna är de återkommande varje år? Om ja, tror du de anställda ser de som en 

belöning eller mer som en självklarhet? 

 

2. Vilka omfattas av belöningssystemet? 

 

3. Skiljer sig belöningarna åt i organisationen? Om ja, varför? 

 

4. Vad är Ert syfte med belöningssystemen?  

 

5. Hur får de anställda information om belöningssystemet?  

Vet de anställda om vilka belöningar som de omfattas av samt vad som förväntas av de för 

att uppnå dessa belöningar? Om ja, hur? 

 

6. Har de anställda möjlighet att påverka företagets belöningssystem?  

 

7. Är det något Ni anser negativt med belöningssystemet? 

 

8. Följer Ni upp belöningssystem så att det gynnar verksamhetens strategi? Om ja, hur? 

 

9. Följer Ni upp belöningssystemet för att utveckla, anpassa och förbättra? Om ja, hur? 

Motivation 

10. Vad tycker de anställda om det befintliga belöningssystemet? Blir de anställda motiverade av 

de belöningarna som finns idag? Om ja, hur har Ni tagit reda på det? 

 

11. Vad gör Ni för att motivera de anställda? 

 

12. Har de anställda möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom kurser eller andra utbildningar? 

Omfattar det alla anställda? 

 

13. Vad gör Ni för att skapa trivsel på arbetsplatsen? 
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Bilaga 2: Enkät till anställda på Volvo CE 

Hej! 

Vi är tre tjejer på Mälardalens Högskola som jobbar med vår magisteruppsats. Vi har valt att utforska 
hur ni Anställda på Volvo ser på de förmåner som finns och hur ni motiveras av dessa och därför 
skulle det vara till stor hjälp om du vill fylla i denna. Enkäten lämnas antingen vid huvudingången 
SE75 eller vid entrén vid TC där vi ställt ut förslutna låder.  

Hela enkäten är helt anonym och Volvo kommer inte att ta del av enskilda svar.  

Kön: Man Kvinna  Ålder:______   Antal år i företaget:______ 
 
Bevara nedanstående frågor genom ett kryss i de högra kolumnerna där; 
1 är instämmer inte alls 
2 instämmer något 
3 är instämmer delvis  
4 instämmer ganska bra 
5 är instämmer helt 
 

Rangordna de 10 förmånerna ovan i den vänstra kolumnen utifrån hur viktiga de är för att du ska 
tycka att Volvo är en attraktiv arbetsgivare där 1 är viktigast. 
 

 
 

1 
Aldrig 

2 3 
Har hänt 

4 5 
Ofta 

Jag utnyttjar de fritidsanläggningar som Volvos anställda 
har tillgång till?  

     

Om fritidsanläggningen använts, Hur ofta? _____________________________________________ 

Rangordna 
 

1 2 3 4 5 
Vet inte 

om 
denna 

 Jag anser att den aktieutdelning som sker vid 25, 35 och 45 års anställning 
gör Volvo till en attraktiv arbetsgivare? 

      

 Jag anser att den extra föräldrakompensation som Volvo erbjuder gör 
Volvo till en attraktiv arbetsgivare?  

      

 Jag anser att Volvo Profit Sharing (vinstdelningen) gör Volvo till en attraktiv 
arbetsgivare? 

      

 Jag anser att det friskvårdsbidrag som Volvo erbjuder gör Volvo till en 
attraktiv arbetsgivare? 

      

 Jag anser att de extra försäkringar som Volvo erbjuder gör Volvo till en 
attraktiv arbetsgivare?  

      

 Jag anser att det fritidsstudiebidrag som Volvo erbjuder gör Volvo till en 
attraktiv arbetsgivare? 

      

 Jag anser att Bolagsbonusen som Volvo erbjuder gör Volvo till en attraktiv 
arbetsgivare? 

      

 Jag anser att kollektivavtalets förmåner avseende ersättningar vid 
sjukdom, arbetsskada och pension gör Volvo till en attraktiv arbetsgivare? 

      

 Jag anser att Volvos företagspension gör Volvo till en attraktiv 
arbetsgivare? 

      

 Jag anser att Volvos förmåner motiverar mig till att göra ett bättre arbete?       
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 1 
Aldrig 

2 3 
Har hänt 

4 5 
Ofta 

Jag utnyttjar rabatter via förmånsportalen My Benefits 
som Volvos anställda har tillgång till? 

     

 
Jag är medveten om att Volvo erbjuder alla ovanstående förmåner? 
 
 
Anser du att du har nytta av dessa förmåner? 
 
 

Motivera: _____________________________________________ 

Jag anser att de befintliga förmånerna är rättvisa?  

 

Om Nej, Motivera: _____________________________________________ 

Bevara nedanstående frågor genom ett kryss i de högra kolumnerna där; 
1 är instämmer inte alls 
2 instämmer något 
3 är instämmer delvis  
4 instämmer ganska bra 
5 är instämmer helt 

Rangordna  1 2 3 4 5 

 Jag motiveras av att få ta egna initiativ i mitt arbete?      

 Jag motiveras av att få feedback på mina prestationer?      

 Jag motiveras av att bli uppmärksammad av mina chefer?      

 För mig är det viktigt att kunna utvecklas i mitt arbete?      

 För mig är det viktigt att kunna bli befordrad?       

 För mig är det viktigt att trivas med mina arbetskamrater?      

 För mig är det viktigt att mina arbetsuppgifter känns meningsfulla?      

 Jag anser att mina kunskaper kan utnyttjas i mina arbetsuppgifter?      

 Jag anser att lönen som jag erhåller gör Volvo till en attraktiv 
arbetsgivare? 

     

 
Rangordna dessa i kolumnen till vänster utifrån hur viktiga de är för att få dig motiverad till att 
prestera bättre där 1 är viktigast.  
 
Finns det ytterligare förmåner som du anser skulle motivera dig till att prestera bättre?  
Ge förslag och motivera varför? _____________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Tack för din medverkan! 

Linda, Nathalie & Michaela 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 


