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 I 

Förord 

 
Vi vill tacka vår handledare Lorenzo Daghini för det stöd vi fått under arbetets gång. Han har 

tagit tid ur sitt fullsatta schema för att hjälpa och stötta oss under arbetets gång. Vi vill även 

tacka de företag vi har intervjuat för att de tagit sig tid, visat intresse och svarat på våra frågor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II 

Sammanfattning 

 
Vi lever i en värld som ständigt förändras och där konkurrensen ute på marknaden är hög. Då 

gäller det för alla aktörer att försöka höja sin konkurrenskraftighet för att inte förlora 

marknadsandelar. Det de kan göra är att se över sin användning av resurser för att att bli mer 

kostnadseffektiva. En resurs som kan ses över är de mänskliga och det är det denna rapport 

kommer att behandla. Den undersöker hur man kan använda bonussystem för att motivera de 

anställda för att på så sätt öka resurseffektiviteten.  

 

Undersökningen består av en litteraturstudie samt av intervjuer med stora produktionsföretag. 

Litteraturstudien ser på tidigare forskning och ser vad de kommit fram till vara för och 

nackdelar med de olika systemen. För- och nackdelarna utvärderas sedan för att se vad som 

fungerar bäst i verkligheten. Med hjälp av intervjuerna görs sedan en jämförelse med hur det 

ser ut i verkligheten.  De olika systemen som har undersökts är följande,  

 

 Teambaserat, bonusen baseras på ett snitt av vad hela gruppen presterat under en viss 

period. 

 Individuellt, bonusen är baserat på den enskilde individens prestation under en viss 

tidsperiod. 

 Organisationsbaserat, samtliga anställda delar på en viss procent/promille av 

företagets eventuella årsresultat. 

 

Under studiens dras slutsatsen att det inte finns något universellt system som fungerar för alla. 

Det är individuellt vad som passar varje företag beroende på vad de tillverkar och vad de vill 

uppnå.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

Abstract 

 
We are living in a world that is constantly changing and where the competition out on the 

market is high. Every company need to raise their competitiveness in order not to loose market 

shares. To do this the companies can overlook their use of resources and see if they in that way 

can be more cost effective. One of the resources that could be overlooked is the human 

resources and that is what this report will concentrate on. It will investigate how the usage of 

bonussystem can affect the resource efficiency. 

 

The investigation consists of a literature study and some interviews with major production 

companies. The literature study looks at earlier research and tries to find the pros and cons with 

the different systems to be able to find out what would work best in reality. With the help from 

the interviews, a comparison is made to see how the reality actually looks like. The different 

systems that have been investigated are the following,  

 

 Based on teams, the bonus is based on the average of the entire group’s performance 

during a certain period of time.  

 Based on the individual, the bonus is based on the individual employee's result during 

a certain period of time. 

 Based on the organisation, all the employees get to share a bonus that corresponds to 

a certain percent/per mille of the company's annual result.  

 

The conclusion that is drawn from the study is that there is no system that works for all 

companies. Different systems work for different companies depending on what they want to 

achieve and what they do.  
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1. Inledning 
 
Resurseffektivitet leder till att tillverkande företag sänker sina kostnader. Anledningen till att 

de vill vara effektiva och sänka sina kostnader är för att bli mer konkurrenskraftiga  Denna 

studie kommer att undersöka “slöseriet” av mänskliga resurser då de anställda inom ett företag 

kan anses vara en utav de största faktorer som kan påverka effektiviteten  

 

Om man önskar att de anställda på ett företag ska jobba effektivare kan man undersöka vad som 

motiverar dem och vilka för- och nackdelar man får av de olika motivationsmetoderna. Det kan 

även vara intressant att undersöka vad som händer om de anställda inte är motiverade.   

 

Motivation är det som driver oss till att göra saker. Michael Armstrong menar att motivation 

handlar om de faktorer som påverkar människor att bete sig på ett visst sätt, alltså de faktorer 

som påverkar vår drivkraft (Armstrong et al., 2002). Armstrong anser även att motivation i 

arbetet fungerar på två sätt. Arbetarna kan dels motivera sig själva och göra sitt jobb för att 

uppnå sina egna mål vilket kommer leda till en inre tillfredsställelse De kan även motiveras 

genom  exempelvis extra lön, befordran eller beröm från sina chefer. 

 

2. Frågeställning  
 
Det finns många aspekter som måste tas i åtanke om man vill höja motivationen hos de 

anställda: 

 

 Vilka olika sätt kan de anställda motiveras på? 

 Vilka olika bonussystem finns och hur fungerar de? 

 Hur påverkas de anställda av de olika systemen? 

 

Men det är även viktigt att ha i åtanke vad som kommer leda till den största 

resurseffektiviseringen. Ett system behöver inte var lika effektivt som det ser ut att vara vid en 

första anblick.  

 

Med frågorna ovan kommer det i rapporten att undersökas hur det mänskliga beteendet i 

samband med bonussystem fungerar i ett produktionsföretag.  
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3. Metod 
 
Denna studie kommer att bestå av en litteraturstudie men även av intervjuer med personer som 

jobbar inom produktionsindustrin.  

 

Litteraturstudien baseras på material som är “peer-reviewed”, det vill säga materialet som 

används har hög trovärdighet. I slutskedet kommer det att reflekteras och diskuteras om för- 

och nackdelar på det material och fakta som har funnits. 

 

Intervjuerna som utförts är relativt korta och de går rakt på sak. Detta för att det inte ska vara 

tidskrävande för de som valt att ställa upp. Intervjuerna kommer även de i ett slutskede att 

reflekteras över.  

 

4. Olika typer av bonussystem 
 
Det finns olika bonussystem att välja mellan. De som kommer att behandlas i detta kapitel är 

bonussystem för organisationer, individuella belöningssystem och belöningssystem för team. 

Belöningssystemen som undersöks rör till största de anställda på golvet, det vill säga 

exempelvis operatörer. 

 

 I det teambaserade systemet så beräknas ett snitt för vad hela teamet har presterat under 

en viss tid som sedan delas ut som bonus (Garbers and Konradt, 2014).  

 

 I ett bonussystem på individuell nivå är den enskilt anställde ensamt kontrollerande över 

sin bonus som beror på vad denne person presterar (Conroy and Gupta, 2016). 

 

 I ett bonussystem för en organisation får samtliga anställda dela på en viss 

procent/promille av årsresultatet (Putterman and Kroszner, 1996). Det är inte knutet till 

vad den individuellt anställde presterar utan vad organisationen gör för resultat. I regel 

brukar denna utdelning vara oberoende av vilken position inom företaget som innehas. 

 

Tanken med samtliga bonussystem är att de ska vara designade så att den anställde ska vara 

uppmärksam och bli motiverad (Garbers and Konradt, 2014). 

 

På senare år har man kunnat se en ökning av det teambaserade systemet. Detta har sin grund i 

flera faktorer. En av faktorerna är att tekniken har ändrats och att man ofta har ett 

beroendeförhållande mellan olika jobb eller sysslor som gör att det är svårt att särskilja dem 

(DeMatteo et al., 1998). Man kan exempelvis se på en linje som gör växellådor, att du på din 

station jobbar fortare gör inte att hela linjen kan gå fortare.  Men om istället alla i gruppen 

jobbar fortare kan man öka farten på linjen och på så sätt producera fler växellådor. 
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En nackdel med ett teambaserat bonussystem kan vara att den anställde tappar sin motivation 

då denne känner att andra teammedlemmar gratisåker på deras prestation. Detta kan leda till att 

högpresterande anställda känner sig hotade av lågpresterande teammedlemmar berättar De 

Matteo och Sundström (DeMatteo et al., 1998). Fenomenet med gratisåkning kan leda till att 

teamets fulla kapacitet går förlorad. Problemet sägs kunna motas bort genom att minska 

storleken på teamet då det oftast uppstår i team som är stora. 

 

 

5. Övriga motivationsfaktorer 
 
Det är inte bara bonus i form av pengar direkt kopplat till lön som kan verka som 

motivationshöjare hos de anställda och i sin tur påverka resurseffektiviteten. Det finns andra 

tekniker som kan användas och i slutändan leda till samma resultat.  

 

D.H Pink nämner ett sätt att dela ut en bonus på som baseras på “nu - när” belöning, se bilaga 

4, men ändå inte hamnar bland “de sju dödsbrister” vilka förklaras i bilaga 1 (Pink, 2009). “Nu 

- när” belöningen innebär att belöning ges efter att en uppgift är utförd, vidare förklaring av 

denna belöning går att läsa i bilaga 4. Bonussystemet i fråga går ut på att medarbetare ska kunna 

dela ut en mindre monetär belöning till någon utav sina medarbetare när denna gjort något bra. 

Anledningen till att detta system sägs kunna öka motivationen ligger i att belöningen delas ut 

av jämlikar och inte utav ledningen. Pink påstår att belöningen uppskattas mer om det kommer 

från jämlikar och således kan göra en större nytta. 

 

Företag som Green Cargo och Thatgamecompany tillämpar en strategi som gör att de skiljer 

sig från sina motståndare (Pink, 2009). Pink berättar att de ger sina medarbetare arbetsuppgifter 

som ligger i mellanskiktet på en svårighetsskala. Uppgifterna som de anställda ges är varken 

för svåra så att frustration uppstår över att inga framsteg skett men inte heller för lätta så att 

tristess kan uppstå. Pink citerar Teresa Amabile, professor vid Harvard University: 

 

“Viljan att göra något för att man tycker att det är tillfredställande och en personlig utmaning 

lockar fram den högsta kreativitetsnivån”. 

 

Det Teresa Amabile säger är att det krävs att arbetet är utmanande för att de anställda ska 

prestera så bra som möjligt.  

 

Rynes med flera har även de åsikten att utmanande arbete kan höja motivationen hos den 

anställde (Rynes et al., 2004). Det de tar upp som de anser viktigt är att tänka på att finna en 

balans mellan prestationsbaserad lön och utmanande arbete. De menar att båda delar krävs för 

att det ska fungera bra.  

 

Något som Michael Armstrong anser är viktigt att ha i åtanke, som även gäller oberoende av 

vilket bonussystem som tillämpas, är att det som passar den ena inte nödvändigtvis behöver 

passa den andre (Armstrong et al., 2002). Det han säger är helt enkelt att det är viktigt att 
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anpassa systemet som används efter användaren. Detta är något som även Sara L. Rynes med 

flera antyder (Rynes et al., 2004). De går även in mer på vad olika personlighetstyper föredrar. 

Fortsättningsvis så antyder Armstrong att om företagen inte tänker på detta kan de lätt hamna i 

en fälla där det önskvärda utfallet uteblir (Armstrong et al., 2002).  

 

Jämställdhet och rättvisa är två viktiga faktorer för motivationen. Rynes med flera menar att 

motivationen hos den anställda kommer att sjunka om denne upplever att den får en mindre 

belöning än sina medarbetare för exakt samma arbete (Rynes et al., 2004). Det är alltså viktigt 

att bonusarna som delas ut måste spegla prestationen som utförts för att inte få motsatt effekt.  

 

6. Belöningar/Förmåner 
 

6.1 Ekonomiska belöningar/förmåner 

 
Att pengar kan motivera oss människor är inte konstigt. Det är någonting som alla behöver för 

att ta sig genom livet. Precis som Armstrong skriver kan pengar stilla vår hunger, ge oss tak 

över huvudet, dvs pengar gör att människor kan överleva (Armstrong et al., 2002). Men pengar 

kan även ge ökad självkänsla och en känsla av att ha högre status. Det här är bara några 

anledningar till varför monetära belöningssystem kan fungera. Armstrong nämner dock att det 

inte finns något bevis på att ekonomiska incitament skulle motivera oss människor att göra ett 

bättre arbete på lång sikt (Armstrong et al., 2002).  

 

Fortsatt resonerar Armstrong kring huruvida annat än monetära bonusar påverkar motivationen 

(Armstrong et al., 2002). Det han tar upp är att en del människor faktiskt inte presterar bättre 

med en bonus som mål, de vill ha något mer givande, de söker efter en inre motivation . D.H 

Pink tar även han upp detta med inre motivation (Pink, 2009). Han menar att “Inre motiverade 

människor åstadkommer oftast mer än sina belöningsjagande motsatser”.  

 

Grundtanken bakom bonussystem är enkel. De finns till för att motivera de anställda på ett 

sådant sätt att de presterar bättre. Herman Aguinis påstår i sin artikel att monetära belöningar 

kan vara kraftfulla och hjälpa till med mycket, exempelvis kan de hjälpa till att behålla de 

anställda inom ett företag (Aguinis et al., 2013). Men Aguinins nämner även att bonussystem 

med de tillhörande belöningarna även kan medföra negativa konsekvenser. Han menar att allt 

för höga belöningar kan leda till att medarbetarna får prestationsångest eller att de kan känna 

sig berättigade till höga utbetalningar kontinuerligt. Det Aguinis hävdar är att det är en 

balansgång på vilken nivå man ska lägga bonusutbetalningarna. Om de blir för höga så kan de 

få motverkande effekt som nämnt ovan.  

 

Det finns inte heller något linjärt samband mellan lön och motivation menar Rynes med flera 

(Rynes et al., 2004). Det vill säga en höjd lön behöver inte automatiskt innebära höjd 

motivation. Även här är det viktigt att tänka på att anpassa sig efter den anställde. Olika 
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människor påverkas olika mycket av en höjd lön. Rynes med flera menar att låginkomsttagare 

i större grad kommer att påverkas av den höjda lönen jämfört med höginkomsttagare. 

 

Det är inte självklart för en arbetsgivare att en monetär belöning, så som höjd lön, kommer att 

leda till höjd motivation hos de anställda. Sara L. Rynes med flera påstår i sin rapport att när 

undersökningar hos anställda gjorts har det visat att de inte anser att höjd lön motiverar dem 

något särskilt (Rynes et al., 2004). Samtidigt så nämner Rynes med flera  att studier som 

undersökt de anställdas beteende visar på något annat. Resultatet av dessa studier visar på att 

lön är den viktigaste faktorn för att höja motivationen, det skiljer sig alltså i vad de anställda 

tänker och hur de agerar. Rynes med flera menar på att om  arbetsgivaren enbart förlitar sig på 

undersökningar som baseras på vad de anställda tycker kan de råka illa ut. De kommer alltså 

inte att minska slöseriet av de mänskliga resurserna så mycket som de förväntade sig.  

 

Enligt Michael Armstrong kan de monetära belöningarna delas in i två delar, dels förändringar 

i grundlönen som nämnt ovan men även i en villkorad del (Armstrong et al., 2002). Den 

villkorade delen är kopplad till prestation, kompetens, engagemang, skicklighet samt erfarenhet 

hos arbetaren.  

 

Aguinis nämner att monetära belöningar är ett utav de mest kraftfulla sätten att uppmuntra de 

anställda till att arbeta bättre (Aguinis et al., 2013). Produktiviteten hos de anställda sägs kunna 

stiga uppemot 30% med implementering av monetära belöningssystem. Det finns olika sätt att 

dela ut dela ut dessa belöningar, Aguinis nämner följande: 

 

 Förändring av grundlönen 

 Justering av levnadskostnader  

 Kortsiktiga incitament 

 Långsiktiga incitament 

 

Det finns ingen exakt forskning på hur stor procent av grundlönen som är lämplig att ha som 

monetär bonus men enligt de Matteo och Sundström så finns det en undre gräns (DeMatteo et 

al., 1998). Under 6-7 procent så sägs det inte påverka den anställdes beteende och motivation 

alls. 

 

6.2 Icke ekonomiska belöningar/förmåner 

 
En bonus behöver inte nödvändigtvis vara likvärdigt med extra pengar på kontot, det kan även 

innebära andra saker. Extra pengar behöver inte nödvändigtvis heller innebära ökad lycka och 

det är något som D.H Pink tar upp i sin rapport (Pink, 2009).  

 

Pink nämner en studie där många psykologer och ekonomer upptäckt att en ökad mängd pengar 

på kontot inte alltid är likvärdigt med ökad lycka (Pink, 2009). Forskarna menar att det över en 

viss gräns inte skänker någon ökad tillfredsställelse i att tjäna mer pengar. De slutsatser som 

kan dras efter denna studie är att andra belöningssätt än de monetära är bra att ha i åtanke när 

ett bonussystem ska utformas.  
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Åsikten om att det finns andra belöningssystem än de monetära som kan vara bra att ha i åtanke 

är inte Pink inte ensam om att ha. Michael Armstrong (Armstrong et al., 2002) och Herman 

Aguinis (Aguinis et al., 2013) berör båda två detta i sina rapporter. Aguinis (s.247) nämner 

följande sätt i sin rapport att motivera de anställda: 

 

 Utmärkelser 

 Positiva omdömen i företagets publikationer 

 Offentlig beröm 

 En finare jobbtitel 

 Ett flexibelt arbetsschema 

 Betald ledighet 

 Eftertraktade parkeringsplatser 

 Medlemskap på gym 

 

Aguinis anser att dessa belöningar som inte består av direkta utbetalningar kan motivera de 

anställda på sätt som de monetära inte kan (Aguinis et al., 2013). De han nämner speciellt är 

utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, vilka sägs kunna öka de anställdas kunskaper och 

färdigheter. Detta överensstämmer med det Armstrong anser, att den inre motivationen hos en 

anställd inte kan uppnås enbart via monetära belöningar (Armstrong et al., 2002). Båda dessa 

forskare har en betoning på att för att uppnå bästa möjliga resultat måste monetära och icke-

monetära belöningar blandas.  

 

Fortsättningsvis så tar Pink upp en  idé som han anser kan vara bra för arbetsplatser som vill 

hitta nya sätt att motivera sina anställda (Pink, 2009). Det han nämner är ett arbetsklimat 

benämnt vid ROWE, “Result Only Work Environment”. En mer utvecklad förklaring av 

ROWE finnes i bilaga 2. Att arbeta i en ROWE-miljö innebär att fokus inte ligger på hur många 

timmar eller var du arbetat utan på vad du uppnått. Resultatet är alltså det viktigaste. Detta 

system kräver dock att de anställda är villiga att ta mycket eget ansvar. Fördelen med detta 

system blir således att de anställda som inte är beredda på att ta ansvar eller är omotiverade 

sållas bort. En grundsten för detta klimat är att så länge ett resultat kan presenteras så har 

personen ett jobb, om personen saknar resultat blir denne av med jobbet.  

 

D.H Pink finner fler anledningar till att de icke monetära belöningarna är nyttiga (Pink, 2009). 

Han menar på att frihet kan väga mycket högre än exempelvis lön. En anställd som har jobbat 

på ett företag med ROWE-systemet kommer troligen att värdera detta högre än om personen 

skulle bli erbjuden ett jobb som innebar fasta tider även om personen skulle få en avsevärt högre 

lön.  
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7. Konsekvenser 
 
Det är viktigt att tänka igenom ett bonussystem noga innan det tas i drift. Följderna av ett system 

kommer inte alltid att bli som man tänkt sig och då är det bra att veta om det innan så att inte 

både tid och pengar går till spillo.  

 

Det är viktigt att inte låta bonussystemet ta överhanden. Därför bör faktorer som rör säkerhet 

och fusk kontrolleras. Om dessa faktorer tar överhanden kan det leda till skador och/eller 

kvalitetssänkning och den ekonomiska vinningen bortfaller. 

 

Det Mattson med flera undersökt är hurvida bonusar påverkar säkerhetsbeteendet på ett 

kärnkraftverk (Mattson et al., 2014). På den anläggningen där studien utfördes så tillämpades 

ett “pay for performance”-system. Det innebär att de anställda får betalt för vad de presterat, 

exempelvis får bilförsäljare kommission för varje såld bil.  Medarbetarna som var berörda av 

detta system blev intervjuade och Mattson drog sin slutsats utifrån detta. Resultatet av studien 

visar att när de anställda jobbar håller de säkerheten mycket hög hela tiden, mycket högre än 

vad som först föreslogs. Man kan i studien se ett mönster i att de anställda inte reflekterar över 

att de sätter säkerheten högre än en eventuell bonus. 

 

Att monetära belöningar oavsiktligt kan uppmuntra till fusk på arbetsplatsen är något som 

Herman Aguinis tar upp i sin rapport (Aguinis et al., 2013). Han nämner ett exempel som rör 

Green Giant, en producent av frusna och konserverade grönsaker. Green Giant belönade sin 

personal när de insektsbekämpat ett visst antal grönsaker, men upptäckte i ett senare skede att 

detta lett till att de anställda tagit med sig insekter från sina hem för att sedan placera de i 

grönsakerna för att få ökad bonus.  

 

Något som D.H Pink tar upp (Pink, 2009), som även Aguinis lyfter i sin artikel (Aguinis et al., 

2013), är relationen mellan tid och motivation. Pink menar att om allt för mycket fokus läggs 

på att uppnå så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt dräneras motivationen hos 

arbetarna och kan till och med inbjuda till oetiskt beteende, det vill säga fusk på arbetsplatsen. 

 

Pink nämner senare i sin rapport att det oetiska beteendet som kan uppstå kan motas bort genom 

att blanda in fler faktorer (Pink, 2009). Med det menar han att lönen/bonusen ska bero på flera 

olika saker som t.ex. försäljningsresultatet under nästa kvartal, försäljningen under hela året, 

kundernas belåtenhet m.m. Pink anser då att det ska bli svårare att “fiffla” med resultatet.  

 

Om ett system inte tänkts igenom ordentligt kan de ansvariga tvingas hantera oförutsedda 

situationer. En fälla som D.H Pink tar upp är att om belöning ges så kan beteendet kring en 

syssla komma att ändras (Pink, 2009). Det han menar är att om belöning ges kan uppgiften 

anses vara icke-attraktiv vilket kan medföra ännu fler negativa konsekvenser. Han jämför detta 

med när en förälder betalar sitt barn för att gå ut med soporna. 

 

“Betalar du din unge för att gå ut med soporna har du sett till att barnet aldrig mer gör det 

gratis.” 
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Att belöningssystem inte bara kommer med någonting gott är något som bör tas i beaktande vid 

utformning av bonussystem. Det finns en lång lista med fallgropar, några nämnda ovan, som 

företagen kan falla i om systemen inte tänkts igenom noga innan utförande. D.H Pink menar att 

i många fall kan fokuset hos den anställde enbart, eller till mycket stor del ligga på belöningen 

och inte vägen dit (Pink, 2009). Vid problemlösning kan detta lämpa sig så att nya lösningar 

kan glömmas bort i och med att fokuset enbart är på den slutliga belöningen. 

 

Tänka kortsiktigt kan vara ytterligare ett möjligt problem med belöning. Detta problem är 

speciellt stort när “om-så” principen, se bilaga 4, tillämpas, det vill säga belöningar som är 

kopplade till villkor. Vidare förklaring av “om-så” belöningar finns i bilaga 4. Pink menar på 

att detta tänkande kan begränsa djupet i vårt tänkande (Pink, 2009).  

 

8. Intervjustudie 
 
I denna studie har 3 stora företag med över 500 anställda valts ut för intervju för att få en inblick 

i hur de olika systemen fungerar i praktiken. Företagen är alla produktionsföretag med 

varierande karaktär. De frågor som har ställts finns att läsa i bilaga 5. 

 

8.1 Företag A 

 
Företag A använder sig av olika bonussystem. De har både kortsiktiga och långsiktiga 

incitamentssystem där de sätter upp mål i förväg och sedan mäter kontinuerligt under året. 

Utfallet beräknas sedan baserat på en policy som de har.  

 

De använder sig av kortsiktiga system för tjänstemännen men även säljbonusar används. De 

långsiktiga incitamentssystemen som företaget använder sig av pågår under tre år. Om de 

förutbestämda målen uppfyllts under denna period så betalas bonusen ut. De långsiktiga och 

kortsiktiga system mäts på olika sätt.  

 

Företaget använder sig även av profit sharing för alla anställda. Denna utdelning är kopplat till 

resultat för hela företaget och alla anställda får samma belopp utbetalt. Utbetalningarna baseras 

alltså inte på exempelvis  position inom företaget eller lönenivå. Att alla får  samma summa ser 

de som ett mervärde. Det finns även en maxnivå på vad företaget kan betala ut till de anställda. 

Alla anställda omfattas av minst ett system, i vissa fall kan de omfattas av flera.  

 

Företag A ser positivt på dessa utbetalningar men menar samtidigt att när det inte faller ut någon 

betalning kan systemen uppfattas som något negativt. De vill gärna att arbetarna är med i något 

typ av system, att det ska känna att de alla jobbar för samma bolag och jobbar mot samma mål. 

Företaget anser att när systemet fungerar funkar det bra. Men de funderar på att göra om 

kraven/målen till systemet så att det kanske blir mer sannolikt med en utbetalning.  
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Företag A använder sig inte utav teamorienterade system i Sverige då de upplever att det kräver 

mycket administration samt att dessa system kan upplevas som orättvisa. De poängterar även 

att de premierar att alla jobbar för företagets bästa.  

 

8.2 Företag B 

 
Företag B använder sig av matriser där de betygssätter prestationer från år till år som är direkt 

kopplad till lönen och detta sker på individuell nivå. Det är en 10 gradig skala som används. I 

den finns 5 kriterier som går från nyanställd till expert. Bedömningen är digitalt kopplat till lön 

och det blir en subjektiv inplacering i den. Detta system har inte alltid använts utan har införts 

under senare år. Den används inte på alla utan mer på de med lite mer komplexa, svårare 

befattningar. De kollar på flexibilitet, hur mycket de stöttar upp andra maskiner. Hur duktiga är 

de på att jobba i system, hur stor produktionsförståelse de har för var de ska kraftsamla sina 

ansträngningar så att det blir så bra som möjligt för helheten.  

 

Företag B hävdar att detta system fungerar bra. De tror att de anställda blir motiverade, att det 

skapar en möjlighet för de att påverka sin egen situation. En annan stor fördel med detta system 

är att det är enkelt att koppla till målsamtal rörande individernas mål. Det är lätt att se “om du 

gör det här och det här så kommer du att uppnå det här”, men även åt andra hållet.  

 

Företag B tillämpar inget bonussystem som baseras på team. Men utöver systemet med matriser 

har de ett system som är kopplat till kunskapsnivå. De använder något som de kallar 

kvalifikationstillägg. Det innebär ungefär att du kan tjäna olika beroende på kunskapsnivå. 

Systemet fungerar så att du måste vara godkänd i olika arbetsmoment, så på ett sätt det blir det 

kopplat till prestation i och med att om du inte är duktig så blir du inte godkänd på momentet. 

Det är möjligt att totalt ha 80 poäng som kan uppnås i kvalifikationstillägg. Dessa är värda 20 

kr styck och kan påverka lönen med 1600 kr på månadsbasis. I det andra systemet som har mer 

än individuella mål kan man ha beroende på vilken tjänst man har, 3000 upptill 4000 kr som 

du kan påverka lönen med per månad. 

 

8.3 Företag C 

 
Företag C använder flera olika typer av bonussystem, det finns både långsiktiga och kortsiktiga 

incitamentsystem. Dessa system sätter upp mål i förväg och mäter sedan dessa kontinuerligt. 

De kortsiktiga systemen är riktade till flera grupper medans de långsiktiga endast är riktade till 

de 200 högsta cheferna.  

 

De långsiktiga incitamentsystemen löper över tre år med förutbestämda mål och är uppbyggda 

av aktieutdelning. Detta system kostar inget att gå med i vilket gör att de flesta väljer att delta. 

 

Det kortsiktiga systemet är uppbyggd av en blandning av olika system. Detta system tillämpas 

på alla tjänstemän över hela världen. Det inget tvång från centralt att följa detta system utan 

mer en rekommendation, det är dock många som väljer att följa det. Det finns vissa variationer 
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i hur mycket procent i bonus som delas ut lokalt. Det kan vara beroende på vilken kultur de 

olika länderna har, en del länder har högre procent av lönen som är bonus. 

 

Företaget anser att bonussystem är en viktig del av kompensations paketet samt att det är bra 

med en blandning av flera olika typer av bonussystem. 

 

Företaget har haft samma system under lång tid men med små justeringar och  

man väljer att driva olika mycket på de olika bonussystemen beroende på hur konjunkturen ser 

ut. 

 

9. Diskussion 
 
Tanken bakom ett bonussystem är god, att en bonus ges vid väl utfört arbete för att öka 

motivationen. Men något som vi tagit upp tidigare är att den anställde inte ska riskera att förlora 

något annat än sin bonus (Garbers and Konradt, 2014). Detta anser vi vara väldigt viktigt för 

om fallet skulle vara det omvända, att den anställda skulle riskerar att förlora något utöver det 

kommer fokuset istället skifta till att ligga på risktagande. De personer som är villiga att förlora 

mest kommer vara de som blir mest framstående. Samtidigt kommer de som inte är lika benägna 

att ta stora risker att backa och inte utvecklas till sin fulla potential. Bonussystemet kommer 

alltså inte att fylla sin funktion. 

 

För att öka effekten av ett bonussystem bör de anställda blandas in och göras mer involverade 

i processen. Pink påstår att motivationen hos den anställde ökar om bonusen/belöningen delas 

ut av jämlikar, det vill säga av medarbetare och inte av ledningen. Vi ser detta som ett möjligt 

utfall då vi tror att det kan komma att upplevas mer oförutsägbart. Men även på grund utav att 

det kommer att baseras på din helhet, hur ditt beteende är och hur du samarbetar med dina 

arbetskamrater istället för att till stor del enbart baseras på vad du presterat. Det får inte 

glömmas bort att risken för favorisering finns. I och med att de anställda känner varandra finns 

det en chans att de kommer påverka sina medarbetare i deras beslut. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte enbart är bonusar som kan höja motivationen hos de 

anställda och få de att göra det där lilla extra för att öka produktiviteten. Det krävs att man 

tänker på en helhetsbild när man utformar ett bonussystem och inte enbart fokuserar på 

bonusarna. Hur arbetet är utformat kan exempelvis spela stor roll vilket bland annat Rynes med 

flera skrivit om (Rynes et al., 2004). En uppgift måste vara lagom utmanade för att ge 

motiverade arbetare. Detta tror vi är väldigt viktigt  och som student går det att känna igen sig 

i detta påstående. Om man får en uppgift som är stor i omfång och komplicerad på det sättet att 

det krävs avancerade efterforskningar och man kanske känner att man inte innehar de rätta 

kunskaperna, så försvinner motivationen. Uppgiften måste kännas överkomlig för att gnistan 

ska tändas hos en student. Men samtidigt får uppgiften inte heller bli för lätt, då risken finns att 

uppgiften skjuts upp gång på gång. Detta på grund av tankesättet “Detta är ju så enkelt, det kan 

jag ta imorgon”.  
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Ytterligare faktorer som kan spela in i motivationen hos de anställda är jämställdhet och 

rättvisa. Det är inte konstigt om motivationen kommer att sjunka hos den anställde, och med 

det dess prestationer, om den upplever att den t.ex. får mindre lön än sina kollegor för exakt 

samma arbete. Ingen vill känna sig mindre värd än någon annan, just därför är detta viktigt att 

tänka på. Vi vill påstå att det kan vara något som bör tänkas över innan ett bonussystem införs 

då bonussystem inte kommer ge lika stor effekt om de anställda redan upplever orättvisa. Precis 

som i Maslow's behovstrappa behöver de anställdas grundläggande behov först vara 

tillfredsställda innan man kan ta ett steg till upp för trappan. En förklaring av Maslow’s 

behovstrappa finns att se i bilaga 3.  

 

Ett system som till viss del undkommer problemen med orättvisa är det som företag B tillämpar. 

Med de kvalifikationstillägg de använder sig utav tas en stor del utav de mänskliga 

bedömningsfaktorerna bort. I och med det tror vi att diskussioner kring orättvisa kan undvikas 

eftersom det finns tydliga ramverk som efterföljs. Vi anser att bonussystemen måste sträva efter 

att vara så objektiva som möjligt för att de anställda ska vara nöjda. De har allt att vinna på 

detta, de kommer succesivt bygga upp de anställdas förtroende och på så sätt få de att bli mer 

engagerade.  

 

Rynes med flera menar att en höjd lön automatiskt inte behöver innebära höjd motivation 

(Rynes et al., 2004). Detta tycker vi känns logiskt då de anställda från början kanske har olika 

förutsättningar alltså kommer de att påverkas olika av en bonus eller liknande. För en person 

med låg lön kanske en bonus betyder att de kan tillfredsställa ett av sina basbehov, alltså mat, 

husrum eller andra saker som är livsviktiga för ens överlevnad. Medan det för en person som 

redan har det bra ställt inte skänker någon som helst ökad tillfredsställelse. Personen kanske 

bara saknar de steg som finns högst upp i Maslow's behovstrappa, det vill säga de 

självförverkligande faktorerna, se bilaga 3, och dessa steg kan inte uppnås med hjälp av pengar.  

 

Det man ska tänka på när man ska välja mellan olika bonussystem är att vi människor värderar 

helt enkelt olika saker i livet dvs vi är olika. Det är därför av yttersta vikt att anpassa systemet 

som ska användas efter användaren. Vissa anställda kommer att jobba bättre av att känna sig 

delaktig i utvecklingen av produkterna medans andra bara ser till sitt egna resultat. 

 

D.H Pink berättar i sin slutsats att många anställda numera behöver en mening i sitt arbete 

(Pink, 2009). Att det ge anställda en stor mening med sitt jobb är ett utmärkt sätt att öka deras 

motivation. 

 

Ett bonussystem har inte bara positiva sidor vilket är viktigt att inte glömma bort. Speciellt när 

man har att göra med pengar är detta viktigt. Pengar kan få personer att göra underliga saker 

som kanske motverkar det ursprungliga syftet. Ta de anställdas beteende hos Green Giant som 

nämns i kapitel sju som exempel. Där manipulerade de anställda  bonussystemet till sin fördel. 

De faktorer som vi undersökt är om bonussystem kan uppmuntra till fusk eller ökat risktagande.  

 

En slutsats vi kunde dra ur Mattsons studie (Mattson et al., 2014) är att personal vid 

kärnkraftverk är hårt skolade att tänka på säkerheten framför allt jämfört med  de anställda på 
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Green Giant som tummar på säkerheten för att få mer betalt. Om man vid ett mer traditionellt 

produktionsföretag skulle vilja uppnå samma resultat så anser vi att man bör tänka på att 

undervisa mycket kring säkerhetsfrågor och kanske till viss del kvalitetsfrågor. 

 

Ur Mattsons studie (Mattson et al., 2014) kan man utläsa en viss tendens till att de som har ett 

individuellt och grupp bonussystem har lättare att bli stressade och det finns en möjlighet att 

göra fel jämfört med de som har kollektiva system. Detta kan man tänka sig beror på att den 

anställde känner sig mer stressad i det individuella bonussystemet. Kanske det är därför många 

företag använder sig utav bonussystem som rör hela organisationen. 

 

D.H Pink har en teori om att det finns tre parametrar som man bör rätta sig efter när man 

utformar bonussystem (Pink, 2009). Det han menar är att det är viktigt med en hög grundlön, 

att mäta prestationer med svårmanipulerade parametrar och mer omfattande siffror samt 

säkerhetsställa intern rättvisa. Dessa tankar kan bekräftas med lite eftertanke. Det är lätt att dra 

till sig många sökande när man ska fylla en ledig plats på ett företag om man lockar med en 

hög grundlön. Om den anställde sedan känner sig trygg och uppskattad i sin anställning kan 

man förvänta sig att motivationen kommer att öka. Om man tittar på hur man ska mäta 

prestationen ses svårmanipulerade siffror som bättre och mer tillförlitligt då de faktiskt visar 

det faktiska resultatet. 

 

I denna studie har vi upptäckt att det inte står svart på vitt vad en chef ska använda sig av för 

metoder. Som med allting annat in världen finns det både för- och nackdelar med de olika 

metoderna. Företag A i vår intervjustudie har på senare år upptäckt att ett system för hela 

organisationen kan upplevas som något negativt i vissa tider. Till exempel när företaget inte går 

med vinst och följden blir att ingen bonus betalas ut kan stämningen inom företaget bli dålig. 

Vi ser detta som ytterligare en anledning till att noga tänka igenom ett system innan det införs. 

Då kanske dessa situationer inte behöver uppstå i och med att de förutspåtts och kanske kan en 

lösning ha funnits. 

 

Det kan uppstå problematik kring införandet av ett bonussystem. Som Rynes med flera sagt så 

kan det skilja sig mellan vad de anställda säger och faktiskt gör (Rynes et al., 2004). Om de 

säger att pengar inte är det som motiverar de mest, kommer företagen inte att införa monetära 

bonussystem. Det som då kan uppstå är att det systemet som väl införs inte ger önskad effekt. 

Detta på grund av faktumet att de anställda inte “erkänt” att det är pengar de egentligen vill ha. 

Vi har funderat kring varför det är såhär, kan det vara så att det inte är fint nog att värdera 

pengar högt. Eller är så enkelt att de inte vet om sitt eget beteende. 

 

En trend som upptäcktes när intervjustudien utfördes var att teamorienterade system, om det 

bortses från de för hela organisationer, inte tillämpades. Företag A motiverade sitt val att inte 

använda teamorienterade system med att de krävde mycket administration men även att de 

kunde upplevas orättvisa. DeMatteo och Sundström tar även de upp problemet som kan uppstå 

när ett system är teamorienterat (DeMatteo et al., 1998). Vi tror att det finns mycket att vinna 

om ytterligare forskning görs på detta område. De teamorienterade systemen har fördelar som 

de enskilda aldrig kan få. De kan få ett team att jobba bättre tillsammans, dynamiken blir bättre 
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när de måste jobba tillsammans för att uppnå ett resultat. Teamets medlemmar kan också 

komma att må bättre om stämningen på arbetsplatsen är bra. De teamorienterade systemen 

kommer inte heller leda till samma konkurrens mellan de anställda som ett individuellt system 

kan göra.  

 

10. Slutsats 
 
Litteraturstudien visar på att bonussystem kan ge en kortsiktig prestationsökning men att de i 

det långa loppet kan sänka motivationen då de anställda får en lägre tillfredsställelse av 

belöningen med tiden. Bonusnivån måste hela tiden höjas stegvis för att ha samma effekt, vilket 

diskuteras i kapitel sju. 

 

De monetära belöningssystemen kan ge stora effekter men att de önskvärda effekterna uppnås 

inte alltid. Det finns ett glapp mellan vad forskningen säger vara den viktigaste 

motivationsfaktorn och vad de anställda säger motivera dem mest. Därför är det viktigt för 

organisationer att studera denna typ av forskning. 

 

D.H Pink hävdar att det finns parametrar utöver bonussystemen som organisationerna bör rätta 

sig efter då det också påverkar motivation och i sin tur effektiviteten. Följande är viktigt: 

 

 Hög grundlön 

 Svårmanipulerade mätningar av prestation 

 Rättvisa 

 Jämställdhet.  

 

Det finns fallgropar som företag lätt kan falla i när de implementerar ett bonussystem. För att 

undvika dessa bör riskanalyser göras för att kunna förutspå dessa händelser och förebygga de.  

 

Vi kan konstatera att det kan finnas belöningar som väger tyngre än pengar men att finns det 

vissa svårigheter att applicera detta på många tillverkande företag då många stationer på 

fabriker är beroende utav varandra. 

 

11. Framtida arbete 
 
Det vi ser som en fortsättning på detta arbete är intervjuer på mellanstora och mindre företag 

för att undersöka om det fungerar på samma eller annorlunda sätt. Det hade även kunnat forska 

vidare på hurvida det skiljer sig mellan vad de anställda säger och hur de agerar. Med det menar 

vi att undersöka vad som verkligen motiverar de anställda och inte bara  vad de tror motiverar 

dem. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Morötter och piskor, de sju dödsbristerna  

 

 De kan släcka den inre motivationen 

 De kan minska prestationen 

 De kan krossa kreativiteten 

 De kan tränga undan bra beteende 

 De kan uppmuntra till fusk, genvägar och oetiskt beteende. 

 De kan framkalla beroende 

 De kan främja kortsiktigt tänkande.  

  



 

Bilaga 2 

 

Förklaring av ROWE 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

Maslow’s behovstrappa 

Den primära idén är att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål 

blir viktiga för individen. 

 

Figur: Maslow’s behovstrappa 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

 

Intervjufrågor: 

 

Använder ni er utav bonussystem i dagsläget? 

 Teambaserat eller enskilt?  

 Är det kopplat till lön eller innebär bonusen andra förmåner? 

 

Varför använder ni er utav bonussystem? 

 Vad tror ni motiverar de anställda mest? 

 

Vilka fördelar upplever ni med ert system? 

 

Har ni bytt bonussystem nyligen? 

 Om ja, vilken typ av bonussystem hade ni innan och varför har ni bytt?  

 Upplever ni någon förändring i motivationen hos de anställda efter bytet? 

 


