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Sammanfattning

Uppsatsen som följer behandlar bonussystemens eventuella betydelse och

påverkan på de anställdas motivation. Bonussystem är ett ämne som är mycket

aktuellt då många företag använder sig av detta. Det finns många studier om hur

bonus påverkar de anställda inom utländska företag, men vår uppsats är istället

inriktad på hur svenska företag påverkas. I studien belyses bonussystemens

struktur, vad som motiverar de anställda samt hur företagen påverkas då

bonussystem används. Studien består av två delar. Den första delen utgörs av

facklig litteratur samt vetenskapliga dokument som finns inom ämnet. Del två

utgörs av en empirisk undersökning av hur bonussystem påverkar motivationen

hos de anställda inom svenska företag.

Studien följer en kvalitativ metod då den behandlar ett fåtal undersökta företag på

djupet. Personliga intervjuer och nära kontakt är begrepp som genomsyrar studien.

Syftet med uppsatsen är att ge en djupare förståelse för bonussystemens påverkan,

och att se om bonussystemen är en motiverande faktor för de anställda att prestera

mera.

Studien utgår från följande forskningsfråga:

Påverkar bonussystem motivationen hos de anställda i företaget och hur kan det i

så fall påverka företagen?

Svaret på forskningsfrågan kan sammanfattas kortfattat. Det finns en viss

koppling mellan bonussystem och ökad motivation hos de anställda, men bonus är

inte är en så stark drivkraft som framhålls i de utländska studier som studerats.

Det har dock konstaterats att en mer motiverad personal i alla undersökta fall

påverkar företaget positivt. Däremot är det svårt att se hur bonusen specifikt

påverkar effektiviteten i organisationen då detta är svårt att mäta. En mer

motiverad personal gör ett bättre arbete som i sin tur påverkar organisationen både

internt och externt. Detta kan visa sig genom bättre stämning på arbetsplatsen och

en starkare önskan om att göra ett bra jobb.
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Abstract

This essay discusses the bonus plans influence and meaning on personnel

motivation. Bonus plans is a very current topic, because of companies constant

use of them. There are a lot of foreign studies that has been written earlier and

treats this subject, but this study concentrates on Swedish companies. This paper

illustrates the structure of companies bonus plans, different motivational factors

for the employees and the total effects of this for the companies. The essay

consists of two parts. The first part contains nonfictions and scientific documents

with information on bonus plans, rewards and motivation. Part two consists of an

empirical survey examining how bonus plans influences the motivation on the

employees in Swedish companies.

This paper is structured through a qualitative method, as it through profound

interviews treats only a few companies. The aim of this essay is to provide the

reader with a profound understanding for this topic, and to sort out if the bonus

plans can be a motivational factor for the employees to perform better and work

more efficient.

This following question is the foundation of this study:

Does the bonus plans influence the personnel motivation in the organisations and

how does this affect the companies?

A summarise of the answers to this question can be done shortly.  There is a

connection, but the effect of the bonus is not so big that has been given

prominence in the foreign studies. It is established that a higher motivated

employee affects the company in a positive sense. There are, however, some

difficulties for the companies to investigate how the bonus affects the

organisational efficiency. A higher motivated personnel works harder which

affects the organisations in both an internal and external sense. These effects can

be shown through a better working-environment and a stronger wish from the

employees to do a good job.
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1. Bakgrund, problemdiskussion, forskningsfråga och syfte

1.1 Bakgrund

Under senare år har bonussystemens påverkan och betydelse på motivationen hos

de anställda inom en organisation debatterats flitigt. En hypotes är att den högsta

bonusen inte alltid bidrar till en ökad motivation hos de anställda inom företaget

utan istället får fel fokus. Det kan bli så att personal som får bonus arbetar efter att

få maximal bonus istället för att göra ett arbete som är bäst ur företagets

synvinkel. Många av de negativt uppmärksammade fallen tros bero främst på

bristande information och kunskap hos de som utformar bonussystemen, vilka i de

allra flesta företag är styrelsen. (Smitt, 2002)

Många negativa resultat av bonussystem har uppmärksammats stort i media, men

trots detta fortsätter flertalet företag att använda systemen. Syftet med

belöningssystemen är att skapa en bonus utifrån varje företags unika situation, och

avsikten är att sporra och eventuellt motivera personalen till att nå gemensamt

överenskomna mål. (Smitt, 2002)

Enligt Urban Bäckström, ny VD för Skandia Liv, skapar bonussystemen bara en

”kortsiktighet som gör att man försöker tidigarelägga vinster och senarelägga

kostnader och det blir inte uppenbart förrän efter många år vad som faktiskt

inträffat”. (Palutko Macéus, Dagens Industri 2004-10-28) Detta är självklart ett

problem då många företag använder systemen.

1.2 Problemdiskussion

Då vi började fundera på vilket ämne vi skulle behandla i vår uppsats, blev vi

inspirerade av media och dess publicerade artiklar om bonussystemen och dess

påverkan på företagets intressenter.

Något som intresserade oss var att företag inte enligt lag är tvungna att betala ut

bonus eller ens ha ett bonussystem, men trots detta ser många företag det som

praxis att använda sig av belöningar. (FAR, RR 29 pkt: 19, 2004) Vi anser att

företagen genom att använda sig av belöningssystem kan bidra till att de

anställdas motivation ökar.
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Olika saker motiverar olika personer men hur ser egentligen bonusens påverkan

ut? Det finns många sätt att påverka sin personal och ett av de vanligaste och mest

effektiva har ersättning genom bonus visats sig vara. (Dong, 1998) Bonussystem

blir allt vanligare och företagen utvecklar specifika system, men får företagen

tillbaka det som bonusen kostar att satsa? (Wallace, 1997)

Det finns många utländska studier i ämnet, alla med olika inriktning. Många av

dessa tyder på att bonusutbetalningar har stor inverkan på de anställda och att

både effektivitet och produktivitet kan förbättras genom monetär uppmuntran. Det

har bevisats att säljare förbättrar sina säljarsiffror och sina kundkontakter i

samband med att bonus införts. (Kissan, and Kalwani, 1998) I uppsatsen kommer

detta ämne till viss del tas upp och kopplas till svenska företag, för att undersöka

hur de anställda påverkas av bonusens införande.

I artikeln ”Earnings-based bonus plans and earnings management by business-

unit managers” anser författarna att de beslut som tas inom företagen är

påverkade av om beslutstagarna har tillgång till bonus eller ej. (Guidry, Leone and

Rock, 1999)

Poängen med bonussystemen är att den enskilde medarbetaren skall få personliga

mål och visioner som han kan arbeta mot, och på så sätt skapa en bra effektiv

situation för företaget. (Motion, www.riksdagen.se 2004-06-22) Detta var något

som intresserade oss, då vi anser att motivation är mycket viktigt för att kunna

göra ett bra arbete som är tillfredställande.

Enligt URA 2 Syntetiska optioner i FAR, används optioner och optionsprogram

för att få en närmare relation mellan de anställda och företaget, genom detta

hoppas man kunna öka företagets långsiktiga värde. (FAR, URA 2, 2004)

Genom att få del av ett företags bonus eller vinstandelsprogram finns ett krav på

den anställde att stanna kvar inom företaget och på så sätt bidra till företagets

arbete med att skapa en så stor vinst som möjligt. Skapas ingen vinst, skapas

därmed ingen bonus och detta kan leda till att personalen känner av en viss press

av att göra ett extra bra arbete. (FAR, RR 29, pkt: 18, 2004) Detta ansåg vi vara

ett intressant antagande då bonusen kan ses både som en drivande
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motivationsfaktor och som en ständig press på att man måste jobba mer och

stanna kvar inom företaget.

Då vi bestämt oss för ämnet bonussystem så uppkom funderingar om hur

företagen skapar och utvecklar sina bonussystem. Grundas bonusen på de

anställdas arbete och prestationer eller enbart på hur positiva företagens resultat

och siffror är? Är bonusen ett sätt att motivera personalen att bättre arbeta efter

företagets visioner, strategier och mål?

Vi har valt att utgå ifrån två frågeställningar då vi utformat vår uppsats;

För det första:

- Finns det någon koppling mellan bonussystem och ökad motivation hos de

anställda?

För det andra:

- Påverkar en mer motiverad personal företagen och dess effektivitet, i så

fall hur?

1.3 Forskningsfråga

Genom ovanstående argument och frågeställning grundar vi vår forskningsfråga

som kan ses som en övergripande fråga över vad som intresserat oss till att skriva

uppsatsen. Vi har valt att formulera vår forskningsfråga som följer;

Påverkar bonussystem motivationen hos de anställda i företaget och hur kan det i

så fall påverka företagen?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att ge en djupare förståelse för bonussystemens

påverkan, samt att se om bonussystemen är en motiverande faktor för de anställda

att prestera mera. Studien skall även belysa hur synen på bonussystem skiljer sig
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mellan den part som ger, och den som tar emot bonusen. Studien skall även

undersöka bonussystemens utformning, samt urskilja dess positiva och negativa

effekter.

1.5 Uppsatsens struktur

För att underlätta för läsaren följer nu en överblick över uppsatsens fortsatta

disposition. I figuren presenteras kapitlens indelning med ämne och sidnummer.

Figur 1; Uppsatsens struktur

Litteraturgenomgång
Här presenteras facklig,
vetenskaplig information
som ligger till grund för
den empiriska studien.

Kap 1 Inledning

Kap 2
sid. 7-19

Kap 3
sid. 21-31

Kap 4
sid. 32-42

Kap 5
sid. 43-50

Resultatredovisning
Här presenteras resultaten av
den empiriska underökningen

från fyra företag inom
Göteborgsregionen.

Metod
Här presenteras

tillvägagångssättet för
studien, samt argument för

valt angreppssätt.

Slutdiskussion
Här presenteras en diskussion
av de slutsatser som dragits,

samt en anknytning till
forskningsfrågan ges.

Källförteckning
sid. 1-3

Bilagor
sid. a-d
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2. Litteraturgenomgång

2.1 Inledning

I detta avsnitt behandlas vetenskaplig information som ligger till grund för den

empiriska studien. Genomgången görs för att skapa större grundkunskap för

läsaren och för att ge en större förståelse för materialet som ligger till grund för

studien. I avsnittet behandlas litteratur om belöningssystem och motivation, vilka

är de delar som ses som referensramen till vår studie.

2.2 Struktur över litteratur

Litteraturgenomgången grundas på fakta tagna från vetenskapliga artiklar som

hittats i bibliotekets databaser samt facklig litteratur. Som underlag för detta

avsnitt finns inte endast en vetenskaplig artikel eller fackbok som kan ge oss en så

pass bred information som studien kräver. Istället används flertalet artiklar som

grund, samt ett antal fackliga böcker för att få fram relevant teori som täcker upp

det ämne som behandlas i studien.

Vetenskapliga artiklar har främst hämtats från sökmotorn Science Direct, de

sökord som använts är; bonus plans, compensation plans, reward och

compensation.

Genom dessa argument har vi valt att lägga upp vår litteraturgenomgång som ett

pussel, där varje pusselbit (avsnitt) symboliserar en artikel eller ämnesområde.

Pusslet ses i figuren på nästa sida, och varje pusselbit diskuteras ingående nedan i

kapitlet.
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Figur 2; Struktur över litteraturgenomgång
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2.3 Motivation

Varje anställd och varje kund inom ett företag måste motiveras för att prestera sitt

bästa. Detta görs enligt boken ”Quality of service” genom att införa kvalitet som

styrker välbefinnandet hos medarbetarna. (Edvardsson, Thomasson, Øvretveit,

1994)

Enligt Wall Berséus (2004), är motivation ett svårdefinierat begrepp som inte kan

besvaras med enbart en förklaring. Olika behov ger olika tillfredställelse och

motivation då alla människor är olika och därför värderar individer belöningar på

differentierade sätt. I sin bok anser hon att ett arbete kan ge motivation genom

såväl lön som social trygghet och status. (Wall Berséus, 2004)

Ett motiv skapar motivation vilket i sin tur stimulerar medarbetaren att arbeta

framåt.  Motivation är en bakomliggande faktor till handling och arbete där varje

handling skapas av ett antal drivkrafter som påverkas av ett behov eller önskemål.

Det finns flera drivkrafter som förmår skapa motiv för en individs handlande,

exempelvis intresset för uppgiften. Intresset kan uttrycka sig genom att man

undersöker saker för att man är nyfiken eller för att man ser det som ett sätt att

utvecklas. En annan drivkraft som skapar motivation är att arbetet stimulerar och

ökar trivseln mellan personalen på arbetsplatsen. (Bruzelius, Skärvad, 2000)

2.3.1 Klassiska motivationsteorier

Flera forskare har utvecklat olika teorier för vad som motiverar individer, genom

motivationsteorier kan företagen se medarbetarnas behov bättre. Nedan

presenteras två av de mest kända motivationsteorier.

2.3.1.1 Maslows behovspyramid

Psykologen Abraham Maslow konstruerade en teori som var uppbyggd enligt en

pyramid där varje individs tankar och handlingar ses som en byggsten till

pyramiden. Behoven delas in olika trappsteg, där de grundläggande behoven

hamnar nederst och de självförverkligande behoven hamnar högre upp i

pyramiden. Modellen utgår från att varje trappsteg i pyramiden är ett behov som

individen strävar efter att uppfylla, de olika behoven kan exempelvis vara

fysiologiska behov, säkerhetsbehov, kontaktbehov, uppskattnings- och
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statusbehov samt självförverkligande behov. Genom att uppfylla ett behov i

pyramiden så flyttas individen upp till nästa behov (trappsteg) och börjar istället

sträva efter att uppnå detta. Maslow påpekar att en individ inte kan flytta upp till

ett nytt behov förrän de grundläggande (underliggande trappstegen) behoven

uppfyllts. Om behov som tidigare uppfyllts hotas så kan individen även röra sig

nedåt i trappan, detta är dock något som är mycket negativt för individen.

(Bruzelius, Skärvad, 2000)

2.3.1.2 Herzbergs motivations- hygienteori

Fredrick Herzberg har framställt en motivationshygienteori som delvis är

besläktad med den modell som Maslows gjort om teoribildning av motivation.

Herzberg påpekar med sin modell att hygienfaktorer är de olika faktorer i

arbetsomgivningen som krävs för att en individ inte skall känna obehag genom att

vistas i miljön. Dessa faktorer kan till exempel vara kontorets utformning och

miljö, faktorer som inte kopplas direkt till arbetsuppgifterna. Till skillnad från

dessa är motivationsfaktorerna direkt relaterade till den prestation man utför och

det är först när båda dessa påverkande faktorer är uppfyllda och tillfredsställda

som maximal motivation kan uppnås för en individ. (Bruzelius, Skärvad, 2000)

Själv-
förverk-                                         Motivationsfaktorer
ligande

Uppskatt-
ning och status

Kontakt
                                                                                                                

                                    Säkerhet                                         Hygienfaktorer

Fysiologiska behov

Figur 3; Maslows och Herzbergs teorier (Bruzelius, Skärvad, 2000)
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Det finns flera samband mellan de båda presenterade teorierna, och genom en

gemensam modell som presenteras ovan kan man koppla samman Maslows

behovspyramid med Herzbergs två faktorer. (Bruzelius, Skärvad, 2000)

2.3.2 Motivationens påverkan på personalen

Motivation är något som påverkar människan på många olika sätt, och för att

kunna förklara begreppet samt dess påverkan använder sig olika författare av olika

teorier. Detta görs för att kunna skapa en tydligare bild av det hela och göra ämnet

mer lättförstått.

Definitionen för motivation kan beskrivas som genom varför människan gör,

tänker och uppför sig som den gör, detta är grunden inom ämnet men olika

forskare har i sin tur sedan utvecklat ämnet utifrån sina studier. Motivation

handlar om vilka val människan har och hur man väljer sitt beteende, det

innefattar även hur länge en individ arbetar med en aktivitet, hur hårt den arbetar

samt hur individens känslor påverkas av processen. (Weiner, 1992)

Motivation påverkar en individ att anstränga sig mer för att uppnå sina mål, om en

individ lyckas bra med en uppgift ges en stolt känsla av att ha lyckats och det ger

individen ett bra självförtroende och den mår bra. Denna känsla skulle vara större

om arbetsuppgiften varit svår eller att problemlösningen hade varit komplicerad

än om det är en enkel arbetsuppgift som vem som helst skulle klara.

Graden av motivation för en uppgift påverkas inte av svårigheten av uppgiften

men ju svårare uppgift det är desto högre tendenser får individen till att undvika

uppgiften. Detta är för att individer är rädda för att misslyckas och känna de

känslor som ett misslyckande för med sig och därför väljer personer istället lättare

arbetsuppgifter. Motivationen påverkar hur väl man genomför arbetsuppgifter

men målen som varje individ sätter upp är kanske inte så höga som personen

skulle klara av och egentligen vill sätta för sig själv. Genom detta minskar

han/hon risken för att misslyckas men samtidigt kan inte den ultimata

tillfredsställelsen av att ha klarat av det uppnås. Lyckas individen med en uppgift

ökas den personliga motivationen, men om en uppgift misslyckas så sjunker

istället motivationen. Skulle flera uppgifter misslyckas så sjunker motivationen

ytterligare. Skulle en individ misslyckas och en lyckas med sina uppgifter på
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samma arbetsplats uppkommer nästan alltid avundsjuka, detta leder i sin tur till att

stämningen mellan arbetskamrater blir sämre. (Weiner, 1992)

Motivation är psykologiskt och samspelar med de känslor och val som varje

människa känner och gör. I vår kultur finns det två stycken källor till mänsklig

motivation; strävan efter prestation och utförande samt att knyta sociala band. Vad

som är viktigt med dessa källor och vad som vill uppnås med motivation är att

man skall lyckas och ha framgång med den aktivitet man åtagit sig samt att skapa

sig en social acceptans. Något som bevisats ha inverkan på motivation och som

bl.a. påverkas av erfarenhet, kompetens och inkompetens m.m. är självförtroendet.

Människor motiveras av olika saker vilket är olika från person till person men

något som är gemensamt för alla är att en persons känslor, val och självförtroende

alltid spelar in. (Weiner, 1992)

2.3.3 Bonussystemens påverkan på säljarna i företagen

Företag använder sig mer och mer av bonussystem och man har kommit fram till

att bonussystem hjälper de anställda att nå fram till vissa av företagens mål.

Författarna till artikeln har framställt två hypoteser om bonussystem, det första är

att företagen använder sig av bonussystem för att motivera chefer för att uppnå

vissa resultat- och intäktsmål. Den andra hypotesen är att användandet av

organisationens bonussystem verkligen fungerat och är framgångsrikt. (Carnes,

and Guffey, 2000)

Belöning kan ses som ett av de mest användbara verktygen för att kontrollera sin

personal. Vikten av kompensationens påverkan på motivation har länge varit känt,

samt även hur olika psykologiska faktorer spelar in. Det finns två antaganden om

motivation som framtagits tidigare och den första är att; monetära belöningar ses

som den huvudsakliga primära motivationen för hur en säljares insatser påverkas.

Den andra är att pengar inte nödvändigtvis påverkar motivationen för den

anställdes arbetsansträngning.

Effektiviteten av ett belöningssystem är definierat efter dess effekt på att få en

person att anstränga sig mer att utföra de mer avancerade och utmanande

arbetsuppgifterna. (Dong, 1998)
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Det finns två olika psykologiska karaktärer, den ena är inre belöningsorienterad

personal, och en sådan person strävar efter de mer avancerade arbetsuppgifterna

och han/hon motiveras genom att utöka sina färdigheter och därigenom klara

svårare uppgifter. De ser det som en delbelöning att personen växer professionellt

av sina utförda aktiviteter. En motiverad personal föredrar uppgifter som är

utmanande och stimulerande för dem. För sådan karaktär är det inte enbart pengar

som är en drivkraft utan även att tillfredsställa vissa högre behov. Den andra

karaktären är yttre belöningsorienterad personal, en sådan person arbetar för att ta

sig igenom arbetsuppgifterna för att komma åt den belöning som finns när man är

klar. Personal som arbetar enligt denna karaktär eftersträvar gärna förutsägbara,

lätta uppgifter vilket underlättar utförandet och ger en möjlighet att maximera sin

bonus. En person tillhörande den yttre belöningsorienterade personalen arbetar

efter att få mer och mer pengar och drivs därför mer av en girighet än någon

önskan om personlig utveckling. Detta spelar även in på de metoder och val av

arbetsuppgifter som görs, en sådan här psykologisk karaktär tar helst uppdrag som

ger mycket pengar.

Beroende på vilken psykologisk karaktär man tillhör så påverkas man olika av

olika bonussystem. Vid ett lönebaserat bonussystem så arbetade den ena gruppen

hårdare och var mer motiverad än tidigare medan den andra gruppen blev

ineffektiv. Nästan tvärtemot blev det dock då man istället använde sig av

kommissionsbaserad bonus, vilket är bonus som grundas på resultat av

arbetsprestation. Detta visar att olika system troligtvis fungerar olika bra i företag

beroende på de anställda. En sak som dock bevisats är att en av de mest

användbara motiveringarna för en säljare är pengar. (Dong, 1998)

Belöningar är vanligt att ge till en säljare då man vill att de skall nå olika

specifika, strategiska mål som företaget eftersträvar. För att eventuella

avlöningssystem skall vara effektiva krävs att säljarna förstår och tror på att bättre,

mer motiverade insatser leder till bättre försäljning vilket i sin tur leder till

belöningar. Säljarna måste för att systemet skall fungera förstå att den bonus de

får motsvarar den extra insats som krävs av dem.
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Man har kommit fram till att olika kompensationer har en central roll i att

motivera och behålla sin personal och sina säljare. Genom bonussystemet blir

säljarna en del i att företaget utvecklas och blir mer konkurrenskraftigt. Bonus kan

leda till att säljarna arbetar hårdare och kanske får en del nya kunder, på så sätt

vinner företaget nya marknadsandelar. (Kissan and Kalwani, 1998)

Bonussystem har gått från att endast utdelas till ledning och chefer, till att nu även

ge de anställda i många av företagens olika nivåer möjlighet att arbeta till sig en

bonus. De flesta bonussystem för en säljare utgår från en monetär belöning utöver

den fasta lönen, denna utgår till säljaren då han/hon lyckas med ett förutbestämt

mål eller specificerad uppgift. Monetära belöningar har blivit den primära

bonusen då företagen oftast är för platta i sin organisation eller saknar resurser för

att befordra bra arbetande personal. Företagen har insett att motivering av

personalen främjar organisationen, genom detta inför allt fler företag

prestationsbaserade bonussystem. En negativ aspekt av bonussystemen kan leda

till att säljare känner en ökad press och konkurrens gentemot sina medarbetare

vilket kan leda till en sämre stämning på arbetsplatsen.

Företagen har förstått att det är säljarna som är nyckeln till ökad försäljning och

att det inte enbart är låga priser och försäljningskampanjer som lockar kunderna.

Genom bonus motiveras säljarna att vara trevliga och hjälpsamma vilket

förhoppningsvis kan vara ett framgångsrikt koncept för företagen. (Banker, Lee

and Potter, 1996)

2.4 Belöningssystem

Fokus på belöningssystemen skall ligga vid att de skall ha sammankoppling med

företagets visioner, så att ledningen genom att belöna personalen får en väl

fungerande organisation som gemensamt arbetar mot företagets mål. Ofta

beräknas bonusen på den enskilde individens prestation, men det är inte den

enskilde individen som ensam bidrar till företagets framgång, utan hela gruppens

arbete behövs för en ökad effektivitet. (Paul, Alm, 1991) Enligt Smitt (2002), är

belöningssystem en strategisk åtgärd som påverkar de anställdas motivation att

sträva och arbeta efter att uppnå företagens mål. Detta skapar även en relation

mellan företagens ledning och de anställda.
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2.4.1 Begreppet belöningssystem

Belöningssystem kan ses som en utveckling, eller ett kompletterande system till

lönesystemet. Belöningssystemet belönar personal som förutom de ordinarie

arbetsuppgifterna tillfört positiva konsekvenser för företaget och skall betalas ut

oavsett grundlön. Detta skapar den anställde genom att dels utföra sina vanliga

arbetsuppgifter väl, men utöver dessa också tillföra företaget någon övrig positiv

fördel, som företaget kan tillgodoräkna sig. (Paul, Alm, 1991) Den anställde skall

genom att tilldelas en bonus skapa ett ökat värde för företaget. (Smitt, 2002)

Utmärkande för bonus är att den bestäms av arbetsgivaren, där inte facket eller

individen har något att säga till om. Vidare skall inte belöningar sammankopplas

med begreppet förmåner då förmåner inte är en bonus, utan något som sedan

tidigare är avtalat om. (Paul, Alm, 1991)

Det finns olika former av belöningssystem, där det traditionella är att beräkna

bonus efter företags affärsmål/resultat. Det traditionella systemet kallas

målbonussystem och fungerar så att då företagets mål eller resultat överträffas så

betalas bonusen ut. En bonuslön kan vara baserad på prestation hos den anställde,

men den kan också vara kollektivt baserad – vilket innebär att den är baserad på

en gemensam prestation hos en grupp. Varje företag måste utveckla sitt eget

bonussystem och anpassa det efter bransch och visioner. (Smitt 2002) Enligt

Mabon (1988), kan bonus grundas på antingen den anställdes produktivitet eller

på arbetad tid. Bonusen skall grundas på en arbetsvärdering där man utreder vad

den anställde presterat utöver det vanliga arbetet och som verkat positivt för

företaget.

En bonus som är baserad på prestation kan enligt Paul & Alm (1991), vara svår att

beräkna, då alla arbetsinsatser inte går att mäta. Inom tillverkningsföretag är det

relativt enkelt att beräkna prestation då man kan räkna antal enheter, men inom

tjänsteföretag där prestationen inte går att beräkna med hjälp av siffror blir det

svårare. (Paul, Alm, 1991)

2.4.2 Följder och effekter av belöningssystem
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Genom att uppmärksamma varje anställd och dess arbetsinsats genom att ge bonus

per prestation, höjs motivationen hos personalen och de får ny kraft. Ett företag

som lyckats utveckla ett bra belöningssystem kan genom att företagets anställda

blir mer engagerade, bli mer framgångsrikt och därmed attrahera ny arbetskraft till

organisationen. (Paul, Alm, 1991).

Genom att utveckla ett belöningssystem hoppas företagen bidra till ökad

motivation hos de anställda, därmed kan man minska kostnaderna och få högre

försäljning, och därmed höjs effektiviteten ur företagets perspektiv. Hur

belöningssystemet är utvecklat och skapat spelar en stor roll då ledningen måste

arbeta efter att de anställdas beteende påverkas positivt. Om så inte är fallet anses

belöningssystemet inte fungera och har i så fall endast genererat kostnader för

företaget. (Smitt, 2002)

En stor del av litteraturen i Jonssons (1992) bok behandlar positiva följder av

belöningssystemen då de ger ökad motivation och därmed effektivitet, men

belöningssystem som inte utformas på rätt sätt kan göra mer skada än nytta. En

negativ effekt av bonussystem kan vara att de anställda missbrukar bonusen och

tappar fokus på företagets bästa vilket leder till sämre stämning och effektivitet.

Om den anställde fokuserar för mycket på belöningen finns risk att han bara har

sin egen bonus i åtanke och därmed går ifrån företagets mål och policy. För att

förebygga negativa effekter bör företagen utveckla ett system som inte är för

komplicerat att förstå, samt att systemet skall accepteras och förstås av de

anställda. (Jonsson, 1992)

Belöningen måste inte vara materiell genom att den ges ut i pengar, utan ett

restaurangbesök eller en resa kan vara minst lika motivationshöjande. (Paul, Alm,

1991) I vissa fall kan de anställda även få belöning genom något som kallas

resultatlön, vilket innebär att effekter av budget och budgetutfall påverkar hur stor

belöning den anställde kommer att få. För att en resultatlön skall motivera de

anställda och fungera för företaget krävs att den anställde kan påverka resultatet

samt att resultatet går att mäta på ett tillförlitligt sätt. (Carlsson, 2003)

Att motiveras genom resultatlön kan ge negativa effekter eftersom de anställda

därmed kan försöka att påverka siffrorna och resultatet på ett otillåtet sätt. För att
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inte detta ska ske så bör företagen utveckla tydliga kriterier, detta underlättar även

för företagen att undvika de vanligaste fallgroparna. Första fallgropen enligt Paul

och Alm (1991) är att olika avdelningar på ett företag har olika förutsättningar att

lyckas med sina uppgifter och mål vilket i sin tur kan leda till avundsjuka och

dålig stämning mellan avdelningar och enheter. För att undgå detta bör ledningen

vara förberedda på problemet, de bör även utveckla vissa kompletterande

belöningar som motverkar osämja. Andra gropen bearbetar resultat som

medarbetarna inte kan påverka, exempelvis krånglande datasystem eller försenade

leveranser. Detta problem saknar effektiva lösningar och de anställda får vara

medvetna om att problemet kan uppstå. Slentrian är en tredje fallgrop som innebär

att intresset och motivationen avtar med tiden då de anställda upplever systemen

som ”samma gamla” och inte tillför något nytt. Genom att genomföra

förändringar, positiva som negativa, så skapas ett nytt intresse för systemen vilket

gör att de anställda tar nya tag. (Paul, Alm, 1991)

2.5 Effektivitet

Valt avsnitt om effektivitet har behandlats för att den empiriska studien skall ha

något att grundas på då vissa delar behandlar eventuell ökad effektivitet av

bonussystemen. Då uppsatsen inte syftar till att ingående behandla

effektivitetspåverkan är avsnittet mycket kort.

2.5.1 Begreppet effektivitet

Effektivitetsbegreppet är en viktig byggsten för all organiserad verksamhet och är

viktigt för ledarskapet, då effektivitet ger en förståelse för samspelet mellan

människa och verksamhet. För att en organisation skall kunna bli lönsam krävs att

olika avdelningar kan knytas till en gemensam nämnare, något som kan

förknippas med alla delarna i organisationen – och detta sägs vara effektiviteten.

(Karlöf, 1997)

Begreppet effektivitet är en viktig del för företagen eftersom effektiviteten ger ett

uttryck för hur ”bra” eller ”dåligt” företaget mår. Dålig effektivitet leder till sämre

konkurrenskraft vilket kan vara skadligt för företaget på lång sikt.

Effektivitet beräknas enligt formeln;
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Effektivitet = Värde av utflöde / Värde av inflöde

Värde av utflöde är detsamma som resultat då det presenterar vad företaget

generar, värde av inflöde är detsamma som kapital då det presenterar vad man

satsar i företaget. (Ax, 2002)

2.6 Hur bonussystem påverkar motivation

Genom att utveckla ett bonussystem förstärks företagets konkurrenskraft genom

att de anställda får en morot att arbeta efter för att prestera ännu bättre än man

hade gjort om det inte fanns någon bakomliggande bonus. (Smitt, 2002)

För att belöningssystemen skall kunna påverka motivationen på ett positivt sätt

krävs att den inte bara fungerar effektivt utan även är hållbar över en längre

tidsperiod. Även i ”dåliga tider” på marknaden krävs att man kan behålla

systemen och inte bara låta dem glömmas bort, detta trots att de anställda under

sämre marknadsförhållanden inte får någon bonus. Då marknaden har en uppgång

kan systemen börja användas effektivt igen. (Smitt, 2002)

Något som påverkar företagen till att använda belöningssystem är omvärldens

uppfattning av organisationen. Om en bonus uppfattas som orimlig av aktieägare,

medarbetare och exempelvis medierna, så kan den ge en negativ bild av företaget

och dess styrelse. En negativ bild kan försämra företagets visioner och målfokus

vilket i längden kan minska konkurrenskraften på marknaden. Felaktiga

bonussystem kan i värsta fall leda till att en organisatorisk kris utbryter hos

företaget, vilken är kostsamt såväl ekonomiskt som för företagets förtroende.

(Smitt, 2002)

Inom den offentliga sektorn finns gjorda undersökningar, framför allt i USA, som

visar på belöningssystemens påverkan på personalen i en organisation.

Undersökningarna visar att en markant ökning i effektiviteten för företaget kunnat

åstadkommas genom att man utformat lyckosamma belöningssystem.

Undersökningarna förutsätter att bonus utdelats i monetära enheter, och inte

genom andra ersättningar. (Jonsson, 1992)
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Förtroendet för belöningssystemen bör skapas av styrelsen och ledningen, eller

ansvarig för området. För att förstärka företagets position och minimera riskerna

med ett misslyckat bonussystem, bör företaget försöka knyta systemen till ökad

effektivitet och stärkta värden även i framtiden. (Smitt, 2002)

2.7 Avslutning

Informationen som diskuterats i kapitlet är studier och fakta som studerats

tidigare.

Bonussystem finns i många olika former, dels beräknad på företagens resultat,

dels på de anställdas prestationer, där de anställda har en roll som är lättare att

påverka. Hur bonussystem är utvecklade och formaterade beror på företagens

storlek och läge, då varje system bör anpassas till varje specifikt företag. Det finns

också olika syften med att implementera bonussystem i företagen, både att

förbättra motivationen hos de anställda, öka effektiviteten och lönsamheten samt

att låta de anställda utvecklas.

Motivation skapas hos en individ genom att olika behov skapas, detta kan

exempelvis vara tillfredsställelse av att ha bra kundkontakt och goda

arbetskamrater. Motivation kan även uppkomma då den anställde vet att väl

utförda arbetsuppgifter ger uppskattning från arbetsgivaren i form av beröm och

eventuellt pengar. Genom ökad motivation kan man få individer att anstränga sig

ytterligare för att få sina behov uppfyllda.

Effektivitet ger en förståelse för sambandet mellan människa och verksamhet, och

hjälper till att sammankoppla företagets enheter för att nå bättre resultat.

Effektivitet kan sägas vara företagets tillstånd, d v s hur bra eller dåligt det mår.
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Litteraturgenomgången ligger som en grund för uppsatsen då dess syfte är att

läsaren skall skapa sig en uppfattning av vad som behandlats innan inom ämnet.

Det teoretiska materialet skall också utveckla och fördjupa kunskaperna så att den

empiriska studien lättare skall kunna tolkas. Vi anser att det angreppssätt som ger

den högsta relevansen i den empiriska studien är att genom besök på företagen

intervjua ledning och anställda. Därmed fås en klar uppfattning om hur

bonussystemet är uppbyggt samt hur de påverkar anställda och företaget i helhet.

Vald metod motiveras genom att läsaren enkelt skall kunna ta till sig

informationen som tagits fram i den empiriska studien. Genom att i kapitlet ha

behandlat det teoretiska material som ligger till grund för den empiriska studien,

övergår uppsatsen till att behandla valda metoder för valt angreppssätt.
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3. Metod

3.1 Inledning

Metoden för uppsatsen beskriver det angreppssättet vi anser är det bästa för att

besvara frågorna som arbetet syftar till. Metoden tar upp vad, hur och när

intervjuerna skett, och syftet med metoden är att vägleda uppsatsen till att sedan

kunna besvara forskningsfrågan. Kapitlet behandlar metoden för hur information

insamlats, samt de teoretiska och empiriska tillvägagångssätt som använts.

3.2 Vetenskapligt synsätt

Enligt Silverman, 2000, finns flera ”ismer” som kan förknippas med den

kvalitativa undersökningsmetodens sätt att formulera och strukturera sin

undersökning. Silverman har beskrivit fyra av dessa i sin bok ”Doing qualitative

research” och de är; Postmodernism, Naturalism, Ethnomethodology och

Emotionalism.  Postmodernismen kännetecknas av att man skall dekonstruera

ämnet och den empiriska studien. Naturalismen kännetecknas av att

undersökningen skall göras ute på företagen, med hjälp av emotionalismens

betoning på personlig kontakt. Ethnomethodologin påpekar viktigheten i att ha en

personlig kontakt mellan undersökare och undersökningsobjekt. (Silverman,

2000)

3.2.1 Induktion eller deduktion

En induktiv metod ger ingen säker kunskap, då det inte finns någon garanti för att

följderna av en händelse alltid kommer att följa ett visst skeende. Den induktiva

logiken utgår från att jämföra ett förväntat utfall med ett verkligt utfall, är

skillnaden tillräckligt stor kan statistikern dra en viktig slutsats. (Djurfeldt,

Larsson, Stjärnhagen, 2003) En deduktiv metod grundas i att genom ett system av

påståenden kan grunda nya hypoteser som skall stärka empirin. (Holme och

Solvang, 1991) Strukturen i denna rapport följer den induktiva metoden.

Induktiv metod utgår ifrån att man genom information som hämtas genom

empiriska undersökningar kan ta till sig observationer, begrepp och uttryck som



Hur bonussystem påverkar motivationen hos anställda
Anna Oscarsson  Cecilia Alfredsson

22

visats. Metoden utgår ifrån insamling av informationsdata, som sedan skall stärkas

med hjälp av empiriska studier och observationer från verkligheten för att sedan

kunna bilda en teori som kan förklara innebörden av den information man har.

Viktiga begrepp inom den induktiva metoden är empiriska iakttagelser och

forskning genom att med hjälp av egna insatser inta relevant data. (Merriam,

1994)

Den induktiva metoden grundas i kvalitativa aspekter då den inte grundas på

ställda antaganden, (Merriam, 1994) och därmed kan en induktiv metod

sammankopplas med argumenten för kvalitativ metod. Forskningsfrågan till denna

studie betonar att man genom en empirisk undersökning skall insamla data, och

detta kan kopplas till den induktiva metoden eftersom den behandlar material från

verkliga upplevelser och iakttagelser.

3.2.2 Kvalitativ- och kvantitativ metod

En studie eller undersökning kan göras utifrån en kvalitativ- eller en kvantitativ

metod. Skillnaden mellan de olika metoderna är att en kvalitativ metod går mer på

djupet och gör en grundlig undersökning, (Silverman, 2000), medan den

kvantitativa undersökningsmetoden bygger på att man skall använda siffror eller

räkenskaper då man undersöker. (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2003)

Denna studie utgår ifrån att informationen skall ha hög tillförlitlighet och att den

skall vara en djupgående studie som inte bara behandlar siffror och statistik.

Kvalitativ metod kännetecknas av att den innehåller verbala formuleringar som är

beskrivna på ett talande sätt och informationen presenteras främst genom

intervjuer och textanalys. Den kvalitativa metoden använder sig inte av siffror och

tal och det behövs inga tidigare kunskaper i statistik för att förstå utfallen.

(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2003) Metoden vill avstå från och nedvärdera

statistisk och statistiska tekniker. (Silverman, 2000)

Enligt Merriam, (1994) utmärks den kvalitativa metoden av att en fältstudie skall

genomsyra studien. Platser och människor måste användas som ett verktyg i

studien för att kunna finna information som ger kvalitet och djup till studien.
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Syftet med denna uppsats är delvis att ge en djupare förståelse för hur bonusen

kan bidra till ökad motivation hos personalen i företagen. I litteraturen diskuterar

Silverman att en kvalitativ metod granskar informationen utifrån den granskades

synvinkel, och en trovärdig tillförlitlig bild kan därför ges. (Silverman, 2000) En

kvalitativ metod bygger på att man genom tydliga och lätta frågor kan få ut det

svar man vill ha från intervjupersonen och grundidén är att så mycket information

som möjligt skall kunna urskiljas. (Darmer P, Freytag P V, 1995).

Kvantitativa metoder fokuserar främst på statistisk data, och den kräver ingen

kontakt med personer i företagen som vet hur marknaden fungerar. (Silverman,

2000) En kvantitativ metod ger inte en så djup kunskap för ämnet, varför vi anser

att den inte bör användas.

Då vi inte har som syfte att undersöka resultat och siffror inom företagen, utesluts

den kvantitativa metoden, och argumenten för den kvalitativa stärks. Enligt

Silverman syftar den kvalitativa metoden till att genom förståelse och analys av

ord och bilder ge en realistisk bild av de granskade företagen, samt att man genom

att observera information på fältet istället för att granska befintligt statistiskt

material skall få maximal tillförlitlighet. (Silverman, 2000) Detta gör vi i vår

studie genom att vara ute i företagen och själva observera de intryck som ges i

form av exempelvis hur strukturen hos företaget, samt ordningen i arbetsrummet

ser ut.

I den empiriska delen av uppsatsen används en kvalitativ undersökningsform då

den ser till inre fakta av materialet. Studien har en kvalitativ ansats i den

bemärkelsen att vi valt att göra ingående fallstudier för att få en mer ingående

kunskap och förståelse om hur bonussystem fungerar enligt empirin. Dessa

kvalitativa data inhämtas främst från personliga intervjuer vilka behandlar ämnet

och frågeställningarna studien syftar till. Ett argument för att vi använt en

kvalitativ undersökningsmetod kan stärkas genom att vi vill få en djupgående

undersökning av ett fåtal företag istället för att med en kvantitativ metod

undersöka ett flertal företag på ytan. Vi anser att en kvalitativ metod är den bästa

undersökningsmetoden för vår studie då intervjuer ute på företagen kommer att

besvara våra frågor på ett realistiskt sätt.
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3.3 Primär- och sekundärdata

All information kan delas in i primär respektive sekundär information, där den

primära ses som den huvudsakliga informationskällan, och den sekundära som

den kompletterande källan som skall ge ett bredare perspektiv på informationen.

Den primära informationen måste vara ny information som inhämtats från

undersökaren själv, och den får inte ha publicerats tidigare, och den skall hämtas

genom besöksintervjuer, telefonintervjuer eller genom enkäter. Genom sekundära

källor fås en kompletterande information som skall kunna stärka primärdata

ytterligare. (Dahmström 2000)

Informationen som inhämtas genom intervjuer och undersökningar skall ses som

primärdata till vår forskning, då det är detta avsnitt som skall spegla resultatet av

studien. Den sekundära informationen används för att fördjupa den kunskap som

studien grundas på för att lättare kunna se samband och göra jämförelser med

primär data.

Primärdata har inhämtats från de personliga intervjuerna, och beskrivs mer

ingående nedan under avsnitt 3.6. Den sekundära informationen har inhämtats

genom facklig litteratur samt vetenskapliga artiklar.   
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3.4 Komparativ metod

En komparativ undersökning kännetecknas av att man bildar antaganden om att

det finns likheter och skillnader mellan de olika undersökningsobjekten. (Denk,

2002)

Genom att använda en delvis komparativ metod, använder undersökaren det

undersökta materialet för att sedan jämföra utfallet mellan de olika

undersökningarna. (Silverman, 2000) Detta görs delvis i vår studie för att kunna

fastställa vilka företag som lyckats bäst respektive mindre bra med sina

bonussystem.

3.5 Val av undersökningsmetod

Studien kommer i huvudsak att baseras på observationer och intervjuer på företag,

vilket stärks genom att vi vill undersöka ämnet på ett djupgående sätt. Författarna

vill inte bara utgå från fakta som redan existerar då undersökningar inom ämnet

gjorts tidigare, utan även skapa en egen uppfattning om bonussystemens

påverkan. Vi vill själva vara en del av studien genom att deltaga aktivt. Därför

anses det att personliga intervjuer ger tydligare information, som är lättare att ta

till sig än vad information som hämtas enbart genom exempelvis granskning av

årsredovisningar är. Genom att göra en empirisk studie med hjälp av intervjuer ute

på företagen skapas troligtvis ett större intresse för läsaren, då vi tror att material

som tagits ur dagliga livet ökar intresset för ämnet och därför ger läsaren ett

intressant syfte att läsa uppsatsen. Vi har utifrån givna argument valt att använda

en kvalitativ undersökningsmetod med personliga intervjuer.

Vi har valt att göra intervjuer både med ledning/chef och anställda inom varje

organisation i varierande åldrar, både man/kvinna, då vi anser att det ger ett

bredare perspektiv på studien om vi kan hämta information från flera källor. En av

de anställda som intervjuades var fackligt ansvarig på företaget och därmed anser

vi att ännu ett perspektiv kan urskiljas. Tanken är att kunna urskilja olikheter i

svaren som sedan kan bilda uttömmande svar som behandlas i resultatredovisning

och slutdiskussion. Resultatet av intervjuerna skall även delvis jämföras med
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varandra för att eventuellt kunna leda till fastställande av vilka bonussystems

struktur som ökar motivationen och vilka som inte gör det.

Ett annat sätt att undersöka empirin är att genomföra en enkätstudie, men då

bonussystem inte delas ut till alla anställda inom en organisation anser vi att

svaren inte kommer att vara helt tillförlitliga och rättvisande. En annan faktor som

bidragit till att vi inte valt enkäter är att enkäter ibland kan uppfattas som oseriösa

och därför inte tas på allvar. Då man gör enkäter är risken för bortfall större än vid

undersökning genom intervjuer. (Dahmström, 1996) Vi har valt en mer

djupgående intervjumetod, genom att göra personliga, tidsmässigt längre

intervjuer, vilket skall öka relevansen och tillförlitligheten i vår studie.

Även intervjumetoden ses som kvalitativ då den kännetecknas av öppna frågor

och ger en bred kvalitativ information. (Jacobsen, 1993)

3.6 Intervjuer

Intervjuerna är avgränsade till fyra företag inom Göteborgsregionen, vilket gjorts

för att få företag som befinner sig inom samma geografiska område för att

underlätta jämförelser företag emellan. Företagen som undersöks är verksamma

inom olika branscher; men en gemensam nämnare är att samtliga företag är

produktionsföretag. Två av de undersökta företagen är lite större och har enheter

utomlands medan de övriga två företagen är lite mindre och är inriktade på en

nationell marknad. Branscherna som företagen är aktiva i är bl.a. kemikalier, olika

el-artiklar samt strömtillförsel. Intervjuerna har gjorts genom besök på företagen

med personlig kontakt, detta för att få intervjuerna med företagen öppna och

spontana. Genom att välja en region som ligger nära oss, underlättar vi kontakten

med företagen och vi har också en uppfattning om företagens placering. Ett

frågeformulär finns som en grund för intervjuerna, men under intervjuerna skall

även spontana följdfrågor ställas. Enligt Silverman, 2000, skall den kvalitativa

undersökningsmetoden kännetecknas av att ett fåtal företag skall undersökas och

att intervjuerna skall vara lediga, och icke-strikta.

Primärdata till den empiriska undersökningen inhämtas genom intervjuer med

personal inom ett antal organisationer, denna information ses som den
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huvudsakliga. Genom att besöka företag och göra intervjuer på plats anses man få

utförliga svar och informationen är tillräcklig med hög kvalitet. (Dahmström,

1996) För att komplettera informationen som vi fått genom intervjuerna används

företagens egna material, samt information från respektive företags hemsida.

Detta är information som redan innan vår studie fanns, och skall därför betraktas

som sekundärdata. (Dahmström, 1996)

3.6.1 Intervjuernas förberedelse

Enligt Jacobsen, (1993) behöver en forskningsintervju förarbete och förberedelse

för att ge ett lyckat resultat.

Först bestämdes inom vilken storleksgrad och inom vilken geografisk begränsning

de utvalda företagen skulle ha, sedan söktes genom sökmotorn www.Google.se på

Internet för att hitta relevanta företag inom vårt ämnesområde. Ett givet kriterium

för att företaget skulle ses som aktuellt var att de hade utformade bonussystem

inom organisationen.

Kontakt togs med företagen både via mail och telefon, där vi informerade om

ämnet och intresset av varför vi tagit kontakt med företaget. Av de femton företag

som kontaktades var det tolv som svarade och av dessa var sex företag beredda att

hjälpa oss. Av dessa sex tog vi kontakt med fyra företag, och gjorde därefter

intervjuerna hos respektive företag.

För att bilda en bättre uppfattning om de utvalda företagens affärsidéer och

verksamhet har vi studerat respektive företags hemsidor och därmed fått en

förståelse för företagens arbetsområden, samt hur stora de är på sin marknad.

Detta har gjorts för att vi lättare skall kunna ta till oss informationen från

intervjuerna.

Innan intervjuerna genomfördes studerades litteratur om undersökningsmetodik

för att skapa oss bättre kunskap om hur vi skulle genomföra intervjuerna för att få

ut så mycket som möjligt av dem. Genom att vara ödmjuk, hövlig och

uppmärksam under intervjuerna skapas grunden för en bra intervju. (Jacobsen,

1993) Vi sammanställde ett intervjuformulär där vi utgått från frågor som vi ansåg
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skulle kunna svara på det som vi undersöker med vår studie, samt lätt skulle

kunna kopplas till de frågor som diskuterats i problemformuleringen. Frågorna

som sammanställts grundas på den kunskap vi fått genom granskning av

vetenskapliga dokument, och utgår uteslutande från belöningssystem och dess

eventuella påverkan på motivation. Alla företag som intervjuas kommer att få

samma frågor, detta för att underlätta jämförelsen av dem i studiens

sammanställning. Olika formulär kommer dock att utformas för ledningens

intervju respektive de anställdas intervjuer, vilket grundas i att de olika personerna

inte har samma kunskap, uppfattningar och perspektiv om ämnet då den ena

parten ger och den andra får. De numrerade frågorna i bilagorna (a-d) är de

huvudfrågor som intervjuarna utgått ifrån vid de olika intervjuer som gjorts. De

underställda frågorna benämnda med bokstäver är endast för att hjälpa

intervjuarna, och dessa har därför inte ställts direkt till företagen.

Frågorna kommer inte att skickas ut till företagen i förväg då det kan bidra till att

inte helt sanningsenliga svar presenteras. Genom detta kan inte heller andra

personer påverka intervjupersonen med sina åsikter och tankar. Att vi ställer

frågorna direkt till den intervjuade på plats bidrar också till att den intervjuade inte

kan påverkas av chefer eller ledning för företaget. Dessa argument bidrar till att

intervjuerna blir så tillförlitliga och sanningsenliga som möjligt.

På varje företag har vi valt att intervjua en person från ledningen eller annan

chefsposition som har en betydande roll för bonussystemens påverkan. För att få

en koppling till de anställda som vi valt att inrikta studien på, så kommer även två

underanställda som innefattas av systemet att intervjuas. Ett argument för att

genomföra studien på detta sätt är att man får två olika perspektiv av

undersökningen, dels från de som påverkar och de som påverkas av

belöningssystemet.

3.6.2 Intervjuernas genomförande

Avgränsning har gjorts till att intervjua en person i ledningsposition, samt två

personer underanställd den ledande. Vi har valt att genomföra intervjuerna med

personen inom ledningen på varje företag först, och sedan intervjua medarbetarna

för att få deras vinkling. Genom att först intervjua en person med betydande



Hur bonussystem påverkar motivationen hos anställda
Anna Oscarsson  Cecilia Alfredsson

29

inflytande över belöningssystemet har vi fått bättre kunskap om systemets bredd

och kan därmed lättare ta till oss informationen från de som mottar bonusen.

Intervjuerna kommer att genomföras på företagens kontor då vi även får möjlighet

att inta intryck av kontorens utformning och stämning. Intervjuerna kommer att

genomföras med båda uppsatsskrivarnas närvaro och medverkan vilket gör att

maximal information kan uppfattas. Båda intervjuarna kommer att föra

anteckningar under intervjuns gång medan frågorna ställs, i o m detta kommer

därför bandspelare inte att användas då det inte känns aktuellt och inte kommer att

medföra något som inte redan uppfattats. Att utesluta bandspelare tror vi kan

underlätta för den intervjuade att öppna sig mera.

Intervjuerna kommer att ha ett frågeformulär som skall utgöra mallen för

intervjun. Men andra mer spontana frågor kommer också att ställas beroende på

hur intervjuerna utvecklas. Varje intervju kommer att begränsas till ca 45 minuter

då vi anser att tillräckligt med information har kunnats ges.

Majoriteten av intervjuerna kommer att genomföras i början av uppsatsperioden

då det sedan skall finnas tid att gå igenom de svar som lämnats samt för att hinna

undersöka, komplettera och analysera materialet.

3.6.3 Intervjuernas avgränsning och fokusering

För att inte få fel fokusering på studien med vilka företag som studerats och

intervjuats, och för att öka sannolikheten för att företagen skulle vilja ställa upp så

har vi valt att inte skriva ut företagens namn eller de intervjuade personernas

identiteter. Fokus kommer att läggas på respektive ämne som behandlas och inte

på varje företags specifika intervjusvar.

3.7 Källkritik

Då man skriver en uppsats är det viktigt för resultaten och informationen som tas

fram att de är äkta och inte på något sätt manipulerade av författarna. Empirisk

fakta och information bör även vara aktuell då den automatiskt blir mer trovärdig

än fakta som togs fram för många år sedan, innan ämnet utvecklats. Saker som

man uppfattar ändras med tiden då en person fort glömmer vissa delar. För att ett



Hur bonussystem påverkar motivationen hos anställda
Anna Oscarsson  Cecilia Alfredsson

30

urval ej skall kunna ses som otillräkneligt skall inget undanhållas vad gäller hur

urvalet gjorts eller vilken fakta som fåtts fram mm. (Thurén, 1997)

Enligt Thurén finns fyra kriterier för källkritik som skall beaktas då man gör en

uppsats. Dessa är äkthet – källan får ej vara förfalskad, tidssamband – källan skall

vara aktuell, oberoende – källan skall inte vara påverkad av någon annan,

tendensfrihet – källan får inte vara partisk eller ge en falsk bild av verkligheten.

(Thurén, 1997) Den intervjuade personens åsikter och text måste behandlas så att

högsta tillförlitlighet kan uppnås. Fokus bör läggas på det den intervjuade berättar

samt vad varje speciella situation utvisar. (Holme, Solvang, 1991)

Sättet som frågorna framställs på under intervjuerna kan ha viss påverkan på den

intervjuade personen och de svar denne ger. Därmed skall ledande frågor inte

användas då man pressar fram ett svar som inte alltid är ärligt. (Thurén, 1997)

En faktor som inte går att säkerställa är om de intervjuade ger helt ärliga svar, då

detta är något vi inte kan påverka. Det är dock att förutse att de svar vi får skall

ses som tillförlitliga, annars går studien inte att genomföra. För att på bästa sätt

säkerställa informationens relevans anser vi att intervjuarnas beteende och

uppriktighet, samt vår seriösa inställning ökar chanserna för de intervjuade att

öppna sig. De underanställda som intervjuats kan vara påverkade av sin ledare

eller chef, vilket kan ses som en kritisk punkt i vår studie då det kan påverka hur

den underanställda beter sig och svarar.

För att öka trovärdigheten på intervjuerna som gjorts har vi sammanställt

intervjuerna så snart som möjligt efter intervjutillfället. Genom detta minskas

riskerna för bortglömda och förvrängda delar. Eftersom intervjuerna endast

antecknats och ingen bandspelare använts så finns inga citat i den empiriska delen

av uppsatsen. Detta för att dessa i så fall eventuellt skulle kunna ge en osäkerhet

p g a att personen som intervjuats inte citeras korrekt.

Något som kan påverka litteraturgenomgångens tillförlitlighet är det faktum att

viss litteratur är något gammal. Vi har haft detta i åtanke då kapitlet skrevs och vi

anser därför att den litteratur som använts fortfarande är aktuell och därmed är

relevant för ämnet. Även om ämnet bonussystem har utvecklats under senare år,
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så är grunderna och teorierna för bonussystem och motivation snarlika dagens och

kan därför användas.

Något som kan påpekas är författarnas förutfattade meningar om att

bonussystemen skall ha en positiv inverkan på motivationen hos personalen på

företag. Trots att författarna försökt att undvika att få med detta i studien, finns det

ändå en risk för att vissa delar av studien kan vara påverkade av detta.

3.8 Avslutning

Detta kapitel har grundligt gått igenom val av undersökningsmetod, samt

argument för varför vi valt en viss metod medan andra har uteslutits.

I avsnittet har vi kommit fram till att en kvalitativ metod ger en mer djupgående

undersökning av bonussystemens påverkan på de anställda inom respektive

företag. Vid de empiriska undersökningarna görs intervjuer med; dels en person

inom företaget som ger bonus, samt med två underanställda personer som mottar

bonusen. Genom detta undersökningssätt skapas ett bredare perspektiv på

undersökningen.
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4. Resultatredovisning

4.1 Inledning

Detta kapitel behandlar resultaten av de tolv intervjuer som gjorts på företagen.

Fokus ligger på de väsentliga delar som intervjuerna behandlat och därför

redovisas inte varje företag för sig, utan utifrån ämnesområde. Detta görs även för

att undvika upprepningar för läsaren. Här presenteras nya data som inte tidigare

tagits upp.

4.2 Bonussystemens utformning

Företag A har ett välutvecklat, strukturerat bonussystem uppbyggt enligt olika

nivåer. Systemet kallas för CIP – corporate incentive program och omfattar fyra

huvudgrupper vilka kännetecknas av de som får ta del av bonusen, dessa är;

”Executives (EIP), Management (MIP), Sales och Staff – people (SIP)”. Systemet

är uppbyggt som en skala där högsta cheferna finns överst, och sedan följs av

organisationen i en hierarkisk ordning. Executives och Management får bara

bonus om hela koncernen i världen går med vinst, medan Sales får bonus baserat

på individuell prestation, oavsett koncernens resultat, beroende på hur mycket

man säljer, hur fort kunderna betalar in till företaget samt marginaler.

Salespersonalen har en fast lön och får sedan en bonus på 15-20 % av årslönen

beroende på prestation. Staff får bonus genom att uppfylla personliga mål, som

ställs upp i budget och som bestäms i samråd med chef för avdelningen. Bonus fås

efter hur många procent av målen man uppnår, dessa skall sedan kopplas till hur

företagets resultat i Europa för året ser ut i förhållande till budget. Sales och Staff

(SIP).

Bonus för Sales betalas ut kvartalsvis, dock max 75%, då resterande 25% skall

behållas inom företaget för att kunna balansera eventuella negativa resultat. Bonus

för andra grupper delas ut årsvis. Bonusen består endast av monetära medel och

en av de intervjuade anser att det är ett väl fungerande bonussystem, som har

utvecklat en tydlig struktur redan efter en kort användningstid.
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Företag B har ett utvecklat bonussystem som tillkommit då tidigare bonussystem

visat sig ineffektiva och inte fungerat till fullo. Det senaste bonussystemet utgår

ifrån att bonus endast betalas ut då företaget redovisar vinst i sitt årsbokslut.

Ägarsidan kräver 4 % av total omsättning i förtjänst, därefter delas 20 % av total

omsättning ut till företagets övriga anställda, i de 20 % inkluderas även sociala

avgifter. Bonusen beräknas procentuellt efter varje anställds närvarotid, och alla

inom företaget, från ledning till lagerarbetare, får ta del av bonusen med lika stor

del. Om en anställd arbetat 100 % av sina timmar har han rätt till 100 % av sin

bonus. Avdrag görs för längre arbetsfrånvaro som exempelvis

mamma/pappaledighet eller sjukskrivning. Närvaron beräknas från januari fram

till decembers slut och efter att årsbokslutet fastställts betalas eventuell bonus ut.

Bonussystemet betalas endast ut i pengar men företaget gör mycket för sin

personal utöver detta för att öka trivseln, detta visas i form av flera olika fester

under året samt en del resor för att öka gemenskapen.

Ledningen i företaget anser att nuvarande bonussystem fungerar bra då man inte

behöver förändra det från år till år eftersom bonusen varje år beräknas som en

procentsats av resultatet. Om då resultatet ökar, ökar även bonusens andel och

tvärtom.

Företag C har ett bonussystem som är uppdelat i olika nivåer, beroende på vilken

position de anställda har och deras förmåga att kunna påverka vad som händer i

företaget. Företagets toppchefer befinner sig i den högsta nivån där bonussystemet

bygger på såväl finansiella som personliga resultat. Viktigast för dessa personer är

att producera ett så bra resultat för företaget som möjligt. Den översta nivån i

bonussystemet får en bonus där 75 % påverkas av resultatet, de övriga 25 %

påverkas av om varje individ nått sina personliga uppställda mål. Den totala

bonusen består vanligtvis av 15 – 25 % årslönen. Bonusen för en av de lägre

nivåerna, ex. controller och managers, grundas på resultatet samt olika personliga

mål som den anställde och dess chefer ställer upp. Detta är samma som för

tidigare nivåer, det som skiljer sig är att 50 % av bonusen grundas på företagets

resultat och 50 % efter hur väl man når upp till sina mål. Bonusnivåerna täcker

upp företagets alla anställda så att även lagerarbetare får rätt till en viss bonus.

Dessa nivåer får dock ett fastställt belopp som påverkas av såväl ett gemensamt



Hur bonussystem påverkar motivationen hos anställda
Anna Oscarsson  Cecilia Alfredsson

34

mål för enheten samt personliga mål. Bonusen betalas ut i pengar som ett

engångsbelopp efter det att årsbokslutet fastställts i mars. Det finns vissa

diskussioner på att låta de anställda välja ifall de vill placera pengarna i en

pensionsfond eller fortsätta få ut den i kontanta medel.

Företag D använder sig av ett tvådelat bonussystem där den ena delen är på

resultatnivå och det andra påverkas av hur effektivt man arbetat i produktionen.

Den första delen består av att 1/3 av eventuellt överskott betalas ut till alla

företagets anställda. Hur stor del som varje individ får bestäms av hur många antal

arbetade timmar man har arbetat, 100 % närvaro ger 100 % av utdelningsbar

bonus. Verkstadspersonal kan även få en bonus i den grupp man arbetar i, denna

beräknas efter hur stor leveranssäkerhet man har inom sin grupp.

Leveranssäkerheten bestäms progressivt allt eftersom säkerheten ökar

procentmässigt. D v s har en grupp 80 % leveranssäkerhet får varje medarbetare

inom gruppen 1 krona mer i timmen, 90 % ger 2 kronor/timmen o s v. All bonus

delas ut i monetära medel, då det är den resurs företaget kan avvara. Att endast

verkstadspersonalen kan få del av effektivitetsbonusen kan skapa vissa

diskussioner inom övriga enheter på företaget.

4.3 Företagens motivering till användandet av bonussystem

Genom de empiriska undersökningarna har kunnat urskiljas olika syften med

användandet av bonussystem. Ett av de undersökta företagen anser att

motivationen kan ökas genom bonussystemen, och att det därför är huvudsyftet

med systemet. Varför bonussystem används beskrivs genom att det är ett enkelt

sätt att kunna styra människor till att motivera dem att arbeta bättre.

Ett annat företag har ett liknande motiv till att använda sig av bonus, och detta är

att kunna styra de anställdas beteenden och på så sätt få önskade handlingar att

inträffa. Bonussystemet ses dels som ett sätt att utveckla personalen att få dem att

nå sina mål och att påverka företaget. Motivationen påverkas väldigt olika från

individ till individ men bonusen ses som positiv av de flesta.

De flesta företag betonar att bonussystemet inte har som syfte att locka till sig

personal, utan att det snarare hade varit avstötande om de inte hade haft något

system. Bonussystem är så vanligt bland företag att de inte längre är ett argument
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för arbetssökande att söka en tjänst i företaget, utan att bonusen mer används för

att stimulera den personal man har.

Majoriteten av företagen har uppgett att de använder sig av bonussystem framför

allt för att de anställda skall känna att de är en del av företaget och att de skall ha

möjlighet att påverka och bidra till företagets resultat. Ett företag anger att deras

syfte är att få de anställda att arbeta i samma riktning, efter samma mål och

bonussystemet används för att få en mer sammanhållande organisation. Samma

företag ansåg att man genom bonus kan få personalen att tänka med ”egen

plånbok” d.v.s. tänka på konsekvenserna av dyra inköp. Större inköp till

exempelvis kontoret skall betalas med pengar från det avsatta bonuskapitalet, och

detta tror ledningen på företaget skall få personalen att tänka till innan de beslutar

om onödiga inköp.

4.4 Bonusens inverkan på personalens motivation

Genom undersökningar och studier på företagen har man kunnat urskilja några

motivationsfaktorer som flera av de intervjuade nämnt och påpekat som de i

huvudsak drivande faktorerna.

Enligt personal på de intervjuade företagen så består motivation till stor del av att

utföra sitt arbete på rätt sätt så att alla inblandade kan få ut bästa möjliga av

samarbetet. Detta kan exempelvis vara att få sina säljarsiffror över den

budgeterade summan, och i ett företag visas detta genom att bonusen blir en viss

motivationsfaktor då bonusen endast delas ut om man presterat bra. En generell

motivationsfaktor är att göra ett bra jobb, få bra kontakt och relation till kunderna

och därigenom skapa sig ett gott rykte. Ett annat exempel är att göra ett bra arbete

så att kunderna blir nöjda genom bra produkter och lösningar. Det är viktigt att

skapa en relation till kunderna som bidrar till att båda parter strävar åt samma håll

och kan vinna något ur relationen. Genom detta känner den intervjuade en

personlig tillfredställelse över att ha utfört sina uppgifter på ett för alla parter

positivt sätt. En anställd på ett utav företagen motiveras genom att se hur

människor växer i organisationen genom att de lyckas uppnå sina uppsatta mål,

detta ger en extra dragkraft som gör att personen arbetar lite hårdare.
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En annan motivationsfaktor som flertalet av de intervjuade påpekat som viktigt för

dem är trevliga arbetskamrater, och god stämning på arbetsplatsen. Många har

påpekat att miljön man arbetar i är mycket viktig för att man skall bli motiverad

och trivas på sin arbetsplats. På ett av företagen ingår det i dess vision att det skall

vara roligt att gå till jobbet, vilket innebär att trivseln på arbetsplatsen har blivit en

ledningsfråga. Ytterligare en positiv effekt till motivation ses de sociala kontakter

som skapas mellan arbetskamrater och som påverkar varje individs beteende.

Ingen av de intervjuade såg bonusen som den största motivationsfaktorn, men

flertalet ansåg att bonusen har viss långsiktig påverkan vilket grundas i att pengar

alltid är lockande. Bonusen ses bland vissa som något som är starkt drivande och

som motiverar personal till att bidra till ett bättre resultat för företaget. Men, för

de flesta fungerar bonusen mer som ”grädden på moset” eller som en ”morot att

arbeta efter” då den personliga motivationen känns viktigare.

Det finns skilda åsikter om bonusens påverkan då ett antal av de intervjuade redan

har en grundlön att utgå ifrån. En intervjuad anser att cirka 20 % av motivationen

skapas genom bonussystemen, en anställd på ett annat företag anser att bonusens

påverkan på motivationen står för endast 8 % av alla påverkande faktorer. Detta

tror den intervjuade beror på att det är så många mål som måste uppfyllas för att

bonus skall delas ut, och därför lägger man inte energi på att sukta efter något som

är svårt att nå. Ytterligare en intervjuad anser att enbart bonusen bidrar med ca

10 % procent av motivationen, varför bonusen inte motiverar högre vet inte

personen men en bidragande faktor till detta tros vara att de olika bonussystem

som finns inte diskuteras öppet i företaget. En majoritet av de intervjuade anser att

bonussystemen varken skapar en sämre eller bättre stämning på arbetsplatsen då

bonusen inte är något stort samtalsämne.*

* Procenttalen i stycket är tagna från intervjuerna och de svar som getts.
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På ett annat av företagen uppmärksammades motsägande argument till de ovan

diskuterade, då bonussystemet på detta företag visade sig inte påverka

motivationen hos de intervjuade över huvudtaget.  Detta beror på att de anställda

inte har så stor kunskap om hur systemen på företaget fungerar och därför inte

säger sig kunna påverka det fullt ut. Detta är ett exempel på vad som skiljer de

intervjuade företagen åt vad gäller bonusens påverkan på de anställda.

4.5 Motivationens påverkan på företagen

I undersökningarna på företagen har studerats huruvida en mer motiverad personal

påverkar företaget, både vad gäller effektivitet och arbetsprestation.

Många av företagen anser att det är svårt att se vilka följder som en mer motiverad

personal kan bidra till. Ett företag anser att bonusen troligtvis påverkar

effektiviteten i företaget, men det kan vara svårt att mäta vilka effekter som just

bonusen tillför. Det är många faktorer som påverkar hur fort företaget går framåt

och en mer motiverad personal kan vara en av dessa faktorer. Något som dock

konstaterats är att oväntade pengar alltid är drivande, vilket får en bättre effekt än

vad en vanlig löneförhöjning skulle ge.

En underanställd på ett av företagen tror att effekten av bonussystemen visar sig

långsiktigt inom organisationen då de anställda aktiveras att göra lite mer än sina

ordinarie arbetsuppgifter vilket förbättrar effektiviteten.

Ett av företagen har ett mycket nyutvecklat bonussystem vilket har lett till

svårigheter att redan mäta följder och förändringar som bonusen fört med sig. Den

intervjuade påpekar dock att man kommer in i en positiv spiral genom

bonussystemet, då varje anställd blir motiverad och därför arbetar lite mer. Dock

anser de underanställda i organisationen att bonusen påverkar deras arbete genom

att man ser bonusen som en extra drivkraft att arbeta lite mer.

I ett av intervjufallen ansåg ledningen att effektiviteten påverkades på ett positivt

sätt, medan de underanställda ansåg att deras möjlighet att påverka sitt arbete

måste förbättras för att möjlighet till bättre effektivitet skall finnas.

Ett av företagen anser däremot inte att en mer motiverad personal direkt påverkar

effektiviteten i organisationen, utan att det är andra faktorer som ligger bakom



Hur bonussystem påverkar motivationen hos anställda
Anna Oscarsson  Cecilia Alfredsson

38

eventuella förbättringar. Motivationen genomsyrar enligt en av de intervjuade hela

företaget och därmed är det inte bonussystemet som ökar företagets effektivitet

utan företagets mål och policys. Ledningen för företaget anser inte att

effektiviteten ökar genom bonussystemet, men det gör att de anställda tänker på

ett nytt sätt då de har möjlighet att påverka både sin egen och företagets

ekonomiska situation. Detta fungerar som en motivationshöjande faktor för de

anställda, man ser inte själva bonusen som det drivande motivet för de anställda.

Man anser på företaget att om effektiviteten ökar drastiskt av att bonus införs så

har de anställda inte arbetat tillräckligt tidigare. De underanställda håller inte med

ledningen om att en mer motiverad personal inte förbättrar effektiviteten, utan

anser istället att varje individ delvis påverkas och därmed arbetar lite mer. Detta

leder till en trivsammare arbetsplats där man tar sig tid att hjälpa varandra vid

behov.

4.6 Negativa och positiva effekter som har uppmärksammats i samband med

bonussystemen

Tre av fyra företag upplever inte att bonussystemen missbrukas av de anställda i

deras organisationer, detta kan bero på att de har en mycket liten påverkan på

systemen eller att anställda och ledning har en nära relation där missbruk lätt kan

upptäckas. Ett företag gav tydliga argument för varför bonusen inte missbrukas,

och dessa förklaras genom att det finns en öppen attityd där man reder ut problem

med en gång. Det beror också på att ledningen har stort förtroende för sina

anställda samt att det system man använder är svårt att fuska med. Bonusen

grundas i huvudsak på resultat och prestationer och därmed blir det svårt för de

anställda att missbruka systemet, då de anställda kontrolleras av en eller flera

avdelningschefer. Detta ansågs av två av fyra företag, de övriga två kunde inte

urskilja tecken på missbrukning av systemen över huvudtaget.

Enligt ett företag så missbrukas delvis bonussystemet av vissa anställda, vilket

görs genom att bara ägna sig åt de uppgifter och det arbete som är

bonusgrundande för den individen. Detta leder till att kundkontakter och relationer

inte sköts på ett ur företagets synvinkel bästa sätt, vilket kan skapa en långsiktig
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negativ effekt. För att undvika detta bör systemen ses över och konstrueras så att

möjligheterna för att missbruka dem minimeras.

Flertalet företag anser att bonussystemen är något bra och att de mestadels bidrar

till positiva effekter som kan skapa ett mervärde för företaget. För ett av företagen

ses det som självklart att om företaget går bra och presenterar ett positivt resultat

så borde de som hjälpt till att prestera överskottet få vara med och dela det.

En anställd på ett företag anser att bonussystemets koncept är bra då det ej tynger

företaget eftersom det grundas på vinsten. Bra är även att uppdelningen av

bonusen sker till alla inom organisationen då alla anställda hjälper till att driva

företaget framåt, och därför skall alla ha lika delar av bonusen.

Pengar är den enhet som samtliga parter föredrar att bonus betalas ut i, detta

motiveras genom att varje individ kan använda pengarna till vad de själva

prioriterar som viktigt eller roligt. Företagen har diskuterat olika alternativ till den

monetära utbetalningen för att bl.a. kunna lätta skattekostnaden för de anställda.

Förslag som diskuterats är resor och pensionssparande i fonder men detta har inte

vunnit något större intresse ännu då pengar värderas högst eller då man ännu

håller på att utveckla förslagen och därför inte fått respons från de anställda.

Dock finns även negativa inslag som påpekats under intervjuerna, men detta är

något som organisationerna i de flesta fall vill förbättra.

Ett företag är ägt av ett utländskt företag vilket gör att bonus som beräknas på

resultatet endast betalas ut om hela Europaenheten visar ett positivt resultat, om

det svenska bolaget visar en vinst har då ingen betydelse. Negativt anser en

intervjuad att det är då ex. viss bonus grundas på Europas resultat medan viss

grundas på Nordens. Vissa problem kan också uppstå då det svenska bolagets

organisation inte har samma uppbyggnadssystem som det system moderbolaget

har, detta leder till att bonusen inte fungerar på ett lika praktiskt sätt som i

utlandet.

Många av de intervjuade har påpekat att även om bonusen mestadels fungerar som

en drivande kraft så finns det en risk att de anställda drivs för hårt för att bara

jobba mot bonusen och därmed ökar pressen på varje individ. I och med att det
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finns en bonus att arbeta efter så finns det en viss risk för att personalen arbetar

för hårt och därmed riskerar att ta ut sig för mycket. Detta kan på lång sikt leda till

utbrändhet, vilket kan bli kostsamt för företagen.

Några av de anställda anser att systemet är negativt då det inte förekommer några

löneförhandlingar på grundlönen, utan att det är den eventuella bonusen som skall

ses som löneökningen. Detta system gör att grundlönen ses som relativt låg, och

att man vissa månader inte får ut så mycket pengar som prestationen man utfört

varit värd. En annan anställd ansåg att systemet borde förbättras då de anställda

når över sin egen budget, så att bonusskalan blir lite ”brantare”. Detta leder till att

efter det att budgeten uppnåtts bör en säljare få en allt högre bonus i relation till

ökad försäljning och resultat.

Flera företag påpekar att personalen måste kunna påverka sitt arbete för att ha

möjlighet att arbeta efter en bonus, detta är inte möjligt i alla företag och ses

därför som ett negativt inslag. Exempelvis kan inte personalen påverka om

inkommande leveranser blir försenade eller hur övriga avdelningar som inte ingår

i bonussystemet gör sitt jobb.

En negativ effekt som uppmärksammats från ett av företagen är att det skapas en

konflikt hos den anställde mot det som skall göras även utan bonusersättning. Det

kan bli svårt för de anställda att hålla isär vad som är ordinarie arbetsuppgifter och

vad som är bonusgrundande uppgifter. Detta kräver tydliga riktlinjer från

ledningen och att fokus ställs på att alla anställda främst skall sköta det de är

anställda för.

4.7 Eventuella förbättringar på bonussystemen

En intervjuad på ett av företagen anser att även om systemen fungerar så kan

allting utvecklas och göras bättre. En förbättring hade varit om bonusen istället

grundat sig på täckningsbidraget istället för enbart på resultatet, då

täckningsbidraget bättre visar hur stor försäljning företaget haft under året vilket

hade gett ett bättre underlag för säljarnas bonus.

Ett annat av de studerade företagen anser även de att bonussystemet fungerar

ganska bra men att den finansiella delen kan göras bättre. Detta är dock något som
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skall utvärderas och utvecklas under kommande år och därför håller på att

åtgärdas. En av de intervjuade föreslår som förbättring att bonussystemet skall ges

en ytterligare individuell nivå som alla i företaget skall kunna vara med och

påverka, detta för att öka bonussystemets effektivitet.

Ledningen anser i ytterligare ett av företagen att det finns en hel del som kan

justeras, bl. a. är uppföljningen av systemen något bör göras bättre eftersom den i

dagsläget är alltför tidskrävande. En intervjuad anser att bonussystemet kan göras

bättre för att få det att fungera på ett mer effektivt sätt så att företaget kan få större

nytta av det. Det som krävs är att man diskuterar bonusen inom företaget, vilket

inte görs, men bonussystemet fungerar i helhet och intresset från personalen finns.

Ett annat företag har påpekat att uppföljningen av bonussystemet bör göras oftare

för att man bättre skall kunna uppmärksamma hur systemet fungerar. Det är då

lättare att göra varje avdelnings och varje individs mål mer genomtänkta och

aktuella så att alla kan arbeta i samma riktning.

De anställda i ett av företagen tror att om alla enheter inom organisationen på

något sätt kan ta del av bonussystemet och inte endast vissa utvalda avdelningar så

tror de intervjuade att systemet skulle fungera bättre. Detta kan även leda till

bättre kommunikation mellan olika enheter inom företaget vilket de anser behövs.

4.8 Avslutning

Bonussystemen i företagen har visat sig vara något som de flesta är medvetna om

och som de försöker att integrera i organisationen. Företagen påpekar gärna att

deras system fungerar bra men att de ändå alltid finns saker som kan förbättras

och utvecklas. Det framkommer tydligt i företagens beskrivningar att de anställda

anser att motivationen är något som är en oerhört viktig del av dess arbete. Att

olika personer motiveras av olika saker är tydligt men de flesta av de intervjuade

framhåller dock att det inte är bonussystemet i sig som påverkar dem utan endast

har en indirekt påverkan. Företagen är mycket medvetna om hur företagets

effektivitet ser ut, men de flesta av de undersökta organisationerna har svårt att se

vad som egentligen påverkar den.

De svar som framkommit från ledningen är inte alltid överensstämmande med de

svar som de anställda har gett vilket tyder på att viss kommunikation saknas inom
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vissa av företagen. Trots detta vet de flesta företagen om sina brister och försöker

utreda och förbättra så att bonussystemen skall bli så effektiva som möjligt för alla

berörda parter.

Genom ovan presenterade resultat, kan uppsatsen nu gå över till att behandla

slutsatser och analysera de iakttagelser och kopplingar som kan ses mellan teori

och empiri.
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5. Slutdiskussion

5.1 Inledning

Detta avsnitt innehåller presentation av analyser och slutsatser som kan kopplas

till tidigare material. Här finns kopplingar mellan såväl empirisk studie och

litteratur, som egna slutsatser och observationer som gjorts. All information som

presenteras finns att tillgå tidigare i uppsatsen, och ingen ny data presenteras i

detta stycke.

I detta kapitel finns även svar på forskningsfrågan för uppsatsen, samt reflektioner

om vad som kunde ha gjorts bättre och förslag till fortsatt forskning.

5.2 Forskningsfrågan besvaras

Vår studie om hur anställdas motivation påverkas av bonussystem och dess

effekter utgår från en sammanställande fråga av vad uppsatsen behandlar. Frågan

som tidigare formulerats lyder;

Påverkar bonussystem motivationen hos de anställda i företaget och hur kan det i

så fall påverka företagen?

Flera av tidigare presenterade författare anser att bonusen har stor påverkan på de

anställdas prestationer, samt hur dessa prestationer påverkar företagen genom

ökad effektivitet och lönsamhet. Paul och Alm, (1991) anser att man genom att

uppmärksamma varje anställd och dess arbetsinsats kan höja motivationen hos

personalen så att de får ny kraft. Vad som framkommit genom de tolv intervjuer

som gjorts på företagen så har bonusen relativt liten påverkan på de anställdas

motivation. Det som dominerar är den personliga motivationen hos de anställda

att göra ett bra och tillfredsställande arbete.

Enligt Smitt (2002) hoppas man genom att utveckla ett belöningssystem inom

företagen bidra till ökad motivation hos de anställda, och därmed kunna minska

kostnaderna och få högre försäljning, och genom detta höja effektiviteten ur

företagets perspektiv. Av den empiriska information vi tagit del av har vi kunnat

urskilja att företagen anser att kostnaden för bonussystem inte är så stor och i de

flesta företagen delas bara bonus ut om företaget gått med vinst. Något som också
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visat sig är att bonussystemen i sig inte leder till ökad försäljning eller extremt

förbättrad effektivitet utan att påverkningsgraderna är marginella och inte de

drivande huvudfaktorerna till varför systemen används.

Svaret på vår forskningsfråga utgår från följande argument som observerats från

empirin. De anställda påverkas positivt av bonusen som företagen erbjuder, detta

har ingen förnekat, dock har det visat sig att bonusen är långt ifrån den största

motivationsfaktorn. De anställda har svarat att bonusen endast står för ca 8-20 %

av den totala motivationen. Största delen av de intervjuade företagen anser att

företagens effektivitet påverkas genom en mer motiverad personal, då en

motiverad personal arbetar lite hårdare. Men, eftersom bonusen inte är den störst

bidragande faktorn till motivationen kan det därmed inte bevisas att det är

bonusen i sig som bidrar till effektiviteten ökas. En slutsats av vår studie är

därmed att effektiviteten inte direkt påverkas av bonusen.

5.2.1 Studiens praktiska bildning

De undersökta företagen har utformat sina bonussystem på olika sätt, beroende på

vilka materiella och ekonomiska resurser respektive företag har. P g a att

företagen är väldigt olika både vad gäller storlek och verksamhet, så kan inte de

mindre företagen jämföras med de större. Detta leder till att vi därför valt att inte

behandla och jämföra strukturen i företagens bonussystem i vår slutdiskussion.

Att använda sig av bonussystem är något som allt fler företag gör. Detta gör att

bonussystemen i sig inte är något som lockar personal till företagen, utan mer

används för att uppmuntra och hålla kvar personalen på företaget. Varje företag

har sitt eget utvecklade bonussystem som är anpassat efter företagets storlek och

kapacitet.

Som svar på den första frågan som diskuterades i problemformuleringen kan

konstateras att det finns en viss koppling mellan bonus och motivation men att

bonusen inte ses som den huvudsakliga motivationsfaktorn. Något som vi

uppmärksammat är att de fyra företag som vi studerat skiljer sig markant åt vad

gäller bonussystemen. Bonussystem har en bidragande effekt på de anställdas

motivation, men under intervjuerna har även uppmärksammats att de anställdas

motivation även påverkas av en trevlig arbetsmiljö och bra arbetskamrater.
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Genom dessa faktorer skapas en trivsel på arbetsplatsen som gör att de anställda

arbetar effektivare. Härmed kan den andra frågan i problemformuleringen

besvaras som följer. Tre av fyra företag anser att effektiviteten påverkas positivt i

någon grad av att de anställda har en möjlighet att tillgodogöra sig en bonus. Ett

företag ansåg dock att de anställda redan innan bonussystemets uppkomst arbetat

effektivt och gjort sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Om effektiviteten ökat i

och med bonussystemet ansåg ledningen att de anställda varit ineffektiva innan.

Flera av företagen påpekar dock att det är mycket svårt att se om det är bonusen

som direkt påverkar effektiviteten då detta är svårt att mäta.

Ytterligare ett viktigt bidrag till de anställdas motivation har visats sig vara

personlig utveckling och tillfredsställelse. Att göra ett bra jobb och skapa bra

kundkontakter utvecklar en vidare motivation då personalen känner uppskattning

för det arbete de utför. Skillnader har uppmärksammats i motivationen beroende

på företagens storlek och hur sammanhållningen inom företaget ser ut. Vi kan

konstatera att ju närmare relationen mellan anställda och ledning är, ju bättre

stämning på företaget desto mer motiveras hjälpsamhet och samverkan. Något

som vi också uppmärksammat är att i de mindre företagen som undersökts är

sammanhållningen bättre och mer avslappnad än på de större företagen. Detta tror

vi kan minska riskerna för att personalen kan vilja missbruka bonusen eller att

systemen skall få negativa effekter. Beroende på vad företagen grundar de

anställdas bonus på är de anställda olika mycket intresserade av hur mycket extra

de vill arbeta för att få bonusen.

För att bonusen och dess system skall fungera så måste de anställda anse att den

extra uppoffring som bonusen eventuellt kräver motsvarar det värde som betalas

ut i form av bonuspengar. Motivation är ett brett ämne och i varje företag

motiveras individer av olika saker. En gemensam nämnare för de undersökta

företagen är att bonusen utbetalades i pengar. Såväl ledning som underanställda i

samtliga undersökta företag ansåg att pengar är den bästa enheten att erhålla

bonus i. Detta p.g.a. att pengar alltid är en drivkraft samt att de intervjuade

föredrog pengar då de själva kan bestämma vad de vill göra med bonusen.
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Något som alla intervjuade framhållit är att motivationen i sig är viktig, och att om

man ej haft den rätta motivationen hade inte arbetet genomförts på ett lika

tillfredsställande sätt. I vissa fall kan inte bonustagarna påverka sitt arbete fullt ut,

då man är beroende av att andra intressenter sköter sitt arbete i tid. Detta gör att

effektiviteten inte alltid kan påverkas även om de anställda är motiverade.

För att ett bonussystem skall fungera effektivt behöver det finnas kunskap i alla

organisationens nivåer. Vi upptäckte under våra empiriska studier att ett av

företagen inte hade ett så utvecklat bonussystemet, detta ledde till att några av de

underanställda som hade tillgång till en egen bonus inte hade tillräckligt med

kunskap om systemet och därför inte var helt nöjda. Bonusen fungerade inte som

en extra motivation då de anställda såg den mer som en slumpmässig utbetalning

då de inte hade möjlighet att påverka den fullt ut. Vad som också

uppmärksammats är att beroende på vilken position den anställda har i företaget,

och beroende på hur mycket man har möjlighet att påverka företaget, värderar

man bonus olika högt. Även skillnader mellan ledning och anställda inom en

organisation har uppmärksammats, i detta företag ansåg ledningen att bonusen

påverkar effektiviteten inom produktionsavdelningarna, medan de underanställda

inte hade samma åsikter då de känner att de inte kan påverka sitt arbete.

Genom den empiriska studien har uppmärksammats att inget av de intervjuade

företagen angett bonusen som en främsta motivationsfaktor. En orsak till att bonus

inte klassas högst som motivationsfaktor tror vi till viss del kan bero på att man

bara belönas för ytterligare arbetsuppgifter och ej för de ordinarie arbetsuppgifter

man har. Om man hade haft någon slags grundbonus som grundas på väl utförda

ordinarie arbetsuppgifter, och sedan fått en ytterligare bonus för de extra man

presterar hade kanske bonusen gett en större effekt på motivationen. Dock får ju

varje anställd också en grundlön för utfört arbete, men det är viktigt att företagen

har tydliga riktlinjer så att inte de anställda får fel fokusering på sitt arbete.

En positiv slutsats som kan klargöras är att även om samtliga undersökta företag

har fungerande bonussystem, så erkänner företagen att det finns brister och

svagheter med systemen. Företagen är medvetna om att vissa förbättringar och
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ändringar kan göras och detta anser vi tyder på en medvetenhet hos företagen

vilket blir till en styrka för organisationen.

5.2.2 Studiens teoretiska bildning

I metoden diskuterades ett antal vetenskapliga synsätt som kan kopplas till den

kvalitativa studie vi genomfört. Postmodernismen som betonar att man skall

omarbeta ämnet och den empiriska studien genom uppsatsen (Silverman, 2000)

anser vi inte stämmer överens med vår uppsats eftersom vi ej skapat nya hypoteser

genom den information vi inhämtat. I studien har vi endast behandlat och

diskuterat den litteratur och det empiriska material vi fått. De övriga tre

vetenskapliga synsätten som diskuterats tidigare anser vi stämmer bra in på vår

studie. Dessa är Naturalism, Ethnomethodology och Emotionalism, och

överensstämmer med vår studie då intervjuerna skett på företagen, genom

personlig kontakt mellan de intervjuade och intervjuarna.

Enligt Maslows teori om behovspyramiden så har en individs behov stor inverkan

då motivation diskuteras och dess påverkande faktorer bestäms. Vår uppfattning

efter vad vi uppmärksammat på företagen så påverkas bonussystemen

motivationen inom företaget i ett helhetsperspektiv. Motivationen grundas inte

bara på bonus, utan många olika sociala aspekter är inblandade, detta kan

exempelvis vara sammanhållningen i företaget och relationen till

arbetskamraterna. Ett resultat som vi kommit fram till är härmed att personlig

utveckling i form av uppfyllda behov i behovspyramiden är något som existerar

och prioriteras hos de anställda på företagen då det gäller olika

motivationsfaktorer. Flera olika motivationshöjande faktorer har uppmärksammats

genom intervjuerna med företagen, och de flesta kan passas in under begreppet

personlig motivation då man främst strävar efter att nå sina personliga mål och

behov.

Bruzelius och Skärvad anser att motivation bidrar till ökad trivsel och bättre

stämning mellan personalen på arbetsplatsen, vilket vi funnit inte till fullo

stämmer överens med de intryck och svar som vi fått genom intervjuerna på

företagen. Flertalet av de intervjuade ansåg att stämningen är densamma oavsett

om de är mer eller mindre motiverade. Ett företag påpekade dock att stämningen



Hur bonussystem påverkar motivationen hos anställda
Anna Oscarsson  Cecilia Alfredsson

48

på arbetsplatsen påverkades starkt av VD:s inställning och humör. Både Wall

Berséus, (2004) och Fredrick Herzbergs teorier om att trygghet och social

säkerhet är viktiga grundstenar för en individ, stämmer överens med de

observationer och svar som inhämtats vid intervjuerna. De anställda värderar

uppfyllandet av grundläggande behov och personlig motivation högre än

bonusutbetalning i form av pengar. Här kan även kopplingar till

Abraham Maslows olika behovssteg ses och urskiljas.

Dong, (1998) beskriver olika psykologiska karaktärer som kan urskiljas då bonus

och belöningar används, dessa är inre och yttre belöningsorienterad personal. I

flertalet av de intervjuer som gjorts har vi observerat och placerat in de anställda

som inre belöningsorienterad personal då de inte ser belöningen som den främsta

drivande kraften och då de flesta som svarat på våra frågor sagt att den personlig

motivationen är viktigare.

Något som inte överensstämmer mellan litteraturen och den empiriska är att Paul

och Alm, (1991) tror att bonus kan attrahera nyanställningar, detta stämmer dock

ej. Inte uppskattas heller annan belöning än pengar det sätt som Paul och Alm

anser. Något som är viktigt för att bonussystemen skall bli rättvisa och fungera är

att varje medarbetare som skall ta del av bonusen har en viss möjlighet att påverka

sitt arbete och företagets mål. (Carlsson, 2003) Detta har vid intervjuerna visat sig

vara något som är svårt att uppfylla för företagen, dels spelar externa faktorer in

som företaget ej kan påverka, dels är det svårt att utveckla ett bonussystem där

alla nivåer ingår samt att samordna kommunikationen enheterna emellan.

Genom studien har vi observerat att bonussystemen inte har haft någon större

inverkan på företagens interna stämning, vilket gör att man automatiskt undviker

Paul och Alms första fallgrop. Även Weiner, (1992) påpekar att avundsjuka skulle

uppstå då någon lyckas och en annan misslyckas med en arbetsuppgift, inte heller

detta anses stämma överens med empirin då företagen istället påpekar att

hjälpsamhet mellan personalen uppkommit.

5.3 Reflektioner och källkritik

Genom intervjuerna har vi blivit påverkade av de intervjuades åsikter, och de

intervjuade har även blivit påverkade av hur vi agerat och ställt frågor. Vad som
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kunde ha gjorts annorlunda är att vi istället hade valt att använda något annat

undersökningssätt då man inte haft personlig kontakt. Ett förslag kunde ha varit att

istället granska årsredovisningar och därigenom urskilja företagens likheter och

skillnader vad gäller resurser och utveckling av incitamentsprogram.

En faktor som påverkar hur resultatet för studien ser ut är de fyra utvalda företag

som studerats, om fyra andra företag hade behandlats hade resultatet kanske sett

annorlunda ut. Detta är dock en hypotes som vi antar och inte har belägg för.

De slutsatser som studien lett fram till var mycket mer negativa och försiktiga till

hur bonussystem påverkar motivationen än vad författarna förväntat sig.

Anledningen till detta är att det material som lästs om utländska studier påpekat

stora positiva effekter och att vi därför inte tagit hänsyn till de skillnader i

organisationskulturer som olika länder har i sina företag.

Resultatet av studien visade att anställda inte direkt motiveras av bonusen, utan att

de bara ser bonusen som en delvis bidragande faktor till ökad motivation. Med

resultatet i hand och den information vi fått från studien, borde vi eventuellt ha

valt en annan huvudinriktning på uppsatsens forskningsfråga och intervjufrågorna

till de anställda. Uppsatsen är inriktad på att behandla huvudsakligen

bonussystemen, och motivationen ses som prioritet nummer två. Ytterligare kritik

till vald metod kan vara att man genom att använda den kvalitativa metoden inte

får en bevisat bred grund för vad resultaten visar, detta eftersom det finns en liten

risk för att de undersökta företagen tillhör en minoritet och därför i en kvantitativ

undersökning skulle behandlas som bortfall. Vi vill påpeka att vi inte märkt av

detta, men att det kan ses som en av riskerna med vår valda metod.

5.4 Fortsatt forskning

Som fortsatt forskning kan nämnas att man utvecklar studien till att behandla fler

företag, för att få ett bredare perspektiv och därmed ett mer tillförlitligt resultat.

Tolv intervjuer gjorda på fyra företag anses vara tillräckligt för att kunna urskilja

ett tillförlitligt resultat, men man kan alltid utveckla forskningen genom att

behandla fler företag, och på så sätt öka tillförlitligheten ytterligare.
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Ett annat förslag är att mer djupgående behandla vad som påverkar motivationen

hos anställda, och även andra grupper inom företag, för att kunna urskilja

eventuella skillnader och anpassa företagens system efter detta. Detta är ett förslag

som grundas på den negativa kritik som förts angående inriktning och fokusering

på denna uppsats.

Vidare forskning kan vara att konstruera ett bonussystem, där man behandlar och

förbättrar de svagheter som vi uppmärksammat finns i de bonussystem vi

granskat. Ett system som passar de anställda bättre, där de till fullo kan vara med

och påverka företaget och sin avdelning oberoende av om man arbetar på

ekonomiavdelning eller inom produktion. Något som också kan utvecklas genom

vidare forskning är att undersöka vilket av de undersökta systemen som fungerar

bäst. Det finns flera olika strukturer och modeller på hur bonussystem kan vara

utformade, det kan vara intressant att undersöka vilken struktur som är mest

lönsamt – både ur den anställdes och företagets vinkel.

5.5 Avslutning

Vi har kommit fram till flera slutsatser genom vår studie, något som förvånade oss

var att flera av resultaten inte utföll som vi förväntade oss – och detta tror vi kan

bero på våra förutfattade meningar om att bonussystemen direkt påverkar

motivationen. Trots att studien enbart har gjorts på fyra företag så anser vi att det

resultat vi fått fram ändå lämnar ett bidrag till forskningsämnet.

Vi vill i vår avslutning också tacka företagen som hjälpt oss att genomföra den

empiriska undersökningen och ställt upp på intervjuer. Utan Er hjälp hade vi inte

kunnat genomföra studien.
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Bilagor

Bilaga A

Intervjuformulär ledning/ansvarig

1. Hur många anställda är ni totalt på företaget/enheten?

2. Hur många anställda har ni på enheten i Göteborg?

3. Hur länge har du jobbat inom koncernen?

4. Berätta om bonussystemet!
a. Syfte, struktur, mål, utformning mm

b. Vad grundas den på, prestation, resultat mm? Hur beräknas det?

c. Betalas den bara ut genom monetära medel?

d. Vad anser du motiverar de anställda mest av

5. Hur fungerar ert bonussystem?

a. Fungerar det bra, dåligt? Varför, varför inte?

6. Hur många av de anställda i Göteborg får tillgång till bonussystemet?

a. Vi syftar till de anställda, ej till ledning och chefer?

7. Varför har ni valt att använda er av bonus?

a.   Motivation – men finns det andra faktorer?

b. Finns det andra sätt att motivera sin personal? Genom god stämning på

arbetsplatsen

c. Bra miljö där man arbetar

8. Anser du att bonussystemet ökar motivationen hos de anställda?

9. Kan en mer motiverad personal påverka företaget på ett eller annat sätt, i så fall hur?

a. Effektivitet, lönsamhet

b. Andra positiva effekter?

10. Lönar sig bonussystemet eller kostar det mer än det smakar?

a. (Betalar sig bonussystemet själv genom ökad effektivitet.)

11. Finns det personal som missbrukar bonussystemet?

a. Har ni haft problem med detta? Att den anställde fokuserar på

bonusuppgiften mer än på sina ordinarie uppgifter.

b. Finns det andra negativa följder av bonussystemen?

12. Vilken är din viktigaste uppgift i arbetet?

a. Arbetar ni för att öka motivationen?
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13. Rekommenderar du någon annan vi kan intervjua?

14. Har du någon information om företaget som vi kan få tillgång till?
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Bilaga B

Intervjuformulär anställd

1. Vad är dina arbetsuppgifter / din titel?

a. Hur länge har du arbetat på företaget?

b. Är det samma plats / titel som när du började?

c.  Anser du att du har ett givande arbete som kan tillfredställa dig och
utveckla dig som person? Om nej, varför inte?

2. Vad motiverar dig till att göra ett bra arbete? Vilka faktorer påverkar din

motivation?

3. Hur anser du att bonussystem påverkar din motivation?

a. Hur tror du ökad motivation kan påverka företaget, effektivitet, lönsamhet,

ökade kostnader?

4. Hur fungerar ert företags bonussystem?

a.    Är det ett väl fungerande bonussystem?

b. Vad uppfattar du som positivt med bonus? Vad uppfattar du som negativt?

c. Hur påverkar systemet ditt arbete?

5. Är det ett väl fungerande bonussystem? Varför, varför inte?

6. Du belönas med bonus, vad grundas din bonus på?

a. Prestation, resultat, annat?

b. Anser du att bonusen beräknas på ett tillfredsställande sätt som tar till vara

på de anställdas uppoffringar?

7. Hur betalas den ut?

a. Monetära medel

b. Resor

c. Fester inom företaget

d. Annat

8. Hur viktig anser du bonusen vara för ditt arbete?

a. Skulle ditt arbete påverkas likadant av något annat än bonus? Trevlig

arbetsmiljö, god stämning på arbetsplatsen.

9. Skapar bonussystemen bättre eller sämre stämning på arbetsplatsen?
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a. Skapar bonussystemet konkurrens på arbetet?

b.   Vad kan göras för att övervinna detta?

c.   Vet du någon som missbrukar systemet?

10. Finns det personal som missbrukar bonussystemet?

a. Har ni haft problem med detta? Att den anställde fokuserar på

bonusuppgiften mer än på sina ordinarie uppgifter.

b. Finns det andra negativa följder av bonussystemen?

11. Vad anser du kan göras bättre med bonussystemet? Vad kan företaget göra för

att det skall bli bättre eller är det redan perfekt?


