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Syfte: Syftet med vår uppsats är att studera och beskriva konstruktionen av ett 

belöningssystem samt hur Tetra Paks belöningssystem är konstruerat. I 

och med detta kommer vi även i viss mån komma in på lönesystem 

eftersom kopplingar däremellan råder.  

 

Metod: Primärdata är insamlad via semistrukturerade intervjuer och med hjälp av 

en kvalitativ metod har vi kunnat koppla primärdata till sekundärdata för 

att kunna nå fram till vår analys och slutsats.  

 

Teoretiska  Vår utgångspunkt härstammar från centrala teorier inom belöning och 

perspektiv:  motivation. Teorierna har vi funnit i ämnesspecifik litteratur men även 

litteratur vi kommit i kontakt med under vår studietid. 

 

Empiri: Empirin grundar sig på intervjuer med Fredrik Falck, compensations and 

benefits manager på Tetra Pak. Materialet kommer även från interna 

dokument. 

 

Slutsats: Det krävs mycket för att utforma ett belöningssystem som gynnar alla, om 

det ens är möjligt. Det finns olika typer av belöningar och vissa attraherar 

mer än andra. Tetra Pak har ett monetärt belöningssystem som innefattar 

alla nivåer inom företaget. Belöning ges utifrån måluppfyllning där det 

balanserade styrkortet är ett viktigt styrinstrument. 
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Abstract 
 

 

Title: Reward system and its design in practice – A case study of Tetra Paks 

reward system 

 

Seminar date:  5
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Purpose: The purpose with this essay is to with the help of theory and empirics 

describe the reward system found within Tetra Pak. 

 

Methodology: Primary data has been gathered through semi-structured interviews. With 

the qualitative method as a starting-point, we have been able to connect 

our primary data with our theoretical secondary data, enabling us to make 

an analysis. This will eventually lead up to a conclusion. 

 

Theoretical   The theoretical perspective of this essay comes primarily from the 

perspectives: subject specific literature, as well as literature from our previous period of 

studies. The theoretical framework is constituted with motivation and 

reward theories.  

 

Empirical  In this part we have gathered material and information from our 

foundation: interviews with Fredrik Falck as well as internal documents from Tetra 

Pak.   

 

Conclusion: It requires a lot in order to build an award system that favors’ everyone, if 

it even is possible. There are various types of awards and some attracts 

more than others. Tetra Pak has a monetary based reward system that 

includes all levels within the organization. Rewards are given based upon 

target achievement where the balanced scorecard has an important role. 
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1. Inledning 

 

 

Detta kapitel kommer vi att ägna åt att förklara varför vi valt att undersöka belöningssystem. Vi 

kommer även att föra en problemdiskussion som leder till en problematisering av ämnet som 

kommer att undersökas. Till sist tas syftet med uppsatsen upp samt vilka avgränsningar vi valt att 

göra. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har det uppstått en allt mer aktualiserande debatt om belöningar inom 

företag. Med anledning av företags ständiga strävan efter att uppnå utveckling på ett effektivt sätt 

har mer fokus lagts mot medarbetare och i synnerhet hur det ska gå att motivera dessa på ett 

gynnsamt sätt. Genom införandet av ett belöningssystem fås ett styrmedel vilket premierar 

beteenden och prestationer hos anställda. Då detta är ett komplext system krävs en inkorporering 

gentemot företagets generella frågor vilkaska anpassa belöningssystemet till organisationens mer 

artegna anspråk. Med en allt mer påtaglig konkurrens mellan olika aktörer på marknaden vad 

gäller hur företag ska kunna behålla kompetent personal har det blivit mer viktigt att ha system 

för att både behålla men även motivera personal att stanna kvar i företagen. Belöningssystemet 

spelar då en viktig roll som motiveringseffekt.  

 

I företag blir det mer viktigt att redan vid anställningsförfarandet satsar på att erbjuda en 

grundlön som är satt utifrån marknadsmässiga och adekvata regler. I många lägen innebär 

grundlön den första monetära kontakt arbetssökande uppfattar, det finns nämligen risk att 

företagen inte är lika öppna med vad för typ av belöningssystem som är gällande. Istället ökar 

trycket på en formell och grundlig process för hur grundlönen sätts. En anledning till att företag 

använder detta är för att inte ska halka allt för långt ifrån den rådande marknadslönen för samma 

typ av arbetsuppgifter.  

 

Det finns flera exempel på att belöningssystem tagits emot väl av medarbetare i organisationer. 

Ett talande exempel är Handelsbankens system kallat Octagon, där samtliga anställda har rätt att 
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ta del av samma bonusbelopp förutsatt att vissa mål har blivit uppfyllda. Samtidigt som det finns 

kända exempel på belöningssystem är det svårt att hitta liknande för grundlönebestämning. 

Måhända är grundlönesättning inte lika lätt att se som en direkt belöning, utan man ser i de flesta 

fall lönen som något exkluderat belöningar. Som en effekt av det kan det uppstå problem vid 

anställningar om den arbetssökande enbart fokuserar på belöningar, och inte vad man har för 

möjlighet att öka i grundlön. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att forma ett belöningssystem i ett företag är inte helt lätt och problematiken påpekas bland 

annat av Merchant och van der Stede. Aspekter som måste tas med är om målen ska vara 

individuella eller gruppbaserade, sträcka sig över lång eller kort tid, former av belöningar samt 

hur målen ska sättas. Anthony och Govindarajan skriver att oavsett vilken belöningsform man 

har krävs det att den utdelade belöningen har ett betydande värde för att man ska lyckas motivera 

de anställda till att prestera bättre. Ett sätt för företagen att få medarbetarna att arbeta mot en viss 

riktning är att man har kännedom om vilken typ av belöning de anställda värderar högt, om det är 

monetära belöningar eller om det handlar om inre belöningar.
1
  

 

Merchant och van der Stede talar om att det finns tre konsekvenser av att ha belöningar som 

kontrollsystem. Först handlar det om att systemet signalerar och informerar vilket fokus och 

vilken strategi som är det viktiga för företaget, man vill således påvisa vad som anses som 

godtyckliga beteenden. Här kommer man in på den andra rollen, nämligen att belöningssystem 

ska verka motiverande för att få anställda till effektivt arbete. Den tredje konsekvensen handlar 

om belöningssystemets personliga koppling, det vill säga att man med ett välutvecklat och 

välimplementerat system kan locka till sig de anställda som bäst passar in i företagets strategiska 

bana.
2
 

 

Idag har de flesta av de stora företagen en form av belöningssystem för den högsta ledningen, 

men det har även blivit mer vanligt att man involverar anställda på lägre nivåer. En anledning till 

att använda sig av belöningar på högre nivå är att undvika agent-principalproblematiken vilken 

                                                 
1
 Anthony Robert N., Govindarajan Vijay. 2007. Management Control Systems. McGraw-Hill, New York. 

2
 Merchant Kenneth A., van der Stede Wim A. 2007. Management control systems: performance measurement, 

evaluation, and incentives. Prentice Hall, New York. 



8 

 

till stor del uppstår på grund av informationsasymmetri mellan ledningen för företaget och dess 

ägare. Det finns vissa klassiska argument för vad ett belöningssystem ska syfta till, nämligen att 

det ska erbjuda den anställde något extra, en form av morot, vilket ska leda till att de anställdas 

motivation för ett mer effektivt arbete ökar och för att man ska sporra medarbetare till mer 

innovationstänkande. Det är främst denna anledning man accentuerar vid upprättandet av ett 

belöningssystem för medarbetare på lägre nivåer. 

 

1.3 Problemformulering 

Ovanstående problemdiskussion leder fram till vår problemformulering som lyder:  

i) Hur bör ett belöningssystem utformas? 

ii) Hur ser Tetra Paks belöningssystem ut? 

iii) Uppfyller Tetra Paks belöningssystem kraven på hur ett belöningssystem bör utformas? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att studera och beskriva konstruktionen av ett belöningssystem samt 

hur Tetra Paks belöningssystem är konstruerat. I och med detta kommer vi även i viss mån 

komma in på lönesystem eftersom kopplingar däremellan råder.  

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen inriktar sig mer på prestationsinriktade belöningssystem än företagsspecifika 

personalförmåner, som ofta gäller för samtliga anställda. Eftersom Tetra Pak inte är ett publikt 

aktiebolag kommer vi inte att ta upp optioner som en form av belöning eftersom den inte är 

aktuell. Belöningsformen nämns endast kort under teoridelen. Vi har under uppsatsens gång fått 

veta att det finns ett undantag på Tetra Pak som inte har samma konstruktion av belöningssystem 

som de flesta bolag inom koncernen. Dessa går vi inte in på närmare eftersom det rör en så liten 

del och att det inte är lika komplext samt målinriktat som belöningssystemet för de övriga 

bolagen är. När vi talar om ”alla” i den mening det hänförs till bolagen har vi således exkluderat 

detta så kallade undantag om inget annat av sammanhanget framgår. 
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   1.6 Disposition 
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2. Metod 

 

 

I kapitel två kommer vi att ta upp hur vi gått tillväga för att välja teorier och metoder inför vårt 

arbete. Olika metoder diskuteras och vårt val av fallstudie presenteras. Vidare presenteras olika 

datainsamlingsmetoder. Till sist ges källkritik i form av reliabilitet och validitet samt en 

definition för att förtydliga för uppsatsen centrala begrepp.  

 

 

2.1 Val av företag 

För att kunna uppnå vårt syfte ville vi finna en organisation vilken har ett belöningssystem för 

anställda på samtliga nivåer inom organisationen. Viktigt när det gäller ett studieobjekt är att 

man får god insyn i företaget för att därigenom kunna tillskansa sig den information som är 

nödvändig. Vi menar på att accessen till ett företag spelar en viktig roll när det gäller vilket 

företag man väljer som fallföretag. Vårt val av Tetra Pak baserade sig på att det är ett stort och 

känt företag med flertalet nivåer av anställda vilket möjliggör en jämförande studie på dessa 

nivåer. Vidare hade vi fördelar av att en av oss arbetar på Tetra Pak och därmed ansåg vi oss ha 

bättre möjlighet att förstå företaget. 

 

2.2 Deduktiv eller induktiv metod 

Det deduktiva arbetssättet bygger på att man utgår från befintliga teorier för att förstå empirin. 

Nästa steg i processen innefattar datainsamling via exempelvis intervjuer och observationer som 

sammanställs.
3
 Den induktiva metoden går i motsatt riktning, undersökningen mynnar alltså här 

ut i en teori. Genom att generalisera resultatet av undersökningen dras slutsatser för etablerande 

av en ny teori.
4
 I och med att vi har ett teoretiskt utgångsläge använder vi oss till stor del av den 

deduktiva metoden. Med hjälp av vår teoretiska referensram bygger vi upp en uppfattning om 

vad ett belöningssystem kan tänkas vara, och vi kommer senare under studien att jämföra detta 

teoretiska angreppsätt med det empiriskt insamlade materialet för att åskådliggöra skillnader 

eller likheter däremellan.    

                                                 
3
 Bryman Alan, Bell Emma. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder.  Liber Ekonomi, Malmö. 

4
 Ibid. 
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2.3 Fallstudie 

Att använda sig av fallstudie som observationsfenomen passar när man ska undersöka ett enskilt 

fall på djupet. Fallstudier sammankopplas ofta med kvalitativa metoder som till exempel 

observation eller ostrukturerade intervjuer. Detta betyder dock inte att en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod ej är att föredra; tvärtom, då det i vissa fall kan vara nödvändigt 

att även ha med en kvantitativ studie för att få ut ett användbart reslutat av undersökningen.
5
 I 

vårt fall var det enbart aktuellt att genomföra kvalitativa intervjuer där meningen var att 

tillhandahålla information om belöningssystemet. Det nämns även att när man gör en fallstudie 

så kan olika kvalitativa metoder med fördel användas för att ge en bredare kunskap. Kritik som 

kan riktas mot fallstudie som tillvägagångssätt är dess utsträckning av generaliserbarhet av 

resultatet på andra fall, det går såklart inte då man endast tittar på ett specifikt och unikt fall.
6
 

Även om Tetra Pak visserligen är unikt som företag med dess processer och interna klimat finns 

det möjlighet, att med den bakgrundsinformation om belöningssystem och det sätt vi väljer att 

angripa vår utredning på, att även applicera dessa teorier på liknande företag vilka använder ett 

någotsånär likvärdigt belöningssystem. Denscombe nämner kontrolleffekten, vilken handlar om 

att man som utredare på oönskat sätt kan styra den utfrågade
7
. Trots dessa mindre tvetydigheter 

gällande fallstudier har vi valt att använda oss av denna metod som tillvägagångssätt då vår 

studie av Tetra Paks belöningssystem självfallet är en djupgående studie av ett unikt fall, vilket i 

sin tur kräver en kvalitativ studie.  

 

I många fall kan det finnas problem med att få tillgång till den information som behövs vid en 

fallstudie, då det ofta handlar om att gå på djupet i en organisation. Om vi som utredare inte har 

erfarenhet av området som studeras kan det även bli svårt att veta vilken information som är 

relevant, hur den ska samlas in, vem som besitter informationen och till slut hur den ska tolkas.
8
 

För att inte gå i den fällan har vi försökt förbereda oss genom en bra teorigrund och genom att 

läsa på om företaget. Här har vi återigen en fördel av att en av oss arbetar inom företaget och 

därmed hade vi lättare att få tillgång till information samt tolka och förstå det som framkom 

under intervjuerna. Vidare försökte vi få hjälp via Tetra Pak för att få reda på vem vi ska vända 

                                                 
5
 Bryman och Bell, 2005. 

6
 Ibid. 

7
 Denscombe Martyn. 2000. Forskningshandboken. Studentlitteratur, Lund. 

8
 Eriksson Lars Torsten, Wiedersheim-Paul Finn. 2001. Att utreda forska och rapportera. Liber Ekonomi, Malmö. 
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oss till för att få fram relevant information. För att tolka informationen så ser vi en stor fördel i 

att vi är fyra stycken och får därmed en bred syn och kan på så sätt tolka den så bra som möjligt.  

 

2.4 Datainsamling 

Det sätt man samlar in data på kan genomföras på två olika sätt, nämligen genom att bearbeta 

sekundärdata eller primärdata. Sekundärdata är den information som redan finns framforskad av 

andra och primärdata är det man själv forskar fram genom empiriska undersökningar.
9
 Det som 

är mest ändamålsenligt är olika beroende på situation. Den grundläggande kunskapen i 

belöningssystem har vi fått genom litteratur, det vill säga genom sekundärdata. Syftet med att 

använda dessa var att kunna bygga upp en teoretisk referensram och förståelse för området, 

vilket senare visade sig underlätta insamlandet av primärdata. Utöver ren extern och tryckt 

litteratur har vi använt oss av interna dokument för att tillgodogöra oss adekvat kunskap om vårt 

fallföretag. Med detta avser vi både information tillhandahållen från vår kontaktperson, men 

även information från Tetra Paks webbplats. Tillsammans har dessa informationsbärare bidragit 

till en fullgod kunskapsram nödvändig för att vi ska kunna genomföra en god analys.  

 

Vi har i första hand baserat vår studie på primärdata i den mening vi vill få en bild av de 

upplevelser och den dynamik vi tror oss kunna se inom belöningssystemet på Tetra Pak. Genom 

att använda primärdata får vi tillgång till de faktiska förhållanden som är rådande inom företaget, 

och får genom våra intervjuer med den person insatt i hantering av belöningar adekvat kunskap 

vilken vi ej hade kunnat tillgodogöra oss med hjälp av sekundärdata. Emellertid har vi dock 

använt oss av sekundärkällor som en första ansats för att få tillgång till en bas för insamlandet av 

primärdata. Det främsta verktyget för insamlingen av primärdata har för oss inneburit intervju 

genom fallstudier. Primärdata kan samlas in på olika sätt. Vår vilja var hela tiden att genomföra 

denna del genom personliga intervjuer istället för telefonintervjuer. Valet av intervjuer menar vi 

leder till att man kan få ett större utbyte av respondenterna genom möjligheten till följdfrågor 

samtidigt som man kan läsa av personers åsikter i deras sätt att uttrycka sig; det blir således 

lättare för respondenten att uttrycka sig kärnfullt om denne har direkt kontakt med intervjuaren.  

Vår datainsamling och uppsats begränsades genom att vi inte fick tillgång till intervjuer med 

personalen, vilket var vår ursprungstanke. Vi begränsades även genom att intervjuerna endast 

                                                 
9
 Lekvall Per, Wahlbin Clas. 2001. Information för marknadsföringsbeslut. IHM Publishing, Göteborg. 
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kunde utföras till ett visst djup. Exempelvis fick vi inte tillgång till några siffror som kunde 

styrka uttalanden från respondenten, bland annat den totala summan för utbetald rörlig löneandel. 

Gällande vissa frågor så kunde inte respondenten svara eller så kände han en begränsning i vad 

han kunde dela med sig till oss. Kombinationen av ej fullständig information och avsaknaden av 

de anställdas åsikt har påverkat möjligheterna för att utföra den undersökning vi hade velat göra. 

Även fast vi hade fler frågor angående belöningssystemet och tanken bakom grundandet, så hade 

vi inte möjligt att få insikt i detta då vi inte hade tillgång till grundarna bakom systemet. 

 

2.4.1 Intervjuer 

En semistrukturerad intervju innebär att man har ett antal särskilda teman eller frågor och sen 

låter respondenten svara fritt och eventuellt sväva ut. Frågorna behöver inte heller komma i den 

ordning de står i intervjuguiden utan de ställs när de mest passar in i situationen. Typiskt för 

denna sorts intervju är att den är flexibel.
10

 Denna intervjuform passar vår undersökning mycket 

väl då vi vill ha djupa svar samt att det kan vara svårt för oss att ha en klar blid av vad vi vill 

fråga innan intervjun. Att svaren svävar ut är till vår fördel då vi innan intervjun inte var insatta i 

hur belöningssystemet ser ut hos fallföretaget. 

 

Vid användandet av interjuver i en studie så finns det både för- och nackdelar. De positiva 

aspekterna är att de går relativt fort att genomföra och de genomförs under en kontrollerad 

situation där kroppsspråk och tonläge kan läsas av. Det kan även ställas mer komplicerade frågor 

som kan behöva förklaring. Vi som intervjuare har även chans att ställa följdfrågor. De mer 

negativa aspekterna som man måste ha i åtanke är att intervjuaren och respondenten kan påverka 

varandra och att det kanske inte är lika lätt att ställa känsliga frågor.
11

 Det sätt vi valt att bygga 

upp vår primärdatainsamling på, genom intervjuer, grundades i att vi ville ha mer detaljkunskap 

än vad enkät kan erbjuda. Ämnets karaktär gjorde även att intervju var det mest lämpade. Vidare 

ville vi också kunna läsa av kroppsspråk och tonläge när vi frågar respondenten om dennes 

uppfattning och tolkning av systemet. Vi frågade även respondenten om vi kunde återkomma om 

det uppstod oklarheter, vilket det gjorde och därför utfördes en kompletterande intervju. 

 

                                                 
10

 Bryman och Bell, 2005. 
11

 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001. 
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Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med Fredrik Falck på Tetra Pak i Lund. 

Frågornas karaktär inleddes med en beskrivande del av belöningssystemet, därefter vad det finns 

för motiverande effekter och till sist vad det finns för eventuella former av belöningar. Vi 

försökte formulera oss öppet för att få ut så mycket information som möjligt och inte styra 

svaren. Självklart hade det varit bättre att intervjua fler som jobbar inom samma del av 

organisationen men på grund av accessproblematik och tidsbrist koncentrerade vi oss på en. Vi 

vill att läsaren ska veta att vi utgått från ett bolag inom Tetra Pak men att detta inte ska ses som 

en begränsning då systemen ser likadana ut i svenska Tetra Pak. Innan dessa intervjuer ägde rum 

sände vi ut ett brev med de frågor vi ämnade få svar på, detta för att Falck på bästa möjliga sätt 

skulle kunna få tid att förbereda sig samt att han skulle veta vad vi ville uppnå. För att på bästa 

sätt få stöd till den efterföljande återgivningen spelade vi med Falcks tillstånd in intervjuerna. 

 

2.5 Källkritik 

De källor som legat till grund för uppsatsen är litteratur, intervjuer och vetenskapliga artiklar 

som är av relevans för uppsatsen. Vissa av teorierna som valts är inte helt tidsaktuella, men i den 

kontext som de tas upp har det mindre betydelse för uppsatsen. De teorier som valts är allmänt 

vedertagna teorier som åstadkommits av professorer och andra sakkunniga inom området, 

gällande belöningssystem och motivation. Enligt Lundahl och Skärvad ska man använda sig av 

så kallad förstahandskällor, vilket är av teoretiker utgivna böcker. Dock kan dessa ofta vara 

gamla, och nya teorier har uppstått från deras grundteori som en effekt av utvecklingens gång. 

Vid bedömning av information som är hämtad från företagets egen hemsida och dess interna 

material är det viktigt att ha i åtanke att ett företags hemsida idag är en marknadsföringskanal för 

att visa upp en god bild av organisationen. Detta gör att man bör beakta att företagets egen 

vinkling kan förekomma.
12

 Informationen som hämtats från hemsidan samt från interna 

dokument har inte krävt någon djupare kritisk granskning då de mer handlar om allmän 

information om företaget och hur de handhar lönefrågan. Det är också viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt vid utvärderingen av empirin, det vill säga studiens intervjuer. Detta med tanke 

på respondentens position i organisationen och att denne kan tänkas vilja förmedla en bild av 
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organisationen och sig själv som trovärdig och seriös.
13

 Genomgående har därför all information 

behandlats kritiskt och aspekter som respondentens ställning i företaget har beaktats.  

 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 

Ett ord som förklarar reliabilitet är tillförlitlighet, det vill säga om undersökningen skulle få 

samma utfall om någon annan genomförde den.
14

 Eftersom uppsatsen har en deskriptiv karaktär 

vidhåller vi att utfallet skulle bli detsamma ifall någon annan genomfört samma studie. Studien 

innehåller inga personliga åsikter utan bara ren fakta. En viktig faktor som påverkar reliabiliteten 

i vår undersökning är intervjuernas karaktär och att vi spelat in dem samt har dem lagrade för 

framtida bruk. Detta skulle kunna medföra att en kommande intervju kan jämföras med vår 

första studie för att säkerställa resultaten. För att kunna mäta hur giltiga de resultat man har fått 

fram är, krävs att man kopplar ihop dessa med kvantitativa studier där den främsta delen av data 

består av siffervärden. Det är emellertid inget vi har använt oss av, men vi menar att man med 

hjälp av högklassiska kvalitativa studier kan uppnå samma resultat. Detta genom att vi till att 

börja med är medvetna om att vi som intervjuar kan påverka de svar som kommer från 

respondenten samtidigt som vi även måste värdera och tolka det som sägs för att ta reda på 

huruvida de svar vi får är personliga reflektioner eller tolkningar, eller inte. Vid intervjuerna var 

tre stycken ur uppsatsgruppen närvarande för att öka tillförlitligheten. Vid ett senare tillfälle har 

samtliga i gruppen lyssnat igenom intervjuerna samt fört anteckningar som sedan jämförts för att 

se till att allt uppfattats på ett korrekt sätt. 

 

Validitet är ett av de viktigaste begreppen då det går ut på att se om slutsatserna går ihop med 

undersökningen och informationen som samlats in. Extern validitet handlar om i vilken 

utsträckning ett resultat kan generaliseras och appliceras på andra objekt.
15

 För att säkerställa 

validiteten intervjuade vi en person som var väl insatt i belöningssystemet på Tetra Pak och för 

att få tillfredställande svar, som tidigare nämnts, skickade vi ut intervjufrågorna i förväg så att 

respondenten kunde ta fram behövlig information. Vad gäller generaliserbarheten kan åter 
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nämnas att denna uppsats inte syftar till att jämföras med något företag utan är en deskriptiv 

studie av hur ett belöningssystem bör se ut.  

 

2.6 Definition 

Definitionen av belöning är enligt Nationalencyklopedin ”pengar eller utmärkelse som utdelas 

som ersättning vanl. som tecken på uppskattning av prestation”
16

. Prestation betyder att något 

har fullgjorts trots svårigheter
17

. Incitament definieras som ”omständighet som stimulerar till 

viss verksamhet”
18

. Att få en bonus ses som en gottgörelse som utgör en belöning
19

. 

 

Enligt förklaringen ovan så skulle prestationsersättning vara något som ges när något ovanligt 

svårt eller ansträngande utförts. Vår uppfattning om detta är att något extra utöver målen har 

uppfyllts, alltså inte bara de vanliga belöningsbelagda målen. Bonus har i det här sammanhanget 

i stort sett samma betydelse som belöning.  

 

Vi har valt att använda oss av orden belöning och belöningssystem i de tre första kapitlen. Det 

korrekta namnet är dock ”rörlig lönedel utöver grundlön” enligt Tetra Pak. Då detta är en relativt 

lång benämning så kommer vi att använda oss av bonus i empiriavsnittet, respondenten använde 

sig även av detta under intervjuerna. De hade haft förhandlingar med facket vid upprättande av 

belöningssystemet då facket ville att det skulle vara tydligt att det inte var lön som utdelades och 

att det inte behandlades vid löneförhandlingar. Valet av dessa ord grundar sig från vår sida 

mycket på att vi uppfattar det som att belöningssystem och bonus förekommer oftare i 

litteraturen än till exempel incitament. Vi uppfattar ordet incitament som mer teoretiskt än 

belöning som är mer konkret och självklart. Men vi är väl medvetna om att Tetra Pak inte 

benämner det belöningssystem och bonus. 
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3. Teoretisk referensram 

 

 

I detta tredje kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram. Denna kommer att vara till grund 

för analysen men även vår empiriska studie av Tetra Pak. Vi tar bland annat upp olika sorters 

belöningar, för att sedan beskriva vad ett belöningssystem bör innehålla och svårigheter med att 

uppnå det. Till sist tar vi upp vikten av motivation inom företaget. 

 

 

3.1 Belöningssystem 

 

3.1.1 Olika former av belöningar 

Det finns flera olika former av ekonomiska belöningar. Prestationslön, vanligtvis ackord, är ett 

rörligt tillägg som läggs utöver grundlönen. Detta är vanligt inom hantverk och 

tillverkningsindustri. Resultatlön är ett system där lönen kopplas till verksamhetens ekonomiska 

resultat. Den förutsätter att det finns tydliga mål och identifierbara resultat. En form av 

resultatlön är provision, vilket kan sägas vara en direkt koppling mellan ersättning och 

resultatutfall. Detta tillämpas ofta för säljare. Vinstdelning är ett system där de anställda får vara 

med och dela på företagets vinst; syftet är att stärka de anställdas relation till företaget, och är 

således en form av agent-principaltänkande. Utdelningen ökar sålunda i takt med att resultatet 

ökar. Under 1990-talet kom optioner att bli mer vanligt för att kunna attrahera, behålla och 

motivera personal. En option innebär en rättighet, att innehavaren vid en bestämd tid kan köpa en 

aktie till ett förutbestämt pris. De har haft stor nytta i små och nystartade företag där de kanske 

inte kunnat betala höga löner i dess introduktions- och tillväxtfas. Istället har medarbetarna 

lockats med budskap om framtida kommande vinster.
20

 

 

Det finns även belöningssystem som baseras på icke-materiella aspekter, vilka ofta har en mer 

normativ eller socialiserande roll och drivkraft. De sociala drivkrafterna kan sägas handla om att 

individen ska bli involverad, men Svensson menar vidare att det även handlar om att det syftar 
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till att skapa en identifikation med sina kollegor eller chefer. Samtidigt måste dessa former av 

belöningar bemötas på ett uppskattat sätt, annars blir det lätt att motivationen kan sänkas. Sociala 

belöningar kan vara både materiella som icke-materiella, exempel på det förstnämnda är 

personalfester eller gratis kaffe, och exempel på det sistnämnda är frihet och ansvar samt att 

möjlighet för att arbeta fritt från hemmet finns.
21

 Andra former av icke-monetära belöningar kan 

vara att företaget, helt eller delvis, bekostar städning, hushållstjänster, barnpassning, förmånliga 

lån, kurser och studieresor med mera.
22

 

 

Det svenska pensionssystemet består idag av tre olika delar: inkomstpension, premiepension och 

tjänstepension. Inkomstpension baseras på all den inkomst individen har haft under sin arbetsföra 

ålder, dock inte bara lön utan även bidrag och liknande. Varje år betalas 16 procent av inkomsten 

in till inkomstpensionen, och det ger tillgång till vissa pensionsrätter. Inkomstpensionen är ett 

fördelningssystem, att de som idag arbetar betalar för de som idag är pensionärer.
23

 

Premiepensionen är den del av pensionen arbetstagaren själv kan råda över. 2,5 procent av ens 

årsinkomst går till premiepensionen där individen själv väljer om pengarna ska placeras i de 

fonder som bjuds ut av PPM eller i Premiesparfonden som förvaltas av sjunde AP-fonden.
24

 

Tjänstepensionen är olika eftersom det är en pension som förhandlas fram i samråd med facket 

mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar varje år in 3,5–4,5 procent av medarbetarnas 

årsinkomst som en premie till tjänstepensionen. Löntagarna kan själva välja om de ska placera 

sin tjänstepension i traditionella försäkringar eller i fondförsäkringar. Generellt kan sägas att 

tjänstepensionen i snitt ger drygt tio procent av den slutliga lönen i pensionen, dock kan det 

variera beroende på vilken placeringsform som väljs och under hur lång tid innehavet funnits.
25

 

 

3.1.2 Yttre och inre belöningar 

Child menar det finns två sorters belöningar, yttre och inre. De yttre belöningarna förknippas ofta 

med en position i företaget istället för det faktiska arbetet som utförs. Typiska belöningar är lön, 

olika förmåner, säkerhet, befordran och statussymboler. Dessa belöningar är påtagliga och är 

symboler för prestationer och social status. Inre belöningar är inte påtagliga utan handlar mer om 
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erkännande, ansvar, tillfredställelse, social interaktion, delaktighet och positiv respons. Child 

framhåller att viss forskning menar att inre belöning är mer tillfredställande än yttre belöningar, 

för arbetsgivaren gäller även att inre belöningar inte ger upphov till några direkta kostnader och 

kan även öka produktiviteten. Förändringen inom organisationer, mot mer initiativ- och 

teaminspirerande, har gjort att belöningarna förändrats och blivit mer inriktade på inre 

belöningar.
26

  

 

3.1.3 Individuella kontra gruppbaserade belöningar 

Att belöna individuella prestationer är en motivationsökare i många fall. En anledning till att 

belöna individuellt är att det kan leda till intern konkurrens mellan medarbetare. Positiva effekter 

som utmynnar ur detta är att den enskilde individen lättare och mer självständigt kan påverka sin 

egen måluppfyllelse genom de olika prestationer som utförs.
27

 Samtidigt får den enskilde 

individen en större insyn i hur dennes arbete påverkar företaget i stort.
28

 Det kan även medföra 

negativa effekter såsom att exempelvis nödvändiga samarbeten mellan anställda blockeras eller 

hämmas. Att sätta individuella mål kan även föra med sig risk för suboptimering, då den 

anställde kanske upplever sin egen prestation som mer viktig och eftersträvansvärd än den 

kollektiva gruppens övergripande prestationer. Svensson konkluderar därmed att ifall 

organisationer ska använda individuella mål bör dessa kompletteras med gruppmål för att 

grupparbete inom organisationen ska eggas.
29

  

 

Genom att sätta upp gruppmål får det effekten att man uppmuntrar kollektiva prestationer och 

samarbeten medarbetare emellan. De har ofta en motiverande effekt då individer gemensamt 

följer upp arbete mot fastlagda mål. Positiva aspekter man kan utröna från gruppmål är just, i 

motsatsen till individuella, att det blir mindre konkurrens samtidigt som det blir mer social 

styrning och kontroll mellan medlemmarna i gruppen. Nackdelar är att det finns risk för free 

rider-tendenser då gruppens målsättningar och prestationer inte alltid överensstämmer med de 

individuella medarbetarnas mål och prestationer. Med anledning av detta är det således svårt att 

upprätta ett adekvat och lämpligt belöningssystem som fångar upp alla dessa risker som är 
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förestående. Merchant och van der Stede påtalar att gruppbaserade belöningar är som mest 

effektiva och utbredda i situationer där man kan uppnå synergieffekter mellan avdelningar.
30

 

 

3.1.4 Utformning av belöningssystem  

Child menar att det finns fem kriterier angående beteenden som uppskattas från ledningens sida 

för att uppnå organisationens mål i samband med belöningssystem. Dessa är att attrahera och 

behålla värdefull personal, kunna förutse beteende, den extra procenten, flexibilitet och 

innovation.  Folk måste vara intresserade att ansöka om anställning i organisationen och sedan 

känna sig tillfredställda med belöningarna som erbjuds i samband med anställningen för att 

stanna kvar. Genom att erbjuda belöningar försöker ledningen förutse beteenden hos de anställda 

för att ha en bättre kontroll. En bra ledning ska också försöka belöna personal som anstränger sig 

lite extra för organisationens skull. Denna extra procent som personalen kan prestera kan ha en 

stor betydelse vad gäller konkurrensfördelar gentemot andra företag som inte lägger stor vikt vid 

den extra procenten. De tre första kriterier har först och främst att göra med effektiviteten inom 

organisationen. Utöver dessa tre nämns även flexibilitet och innovation vilka måste uppmuntras 

av belöningssystemet för att företaget ska kunna behålla sin marknadsandel och 

konkurrenskraftighet genom flexibel och innovativ personal.
31

  

 

Child nämner även ett sjätte kriterium, i kontrast till de tidigare fem, som handlar om olika 

nivåer av belöningar, speciellt att lönen stämmer överens med strukturen på organisationen. 

Arbetets betydelse kan värderas i värde av pengar. Färdighet, kunskap och ansvar är exempel på 

variabler som ska tas med i värdering av en nivå. Ett skäl bakom det sjätte kriteriet är att det är 

viktigt att skapa en bas för belöningarna genom hela organisationen och att dessa ska spegla de 

hierarkiska skillnader som arbetet innebär.
32

 

 

De anställdas syn på belöningar kopplas enligt Child till hur motiverande de är. Den första synen 

är den psykologiska, där människor försöker tillfredställa grundläggande behov. Den andra är 

den sociologiska synen där säkerhet ses som det viktigaste att uppnå, men detta är präglat av 

normer inom organisationen i fråga om vad som ses som säkerhet. Sociala normer har stor 
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betydelse när det kommer till lön. Rättvisa är viktigt när personalen utvärderar sina belöningar, 

här nämns två aspekter som särskilt läggs vikt vid. Det är balansen mellan nedlagt arbete och 

belöning jämfört med förväntningar samt jämförelsen med vad andra får för sitt arbete.
33

 

 

Den sociala jämförelsen behandlar synen om att personal som gör samma sorts arbete förväntar 

sig att de ska få lika ersättning för det. Om en grupp får mindre ersättning för sitt arbete än vad 

en liknande grupp får, kommer dessa troligen minska sin arbetsinsats för att bättre matcha 

ersättningsnivån eller möjligen söka annan anställning. Ett fjärde kriterium är den så kallade 

rättviseteorin som handlar om att människor bestämmer utifrån belöningar och jämförelser om de 

ska engagera sig mer eller mindra i sitt arbete. Ingen vill anstränga sig mer än någon annan utan 

att tjäna på det. Det sista och femte kriteriet handlar om var på arbetsmarknaden personen 

befinner sig, är den arbetslös kanske belöningen i relation till arbetet inte är lika viktigt som 

arbetet i sig.
34

 

 

3.1.5 Utvärdering av belöningssystem  

Merchant och van der Stede nämner, som kontrast till Child, sju olika former eller kriterier för 

hur man ska kunna utvärdera ett belöningssystem på ett effektivt sätt. Först påtalar de att 

belöningar ska vara värdefulla för de anställda, eftersom belöningar som inte uppfattas som 

värdefulla inte ger någon motiverande effekt på arbetsprestationen. Svårigheter vid designande 

av ett effektivt belöningssystem är emellertid att anställda uppfattar belöningar på olika sätt 

beroende på vilken kultur, vilket land eller vilken typ av person man är. Det andra kriteriet som 

nämns är att belöningar ska vara tillräckligt stora för att de ska ha påverkan. Om belöningen är 

för liten eller inte uppfattas som positiv kan effekten bli kontraproduktiv, det vill säga att den 

inte eggar den belönade att prestera mer. Även hur pass påtaglig belöningen är har påverkan. Om 

belöningarna är synliga för andra ökar det den motiverande känslan genom att det skapar stolthet 

och vidkännande. Tredje kriteriet handlar om att belöningarna ska vara förståeliga, det vill säga 

att man klart och tydligt ska förstå värdet av belöningen. Fjärde kriteriet stadgar att belöningarna 

ska vara tidskonsistenta, vilket innebär att belöningen ska komma i nära anknytning så syftet 

med den motiverande effekten av belöningen inte försvinner. Att belöningen ska vara hållbar är 
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det femte kriteriet, här med innebörden att belöningen blir mer uppskattad och värdesatt om den 

är durabel. Det sjätte kriteriet handlar om att belöningen ska vara föränderlig. Detta för att 

belöningen kanske visar sig vara baserad på felaktiga grunder. Det sista kriteriet Merchant och 

van der Stede påtalar är att belöningarna ska vara kostnadseffektiva. Den uppmuntrande effekten 

ska vara motiverande till lägsta möjliga kostnad för företaget, men det är inte alltid lätt att uppnå 

då individers preferenser skiljer sig åt, en del kan uppskatta monetära belöningar medan andra 

mer uppskattar inre motivation.
35

 

 

3.1.6 Bestraffning 

Olika bestraffningsformer kan användas för att kontrollera anställda som inte nått företagets 

krav. Sådana former av negativa belöningar är inte vanliga i dagens organisationer. Det är lätt att 

en del belöningar ses som bestraffningar av vissa, men som av andra ses som belöningar. Även 

om vissa gör allt för att bli utsedd till månadens anställd och få sin bild på en vägg, kan för en del 

individer ses som en belöning medan andra gör allt för att undvika detta. Att åka på en 

konferensresa kan för vissa ses som en trevlig resa där man får chansen att umgås med sina 

medarbetare, dock kan andra anställda ses som det en bestraffning och en stöld av deras tid.
36

 

 

3.2 Målsättning 

Merchant och van der Stede talar om att prestationsmål kan sättas på tre olika sätt, de kan vara 

modellbaserade eller förhandlade, fasta eller flexibla samt interna eller externa.  

 

Förhandlade mål uppstår, likt dess namn antyder, genom att man diskuterar sig fram till vad som 

kan vara en lämplig målsättning. Detta sätt är vanligt på grund av informationsasymmetri både 

uppifrån och nedifrån, vilket härleds från att man har olik kunskap och erfarenhet beroende på 

inom vilken nivå man befinner sig inom organisationen. Fasta eller flexibla mål handlar om att 

man kan ändra sina mål och sin inställning. De fasta målen ändrar man inte över en given 

tidsperiod medan man med de flexibla målen kan göra förändringar beroende på hur 

förutsättningarna kan tänkas ändra, till exempel om marknader eller volymer ändras. Högt upp i 

organisationerna är ofta målen fasta, medan de lägre ner i organisationen blir mer flexibla. 
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Interna och externa metoder för framtagande av mål handlar om målkostnad och benchmarking. 

Målkostnad innebär att det sätts en önskad vinstmarginal och att det sedan dras av 

marknadspriset för att få fram en målkostnad som organisationen ska följa. Benchmarking å 

andra sidan handlar om att jämföra sig mot konkurrenter och drar nytta av fördelar från andra.
37

 

 

En viktig aspekt att ha i åtanke vid implementering av målsättning är hur man ska sätta de 

gränser för övre och undre måluppfyllelse som måste råda. Det grundläggande syftet bakom 

målsättningen är att man inom företag vill uppnå motivation, planering, samordning, 

kostnadskontroll samt även en utvärdering. Problemet, som Merchant och van der Stede påtalar, 

är att chefer i många fall kan ha svårt att hitta en optimal nivå för där man ska sätta ribban.
38

 

Risken då man sätter målen för lågt är att det inte blir någon motiverande och samordnande 

effekt eftersom medarbetarnas känsla för måluppfyllelse sjunker i takt med att man har för lågt 

satta mål som inte kräver allt för stor arbetsinsats. Motsatsen råder emellertid, att man sätter 

målen för hårt och högt vilket gör att de blir svårnåbara och att medarbetarna tappar deras 

åtagande mot företaget genom att de blir avskräckta av vad de ska uppnå.
39

  

 

Genom att man vid upprättandet av mål tillåter en öppen dialog mellan chef och anställd finns 

det flera fördelar som kan uppnås. Först och främst menar Merchant och van der Stede på att det 

skapar möjligheter för involvering och att man kan påverka mål och krav. En anställd som är 

med och sätter målen har större sannolikhet att förstå varför målen och kraven sattes på den nivå 

de sattes. En annan fördel ligger i att det blir ett mer fritt informationsflöde genom hela 

organisationen då man får komma med erfarenheter och tankar om vad som är mest lämpligt på 

sin nivå inom organisationen. Anställda i den operativa verksamheten har mer insikt i det dagliga 

arbetet än de har i företagets övergripande strategier, och vice versa. Sist talar man även om att 

involvering främjar acceptans och förpliktelse mot målen hos medarbetarna.
40

  

 

För att ett företag eller en organisation ska få till stånd ett välutvecklat belöningssystem krävs det 

att en noggrann analys av verksamheten har genomförts. Detta för att man då ska diskutera och 
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åskådliggöra verksamhetens långsiktiga mål och framgångsfaktorer, samtidigt som man även då 

bestämmer relevans i olika mått som ska tas med. Själva syftet med detta är att man ska hitta 

faktorer som är bland de viktigaste att förbättra och sedan även bestämma hur man kan mäta 

dessa. De resultatmått och mål man har måste vara noggrant valda. I och med att de handlingar 

som man vill belöna i många fall även blir de som medarbetarna utför är det således av vikt att 

systemet premierar de rätta beteendena.
41

  

 

Belöningar för önskvärda prestationer ska i förväg bestämmas till vilken gräns och till vilken 

nivå ersättning ska betalas ut. Utbetalningen har således i de flesta fall en nedre och en övre 

gräns och den är i de flesta fall linjär mellan gränserna. Vanligt är att man sätter nedre gränser 

just för att man inte vill belöna beteenden och arbetsprestationer som anses mediokra eller 

dåliga. När man å andra sidan sätter en övre gräns för utbetalningar innebär det att man inte vill 

belöna något utöver detta, att prestationer utöver maxinivå inte genererar något positivt för 

medarbetaren. Vanligt är att man sätter övre gränser för att undvika höga och kostsamma 

utbetalningar och att undvika utformning av ett belöningssystem som leder till att man kan dra 

vinning på andras beteende.
42

 Här talar Merchant och van der Stede även om begreppet operating 

myopia som handlar om att man försöker maximera sin vinst idag men att man inte tänker på 

vilka konsekvenserna kan tänkas bli framöver.
43

  

 

3.3 Balanserat styrkort 

Det finns ett antal kriterier som ska uppfyllas för att ett mätningssystem ska kunna kallas för ett 

balanserat styrkort. Styrkortet bör innehålla finansiella och icke-finansiella mått, dessa mått bör 

innehålla de fyra perspektiven som ska kunna härledas från företagets strategi och vision.
44

  

 

Det balanserade styrkortet kom att utvecklas till att bli ett kommunikationssystem och ett 

strategiskt ledningssystem. Målet med styrkortet är att organisationer ska kunna mäta 

prestationer på ett effektivare sätt, samt att det ska vara till hjälp vid olika 

strategiimplementeringar. Styrkortets uppgift blir till att balansera de finansiella nyckeltalen mot 
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de icke-finansiella nyckeltalen, vilka hade en påvisad effekt på slutresultatet.
45

 Inom det 

balanserade styrkortet tar man således även hänsyn till icke-finansiella mått som beaktar både de 

historiska och framtida händelserna för det aktuella objektet. De finansiella måtten visar främst 

resultat på företeelser som redan skett, medan de icke-finansiella måtten även tar hänsyn till 

kundnöjdhet, interna processer och företagets innovations- och förnyelseaktiviteter. Man menar 

på så vis att de icke-finansiella måtten är de mått som driver på framtida mål och på så vis även 

fungerar som en ledstjärna för de finansiella målen, och i förlängningen företagets resultat.
46

  

 

Figur 1. Balanserade styrkortets fyra perspektiv
47

 

 

Vid användning av det balanserade styrkortet är det viktigt att veta att systemet måste appliceras 

individuellt på varje företag. De fyra perspektiven är således en mall som senare ska anpassas till 

det specifika företaget. Här kan branschspecifika faktorer samt företagets strategi påverka hur de 

olika perspektiven är uppbyggda samt de antal perspektiv man valt. Det är med andra ord inte ett 

måste att ta upp dessa fyra perspektiv, men det är dock brukligt att man gör det. På senare tid har 

det tillkommit fler mått som kan användas, bland annat sådana som tar upp miljö och etik. De 

fyra basperspektiven gör det möjligt att se en balans mellan kort- och långsiktiga mått samt att 

det ges en möjlighet att studera externa och interna mått. De fyra basperspektiven är:
48
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Kunden och dennes behov har en viktig roll i organisationen, det finns därför ett flertal mått att 

beakta i kundperspektivet. Ett av dessa är marknadsandelar, vilka bland annat mäts genom antal 

kunder, såld volym och intäkter. Ett annat mått är kundtillfredställelse vilket företaget uppnår om 

de mer aktivt lyssnar på sina kunder, därmed försäkrar de sig om att få en lojalare kundbas.
49

   

 

I det finansiella perspektivet identifieras och definieras mål. Varje styrkort innehåller finansiella 

styrtal, såsom ROI (Return On Investment) och EVA (Economic Value Added). Anledningen till 

att man har med dessa är för att mäta avkastningen, lönsamheten och intäktsökningen. De olika 

finansiella nyckeltalen anpassas sedan till organisationens bransch, strategi och konkurrensmiljö 

för att man ska få ut det mesta av perspektivet och vad det står för.
50

 

 

I processperspektivet sätter man upp tydliga och klara mål för att visa vad organisationen har för 

specialitet samt hur företaget ska klara av att leva upp till kundens krav. Syftet med perspektivet 

är att få organisationen att uppnå inre effektivitet samt uppmärksamma hela verksamheten. 

Mätningar som görs inom denna kategori är främst processtid, avkastning och effektivitet.
51

 

 

Utvecklingsperspektivet ger en vägledning i hur organisationen kan förbättra och förnya dess 

verksamhet. Huruvida organisationen blir framgångsrik inom de föregående perspektiven beror 

till viss del på hur verksamhetens tillväxt och förmåga att lära ser ut. Företaget gynnas av att ha 

kunnig och motiverad personal som driver organisationen framåt. Just innovationsbenägenheten 

är en viktig punkt för att man ska kunna komma vidare och inte stå kvar på samma punkt. Inom 

detta perspektiv läggs vikt på en långsiktig utveckling, vilket gör att företaget ständigt försöker 

uppnå förbättrade kunskaper inom dess affärsområde.
52

   

 

Vid utveckling av ett styrkort är det viktigt att ha en balans mellan mått och fokus, ett styrkort 

ska kunna beskriva strategin med hjälp av utvalda mål och mått, vilket i sin tur ska kunna länka 

samman de olika perspektiven. Om styrkortet är korrekt utformat bör hela organisationen vara 
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kopplat till styrkortet så att alla blir en del av ”orsakskedjan”.
53

  

 

3.3.1 Kritik mot det balanserade styrkortet 

Det balanserade styrkortet har varit utsatt för relativt lite kritik. Dock ser man svårigheter med 

det balanserade styrkortet på så vis att företaget måste ha en förmåga att göra en så pass klar 

strategi att uppbyggnaden av systemet är möjligt. Man menar här att systemet är relativt 

arbetsamt att upprätthålla. Annan kritik som har riktats mot det balanserade styrkortet är att de 

fyra perspektiven måste vara väl kombinerade annars kan det medföra att styrkortet inte ger 

företaget någon guide till hur de inre faktorerna ska vara utformade för att ge framgång på 

marknaden eller öka de finansiella intäkterna.
54

 Vidare krävs specifik kunskap vid användning av 

systemet eftersom nyckeltal ska granskas.
55

 Trots att företaget tillsätter nyckeltal som är lätta att 

bedöma behöver de inte vara relevanta för styrningen vilket senare kan leda till att man försvårar 

möjligheten att hitta en balans mellan perspektiven.
56

   

 

3.4 Lön som styrmedel 

Lönen används för att motivera de anställda att utvecklas och på så vis främja en positiv 

utveckling inom företaget. Lönen kan således användas som styrmedel för att effektivisera 

arbetet inom företaget för att på så vis öka dess intäkter. Ett bra resultat medför därefter en bättre 

löneutveckling. För att lönen ska fungera som ett styrmedel krävs att medarbetarna har en 

gemensam bild över vad som är viktigt för företaget. Affärsidén samt företagets mål måste vara 

välkänt för de anställda. Andra aspekter som är centrala för att lönen ska fungera som motivation 

är att medarbetarna vet vilka krav de förväntas uppfylla för att nå en ökad löneutveckling. 

Således blir kommunikationen mellan chef och anställd en central del i företaget och i individens 

arbete. I lönesamtalet knyts individens insats och egna resultat till löneutvecklingen, på så vis 

blir lönen och löneutvecklingen ett incitament för den anställde att nå sina mål. Vilket 

följaktligen bidrar till ökade intäkter för företaget.
57
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Björk talar om fyra hörnstenar vid användning av lön som styrmedel. Den första behandlar 

vikten av att lönen ska motivera medarbetarna till utveckling och goda resultat. Andra 

hörnstenen knyter an till värdet av att den anställde vet på vilka grunder lönen sätts samt hur 

personen kan påverka den. Det tredje tar upp betydelsen av att alla medarbetare har tydliga mål 

och vet vilka mål de ska uppfylla. Vidare ska löneutvecklingen vara kopplad till individens 

arbetsuppgifter, utveckling och måluppfyllelse. Den fjärde och sista hörnstenen hanterar vilket 

ansvar chefen har vid lönesättningsprocessen.
58

  

 

Lönesamtal och återkoppling till den anställdes mål kan även användas som icke-ekonomiska 

belöningar på så vis att medarbetarna känner sig sedda samt att de får ett erkännande för den 

prestation de utfört. Det är viktigt att ge feedback vid både goda och sämre prestationer, detta för 

att motivera och ge individen möjlighet att förbättra sig. Möjligheten att utvecklas i sitt arbete 

och på så vis få ökat ansvar samt mer lämpliga arbetsuppgifter kan även ses som belöning.
59

  

 

3.4.1 IPE-systemet 

International Position Evaluation system (IPE) är ett internationellt system för grundlönesättning 

vilket utvecklades under 1960-talet av svenska SKF. Det sätt som systemet är utformat på 

grundas på en mångårig praktiskt mognad och kunnande av befattnings- och arbetsutvärdering. 

Syftet med IPE har alltid varit att man ska kunna bygga systemet utifrån ett visst antal 

erforderliga faktorer som krävs för att man ska kunna genomföra en adekvat värdering och 

jämförelse mellan ansvar och svårighetsgrad i olika befattningar, mellan olika företag och även 

mellan olika branscher. Det praktiska arbetet handlar om att man ska sammanställa och värdera 

information utifrån ett antal kriterier som fastställs uppifrån i organisationen och som sedan 

successivt implementeras nedåt på medarbetarnivå. Man värderar då de anställdas positioner 

genom att se vilken ”klass” de ligger i. Värderingen sker genom ett poängsystem som anger hur 

”värd” en anställning är vad gäller kopplingen till dennes grundlön.
60

 Efter att man har 

genomfört denna värdering samlar man på företagen in statistik över lönegrupper inom 

positionerna och befattningarna för att sedan sändas till konsultbolaget Mercer, ett centralt 

företag vilka får in denna statistik från en mängd företag (IPE används av bland annat Volvo, 
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Trygg-Hansa, SKF, Stora Enso). Denna statistik anonymiseras sedan för att i slutet åter sändas ut 

till medlemsföretagen där de kan se ett genomsnitt av vad lönerna ligger på för olika positioner 

mellan företagen.
61

 Vanligtvis sker värderingen genom att man intervjuar högre chefer, men det 

har blivit vanligare att man kompletterar detta bedömningsunderlag med en 

befattningsbeskrivning för samtliga positioner. Detta för att genomförelsen mellan företag ska bli 

mer rättvis. IPE-systemet är idag ett av de mest spridda system för värdering av positioner, vilket 

i en förlängning även leder till att man kan korrelera sin lönesättning med andra företag inom 

samma bransch för att vara konkurrenskraftiga.
62

 

 

IPE-systemet är uppbyggt utifrån fyra faktorer vilka är utformade för att de ska kunna täcka in de 

mest betydande krav som kan tänkas ställas på personer i vissa befattningar. Faktorerna är 

påverkan, kommunikation, kreativitet, kunskap samt även i vissa fall risk och miljö. I sin tur har 

dessa faktorer två eller tre mått. Varje sådan faktor delas in i olika graderingar och man har i sin 

tur ett poängvärde kopplat till varje grad. De olika graderna i faktorerna, likväl som 

poängvärdena i graderingen, är varierande mellan faktorerna baserat utifrån den vikt som 

tillskrivs varje faktor. Mercer utvärderar sedan dessa viktningar av faktorerna och efter att man 

har gått igenom samtliga faktorer summerar man ihop poängen i respektive faktor till ett 

totalpoäng vilka man sedan gör om till så kallade IPE-klasser. Varje IPE-klass består av ett 

intervall om 25 IPE-poäng.
63

  

 

3.5 Motivation 

Motivation används mer eller mindre i alla typer av organisationer och är ett område med stor 

bredd, det används på olika sätt beroende på vad man vill uppnå genom att motivera. Motivation 

handlar till stor del om att skapa system för att uppfylla människors behov på olika nivåer, detta 

genom att attrahera de många olika drivkrafter som stimulerar prestationer. Det gäller för en 

organisation att skapa motivation för att kunna styra sina anställda på ett sätt som gynnar både 

organisation och individ. Det finns många olika drivkrafter som en organisation kan använda sig 

av för att styra sina medarbetare. Bland de drivande krafterna kan man identifiera allt från 

utvecklings- och befordringsmöjligheter, makt och status till mindre självfokuserande saker som 
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gemenskap, yrkesetik, identitet eller önskan om att uppnå något för gruppen. Alvesson och 

Kärreman skriver om motivation i organisationer, deras fokus ligger på tre olika former av 

motivation. Den så kallade motivationstriangeln består av tre olika typer av motivation; inre 

motivation, instrumentell motivation och interaktiv motivation, som beskrivs nedan.
64

  

 

När det gäller den inre motivationen dras ofta paralleller till Maslows behovspyramid och 

Herzbergs tvåfaktorteori. Maslows behovspyramid beskriver människors olika behov genom att 

dela upp och rangordna dessa hierarkiskt. Först måste grundläggande behov som mat och 

trygghet uppfyllas för att man ska känna en längtan efter att tillfredställa behov som ligger högre 

i pyramiden såsom exempelvis självförverkligande som anses ligga allra högst upp.
65

 

 

Herzberg talar om ”hygienfaktorer” och ”motivatoriska faktorer”. Hygienfaktorer syftar till 

grundläggande element som lön och relationer mellan medarbetare på olika nivåer. 

Hygienfaktorerna kallas även för de yttre faktorerna och de motivatoriska benämns som inre 

faktorer och är kopplade till själva arbetsuppgifterna. De motivatoriska faktorerna är sådana som 

kan generera positiva men inte negativa effekter, de hör ihop med arbetsuppgifter, personlig 

utveckling, ansvarstagande och så vidare. Med utökat ansvarsområde och motiverande 

arbetsuppgifter kan medarbetaren känna sig tillfredställd med sin prestation medan en avsaknad 

av dessa utökningar inte ger negativa följder utan enbart en utebliven tillfredställelse.
66

 Kritik har 

väckts mot användning av lön som motivationsfaktor. I många fall glöms pengarnas symboliska 

värde bort, det är oftast lättare att se den ekonomiska belöningen som bevis att man utfört ett bra 

arbete. Lönen blir en form av feedback, och den är oftast även knuten till social status och bidrar 

att placera mottagaren i en social kategori eller ett socialt skikt.  Den materiella formen av 

pengar förflyttar sig därför högre upp i behovspyramiden.
67

 

 

Instrumentell motivation ser till individens fokus mot att undvika bestraffningar och erhålla 

belöningar. Man kan genom olika typer av stimulans påverka motivationen; belöningar så väl 

som bestraffningar kan främja att uppgifter utförs på ett så bra sätt som möjligt. Genom att göra 

                                                 
64

 Alvesson och Svenningsson, 2007. 
65

 Ibid. 
66

 Ibid. 
67

 Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan. 1997. Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur, Lund.  



31 

 

det man ska kan man undvika bestraffningar i form av verbala tillrättavisanden och utebliven 

möjlighet till befordran med mera. Genom att prestera det där lilla extra uppstår möjligheten till 

beröm och andra positiva följder. Den instrumentella motivationen har en stark anknytning till 

Vrooms förväntansteorin.
68

 Teorin förklarar hur mycket engagemang människor kommer att 

lägga ner utifrån vad de tror de kommer att få som belöning och hur mycket värde det ligger i 

belöningen. Det finns dock ett flertal saker man ska tänka på i samband med förväntansteorin. 

Ett problem är att ledningen måste belöna det som de vill att ska hända, och inget annat. Det 

måste även finnas en förståelse om vad som personalen anser vara av värde när det kommer till 

belöningar, de kanske uppskattar inre belöningar mer än yttre.
69

 

 

Interaktiv motivation har en social förankring där samspelet mellan individen och dess 

omgivning skapar motivationsfaktorer. Den identitet vi har skapat om oss hör ofta ihop med ens 

yrke och den anställning man har, och allt detta i kombination skapar en grund på vilket sätt man 

kommer att agera.
70
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4. Empiri 

 

 

I detta kapitel kommer vi presentera den empiri vi samlat in genom intervjuer och internt 

material från Tetra Pak. Avsnittet inleds med fakta om vårt fallföretag Tetra Pak. Vidare 

kommer vi att redovisa resultaten från intervjuerna, information om belöningssystemet och även 

kort om lönesystemet som råder. Kapitlet baserar sig till stor del på intervjuerna med Fredrik 

Falck, compensations and benefits manager på AB Tetra Pak.  

 

 

4.1 Tetra Pak 

Tetra Pak grundades år 1951 av Ruben Rausing, men de första utvecklingsprojekten inleddes 

redan år 1943. Tetra Paks stora framgång lades i samband med att man lyckades ta fram 

förpackningsmöjligheter för dagligvaror inom mjölk och andra aseptiska produkter, något som 

man tidigare hade fått förpacka i glasflaskor. Denna teknik kommersialiserades först år 1961. 

Den utveckling som kom att ta vid efter denna innovation lade grunden till dagens 

marknadsposition där de är världsledande inom tillverkning av förpackningsmaterial.
71

 De är 

numera inte bara tillverkare av förpackningar för flytande livsmedel, utan även för till exempel 

ost, frukt, grönsaker samt katt- och hundmat. 

 

Idag är Tetra Pak ett av världens ledande företag inom process, förpackning och distribution av 

livsmedel. Det har alltid varit familjeägt, och således har det inte funnits noterat på börsen. 

Företagets produkter finns representerade i 165 länder med totalt cirka 20 250 anställda, varav 

4 000 anställda i Sverige där det finns anläggningar i Lund och Sunne.
72

 Tetra Paks vision lyder 

"We commit to making food safe and available, everywhere"
73

. För att uppnå denna vision 

samarbetar de med kunder och satsar på innovation. De tror på ett ansvarsfullt ledarskap för att 

skapa tillväxt tillsammans med ett miljötänkande och samhällsansvar.
74
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Figur 2: Organisationsschema över svenska Tetra Pak.
75

 

 

4.2 Belöningssystemets konstruktion 

EVPS (Employee Variable Pay Schemes) är ett prestationsrelaterat belöningssystem som ska 

stimulera de anställda att uppnå de definierade målen som har upprättats.
76

 De strategiska målen 

bestäms på koncernnivå och bryts senare ner, meningen är att målen ska komma att reflekteras i 

de mål som upprättas för den anställde.
77

 Syftet med EVPS är att få alla anställda att känna sig 

delaktiga i Tetra Paks övergripande arbete samt att de genom denna form även ska lära sig att 

förstå hur varje individs egen arbetsinsats i dess helhet kommer att påverka det totala resultatet.
78

 

 

Eftersom EVPS är ett erbjudande från Tetra Paks sida kan företaget efter egna beslut ändra i eller 

avskaffa systemet fritt utan något större behov av diskussioner eller överlägganden. Respektive 

bolag inom svenska grenen av Tetra Pak ansvarar för utformningen av EVPS mål, dess 

uppföljning och även den årsvisa utbetalningen. Dessutom ska denna information tilldelas de 

fackliga parterna årligen så att de hela tiden hålls uppdaterade om vad som sker i dessa frågor.
79

  

 

                                                 
75

 Skapad utifrån internt dokument. 
76

 EVPS 2008 Tetra Pak Sverige. 
77

 Intervju med Fredrik Falck, 2008-04-24 
78

 EVPS 2008 Tetra Pak Sverige. 
79

 Ibid. 



34 

 

Meningen med EVPS är att det ska bidra till att Tetra Pak uppnår sina affärsmål genom att inom 

verksamheten fokusera och förstärka det interna samarbetet. Syftet är även att förbättra 

innovationen och att utveckla långsiktigt tänkande och agerande.
80

 

 

År 2007 infördes nuvarande form av belöningssystem i alla koncernbolag för att få ett mer 

enhetligt belöningssystem. En förklarande anledning till detta låg i att eftersom anställda ofta 

flyttar och byter anställning mellan bolag i organisationen ville man med ett gemensamt 

belöningssystem undvika diskussioner varje gång en flytt var förestående. Tidigare fanns det 

olika system i de olika bolagen, det nya systemet underlättar för alla bonusrelaterade frågor. Det 

är dock fel att säga att alla bolag inom svenska Tetra Pak har detta belöningssystem. Det finns 

något som internt kallas för undantaget, vilket inbegriper Tetra Pak Sverige AB (TPSAB) och 

Tetra Pak Packaging Material AB (TPPM). Dessa har en annan form av uppbyggnad, vilken vi 

kort kommer att nämna nedan.
81

 

 

Det nya belöningssystemet bygger på det balanserade styrkortet och ses som en rörlig löneandel. 

Alla anställda på lägre nivåer har chans att få en bonus mellan tre och fem procent om den 

enskilda anställda uppfyller sina individuella mål. Dessa procent räknas på årslönen och betalas 

ut en gång per år. Chefer över en viss nivå i organisationen, till exempel personalchef eller 

ekonomichef, kan få en bonus mellan nio och femton procent om de individuella målen uppfylls. 

För VD och tyngre chefer ligger bonusen på 15 till 25 procent. För att någon ersättning över 

huvudtaget ska betalas ut så måste dock koncernen uppfylla sina mål.
82

 

 

Nedre gräns Övre gräns Befattning 

3 procent 5 procent Anställda på låg till mellannivå 

9 procent 15 procent Högre chefsbefattning, exempelvis 

ekonomi- och personalchefer 

15 procent 25 procent Tyngre chefer på ledningsnivå 

Figur 3. Belöningssystemets målgränser
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Exkluderar man undantaget använder alla bolag individuella mål som grund för utbetalning av 

bonus. Bonusen grundar sig på hur pass stor den totala måluppfyllnaden är, där de individuella 

målen står för 60 % och koncernen för 40 %, detta förtydligas nedan. För att mäta koncernens 

resultat finns flera olika mätmetoder, dessa resulterar sedan i mål som sätts för hela koncernen.
84

 

Eftersom man inte bara baserar utbetalningen på den individuella prestationen utan även på hur 

väl koncernen presterat som helhet krävs det att man viktar resultaten. Den formella beräkningen 

sker i en beräkningsapplikation och man kan förklara processen i ett antal steg.
85

  

 

Först börjar man med att formulera de mål som ska uppnås, både för koncernen och för 

individen. Dessa skrivs in i applikationen och vid nästa lönerevision (efter ett år) följer man upp 

hur det gått med uppfyllelsen av målen. Vanligt är att en individ får mellan fem till tio mål, varje 

mål tilldelas sedan olika tyngder. Vid genomgång av målen använder man sig sedan av en skala 

mellan tre till fem, där tre är det man måste uppnå för att det inte ska bli tal om en reducerad 

utbetalning. Om man kommer under en trea, låt säga 2,5 får man enbart 40 procent av de totala 

100 procent som man måste uppnå (där koncernens resultat står för 40 procent). Då sjunker det 

utbetalda beloppet. Bilden nedan illustrerar detta sammanhang där de olika nivåerna påvisas. 

Den röda linjen visar vad som är minimum kopplat till utbetalningsplan.
86

 

 

 

Figur 4. Beräkning av utbetalning
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Nästa steg blir att man ska vikta samman resultaten för koncernen och för den enskilda 

individen. Detta sker vid lönerevisionen. Först undersöker man dock huruvida individen har 

fullbordat sina åtaganden eller ej. Om man uppnår minst en trea i sina individuella mål uppnår 

man sina 60 procent som är det man måste uppnå för att ersättning ska bli aktuell. Om en 

anställd har exempelvis fem mål går man vid revisionen genom och diskuterar hur väl målen 

uppnåtts. De fem målen graderas mellan tre till fem och man multiplicerar vikten med varje måls 

fullbordan och får fram ett slutresultat. I exemplet nedan har vi tilldelat individen 4,0 för att få ett 

tillrättalagt exempel. Därefter ser man till koncernen. Här kan det emellertid inte bli mindre än 

två, eller mer än tre om koncernen nått sina mål. Viktningen fungerar som exemplet nedan: 

 

 

 

     

 

 

Här har individen fått ett belöningsresultat om 3,6 poäng. Det innebär då alltså att den anställde 

enligt Tetra Paks beräkningsformel
88

 får ut 80 procent av sin maximala bonus. Detta kopplar 

man sedan till årslönen, så om en anställd hade haft 200 000 kronor i årslön hade det inneburit att 

denne fick ut 8 000 kronor extra det aktuella året
89

. Hade man istället fått ett belöningsresultat 

om 2,0 skulle det innebära att man får ut 26,6 procent av den maximala bonusen. Under 2,0 får 

man ingen belöning alls, såvida det inte kommer direktiv från högre chefer. Anledningen till att 

resultatet kan bli två kan bland annat bero på att företaget inte lyckats nå upp till deras uppsatta 

mål, men att den anställde utifrån vissa kriterier presterat väldigt bra, vilket ska belönas.
90

 

 

Hur man ska konstruera den initiala grundstenen till ett belöningssystem ter sig olika från fall till 

fall. När det gäller hur Tetra Pak hanterat denna fråga svarade Falck att de har läst mycket 

litteratur inom ämnet för att få en teoretisk grundbas att bygga på, samtidigt som de även har 

benchmarkat sig mot andra företag i samma klass och storlek, exempelvis Ericsson och Astra 

Zeneca. Genom detta förfarande menade Falck att de fått goda förutsättningar i den mening de 

tillskansat sig information och lärdom om hur man ska göra, och vad man inte ska göra.  
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 26,667+((X-2)*((100-26,667)/(4,2-2))) där x står för belöningens beräkningsgrund och 26,667 är 

skärningspunkten för 2,0 
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 200 000 * 0,05*0,8 (maximalt är fem procent och här får den anställde 80 procent av dessa fem procent) 
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 Intervju med Fredrik Falck 2008-05-16 

Koncernens uppfyllelse 40 % 40 % × 3,0 = 1,2 

Individuella mål 60 % 60 % × 4,0 = 2,4 

 Belöningens 

beräkningsgrund 
                   = 3,6 
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4.3 Mål och dess uppfyllelse 

Tetra Pak använder sig av balanserat styrkort för i princip samtliga funktioner och anställda inom 

de svenska bolagen. Första gången det balanserade styrkortet användes var år 1998, och då var 

det bakomliggande syftet med införandet att man ville få en mer strategisk kontroll över bolaget 

och dess alla kostnader och mål. Den nuvarande uppbyggnaden av det balanserade styrkortet 

togs i bruk år 2004 och i samband med det fick personalen en mer tydlig målbeskrivning i och 

med att antalet nivåer och måldefinitioner som styrkortet inbegriper kom att förändras. 

Kopplingarna mellan mål och strategi blev i samma veva mer tydliga och möjligheten att kunna 

härleda målen genom hela processen (från formulering till praktisk yttring) visade sig bli enklare 

att skåda.
91

 Idag är det av de 4 000 anställda i Lund ungefär 3 000 personer som berörs av 

individuellt satta mål genom det balanserade styrkortet. Mer precist innebär arbetet med det 

balanserade styrkortet på koncernnivå att det sätts övergripande strategier och mål som ska 

uppnås globalt. Dessa bryter man sedan ner till mål till landsnivå, bolagsnivå och sist till 

chefsnivå, varpå det sedan omformuleras så att chefen sätter mål för de anställda underställda 

denne. Dessa mål syftar på högsta nivå till att nå upp till företagets långsiktiga plan. Ser man på 

hur målen ser ut, då de är utformade för varje anställd, blir det mer handfasta och påtaliga mål 

för de uppgifter som ska genomföras. Detta för att underlätta och förenkla för de anställda. Det är 

sedan dessa mål som måste uppfyllas för att det ska bli tal om belöning av de anställdas 

prestationer.
92

  

 

De individuella mål varje anställd inom Tetra Pak sätts i samråd med dennes chef en gång per år, 

och det är i samband med detta målformuleringsarbete som man även ser tillbaka för att klargöra 

hur väl man lyckades leva upp till de mål som fanns formulerade för föregående år. Dessa samtal 

brukar äga rum under mars månad när det finansiella resultatet för föregående år är klargjort vari 

det framgår hur väl koncernen har levt upp till deras uppsatta mål. Falck nämner dock här att det 

kan vara svårt att följa upp prestationerna för att direkt se hur prestationen kopplas till målen då 

målen förmedlas via cheferna. Ju längre ner i organisationen man kommer desto mer diffusa blir 

målen som finns i det balanserade styrkortet och kan därför inte användas överallt bland de olika 
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bolagen i koncernen.
93

 Falck berättar att det är väldigt ovanligt att någon når upp till maxnivån 

när det gäller bonusen, och för att nå upp till den lägsta nivån (till exempel tre procent) så måste 

man anstränga sig. Han hade ingen uppfattning om något medelvärde vad gäller de olika 

nivåerna. Han kunde inte heller dela med sig av några summor för utbetalning av bonusen.
94

  

 

I samband med lönerevisionen har man möjlighet att gå igenom året som gått för att se vilka mål 

som blev uppnådda och vilka som inte blev det. Detta blir då en positiv resurs där den anställde 

får se vad som har varit bra under året, och vad som skulle kunna förbättras vad gäller dennes 

förmåga att uppnå sina mål. Som anställd har man hela tiden möjligheten att om man vill kunna 

följa var man ligger när det kommer till ens egen förmåga att nå målen. Det krävs dock att man 

söker denna information från sin chef, det är således inget som finns tillgängligt på intranätet 

Orbis. Visserligen har man möjligheten att kontinuerligt se de mål man som anställd har att nå 

upp till om man loggar in på Orbis, men det finns ingen koppling mål kontra dess uppfyllelse 

som man enkelt kan tillskansa sig. Eftersom det händer mycket under ett år som kan påverka 

möjligheten att nå upp till målen försöker Tetra Pak se till helheten. Om något mål inte uppfylls 

kan den anställde ändå få en viss procent i bonus. Det förekommer inte någon form av 

löneavdrag om målen inte uppnås utan belöningen är en del som läggs ovanpå lönen.
95

  

 

Grundtanken vid fastställandet av varje individuellt mål är att dessa ska kunna följas upp mot de 

mål vilka Tetra Pak har fattat i deras övergripande strategi. Utvecklingen av dessa visar sig sedan 

kunna omfatta fem till tio handfasta mål per år, ofta med vissa delmål kopplade till ett huvudmål. 

Utformningen av koncernmålen blir sedan till ett balanserat styrkort, vilket har fyra olika 

perspektiv: finansiellt-, organisatoriskt-, kund- samt processperspektiv.
96

   

 

”Balanced scorecard: Mer diffust ju längre ner man kommer i hierarkin” 

         Fredrik Falck 
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Styrkortets utformning är till viss del konstruerat som så att cheferna ser vilka mål som kan 

kopplas till vilka av sina anställda. Den anställde tilldelas mål utifrån deras egen profession och 

kunskap. Det finns emellertid ett krav som antogs vid införandet av det balanserade styrkortet, 

och därmed då även vid arbetet med målsättningen. Kravet var att man som anställd alltid själv 

ska få komma med synpunkter och aspekter på hur målformuleringen ska vara. Om man känner 

att de mål som formulerats inte är realistiska och hållbara ska man alltid få möjlighet att bestrida 

dessa för att istället tillsammans med sin chef formulera nya som är mer anpassade för den 

aktuella individen.
97

  

 

Av naturliga skäl kan man inte använda sig av detta styrkort för vissa typer av positioner inom 

Tetra Pak, inte ens om man grupperar individer (vilket man gör vid målsättning inom TPPM). De 

som inte använder sig av balanserade styrkort är Tetra Paks Facility Managementbolag vilka är 

de som bland annat sköter städning och kökssysslor i restauranger och cafeterior inom företaget. 

Falck nämner att anledningen därtill grundas i faktumet att det är svårt med målsättning och 

uppföljning av individuella mål för denna typ av arbetsuppgifter där man inte direkt kan härleda 

en enskild handling till det övergripande resultatet. Det handlar sålunda för denna grupp 

anställda mer om konkreta uppgifter som de ska utföra i sitt dagliga arbete, och det finns ingen 

direkt koppling till de strategiska målen.
98

 Falck menade även på att det hade varit 

eftersträvansvärt om man hade mer arbete som skedde i grupp eller team, både för att det gynnar 

innovationskraften men även för att man då presterar på ett högre plan när man tillsammans med 

sina kollegor själva får sätta upp de ramar som krävs för att uppnå slutresultatet. Rent 

bedömningsmässigt menade han att det inte skulle bli några svårigheter utan att alla skulle 

bedömas utifrån ifall gruppen klarar av att leverera resultat eller inte.
99

  

 

För samtliga anställda, oavsett position och nivå, sätts målen år för år. Falck menade på att det är 

bra att man kopplar mål till de anställda, men visste inte hur bra det är med en monetär belöning 

kopplad till måluppfyllelsen. Risken med detta, som Falck nämnde, blir att man fokuserar väldigt 

kortsiktigt och att man till viss mån genomför sitt arbete på ett för individen vinstmaximerande 

sätt.  
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På frågan om Falck tror det finns tendenser till operating myopia svarade han att eftersom 

belöningarna inte är allt för stora på de lägre nivåerna borde det inte kunna bli ett problem. 

Arbetar personen på låg till mellanhög position är det inte mycket belöning man får, och om man 

kommer upp på de högre positionerna handlar det till stor del om att man ska behålla sitt goda 

namn och rykte, enligt Falck.
100

 Där är alltså inte den monetära belöningen lika viktig som det är 

att man har ett gott rykte, vilket kan underlätta om man söker en annan tjänst inom företaget. 

Samtidigt så tycker Falck att det är ett dyrt belöningssystem, lönemässigt och administrativt sett, 

och han anser även att de kanske betalar ut lite för mycket. Jämfört med tidigare finns det nu mål 

att jobba efter, men han tror att det på sikt skulle kunna leda till att folk bara arbetar för att få 

extra pengar och inte har någon långsiktig syn på sin utveckling. Han påpekar att han istället 

skulle föredra en situation där personalen alltid ställer upp på grund av en bra grundlön.
101

  

 

”Hade vi inte haft detta system skulle folk ändå få prestera, vi hade ändå satt upp mål för 

de anställda i deras dagliga jobb”     Fredrik Falck 

 

Det finns två bolag i Sverige som inte omfattas av Tetra Paks belöningssystem. Som tidigare 

nämnt är dessa TPPM, både på fabriken i Lund och Sunne, samt TPSAB. TPPM är det bolag 

som sköter själva produktionen av förpackningsmaterial, de har drygt 600-700 anställda. TPSAB 

är marknadsbolag och försäljningsbolag och har ungefär 300 anställda. Den främsta anledningen 

till att inte dessa två bolag har inkorporerats i det företagsövergripande systemet handlar om 

mätproblematik. När det gäller TPPM beror det på att det dels är svårt att härleda individuella 

prestationer, men även på att man har olika nivåer som inte är lika lätta att kontrollera som inom 

de övriga bolagen. TPPM har istället ett system med belöningar utifrån KPI-prestationer
102

, spill, 

kassationer med mera. Det är ett system som är anpassat till de aktuella förutsättningarna som är 

rådande inom denna industri. TPSAB har ett liknande system där man kopplar belöningar till 

prestationer.
103
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4.4 Lönesättning och policy 

Enligt de kollektivavtal som är tillämpliga inom Tetra Pak ska lönesättningen inom Tetra Pak 

vara baserad utifrån individuella grunder samt att den ska vara objektiv och välmotiverad. Lönen 

ska beslutas och sättas utifrån hur den anställde uppfyller sina arbetsuppgifter och dess mål 

samtidigt som man tar hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i dem. Med detta menat, om 

arbetsbördan ställer högre krav på skicklighet, ansvar och kompetens ska då även en högre lön 

ges till den anställde. Mål ska sättas så att varje medarbetare ska förstå med hänsyn till vilka 

grunder dess lön sätts samt hur de ska kunna nå en ökad lön. Arbetsinnehåll och personliga 

kvalifikationer såsom teoretiska och praktiska kunskaper, initiativ, ansvar, samarbets- och 

ledningsförmåga är faktorer som är viktiga och bör beaktas vid lönesättning. Lönesystemet inom 

företaget ska fungera som en drivkraft för utveckling av personalens kompetens och 

arbetsuppgifter. Lönesättningen ska med andra ord stimulera en produktivitetsökning samt en 

ökad konkurrenskraft.
104

 Lön är kopplad till den befattning man innehar medan förmåner är 

kopplade till själva anställningen och gäller således alla i bolaget. Dessa förmåner är bland annat 

tillgång till stugor, golf och sporthall.
105

 

 

Lönepolicyn är obligatorisk och ska följas av Tetra Paks samtliga bolag och gäller anställda i 

Sverige. Målsättningen med lönepolicyn är att den ska frambringa goda arbetsinsatser, 

engagemang, utveckling och arbetstillfredställelse som i ett senare skede ska gynna Tetra Paks 

finansiella resultat.  Lönepolitiken ska även användas för att bibehålla och attrahera kompetent 

personal.
106

 Chefer och anställda ska tillsammans formulera och följa upp mål och studera 

huruvida målen uppfyllts. Därefter ska positiva och negativa komponenter beaktas så att den 

anställde kan nå upp till de formulerade målen.
107

 Lönen ska återspegla hur väl de anställda 

uppfyller sina arbetsmål med hänsyn till prestation och kapacitet.
108

 Det som ska belönas är den 

anställdes förmåga att vara allsidig, samtidigt krävs dock att arbetet genomförs till en för 

företaget tillfredställande nivå.
109
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Pensionsfrågan hanteras inom Tetra Pak genom centrala avtal, ITP 1 eller 2. Inom Tetra Pak som 

koncern har man både avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Inbetalningen till 

dessa pensionsplaner hanteras genom inbetalningar till försäkringsbolag. Den pensionsgrundade 

lönen beräknas på anställningen och det är inget som man kan förhandla sig fram till. Pensioner 

ses som vad det är, nämligen framskjuten lön. Den enda skillnaden från principerna uppstår för 

de som omfattas av den så kallade tiotaggarlösningen, det vill säga att de anställda som har en 

årslön överstigande tio prisbasbelopp
110

 har rätt att få placera sina pensionspengar själv.
111

 

 

4.4.1 IPE-system 

Inom Tetra Pak har det under en längre tid funnits arbetsmetoder för att sätta en lämplig och 

marknadsmässig grundlön. De har tidigare använt sig av BAS-systemet, men sedan år 2007 har 

man gått över till IPE för samtliga svenska Tetra Pak bolag. Innan 2007 fanns detta i vissa av 

bolagen, men det har nu således genomförts en total implementering med syftet att man nu ska 

ha ett enhetligt system för lönesättning oavsett bolag. Själva sammanställningen genomförs 

genom att samtliga positioner inom Tetra Pak har betygsatts och graderats med poäng. Detta 

gäller dock ej för undantaget samt facility management där man istället har valt att sätta samman 

vissa positioner. Falck menade att anledningen för det bottnar i att det är svårt att kunna bedöma 

hur varje enskild prestation kan mätas och kopplas till den övergripande målsättningen. 

Uppfattningen inom Tetra Pak är enligt Falck att det är ett väldigt trubbigt system med 

poängsättning men att det på marknaden inte finns något bättre sätt att hantera denna 

lönesättningsfråga. Så länge det inte finns något bättre system än IPE använder de sig av detta, 

då det enligt Falck anses som tillräckligt bra. Det ger en bra bild av hur lönerna ser ut för 

liknande tjänster för de andra företag som är med i Mercers statistik, och det är, enligt Falck, en 

annan anledning till att systemet används.
112

 

 

Systemet fungerar som så att man graderas enligt en skala med olika poäng, och att varje 

position sedan kommer in i ett visst spann med samma poäng. De personer som är mer erfarna än 

andra ligger i regel högre än de som är nya. I princip kan man säga att man som nyanställd ligger 

längst ner i sitt spann, och att man ligger högre upp ju längre man arbetat förutsatt att 
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anställningen hela tiden leder till ökade krav på prestationer från den anställde. Detta kan sålunda 

ses som en form av grundlönebelöning i den meningen att man successivt kan öka sin grundlön 

men med kravet att man ska leverera mer. Falck menade på att detta har lett till vissa fackliga 

problem då facken menar att Tetra Pak tänker väldigt fyrkantigt och att effekten av IPE kan leda 

till myopia-tendenser. Det finns även andra problem i anslutning till IPE. Det kanske mest 

framträdande är att då man har nått upp till toppen i sitt spann är det svårt att kunna komma 

vidare. Det finns ingen direkt organisatorisk mekanism som medför att man då direkt hoppar 

över till nästa spann. För att lyckas med det krävs istället att man befordras till en högre position. 

Då man har nått till max i sitt spann kommer man, grundlönemässigt, inte vidare.
113

 

Grundlönerna sätts inom Tetra Pak till max 20 procent över medianen för det aktuella spannet.
114

 

 

4.5 Motivation 

Inom Tetra Pak finns det endast en uttalad form av motivationsgenererande incitament. I grunden 

handlar det om att alla tillsammans ska arbeta för att uppnå koncernens mål, detta är en 

förutsättning för att den individuella måluppfyllelsen ska tas i beaktande. Genom detta upplägg 

blir det viktigt för individen att se till hela koncernen så väl som till sina egna mål. En 

förlängning av att alla har sina personligt nerbrutna mål och därmed ett personligt ansvar för ett 

visst presterande, är att graden av måluppfyllelse sedan kommer att avspeglas i den årliga 

individuella lönerevisionen. Det faktum att det så att säga blir en dominoeffekt kan verka 

motiverande. Vetskapen om att man inte enbart kan bli belönad med en årlig bonus, utan även att 

man på ett påtagligt sätt ökar sina chanser till goda resultat i den årliga lönerevisionen inför 

nästkommande år har motiverande effekter.
115

 

 

En annan typ av motivation kan, som påtalas av Falck, vara trivseln på arbetsplatsen. Att man 

varje dag tar sig till arbetet har enligt Falck en stark koppling till huruvida man trivs med 

kollegor, kul arbetsuppgifter, god mat och övriga arbetsrelaterade faktorer.
116

   

                                                 
113

 Intervju med Fredrik Falck, 2008-04-24 
114

 Tillämpning av lönepolicy- Tetra Pak Sverige. 
115

 Ibid. 
116

 Intervju med Fredrik Falck, 2008-04-24 



44 

 

5. Analys 

 

 

Vi kommer här att presentera en analys av belöningssystem utifrån vår teoretiska referensram 

och empiri. Vi kommer återkoppla till vårt fallföretag Tetra Pak, utifrån intervjuer och interna 

dokument. För att analysen ska vara lätt att följa så har texten samma struktur som tidigare 

kapitel.  

 

 

5.1 Konstruktion och nivåer 

Enligt Child så finns det fem kriterier som ledningen tittar efter när ett belöningssystem 

utformas. Det första är att attrahera och behålla värdefull personal och att denna sen ska känna 

sig tillfredsställd med belöningarna.
117

 I Tetra Pak kan man se detta genom att alla har chans att 

få en bonus, även om storleken varierar med befattning och själva omfattningen av målen. Alla 

anställda har även en chans att få tillgång till stugor och liknande, vilket kan vara en positiv 

aspekt av jobbet men knappast något avgörande för att söka jobb eller stanna på Tetra Pak. Just 

detta första kriterium kanske inte Tetra Pak uppfyller helt då deras belöningssystem inte direkt är 

attraktivt vid de lägre nivåerna som till exempel tre procent av årslönen. Vid de högre nivåerna 

som nio till femton procent är belöningssystemet kanske mer till hjälp för att behålla värdefull 

personal då det handlar om mer betydande summor. Tetra Pak borde kanske valt att utforma 

systemet på ett sätt där man tar tillvara på de högpresterande anställda genom att de lättare ska 

kunna få högre ersättning än de kan få med dagens konstruktion.  

 

Det andra kriteriet handlar om att ledningen vill kunna förutse beteende
118

, här kan man se att 

Tetra Pak har möjlighet att styra de anställdas beteende med hjälp av de mål som ska uppfyllas 

för att de ska få belöning. De uppsatta målen är vad organisationen som helhet ska uppfylla och 

därmed styrs personalens arbetsprestationer gentemot de kriterier som krävs för att erhålla 

belöning. 
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Det tredje som Child talar om är den extra procenten, alltså att motivera personalen till en högre 

prestation.
119

 Vid applicerandet av den extra procenten på Tetra Pak kan slutsatsen dras att 

företaget har möjlighet att mäta de anställas resultat inom respektive befattning. Frågan som 

uppkommer är huruvida belöningssystemet har den önskvärda effekten då även koncernens 

resultat påverkar ersättningens utfall. Detta kan ha en påverkan på personalens motivation i de 

fall koncernen som helhet förväntas ha svårigheter att uppnå målen inom det balanserade 

styrkortet. Falck uttrycker på ett tydligt sätt att han gärna hade sett att de istället hade haft en bra 

grundlön som sporrade till bra arbete och en personal de alltid kunde lita på ställde upp.  

 

De två sista kriterierna handlar om flexibilitet och innovation, dessa ska uppmuntras av 

belöningssystemet för att företaget ska behålla sin konkurrenskraftighet.
120

 Här kan det vara svårt 

att se hur Tetra Paks belöningssystem gynnar dessa förhållanden förutom att det motiverar att 

anstränga sig ytterligare för att få sin bonus. Dessa kriterier är kanske lättare att uppnå på vissa 

avdelningar gentemot andra. På avdelningar med forskning och utveckling kan det tänkas att mål 

gällande innovation och flexibilitet är viktigare än på till exempel mer administrativa 

avdelningar.  

 

Även ett sjätte kriterium nämns av Child, att belöning och lön ska stämma överens med 

strukturen på organisationen och att arbetets betydelse värderas i pengar.
121

 Detta kan man 

tydligt se hos Tetra Pak där bonusen, nästan självklart, ökar med ansvaret beroende på vilken 

nivå man befinner sig i organisationen. Belöningarna speglar de hierarkiska skillnaderna inom 

företaget.  

 

Child betonar även de anställdas syn på belöningssystemet angående hur motiverande det är. Den 

första synen är den psykologiska där de grundläggande behov försöker tillfredställas
122

, detta kan 

man se som att grundlönen alltid är självklar och inte kan tas ifrån den anställde oavsett till 

vilken grad målen uppfylls. Den andra synen är den sociologiska där säkerhet är viktigt att 
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uppnå
123

, även här kan man gå tillbaka till grundlönen och se den som en säker inkomst oavsett 

vad som än händer inom koncernen och om de personliga målen uppfylls. I belöningssystemet 

finns det dock ingen säkerhet, har man inte nått upp till målen så får man helt enkelt ingen 

belöning. Rättvisa är viktigt när det kommer till nedlagt arbete och belöning kontra förväntningar 

och jämförelser med andra
124

. Här kan vissa skillnader inom Tetra Pak uppstå där alla även har 

individuella mål utöver koncernens. Även om två personer utför samma sorts arbete så kan de få 

olika stora bonusar beroende på hur väl de nått upp till de individuella målen. Här kan viss 

jämförelse uppkomma eftersom det kan förekomma skillnader, men huruvida de anställda är 

medvetna om dessa är oklart eftersom bonusen är personligen och individuellt framförd mellan 

chef och anställd. Personal på samma nivå har alla samma möjlighet att få lika mycket i bonus, 

där finns inga skillnader som kan skapa jämförelse. Det fjärde kriteriet som de anställda har på 

belöningssystem är den så kallade rättviseteorin, ingen vill anstränga sig mer än någon annan 

utan att tjäna på det
125

. Eftersom det finns ett tak för bonus på varje nivå inom Tetra Pak så finns 

det alltid en risk att ytterligare prestationer inte leder till större ekonomisk ersättning, även fast 

det kan leda till exempelvis erkännande eller beröm från chefen. 

 

Tetra Pak har på ett tydligt sätt klargjort vilka olika nivåer de har och hur de vill att de anställda 

ska agera för att belöningar ska betalas ut. Likt det Merchant och van der Stede talar om gällande 

att inte belöna mediokra beteenden
126

, tycks Tetra Pak ha valt den linjen i och med att de satt den 

lägre nivån i belöningen som tämligen svåruppnåelig. Det krävs att man anstränger sig för att nå 

upp till den första nivån i belöningens beräkningsgrund. Man kan således inte göra ett halvgott 

arbete och tro att detta ska leda till belöning. Detta gäller inom samtliga enheter och nivåer inom 

företaget, men desto högre upp man kommer i organisationen sätts målen mer övergripande utan 

samma konkreta koppling till aktiviteter. Vad gäller det Facility Managementbolag som finns 

inom Tetra Pak har dock dessa andra grunder, samma gäller för undantaget med TPPM och 

TPSAB. Eftersom deras belöningssystem mer är kopplat till direkta och mer konkreta mätbara 

effekter har man inte på samma sätt dessa gränser som annars är vanliga inom övriga Tetra Pak. 

Vidare har man inom Tetra Pak inte valt att belöna annat än de direkta prestationer som är 
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härledda direkt till varje person, även om Falck menade att det hade varit bra ifall man satsat på 

grupp- och teambelöning. Det är av vikt att man hela tiden ser till att fokusera mot företagets 

önskvärda prestationer och att de anställda vet med sig hur de undre nivåerna sätts. Diskussion 

om utformningen är enligt Svensson viktigt för att man ska kunna få ihop ett välfungerande och 

effektivt system i den mening att man har mål och mått som främjar till utveckling i den riktning 

företaget vill att utvecklingen ska gå
127

. Tetra Pak har genom de olika uppföljningarna goda 

förutsättningar att få det att fungera, på grund av att det finns en stark målkoppling och 

målfokusering internt. 

 

Samtidigt som man ska sätta de undre gränserna krävs det även att man noga väljer ut var man 

ska sätta de övre, och varför man sätter dem som man gör. Det blir en form av statuerande då de 

säger att över en viss nivå, oavsett prestation, kommer ingen belöning.
128

 Detta finns tydligt 

påvisat inom Tetra Pak genom figur fyra, där belöningens beräkningsgrund illustreras. Om man 

genom uträkning med den formeln når upp till ett resultat om 4,2 leder det inte till något mer i 

utbetalning. Detta är å andra sidan inget som brukar uppnås enligt Falck, så risken eller 

problematiken för att överanstränga sig till ingen nytta är ej påvisbar i vårt fallföretag. En annan 

anledning till att man sätter de övre gränserna är att man inte ska betala ut allt för höga 

belöningar
129

. Eftersom det inom Tetra Pak ej finns någon möjlighet att uppnå högre än 4,2 i 

belöningens beräkningsgrund för den lägre nivån bör detta inte bli ett problem det heller. Den 

övre gränsen som de har satt kan inte ses som en begränsande faktor, istället kan man fråga sig 

ifall man inte skulle kunna valt att justera gränserna lite mer. Att man skulle kunna ha lite lättare 

för att nå upp till de lägre nivåerna i de olika klasserna men att man istället ska få anstränga sig 

hårt för att komma upp till den övre gränsen. Nu är det snarare tvärtom, att man får anstränga sig 

hårt att komma till den undre gränsen och att allt däröver är ansett som väldigt bra prestation.  

 

5.2 Mål och uppfyllelse 

Ett belöningssystem ska av de som innefattas anses värdefullt och ha tillräckligt stor påverkan 

för att det ska ge inverkan på de anställdas prestationer.
130

 Inom Tetra Paks belöningssystem 
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avgör den egna prestationen hur stor belöningen blir. Om en anställd inte nått upp till sina mål 

kan belöningen minska, vilket kan påverka individen negativt. I Tetra Paks fall kan det i viss 

mån ifrågasättas genom att belöningen är tämligen liten på de lägre nivåerna, och eftersom de 

flesta inom företaget ligger på denna nivå är sannolikheten hög att man som anställd inte ser 

någon vilja att prestera mer om man enkom får tre procent i bonus för ett hårt arbete. Däremot 

blir belöningen högre om man besitter en mer betydande position inom företaget, exempelvis 

mellanchef.  

 

Tetra Pak arbetar enbart med belöningar på individnivå som inte blir synliga för andra anställda. 

Detta tar på vissa sätt bort effekten av stolthet och vidkännande som kan motivera personalen. 

Vidare ska ett effektivt belöningssystem vara förståeligt
131

, och det är ett kriterium som uppfylls 

genom de styrdokument och den löneinformation som finns tillgänglig för samtliga anställda via 

Orbis. 

 

Det finns tydliga kopplingar mellan mål och utvärdering av prestationer, dels via Orbis där man 

kan se sina mål och även via de årsvisa samtal man har med sin chef. Måhända bör dessa samtal 

hållas oftare för att få ut en mer direkt koppling, men samtidigt finns möjligheten att självmant 

söka upp sin chef för att få denna återkoppling om man finner en vilja till det. Däremot faller 

belöningssystemet på att det inte är tidskonsistent; att belöningen inte ges ut i nära tidskoppling 

till det fördelaktiga man gjort som lett fram till belöningen. Målen som man sätter för varje 

anställd är årsvisa, vilket medför att det som en anställd gör idag följs upp och blir, 

förhoppningsvis, belönat efter nästkommande bokslut. Genom att man inte gör en snabb 

återkoppling till den anställdes prestationer finns risken att då belöningen kommer, vet man inte 

vad som har föranlett denna. Merchant och van der Stede talar om att det då kan bli problem med 

den motiverande effekten av belöningen, och att det i en förlängning kan föra med sig att man 

som anställd inte på samma sätt söker uppnå samma arbetsnivå
132

. Vidare faller 

belöningssystemet på att belöningarna kommer årsvisa, och att det inte finns någon hållbarhet i 

dem. Med detta menat, om en anställd presterar oerhört bra under flera år i sträck men att denne 

ett år inte kan leva upp till samma resultat, leder det till att man inte får ut någon belöning för det 
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aktuella året. Teorin visar dock att man måste ha ett system som är adaptivt och möjligt att 

förändra om det visar sig att en fastlagd belöning inte är korrekt utifrån nya förutsättningar
133

.
 

Det har på sätt och vis Tetra Pak genom deras benägenhet att sätta korta mål som möjliggör 

förändring om det visar sig behövligt.  

 

Ett potentiellt problem som även kan tänkas uppstå vid implementeringen av mål är att de 

övergripande målen som sätts för hela koncernen inte är fullt applicerbara på de nedanstående 

bolagen och enheterna. De mål som formuleras för helheten kan vid den strategiska 

implementeringsprocessen få en snedvriden effekt om man inte kan relatera målen till sin roll 

som anställd. Vet man inte effekten av sin prestation kan man inte heller veta vad man ska göra 

för att det ska kunna bli bättre för företaget som helhet. Falck menade på att det är viktigt med 

just kopplingen av mål, att man hela tiden kan härleda sin roll både uppåt i organisationen, men 

även nedåt. 

 

Det sätt Tetra Pak använder det balanserade styrkortet på kan ses utifrån vad Kaplan och Norton 

skriver därom. De olika perspektiv som de arbetar med kan ses som en likstämmighet mot vad 

som är vanligt på marknaden. Genom att de har lyckats få hela organisationens medarbetare, 

undantaget exkluderat, att arbeta mot mål, för detta med sig att det balanserade styrkortet blir en 

naturlig knutpunkt där man på ett okonstlat sätt kan skåda och arbeta med de olika måtten. När 

det gäller själva kopplingen mellan mål och dess direkta uppföljning menade Falck på att det 

balanserade styrkortet är till stor hjälp för hur man lyckas med uppföljning och kontroll på 

genomförda handlingar. Något som däremot inte är lika fördelaktigt för Tetra Pak är att de inte 

lyckats med att få in det balanserade styrkortet på Orbis så de anställda kan se sin prestation och 

hur väl de lyckas leva upp till sina mål. Det finns dock, som nämnts tidigare, en möjlighet att 

kunna se sina mål, men det finns ingen möjlighet att se hur väl man lever upp till dessa mål. 

Kaplan och Norton skriver just att det är viktigt med kommunikation för att man hela tiden ska få 

insikt hos medarbetarna om de strategiska målen
134

, men som påvisats brister Tetra Pak på denna 

punkt.   
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Det balanserade styrkortet är utvecklat som ett kommunikationssystem och ett strategiskt 

ledningssystem
135

, det var den strategiska kontrollen Tetra Pak var ute efter då man införde det 

balanserade styrkortet år 1998. Syftet var även att föra bolagen i koncernen närmare varandra 

och bygga upp mål som skulle kunna anpassas till hela koncernen. Det balanserade styrkortet är 

uppbyggt så att organisationer på ett lättare sätt ska kunna mäta prestationer och utveckla mål på 

ett effektivare sätt. Inom det balanserade styrkortet använder man sig av både finansiella och 

icke-finansiella mått där de finansiella måtten främst tar hänsyn till tidigare händelser medan de 

icke-finansiella måtten ser till framtida händelser
136

. Detta resulterade inom Tetra Pak i att mål 

och strategi blev tydligare samt att målen gick att härleda igenom hela koncernen. Vid 

applicering av de fyra perspektiven har Tetra Pak valt att, efter den bransch de verkar i och 

utifrån deras strategiska mål de strävar efter, följa det balanserade styrkortets modell och 

använda sig utav basperspektiven. Den kritik som styrkortet varit utsatt för har man inte sett 

några följder av inom Tetra Pak, där man ansett att strategin och målen blivit tydligare efter 

införandet av styrkortet och på så vis inte haft några problem med uppbyggnaden av systemet. 

 

Det sätt som Tetra Pak handhar pensioner påvisade inga annorlunda förhållningssätt jämfört med 

vad som är vanligt i andra företag. Möjligheten att kunna förhandla fram en annan pension är 

inte rådande, så länge man inte är del av den så kallade tiotaggarlösningen vilken omfattar de 

som har en årslön överstigande 410 000 kronor. För en vanlig anställd som inte omfattas därav 

finns således ingen möjlighet att själv välja det pensions- eller försäkringsbolag däri pensionen 

ska sparas. Vad som däremot är tankvärt är ifall det finns någon underliggande tanke gällande 

belöningssystemet som en form av egenuppmuntrande pensionssparande. Det vill säga ifall 

stiftarna till belöningssystemet hade detta som en undertanke att de utbetalningar man får ska 

kunna användas som ett eget sparinitiativ för pensioner. Detta var dock inget som Falck talade 

om under våra intervjuer, men tanken är ändå möjlig i och med att de flesta som berörs av 

belöningssystemet inte får ut så mycket procentuell belöning och att man då kan välja att 

investera detta i pensionssparande istället för att konsumera.  
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5.3 IPE-systemet 

Den debatt som under senare år har varit rådande vad gäller hur grundlöner sätts i företag har 

påverkat alla, både anställd som arbetssökande. I många fall glömmer man dock ofta bort en av 

de mer viktiga parterna i frågan, nämligen arbetsgivaren. Det är denne som tillsammans med 

fackliga rörelser har en avgörande roll när det gäller hur lönen ska sättas. Att ge lön och andra 

former av belöningar handlar inte enbart om att man ska ge ut pengar för den möda den anställde 

lagt ner på sitt arbete. Mycket handlar istället om att man ska belöna dennes prestationer, att det 

ska bli till en motivationseffekt som i förlängningen inte bara gagnar individen – även företaget 

kommer att tjäna på att ha en motiverad personalstyrka. Belöning handlar dock inte enbart om att 

det ska vara något man får om man har gjort något bra, det handlar om att det ska vara förväntat 

och eftersträvansvärt, om man följer Vrooms förväntansteori
137

. Applicerar man denna på IPE-

systemet kan man se att Tetra Pak i mångt och mycket följer det syfte som är ålagt systemet, 

nämligen att plocka fram en grundlön baserad på statistik från ett stort antal företag inom samma 

sektor eller bransch.  

 

Tetra Pak har emellertid en viss fördel jämfört med en del andra stora aktörer om att kunna 

upprätthålla en förhållandevis adekvat och marknadsbaserad lönesättning genom att de använder 

sig av IPE-systemet. Den statistik som Tetra Pak samlar in och skickar till Mercer blir efter 

analysen till en god grund för hur de väljer att sätta lönerna. Enligt teorin handlar mycket om att 

man ska ha ett spann om ett visst antal IPE-poäng utifrån klassificering av arbetsuppgifterna 

varvid man sedermera lägger upp ett visst antal klasser
138

. Från intervjuerna kunde vi dock 

uppmärksamma ett beteende som vi inte trodde var brukat. Det som var anmärkningsvärt är att 

Tetra Pak har valt att använda deras IPE-system som så att oavsett ifall det blir en ökning (eller 

för den delen en minskning) av poäng i varje IPE-klass så sätter man aldrig lönen till mer än 20 

procent från medianlönen. Det krävs med andra ord att man byter befattning, att man kliver ett 

steg uppåt i den hierarkiska ordningen, för att man ska kunna byta löneklass. Detta sätt kan i 

praktiken leda till att en person som arbetat länge på samma position inte får någon högre lön 

efter ett visst antal år, förutsatt att medianlönen för denna IPE-klass inte stiger.  
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Har man nått max i sin IPE-klass men fortsättningsvis presterar bättre (och om man inte ligger i 

linje med möjlighet att avancera i position) belönas man på andra monetära sätt än att få höjd 

grundlön. Det kan röra sig om allt från förtur till hyra av stugor och lägenheter, men även att ens 

chef kan vara gentil vid måluppföljningen så att individen får högre ersättning än denne skulle ha 

fått om man följt spelets alla regler. Nackdelen med IPE visade sig dock vara att man inte kan 

bedöma varje enskild individ genom hela organisationen. Enligt teorin ska samtliga anställda 

vara med i bedömningssystemet för att statistiken ska bli tillförlitlig i alla lägen
139

, men eftersom 

man på Tetra Pak grupperar till exempel anställda i fabriken kan man ställa sig frågan ifall det 

blir fullt tillförlitigt. Visserligen har de anställda i fabriken inom TPPM likartade arbetsuppgifter, 

men det kan röra sig om stora åldersskillnader mellan de anställda inom samma IPE-klassificerad 

position. Detta kan sålunda slå mot enskilda individer som jobbat där under en längre tid, 

samtidigt som det kan gynna de som arbetat under en kortare tid inom företaget. 

 

En korrekt bestämd grundlön är i sig en form av belöning i och med att man som anställd vet 

med sig att det man får i grundlön är likvärdigt på ett företag jämfört med om man skulle arbeta 

på ett annat företag som använder sig av IPE-systemet. Sålunda kan man indirekt se grundlönen 

som en form av belöningsinstrument där företaget genom lönesättningen försöker hitta en 

motivationspunkt som attraherar de anställda till att söka sig till just dem. En från början rätt satt 

grundlön styr mycket mer än vad man kan tro. För de flesta som söker sig till en arbetsplats är 

den initiala grundlönen den första monetära kontakt man får till företaget vad gäller deras sätt att 

motivera, och om det visar sig att företaget markant negativt skiljer sig från andra företag 

tenderar risken att öka för att man inte väljer att söka sig dit. Även om det, enligt Falck, visade 

sig vara ett tunggrott och svårt arbete att implementera IPE-systemet har det efterhand visat sig 

bli till ett effektivt styrsystem i den meningen att man valt övergå till detta system för samtliga 

svenska bolag.  

 

5.4 Individuella och kollektiva belöningar 

Tetra Pak har valt att basera sin lönesättning och bonus utifrån individuella mål. Arvidsson anser 

att detta handlande kan få positiva effekter i form av intern konkurrens vilket, sett ur ett längre 
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perspektiv, medför att prestationen ökar och på så vis gynnar företaget
140

. Syftet med 

lönepolicyn är att göra det lättare för organisationen att studera individens skicklighet, ansvar 

och kompetens, vilka är nyckelfaktorer inom Tetra Paks lönesättning. Den anställde får genom 

den individuella belöningen lättare att själv påverka sina mål och på så vis prestera i den grad så 

att de uppfylls. Det satsas alltså på självutveckling för de anställda, samtidigt som företaget vill 

att arbetets grund bottnar i de individuella målen. Den individuella belöningen som Tetra Pak 

använder sig av är ett sätt att mäta den enskilda medarbetares arbetsinsatser samtidigt som den 

önskvärda effekten är en starkare hängivelse till företaget genom att en högre prestation belönas. 

 

Arvidsson tar även upp negativa aspekter angående individuell belöning, han menar att 

samarbetet mellan personalen kan blockeras eller hämmas.
141

 Tetra Pak har därför valt att bruka 

gruppbelöningar inom de områden där den individuella prestationen är svår att bedöma, ett 

exempel på det är inom restaurangen. Kvalitén på detta område är svår att bedöma individuellt 

eftersom alla medarbetare måste hjälpa till för att nå eftersträvad kvalitet. Dock kan andra 

avdelningar skadas vid projektarbete då den enskilda bedömningen kan medföra att den anställde 

bara ser till sin egen prestation och inte till gruppens övergripande insats. Här nämner Falck 

speciellt att delar av Tetra Pak, som utvecklingsavdelningar, borde vara mer inriktade på 

gruppbelöningar än bara individuella som det är för tillfället. 

 

Vad gäller just gruppmål och teamarbete menade Falck på att det inte skulle bli några 

mätproblematiska ifrågasättanden om man bedöms utifrån gruppens totala resultat, det vill säga 

ifall de kan leverera eller inte. Här går dock hans åsikt emot vad Merchant och van der Stede 

påtalar. De menar på att det vid gruppbaserade arbeten, som bedöms kollektivt, finns flera 

nackdelar, bland annat att det är svårt att veta hur mycket så kallade free rider-beteende som har 

förekommit under arbetets gång
142

. I motsats till vad Falck sa är det enligt teorin svårigheter att 

konstruera ett belöningssystem som tar dessa problem i beaktande. Med anledning av detta är det 

således svårt att upprätta ett adekvat och lämpligt belöningssystem som fångar upp alla dessa 

risker som är förestående. Detta kan förklara att Tetra Pak i första hand valt att se på lön och 

belöning utifrån en individuell nivå, även om det fanns underliggande tendenser hos Falck som 
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menade på att det hade varit bättre med just gruppbaserade belöningar i de områden där det är 

möjligt att ha dessa. 

 

5.5 Bestraffning 

Negativa belöningar är inte vanliga i företag idag men är ändå en viktig aspekt av 

belöningssystemet. Viktigt att tänka på är också att samma belöning kan uppfattas som negativa 

för vissa personer, medan positiva för andra.
143

 Någon bestraffning förekommer inte på Tetra 

Pak, i så fall handlar det mer om ett samtal med chefen om varför inte målen uppfyllts eller om 

den anställde direkt misskött sig och hur man ska gå vidare därifrån. Genom dessa samtal visar 

Tetra Pak på att de vill ha en utveckling av medarbetarnas kompetenser men inte genom någon 

form av negativ belöning. I vissa fall kan misslyckande att nå upp till målen återspegla sig i det 

aktuella årets lönerevision. Att någon belöning skulle uppfattas som negativ är svårt att tänka sig 

eftersom det mest handlar om ekonomiska ersättningar. Någon form av månadens anställd eller 

liknande förekommer inte.  

 

5.6 Lön som styrmedel 

Lönen kan användas som ett styrmedel för att effektivisera arbetet inom företaget och att öka 

motivationen hos personalen.
144

 Målsättningen med Tetra Paks lönepolicy är att frambringa goda 

arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse vilket ska gynna Tetra Paks 

resultatutveckling positivt. Lönepolicyn används även för att bibehålla och attrahera kompetent 

personal. För att kunna använda lön som styrmedel måste medarbetarna ha en gemensam bild 

över vad som är centralt för företaget, alltså måste företagets affärsidé och mål vara välkänt för 

de anställda
145

. Personalen på Tetra Pak har en fördel då årets mål diskuteras igenom person för 

person för att alla ska förstå vad som förväntas och vad som företaget prioriterar. Medarbetarna 

bör veta vilka krav de förväntas uppfylla för att nå en ökad löneutveckling
146

. I och med den 

årliga lönerevisionen så ser man tillbaka på året som gått och vilka mål som uppfyllts. Här har 

personalen chans att genom uppfyllda mål skaffa sig en fördelaktig position. Inom Tetra Pak 

kommuniceras kontinuerligt uppsatta mål mellan chef och anställd vilket gör att den anställde 
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alltid vet vad den ska sträva efter. Det är viktigt att både positiva och negativa komponenter 

beaktas för att medarbetarna ska nå upp till utsatta mål
147

.  Lönen återspeglar hur väl de anställda 

uppfyllt målen med hänsyn till prestation och kapacitet.  

 

5.7 Motivation 

Inom motivationsteorin talas det om att skapa system för att få anställda att arbeta för sitt eget 

såväl som organisationens bästa. Dessa system ska innehålla motiverande faktorer som attraherar 

den anställde till att prestera sitt yttersta. Det är viktigt att sätta de personliga målen i linje med 

organisationens för att på så vis uppnå bästa resultat.
148

 Inom Tetra Pak kan man som exempel på 

detta se att ingen personlig bonus betalas ut om inte koncernen uppnått sina mål. Genom detta 

”krav” försöker man motivera sin personal att arbeta för helheten såväl som sin individuella 

måluppfyllelse. Detta får även effekter genom att man hela tiden kan relatera sin egen prestation 

till det totala resultatet eftersom man vet med sig att allt jag som anställd gör påverkar hur det 

kommer gå för koncernen som helhet. Att ha detta, som ett hel- eller delmål, blir till en 

motiverande aspekt. Man jobbar då inte bara för sig själv utan även för sina kollegor. 

 

Inom Tetra Pak kan man genom att sköta till exempel löneutbetalningar på ett tillfredställande 

sätt som bäst uppnå en neutral känsla från medarbetarna, och genom att uppmuntra och 

uppmärksamma ansvarstagande och personlig utveckling kan en tillfredställelse infinna sig hos 

medarbetarna. Gällande den instrumentella motivationen där fokus ligger på att uppnå positiva 

effekter och undvika negativa påföljder
149

, som en effekt av utfört arbete är de årliga 

lönerevisionerna ett bra verktyg, här fångas prestationer och agerande under det gångna året upp. 

 

Tetra Pak arbetar framförallt med monetära belöningar i form av lön och bonus, som sedan kan 

komma att ligga till grund för icke-monetära belöningar. Dessa kan även kopplas till inre och 

yttre belöningar där de yttre belöningarna är enklare att påverka med hjälp av faktiska belöningar 

såsom lön och statussymboler. Till stor del kan den anställde inom Tetra Pak påverka sina yttre 

belöningar genom den mängd arbete som han/hon utfört samt dennes mångkunnighet och 

mångsidighet, liksom att arbetet utförs till en tillfredställande nivå. Inre belöningar är inte 
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påtagliga utan handlar mer om erkännande och ansvar
150

. Det finns emellertid många andra 

aspekter än just de strikt ekonomiska fördelarna förknippade med lönen, nämligen att de har ett 

symboliskt värde. De avspeglar uppnådda resultat och framgångar samtidigt som det även 

avspeglar viss makt. Merchant och van der Stede nämner även att det i vissa fall finns anställda 

som baserar deras egenvärde utifrån monetära belöningar
151

. Effekten av detta kan då bli att om 

det inte betalas ut någon belöning som, ur dessa personers perspektiv, är tillfredställande kan det 

uppstå en motvilja att prestera fullt ut. Motivationen kan alltså tryta. I en förlängning kan detta 

medföra en minskad motivation som kan bli skadligt, inte minst vad gäller hur väl man lyckas 

med sin måluppfyllelse för de övergripande koncernfrågorna, som i Tetra Paks fall.  
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6. Slutsats och slutdiskussion 

 

 

Uppsatsen avslutas med detta kapitel och vi kommer här att försöka besvara vår 

problemformulering utifrån vår analys. Vidare kommer vi att diskutera frågor kring 

belöningssystemets uppbyggnad och ge kritiska återblickar på vårt arbete. Till sist kommer vi att 

ge förslag för fortsatta studier i ämnet. 

 

 

6.1 Slutsats 

Hur bör ett belöningssystem utformas? 

För att ett belöningssystem ska fungera för alla parter i en organisation krävs det att det är 

genomtänkt och väl implementerat. Det måste leva upp till ledningens krav, som att behålla och 

attrahera värdefull personal och få denna att arbeta i företagets önskade riktning. 

Belöningssystemet måste också uppmuntra till självtänkande och flexibilitet för att få det lilla 

extra av personalen och det är viktigt att det är rätt prestationer som belönas. Det måste vara 

enkelt för de anställda att se vilka mål de ska uppfylla och att förstå vilken prestation som 

belönas. Det är viktigt att sätta gränser för belöningssystemet, som man kan se i vårt fallföretag 

där man har chans att få större bonus ju högre upp i organisationen man befinner sig. Även fast 

man har en hög position så ska det ändå finnas en gräns för vad man kan få i bonus, om det 

handlar om monetära belöningar, för att undvika olika former av operating myopia. En sak som 

kanske glöms bort ibland är de icke-monetära belöningarna, som faktiskt kan vara viktigare än 

de rent monetära. En blandning mellan dessa två sorters belöningar är att föredra för att tilltala 

alla personer och ”känslor”. Om man inte trivs på sin arbetsplats på grund av kanske förbisedd 

kompetens så kommer knappast en bonus göra saken bättre om den inte kommer med ett 

erkännande. Rättvisa är viktigt att ta hänsyn till då personalen jämför sina prestationer med sina 

kollegor, som tidigare nämnts så vill ingen jobba mer än någon annan och ändå få lika belöning. 

 

Om belöningen ska vara individuell eller gruppbaserad handlar mycket om vilken sorts arbete 

som utförs. Här kanske gruppbaserad belöning är att föredra om arbetet utförs i grupp eller 

projektteam där alla jobbar mot samma mål, samtidigt som det kompletteras med individuella 
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mål. Att koppla målen till det balanserade styrkortet ger många fördelar då de övergripande 

målen redan är formulerade där, problematik kan uppkomma när dessa sen ska förmedlas ner till 

individnivå i organisationen. Alla anställda bör se sin prestation i organisationen och få tydliga 

mål förmedlade till sig via närmsta chef. Alla mål bör även följas upp av chef och anställd 

tillsammans, kanske samtidigt som lönerevisionen sker, för att diskutera året som gått. Här kan 

det även vara av vikt att fundera över om hur långt fram i tiden målen ska sträcka sig. För att se 

till organisationens långsiktiga välmående bör målen vara både kort- och långsiktiga, detta 

minskar även risken för operating myopia då de anställda måste anstränga sig lite mer och ha en 

långsiktigare plan för att kunna nå upp till alla mål.  

 

Hur ser Tetra Paks belöningssystem ut? 

Benämningen på Tetra Paks belöningssystem, en rörlig lönedel utöver grundlönen, sammanfattar 

bra hur det är utformat. Det handlar endast om monetära belöningar som ligger ovanpå den 

vanliga grundlönen och betalas endast ut en gång per år. En viktig del i belöningssystemet är den 

årliga lönerevisionen där målen utvärderas och helheten tas i beaktande. På så vis kan en bra 

måluppfyllelse skapa förutsättningar till en god löneutveckling.  

 

Systemet är relativt enkelt utformat, det har tre olika nivåer där den lägsta kan ge en bonus på tre 

till fem, den andra nio till femton och den högsta 15 till 25 procent. För att det ska bli aktuellt 

med en utbetalning av bonusen krävs att koncernen som helhet först och främst uppnått sina mål. 

Prestationer belönas med en årlig bonus, storleken beror på flera faktorer såsom befattning, 

koncernens resultat och individuell måluppfyllelse. Antal mål som varje individ har ligger 

mellan fem till tio stycken, som alla har olika värden för den totala måluppfyllelsen.  

 

Uppfyller Tetra Paks belöningssystem kraven på hur ett belöningssystem ska utformas? 

Om man tittar till ovanstående diskussion om hur ett belöningssystem ska utformas så kan man 

se att Tetra Paks system har vissa brister. Det första är att de inte arbetar med långsiktiga mål, 

utan de sträcker sig endast ett år framåt. Inte heller gruppmål förekommer, inte ens på den delen 

av organisationen som är ansvarig för utveckling och forskning där de hade gynnats av den 

sortens mål och belöning.  
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Tetra Pak har tydliga gränser för belöningen på varje nivå, vilket är en fördel då de inte belönar 

mediokra beteenden eller prestationer som inte leder till något positivt för individen och på 

samma gång undviker de onödigt stora utbetalningar. I och med att det finns gränser för vad man 

kan få i bonus så undviker de även att personalen endast arbetar för bonusen och att operating 

myopia uppstår. Målen som de anställda får inför varje år finns tillgängliga att se men desto 

svårare att följa upp, detta sker vid den obligatoriska lönerevisionen eller på begäran av den 

anställda eller chefen. 

 

Om belöningssystemet verkligen attraherar och behåller värdefull personal vet vi egentligen 

inget om. Att tre till fem procent skulle vara avgörande för en anställning är svårt att tro, detta 

krav på belöningssystemet kanske har större betydelse ju högre upp i organisationen man 

befinner sig. Ledningen har helt klart kontroll över personalen då de har tydliga mål att jobba 

mot.  

 

Tetra Paks belöningssystem är rättvist utformat, eftersom man på samma nivå i organisationen 

har chans till lika stor belöning. Det blir ännu mer rättvist eftersom det inte förekommer 

gruppmål, då uppkommer inga free rider problem som sedan kan leda till osämja och jämförelser 

av prestationer bland personalen.   

 

6.2 Slutdiskussion 

Tetra Paks belöningssystem verkar vid en första anblick komplicerat i sin utformning, men är 

egentligen rätt enkelt då det består av ett fåtal delar. En sak som slog oss tidigt var avsaknaden 

av långsiktiga mål. Även om syftet med EVPS är att det ska finnas långsiktigt utvecklande kan 

det ses som ett frånsteg från Tetra Paks sida då de inte har långsiktiga mål. Målen idag sträcker 

sig bara ett år framåt för de anställda och där får vi känslan av att det handlar om att 

vinstmaximera för ett år i taget. Gång på gång läser man om kritik mot detta förhållningssätt, ett 

långsiktigt perspektiv är nödvändigt för organisationens framgång. Tetra Pak hade kunnat 

komplettera de kortsiktiga målen med långsiktiga för att flytta fokus längre fram. Med dessa 

korta mål kan det förekomma att personer endast arbetar för att nå upp till målen för det aktuella 

året utan att bry sig om konsekvenserna. Detta kan bli ett stort problem vid byte av personal, då 

en del bara ser till sina egna mål utan att tänka på framtiden. Falck sa vid första intervjun att han 
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inte trodde att detta var något problem eftersom det handlar om rätt så små summor vid de lägre 

nivåerna. Vid den andra intervjun sa han dock att det på sikt kunde leda till att människor är ute 

efter pengarna istället för organisationens bästa. Han påpekar också att oavsett hur personen 

handlar så följs man alltid åt av sitt rykte. Med andra ord krävs det att man hela tiden presterar 

med en annan fokus än bara att man ska få ut någon ekonomisk vinning av det. Flera bevis för att 

anamma ett allt för strikt ekonomiskt belöningssystem har visat sig slå fel, ett talande exempel 

för det är Skandia och de problem som där uppstod med de vidlyftiga bonusar de högre cheferna 

kunde inkassera.  

 

Personalen kan själva se sina mål men de har ingen möjlighet att veta hur de ligger till gällande 

uppfyllandet av dessa, beroende på hur pass konkreta målen är. Detta kan leda till problem om 

individen anser sig ha uppfyllt målen medan chefen kanske inte anser det. Problemet uppkommer 

främst när det handlar om en personlig bedömning av måluppfyllelsen. Att gå igenom målen en 

gång per år är enligt oss för lite, personalen borde lättare kunna följa upp resultaten under året. 

De har dock möjligheten att själva ta kontakt med chefen för att diskutera detta men frågan är 

hur vanligt det är. Här kommer också frågan upp om hur bra chefen är på att förmedla målen till 

sina underställda. Dialogen blir viktig för att ge insikt om vad och varför man ska jobba mot ett 

visst mål. 

 

Eftersom målen från grunden baserar sig på det balanserade styrkortet blir de mer diffusa ju 

längre ner i organisationen de förmedlas. Här kanske syftet med målen till viss del kan försvinna 

eftersom de bryts ner till så många nivåer. Att det finns ett glapp mellan de två lägre nivåerna 

(mellan den första och andra nivån) gör att det känns som att man inte utnyttjar systemet till max. 

Nu är det ett ganska stort hopp från fem till nio procent. Hade det istället funnits en nivå till där 

emellan hade det kanske motiverat de anställda mer till att få en högre bonus utan att behöva få 

en högre befattning med tillhörande utökat ansvar. Vad som även är en slående insikt beträffande 

balanserade styrkort handlar om hur långt man kan tänka sig gå, vilka mål och vilka mått kan 

man använda sig av utan att det blir svåruppnåeligt och problematiskt för den anställde. Har man 

hela tiden en fokus mot målen kanske det blir svårt att se utöver dessa, det vill säga att det kan 

bli svårt vad gäller syn på vad som ska belönas och vad som inte ska belönas. Även 
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konstruktionen av det balanserade styrkortet är värt att beakta vad gäller vilka mål man ska ta 

med och hur de ska viktas. 

 

Någon inre motivation syftar inte belöningssystemet, direkt, att ge upphov till. Även om det inte 

är meningen kan det skapa inre motivation. Det handlar mer om den instrumentella motivationen 

där bestraffningar försöker undvikas och belöningar efterstävas. Enligt Falck är det nästintill 

omöjligt att uppnå maxnivån inom varje bonusnivå. Detta förfaller inte alls motiverande för de 

anställda då de vet att hur hårt de än jobbar så är det i stort sett ouppnåbart. Här borde man se 

mer till hur andra företag har gjort och vägt in mer av deras erfarenheter, samtidigt som man hela 

tiden bibehåller tanken om att det ska vara motiverande och stimulerande för de anställda. Ett 

belöningssystem där man inte kan få ut mer i belöning även om man presterar högre jämfört med 

andra med samma arbetsuppgift kan i slutändan visa sig vara skadligt då de anställda inte ser 

belöningen som motiverande, utan tvärtom. 

 

Användningen av IPE-systemet är som vi ser det till fördel för företagen då det har en bra 

förankring i marknaden och det sätt som det används på, eftersom personalen kan vara säker på 

att få ”rätt” lön vid en flytt inom organisationen. Även vid nyanställning finns fördelar att hämta 

ur IPE-systemets användning. Det är även en fördel att det används om man ser ur ett 

konkurrensperspektiv då man kan vara säker att man som företag ligger inom samma 

löneintervall och spann som andra företag inom samma bransch. I och med detta har man bättre 

vetskap om nationella läget genom statistik och kan med hjälp därur härleda en korrekt lönebild 

för varje position. Även anpassning av belöningssystemet så att det blir mer enhetligt förenklar 

vid en eventuell flytt. Just kopplingen till hur lönesättningen ska ske är viktig att tänka på när 

man ska utforma belöningssystem, inte minst eftersom grundlönen i sig blir ett konkurrensmedel 

då man ska attrahera nya medarbetare. Har man ingen välgrundad och motiverad personal genom 

den fasta och primära grundlönen kan det bli svårt att få dessa motiverade genom ett 

belöningssystem. 

 

Det sätt belöningssystemet används på Tetra Pak, med de olika nivåerna och hur pass långt ner i 

organisationen det sträcker sig, anser vi vara väldigt ovanligt, inte minst vad gäller omfattningen 

av positioner. Att man inte har belöningar som binds till den roll man har inom sitt bolag, utan 
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istället är helt kopplat till mål och måluppföljning på individuell basis är fascinerande av flera 

anledningar. Inte minst vad beträffar det sätt där man får samma procentuella bonusnivå oavsett 

om man jobbar som sekreterare eller som lägre mellanchef. När man läser litteratur om ämnet är 

det i många fall enbart de som besitter en högre tjänst som omfattas av belöningssystemen men 

här är det alltså samtliga inom Tetra Pak som på ett eller annat sätt är inräknade i 

belöningssystemet. Det är viktigt att man sätter mål och gränser så att den anställda hela tiden 

har möjlighet att nå upp till det önskvärda beteendet från ledningen eftersom risken annars finns 

att det inte blir någon effekt av belöningssystemet. Sätter man gränserna allt för svåruppnåeligt 

kan det resultera i att man som anställd har svårt att finns engagemang och vilja att öka sin 

prestation. Kan man inte relatera till målen och vad som finns att hämta av dem tenderar risken 

öka för att man vänder belöningen till något negativt, att man ser det som en hämmande effekt 

istället för något positivt. 

 

Vad vi lärt oss av denna uppsats är att det krävs mycket för att utforma ett belöningssystem som 

gynnar alla, om det ens är möjligt. Det måste vara genomtänkt med många sidor för att belöna 

alla prestationer (som ska belönas). Att inte bara ha belöningar i form av pengar är också viktigt 

då alla inte är villiga att prestera mer endast för pengar. Det finns många olika typer av 

belöningar och vissa attraherar mer än andra för de anställda. En annan sak att ha i åtanke vid 

utformning av belöningssystem är att man ska kunna ha ett flexibelt system där man som anställd 

själv kan välja sina belöningar, att man lyssnar mer på vad de anställda har för önskningar och få 

feedback från dem. Eftersom det är prestationerna från de anställda som ska belönas finns det 

anledning att se till vad de upplever som goda och önskvärda belöningar.  

 

6.3 Kritisk återblick 

Ett problem vi stötte på var att Falck inte kunde delge någon fullgod bild av hur det fungerade 

med samtalen mellan anställd och chef eftersom han enkom kunde relatera till sitt egna han hade 

med sin chef, och detta var inget han ville gå in på.  

 

Ett annat problemområde vi stött på var att det inte fanns ett enhetligt system inom hela svenska 

Tetra Pak. Det så kallade undantaget med dess egen utformning av belöningssystemet hade 

kunnat hjälpa vår empiri att bli mer omfattande, men på grund av att vi inte hade insikt om detta 
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från början hade vi ingen möjlighet att genomföra ytterligare intervjuer om detta. Ett större urval 

intervjuer skulle således ha kunnat bidra till en mer övergripande deskriptiv bild av alla bolag.  

Informationen som vi fick av Falck var i viss mån begränsad, exempelvis kunde han inte dela 

med sig av några siffror samt gå djupare in på hur det balanserade styrkortet användes i 

praktiken.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Framtida studier inom ämnet skulle kunna fortsätta vår undersökning på Tetra Pak och göra 

exempelvis en enkätundersökning bland de anställda för att ta reda på vad de anser om dagens 

belöningssystem. Detta skulle vara intressant för både undersökaren och företaget då systemet 

som används idag är relativt nytt och inte hunnit utvärderas av Tetra Pak själva ännu.  

 

En jämförande undersökning hade också varit av intresse för att se om bristerna vi anser att Tetra 

Paks system har, är något som är vanligt förekommande. Undantaget som finns på Tetra Pak, där 

det finns mer gruppmål än individuella, hade också varit ett fortsatt intressant område att studera 

djupare.  
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Bilaga 1 
 

Dessa frågor hade vi i vår intervjuguide vilken vi sände ut till Fredrik Falck inför vår intervju 

den 24 april. 

 

Beskrivning av belöningssystemet  

- Vad är syftet med belöningssystemet?  

- Hur definierar ni belöning?  

- Hur fungerar det? När utvecklades det nuvarande systemet?  

- Vilka prestationer belönas?  

- Hur är förhållandet mellan fast och rörlig ersättning?  

- Hur ofta ger ni belöningar?  

- Hur ser kopplingen mellan belöning och balanserat styrkort ut? Görs det någon 

uppföljning av prestationer mot mål?  

- Belönar ni på individ- eller gruppnivå?  

 

 Motiverande effekter  

- Hur sätter ni målen, är de lätta att nå upp till och hur belönas måluppfyllning?  

- Finns det bestraffningseffekter eller anses ni utebliven bonus som en form härav?  

- Finns det flexibilitet i systemet?  

- Vad saknas det i belöningssystemet?  

- Vilka förändringar vill du se på belöningssystemet?  

 

Former av belöning  

- Finns det andra former av belöningar? (icke-monetära samt ogripbara såsom 

befordran, status, prestige med mera)  

- Finns det både individ och gruppbelöningar  

- Får alla anställda belöningar?  

 

 

 

Kompletterande intervju 16 maj 2008. 

 

- Baserar sig målen och belöningarna endast på det balanserade styrkortet?  

- Vad är det som avgör ifall man ska få det högre eller det lägre vad gäller procentsatserna? 

- Vad innebär 40/60 % måluppfyllelse mer konkret? 

- Kan vi få något mer konkret exempel på hur de balanserade styrkortet används? 

- Hur sätter man målen; chef tillsammans med anställd? 

- Benämner ni detta system som ett belöningssystem, eller som ett prestationsbaserat 

bonussystem, eller kanske något annat? 
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