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Förord 

 

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka alla som har stöttat och hjälpt oss att genomföra det här 

examensarbetet. 

Vi vill först och främst tacka Ann Wetterlind-Dörner som har gjort ett fantastiskt jobb som 

vår handledare. Ann har med stort engagemang hjälpt och guidat oss genom detta arbete. 

Vi vill även tacka CEFAB samt alla på GF Ytbehandling för ett trevligt bemötande och givande 

intervjuer. 
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Sammanfattning 

Titel: Bonussystem – I ett mindre verkstadsföretag  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Jens Jämtberg & Jonas Källänge-Nilsson 

Handledare: Ann Wetterlind-Dörner 

Datum: 2011 – Maj 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att analysera GF Ytbehandlings gamla bonussystem och det 

nuvarande. Vi ska lägga fram två förslag på nya bonussystem, som bygger på våra teorier, 

analyser och intervjuer med de anställda.   

Metod: Vi har i vårt arbete använt oss av en kvalitativ metod, genomfört intervjuer för att få 

en djupare förståelse för bonussystemen på GF ytbehandling. Vi har arbetat efter en 

deduktiv ansats för att vårt arbete bygger på flera teorier. Sedan jämfört teori med empiri 

för att kunna utveckla bonussystem som passar GF Ytbehandling.  

Slutsatser: Efter att analyserat GF Ytbehandlings tidigare bonussystem så hittade vi tydliga 

brister. De tydligaste bristerna var att de tidigare systemen inte var kostnadseffektivt för 

företaget och att de anställda inte förstod hur bonussystemet var uppbyggt. Därför 

utvecklade vi två nya system som baseras empiri och teori.  

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara väldigt intressant att se hur andra företag inom 

samma bransch har löst problemet med bonussystem. Ifall det finns några likheter eller 

rödtråd mellan företagen i branschen.  

Uppsatsen bidrag: Vi hoppas att GF Ytbehandling kan få användning av vår uppsats i sitt 

arbete med att utveckla nya bonussystem.  

Nyckelord: Bonussystem, incitamentsproblem, motivation samt förståelse 
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Abstract 

Title: Bonus - In a small engineering company 

 

Level: Bachelor Thesis in the subject business 

 

Author: Jens Jämtberg & Jonas Källänge-Nilsson 

 

Supervisor: Ann Wetterlind-Dörner 

 

Date: 2011 – May 

 

Purpose: The purpose of this paper is to analyze GFY’s old bonus system and the present. 

We will put forward two proposals on the new bonus system, based on our theories, analysis 

and interviews with employees. 

 

Method: We have in our work used a qualitative approach. We conducted interviews to gain 

a deeper understanding of bonus systems on the GFY. We have followed a deductive 

approach to our work is based on several theories. We have compared theory with empirical 

data to develop reward system that suits GFY. 

 

Conclusions: After analyzing GFY´s previous bonus system we found clear deficiencies. Most 

prominent of these was that the earlier systems were not cost effective for the company and 

the employees did not understand how the bonus system was structured. Therefore, we 

developed two new systems based on empirical data and theory. 

 

Further research: It would be very interesting to see how other companies within the same 

industry have solved the problem of bonuses. Study if there are any similarities between 

companies in the industry. 

 

The essay contributions: We hope that the GFY can have use of our essay in its efforts to 

develop new bonus system. 

 

Keywords: Bonus, incentive problems, motivation and understanding 
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1. Inledning 
 

1.1 Branschbeskrivning 

Det finns ungefär 30 företag i Sverige som jobbar med ytbehandling. Branschen har 

utvecklats mycket de senaste 25 åren. Miljökraven har ökat då ytbehandlingsföretagen 

använder sig av många miljöfarliga kemikalier. Produktionen har gått från att vara manuellt 

utförd till avancerade robotar som styr produktionen. Konkurrensen har ökat kraftigt från de 

Baltiska länderna samt Kina (VD GFY, 2011-05-02). 

GF Ytbehandling är sedan 1989 uppköpt av Cederlöfs Fastighets Aktiebolag (CEFAB) 

koncernen. CEFAB är i förstahand ett fastighetsbolag som förvaltar både kommersiella samt 

bostadsfastigheter. Koncernen äger dessutom ett antal mindre företag. CEFAB har även ett 

flertal investeringar inom olika branscher (Styrelsemedlem CEFAB, 2011-05-02). 

1.2 Företagsbeskrivning 

Företaget som vi har valt att studera heter GF Ytbehandling(GFY). GFY har funnits i drygt 60 

år och är från början ett familjeföretag, numera ingår företaget i CEFAB koncernen. GFY hade 

10 stycken heltidsanställda innan finanskrisen, numera har de 8 stycken heltidsanställda. 

Samtliga i personalen är av manligt kön. Åldern på de anställda varierar mellan 35 år till 65 

år. De flesta har jobbat på GFY väldigt länge. Den senast anställda har jobbat på GFY i 5 år 

och den som har arbetat längst på företaget har jobbat i över 40 år. 

GFY ytbehandlar stål, gjutjärn, aluminium, silver samt koppar för att förlänga livslängden på 

dessa produkter. Produktionen är indelad i 5 olika avdelningar: 

 Ytbehandling av mindre stålprodukter. 

 Ytbehandling av stora stålprodukter samt gjutjärn. 

 Anodisering av mindre aluminiumprodukter. 

 Anodisering av större aluminiumprodukter. 

 Ytbehandling av specialprodukter. 

Några av företagets största kunder är Mekanotjänst industrier AB, BAE Systems Hägglunds 

AB, Sandvik AB, Atlas Copco AB, SNA Europe AB, Rotork AB, Exte AB samt AQ Parkoprint AB 

(www.gfy.se). 

GFY har högsta kredit värdighet AAA, kriterierna för detta är att företaget omsätter mer än 2 

miljoner kronor, företaget har funnits i minst 10 år samt att nyckeltalen ska vara över 

branschens genomsnitt (www.soliditet.se).  
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1.3 Problem 

GFY har haft flera olika belöningssystem under ett antal år för att motivera sina anställda. 

Dessa belöningssystem har inte fungerat bra och företaget har inte hittat något system som 

de är nöjda med. På grund av lågkonjunkturen och brist på tid så har GFY inte utvecklat 

något nytt bonussystem. Det svåra med att utforma ett bonussystem är att alla parter ska 

vara tillfredställda. Problemet är att hitta en bra balans mellan både de anställda och 

företagets bästa.  

1.4 Problemformulering 

 Vi kommer att analysera GF Ytbehandlings gamla belöningssystem. 

 Utveckla nya belöningssystem. 

1.5 Beskrivning av tidigare bonussystem 

Det första bonussystemet byggde på resultaträkningen. 8 % av månadens resultat gick till en 

resultatlönepott. Sedan delades resultatpotten ut procentuellt på antalet arbetade timmar. 

Från potten som varje anställd jobbat ihop så drogs 10 % till en julbonus och 30 % till en 

semesterbonus. Resterande belopp betalades ut på nästa månadslön. Ifall en månad 

redovisade negativa resultat så drogs 8 % från potten. Det gamla bonussystemet redovisas i 

Bilaga 2, som vi fick av styrelsemedlem CEFAB.  

Det andra bonussystemet var att de anställda fick en viss procentsats av 

resultatförbättringen från året tidigare (Styrelsemedlem CEFAB).   

1.6 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att analysera GF Ytbehandlings tidigare samt nuvarande 

belöningssystem. Vi kommer att ge förslag till två nya belöningssystem som bygger på 

teorier, tidigare analyser samt intervjuer med anställda och chefer samt våra egna idéer.   

1.7 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa arbetet till att endast undersöka GF Ytbehandling. 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi valde att genomföra intervjuer för att för att få djupare förståelse av tankarna kring 

företagets bonussystem. Fördelar med att använda sig av intervjuer är att man får möjlighet 

att tolka kroppsspråk, signaler samt att man kan anpassa frågorna direkt till personen man 

intervjuar. De största nackdelarna med att använda sig av intervjuer är att det är 

tidskrävande samt att tillförlitligheten kan minska genom intervjuareffekten (Hulten m.fl., 

2007). Intervjuareffekten innebär att intervjuaren uppträder på ett visst sätt under intervjun 

som medför att intervjupersonen förstår vad som förväntas av dem, eller på något annat 

sätt påverkas av intervjuaren. (Patel & Davidson 2003)(Björklund & Paulsson 2003). 

Vi intervjuade de anställda på GF Ytbehandling för att få förståelse för hur de anställda 

ställer sig till nuvarande bonussystem samt tidigare utformning av systemet. Vi intervjuade 

alla anställda samt chefen i företaget för att få en helhetsbild av organisationen.  

Efter intervjuerna med de anställda på GFY så intervjuade vi koncernchefen för CEFAB. Med 

dessa intervjuer har vi nu fått med allas åsikter och tankar angående utformningen av ett 

bonussystem. 

Intervjuerna genomfördes på plats hos GFY. Vi intervjuade personalen, chefen och styrelse 

medlemmen var för sig. Intervjuerna tog plats 2011-05-02. 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Hermeneutik och positivism är två vanliga förhållningssätt till vetenskapligt arbete. 

Hermeneutikens grundtanke är att en tolkande tanke ska vara basen, en humanistisk 

inriktning. Positivismens grundtanke är att den ska vara baserad på fakta, en 

naturvetenskaplig inriktning.(Thurén 1991) 

2.2.1 Positivismen härstammar från en naturvetenskaplig tradition. Positivismen fick sitt 

namn av den franske sociologen Auguste Comte som var verksam vid mitten av 1800-talet. 

Comte hävdade att det gick att generera kunskap som var positiv och utvecklande för 

mänskligheten. Comtes grundtanke var att skapa en vetenskaplig metodologi som var lika 

för alla vetenskaper, med fysiken som förebild. Kunskapen skulle vara verklig och konkret 

samt kunna förbättra samhället genom att byggas på iakttagelser som var logiskt 

prövbara.(Patel & Davidson 2003)  

 

 

 

En viktig del inom positivismen var verifierbarhetsprincipen som bygger på att en teori ska 

kunna bevisas genom en verifierbar observation. Den här principen har fått mycket kritik 



 
 

10 
 

genom åren på grund av att det anses väldigt svårt att separera teori och verklighet. Det som 

kännetecknar det vetenskapliga förhållningssättet är verifierbarhet. Med verifierbarhet 

menas att en teori ska kunna bevisas med en observation. Man utgår från en hypotes som 

testas genom empirisk prövning. Ett annat kännetecken är att man inom positivismen kan 

bryta ner ett problem och studera enskilda delar för att sedan förstå helheten (Patel & 

Davidson 2003). 

Positivismen bygger på att forskaren har distans till forskningsobjektet och blandar inte in 

sina egna åsikter i materialet. Har forskningen utförts enligt positivismens riktlinjer så ska 

forskaren kunna bytas ut mot en annan utan att det påverkar slutresultatet (Patel & 

Davidson 2003).  

2.2.2 Hermeneutiken betyder ungefär tolkningslära och kan ses som motsats till 

positivismen. Ordet hermeneutik härstammar från Hermes, namnet på gudarnas budbärare. 

Inom hermeneutiken söker man efter ett budskap som kan vara en text, mänsklig utsaga 

eller handlig, ett föremål bär bud till oss om något. Under 1600- och 1700-talet var 

hermeneutiken en metod för att tolka bibeltexter. Under 1800-talet utvecklades 

hermeneutiken till en allmän metodologi för humanvetenskapen. Under 1900-talet har 

hermeneutiken utvecklats till att bli en existentiell filosofi som bygger på förståelse av 

livsvärlden och den mänskliga existensens grundbetingelser (Patel & Davidson 2003).  

Inom hermeneutiken håller man sig subjektivt till forskningsobjektet, till skillnad mot 

positivismen, så använder man sig utav de tankar, intryck, känslor och den kunskap man har 

sedan tidigare. Här ses det som en tillgång och kan ge ökad förståelse för forskningen. (Patel 

& Davidson 2003). 

Inom hermeneutiken vill man beskriva sitt tillvägagångssätt som en spiral, den 

hermeneutiska spiralen. Spiralen bygger på att forskaren använder sina egna tankar, känslor 

och sin egen kunskap. Genom att tillämpa sina egna kunskaper i ämnet och göra 

undersökningar så utökas förståelsen för att kunna dra egna slutsatser. Det som utgör den 

hermeneutiska spiralen är text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny 

förståelse som är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas (Patel & Davidson 2003). 
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Figur: 1 Den Hermeneutiska spiralen(Patel & Davidson) Egen modifikation, 2011. 

Vi har valt att använda oss av det hermeneutiska perspektivet då det passar vår forskning 

bäst. Hermeneutiken betyder som tidigare nämnts tolkningslära. Vi kommer att genomföra 

intervjuer för att tolka och förstå vårt problem.  

Enligt den hermeneutiska spiralen så kommer vår uppsats att bygga på tidigare kunskaper 

samt tankar och erfarenheter. Vi kommer att föra en dialog med företaget främst genom 

intervjuer.  Detta leder till ökad förståelse för GF Ytbehandlings bonussystem samt hur ett 

nytt kan utformas.  

En forskares arbete är att relatera teori och empiri med varandra. Detta kan vara ett 

problem inom vetenskapligt arbete, därför tar vi hjälp av olika metoder för att förankra teori 

och verklighet. Två av dessa metoder är deduktiv metod och induktiv metod (Patel & 

Davidson 2003). 

2.2.3 Deduktiv metod betyder att forskaren vill bevisa sin forskning genom befintliga 

teorier och principer. Befintliga teorier kommer att styra vilken information som kommer att 

användas. Ur teorierna skapar forskaren hypoteser som sedan testas empiriskt. Fördelen 

med den deduktiva metoden är att forskaren har lättare att vara objektiv då utgångspunkten 

tas från en redan befintlig teori. Nackdelen är att forskaren är låst till sin teori och kanske 

därför missar nya intressanta upptäckter. (Patel & Davidson 2003)(Thurén 1991) 
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2.2.4 Induktiv metod betyder att man utgår från verkligheten istället för befintliga teorier. 

Forskaren drar allmänna generella slutsatser utifrån de empiriska fakta som tagits fram 

(Thurén 1991). Forskaren kan alltså studera fallet utan att först ha förankrat studien i en 

redan förankrad teori. Även ifall forskaren arbetar induktivt så är arbetet inte helt 

förutsättningslöst, hans idéer och föreställningar kommer att påverka de teorier som 

produceras. Utifrån resultat kan sedan en teori skapas (Patel & Davidson 2003).  

Den deduktiva metoden stämmer bäst överrens med vårt arbete. Arbetet kommer att bygga 

på ett flertal teorier. 

2.3 Vetenskaplig metod 

Kvalitativ- och kvantitativ metod är två olika tillvägagångssätt att samla in material och data. 

Den kvalitativa metoden är kopplad till hermeneutiken och den kvantitativa metoden är 

kopplad till positivismen.  

2.3.1 Kvalitativ metod bygger ofta på intervjuer och observationer. Den kvalitativa 

metoden anses handla om subjektiva uppfattningar då forskaren har sina egna tankar och 

värderingar. Med kvalitativ metod mäts mer abstrakta saker som till exempel lukt och smak. 

Det kan komplicera utfallet av forskningen då alla människor har olika värderingar och 

uppfattningar om saker och ting. Den kvalitativa metodens syfte är att den ska en djupare 

förståelse av problemet.(Starrin & Svensson 2009) 

2.3.2 Kvantitativ metod bygger ofta på enkätundersökningar för att samla in exakt data 

och genom det få ett precist mätresultat. Den kvantitativa metoden har en objektiv 

förhållning till arbetet. Med kvantitativ metod mäts till exempel avstånd och temperatur. 

Resultatet av sådana data är lättare att sammanställa då den uppfattas lika av de flesta 

människor(Starrin & Svensson 2009). 

Vi använder oss utav den kvalitativa metoden då vi kommer att använda oss av intervjuer i 

vårt arbete. Vi vill ha en djupare förståelse för problemen med bonussystem på GF 

Ytbehandling och det kommer vi att försöka uppnå med hjälp av den kvalitativa metoden. 

2.4 Datainsamling 

Primärdata är data som man själv samlar in för att använda i den aktuella studien. Data 

samlas in genom till exempel intervjuer eller enkätundersökningar(Björklund & Paulsson 

2003). 

 Primärdatan i vårt arbete består av de intervjuer som vi har genomfört med de anställda på 

GF Ytbehandling samt CEFAB. 

Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig och som har samlats in tidigare av någon 

annan för något annat ändamål(Björklund & Paulsson 2003). Exempel på vad sekundärdata 

kan vara är vetenskapliga artiklar, böcker och tidsskrifter.  

Sekundärdatan som vi kommer att använda oss av är böcker samt vetenskapliga artiklar. 
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2.5 Urval 

Vi valde att studera GF Ytbehandling som företag för att vi har kontakter där och kan få en 

god insyn i företaget. Av tidigare erfarenheter så vet vi att de har haft problem med sitt 

bonussystem och det fångade vårt intresse. Företaget har bara 10 anställda, det tycker vi är 

en lämplig storlek då vi vill intervjua hela företaget och få en helhetsbild. Vi tror även att vi 

har stor möjlighet att utforma ett nytt bonussystem som bygger på företagets tidigare 

belöningssystem samt våra egna erfarenheter och iakttagelser. 

I ett tidigare arbete har vi arbetat med företaget och det samarbetet fungerade väldigt bra. 

Fördelarna med detta är att vi slipper bygga upp nya relationer med de anställda, vilket gör 

att arbetet förhoppningsvis kommer flyta på snabbare samt så hoppas vi på ärligare svar.  

Företaget är i en växande fas och återhämtar sig bra efter finanskrisen. GFY är ett litet 

företag men har en stor omsättning och är nu på väg mot ett rekordår. Vilket gör det extra 

viktigt att ha ett väl utformat bonussystem så att de anställda får ta del av vinsten och få lön 

för mödan. 
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2.6 Intervjumetod 

Intervjuer kan genomföras på många olika sätt, direktkontakt, telefon och mail för att nämna 

några. Vanligtvis brukar intervjuerna delas i tre grupper, strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad intervju (Björklund & Paulsson 2003).     

2.6.1 Strukturerad intervju bygger på att frågorna kommer i en förut bestämd ordning. 

Intervjun följer ett strikt manus som är väl förberett innan mötet (Björklund & Paulsson 

2003).  

2.6.2 Semistrukturerad intervju har förutbestämda ämnesområden men utan någon 

speciell ordning. Frågorna ställs utifrån intervjuobjektets svar och reaktioner på tidigare 

ställda frågor. Intervjun bygger alltså på en rad förberedda frågor men ordningen bestäms 

under intervjuns gång (Björklund & Paulsson 2003). 

2.6.3 Ostrukturerad intervju har inga bestämda frågor och ämnesområden. Intervjun 

genomförs mer som ett samtal, frågorna kommer efterhand (Björklund & Paulsson 2003). 

Vi kommer att använda oss av en semistrukturerad intervju metod för att kunna anpassa oss 

efter de anställdas olika personligheter samt ställning i företaget. Vi kommer att ställa både 

ledande samt öppna frågor för att få breda svar inom ämnet. Vi har valt att inte använda oss 

av bandspelare då de anställda inte gillade det vid tidigare intervjuer. En av oss kommer 

därför att ställa frågor och den andra kommer att föra anteckningar.  

2.7 Genomförande 

 Vi genomförde vår studie genom att intervjua samtliga på GFY samt CEFAB. För att hitta 

lämpliga teorier så har vi läst litteratur samt artiklar. 

2.8 Tillförlitlighet 

Det är viktigt att ett arbete är tillförlitlig med ett sanningsenligt innehåll. Det kan dock bli 

problem då det är vi själva som utformar de instrument som används för att samla in data 

och information. Vi kan då aldrig veta ifall informationen handlar om det vi vill eller är 

säker(Patel & Davidson 2003). 

2.8.1 Validitet betyder att man uteslutande undersöker det som ska undersökas och inget 

annat (Thurén 1991). Validiteten för ett arbete kan ökas genom att använda triangulering. 

Det innebär att man använder olika metoder för att undersöka en och samma företeelse för 

att på så vis få flera olika perspektiv på arbetet. Genom att använda tydliga och inte vinklade 

frågor så kan validiteten öka (Björklund & Paulsson 2003).  

 

 

 

 



 
 

15 
 

2.8.2 Reliabilitet betyder tillförlitlighet och syftar till att mätningarna är korrekt 

genomförda(Thurén 1991). Reliabiliteten kan ökas genom kontrollfrågor i intervjun där 

svaren blir bekräftade än en gång(Björklund & Paulsson 2003). Validitet är beroende på vad 

som mäts och reliabiliteten är beroende på hur det mäts (Patel & Davidson 2003). Även här 

kan triangulering användas för att öka reliabiliteten. 

Tillförlitligheten anser vi som god då vi har genomför intervjuer med alla på företaget, en 

helhetsundersökning. Vi har försökt att hålla oss objektiva och ej vinklat frågorna. 

2.9 Källkritik 

I vår studie har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Genom att intervjua alla på 

GFY samt en styrelsemedlem i CEFAB fick vi fram våra primärdata. Vi utformade våra frågor 

och försökte agera objektivt under intervjuerna för att skapa så hög validitet samt reliabilitet 

som möjligt. Informationen som vi fått fram genom intervjuarna kan aldrig anses som totalt 

säker eftersom det är människor vi har intervjuat. Vi gav de anställda den möjligheten att 

vara anonyma för att öka reliabiliteten.  

Sekundärdatan samlade vi in genom litteratur, vetenskapliga artiklar, uppsatser, internet 

samt material från VD:n på GFY. Vi anser att våra sekundärdata är trovärdig då artiklarna är 

tagna från kända databaser (www.ssrn.com). Litteraturen anser vi som tillförlitlig för att det 

är kända böcker som används flitigt i undervisningssyfte. C-uppsatsen som vi använde oss av 

kan anses som mindre trovärdig, vi kontrollerade dock uppsatsens källor och dessa var kända 

böcker och författare. De internet källor vi använt oss av (www.gfy.se) samt 

(www.soliditet.se) anser vi som tillförlitliga. www.soliditet.se är nordens ledande leverantör 

av kredit- och affärsinformation. 
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3 Teori 
Att utforma ett bonussystem är en väldigt komplex uppgift. Systemet ska ta hänsyn till både 

de anställda samt företaget önskemål. Bonussystemet ska vara lönsamt för de anställda 

samt kostnadseffektivt för företaget.  

3.1 Principal-agent problemet handlar om relationen mellan chefen och de anställda på 

företaget. Enligt principal-agent problemet agerar de anställda för sitt eget intresse och inte 

för företagets bästa. Chefen vill att de anställda ska agera enligt företagets intresse och 

försöker därför att påverka sina anställda för att få dem att arbeta i rätt riktning. En lösning 

till principal-agent problemet kan vara ett väl utformat bonussystem. (Macintosh & 

Quattrone 2010), (Bebchuk & Fried 2003). 

En fördel är att ett bonussystem kan få de anställda att bli mer engagerade i företaget. Det 

gör att de anställda blir mer medvetna om konkurerande företag och deras resultat, 

kostnader, kvalité på arbetet, kundservice och tillväxten. Ett bonussystem ger de anställda 

en större motivation. Vissa anställda behöver ett incitament för att göra det extra arbete 

som behövs för att göra ett bra arbete. Det kan även behövas till de anställda som jobbar 

väldigt hårt för att kunna samarbeta med en annan avdelning för att lösa problem som kan 

uppstå i verksamheten. (Merchant & Van der Stede 2007) 

För att kunna utforma ett förslag till bonussystem till GFY så har vi tagit fram ett antal teorier 

att ta hänsyn till. 

När man utformar ett bonussystem så finns det några viktiga faktorer att ta hänsyn till: 

 Bonusen måste ha ett värde för den anställde för att ge motivation. Alla människor 

har olika kriterier för vad som motiverar dem, därför är det väsentligt att ta reda på 

dessa. En person som är motiverad kommer antagligen att jobba hårdare och bry sig 

om företaget mer. 

 Bonusen måste ha stort inflytande för att kunna påverka den anställde. Bonusen 

måste ha slagkraft och ha ett värde för den anställde annars kan bonusen få motsatt 

effekt. Det är viktigt att ta reda på vad den anställde vill ha som bonus. Är bonusen 

för liten eller i form av en värdelös gåva som inte matchar personen så kan den 

anställde känna sig förolämpad.  

 Bonusen måste vara utformad på ett sätt som är förståeligt för de anställda. Det ska 

vara lätt att förstå varför han/hon har fått bonusen samt vad den består av. Det här 

är en utav de viktigaste punkterna. Har inte den anställde förstått bonussystemet så 

kommer systemet aldrig att fungera. 

 Bonusen måste betalas vid rätt tidpunkt. Har den anställde nått ett förutsatt mål så 

ska betalningen komma direkt efter. Drar det ut på tiden med betalningen så kan det 

påverka motivationen negativt. 

 Bonusen ska vara varaktig, motivationen som uppnås genom bonusen ska hålla en 

längre tid. 
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 Bonusen ska vara enkel att rätta till vid eventuella fel. 

 Bonusen ska vara kostnadseffektiv för företaget. Därför är det viktigt att ta reda på 

exakt vad som motiverar den anställde och få den önskade effekten till lägsta möjliga 

pris. 

(Merchant & Van der Stede 2007). 

3.2 Kommunikation är viktigt för att få ett belöningssystem att fungera. Ska ett företag 

använda sig utav ett belöningssystem så är det viktigt att planera, analysera och 

kommunicera med de anställda så att informationen sprids nedåt i organisationen. 

Ledningen måste föra en tydlig dialog och informera de anställda så att alla förstår 

belöningssystemet. Uppföljning är väsentligt för att ta reda på ifall de anställa har förstått 

systemet samt veta vad de arbetar för(Ebberstein & Nystedt 2009). 

3.3 Prestationsbaserat kompensationssystem bygger på att den anställde får sin bonus 

baserad på sin egen prestation. Prestationen kan mätas både objektivt och subjektivt. En 

objektiv mätning kan baseras på försäljning och avdelningens lönsamhet. Den objektiva 

bonusen baseras på något konkret och mätbart. En subjektiv mätning kan baseras på ett 

estimerat värde som den anställde tillför företaget. Den subjektiva bonusen är inte mätbar 

utan baseras på abstrakta antaganden. I den här typen av bonussystem består själva 

bonusen oftast av pengar (Barker, Jensen & Murphy 1988). Det här systemet kan användas 

både på ett kortsiktigt plan och på ett långsiktigt plan. Den kortsiktiga planen kan baseras på 

en prestation som mäts under ett år eller mindre. Den långsiktiga planen används för att 

hålla chefer och personal motiverade under en längre tid, för att försäkra företagets 

framgång på lång sikt (Shefrin, 2007). 

För att hålla ned kostnaderna för bonusutbetalningar kan företag använda sig av högsta och 

lägsta nivåer. Det betyder att bonusen betalas ut när den anställde når ett visst resultat. 

Efter det ökar bonusen linjärt upp till en maxgräns där högsta nivån nås och där efter går det 

inte att tjäna mer bonusar.  

Företagen sätter ofta en högsta gräns på bonussystemet för att de är rädda för att bonusen 

kan vara oförtjänad på grund av tur (Merchant & Van der Stede 2007).  

3.4 Befordringsbaserat belöningssystem bygger på att den anställde har en befordran 

som bonus ifall han/hon gör en bra prestation eller når ett tidigare uppsatt mål. En anställd 

kan då bli chef över en avdelning (Barker, Jensen & Murphy 1998). 

3.5 Trogentjänst belöning bygger på att den anställde har jobbat inom företaget i ca 5-10 

år utan tidigare bonusar. Om den anställde har gjort ett bra jobb så kan han/hon belönas 

med partnerskap, aktier eller garantier om en livstidsanställning (Bebchuk & Fried 2009) 

Den anställde kan få aktieoptioner som ger den anställde möjligheten att köpa aktier till ett 

förbestämt pris. Om den anställde köper aktier eller får partnerskap i bolaget så kan det 
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medföra att personen blir mer personligt engagerad. Detta för att han/hon blir en ägande 

del av företaget (Merchant & Van der Stede 2007). 

3.6 Vinstutdelning betyder att de anställda får ta del av företagets vinst. För att detta ska 

ske måste företaget ha uppnått sina utsatta mål (Barker, Jensen & Murphy 1998).  

3.7 Gruppbonussystem. Att belöna de anställda som en enhet istället för individuellt har 

både sina fördelar och nackdelar (Merchant & Van der Stede 2007). 

Vissa företag belönar sina arbetsgrupper med aktier. Att ge sina anställda aktier kan medföra 

att de anställda tänker som ägarna. De blir mer personligt engagerade. Detta gynnar hela 

företaget (Core, Guay & Larcker 2003). 

En av fördelarna är att alla anställda får lika mycket belöning. Det kan vara bra när det finns 

olika förutsättningar bland de anställda till exempel olika arbetsstationer där arbetet kan 

vara begränsat vid vissa stationer. En annan fördel är att det kan bildas en stark 

sammanhållning inom gruppen (Merchant & Van der Stede 2007). 

En nackdel är att det kan uppstå en så kallad ”free rider” effekt. Det betyder att vissa 

anställda bara flyter med och bidrar inte till gruppens arbete och ändå får ta del av gruppens 

bonus. Detta kan medföra irritation och avund inom gruppen vilket påverkar arbetet 

negativt (Merchant & Van der Stede 2007), (Bechuk & Fried 2005).  
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4 Empiri 
Vi har genomfört intervjuer med åtta stycken anställda på GFY, VD:n samt en person från 

CEFABs styrelse. Vi informerade de anställda om att intervjuerna är helt anonyma. Vi har 

därför valt att hålla alla intervjuer anonyma. Alla intervjuer genomfördes 2011-05-02. 

4.1 De anställda 

Vad har du för tankar om bonussystem? 

Här är de flesta av de anställda överens om att ett fungerande bonussystem skulle vara bra. 

De säger att det har funnits två olika bonussystem tidigare på GFY. Dessa system har inte 

fungerat bra, då de var för krångligt utformade. De anställda är medvetna om att det har 

varit några svåra år för företaget under lågkonjunkturen. Företaget går nu bättre och därför 

tycker de anställda att ett bonussystem skulle vara bra. 

Är ett bonussystem nödvändigt? 

Även här tycker de anställda lika, att det är nödvändigt med ett bonussystem. De säger att 

det ger motivation till att göra det lilla extra samt att jobba över. Det är alltid bra med en 

morot samt att det ger bekräftelse att de gör ett bra jobb.  

Skulle ett bonussystem påverka din arbetsinsats? 

De säger att ett välutformat bonussystem självklart skulle påverka arbetsinsatsen positivt 

samt ge extra energi för att göra det lilla extra.  

Hur fungerade det tidigare? 

De som har jobbat på GFY längst berättar om ett bonussystem som de hade för ungefär tio 

år sedan. Då fick de anställda bonus varje månad, samt innan semestern och jul. De förstod 

aldrig det systemet och visste därför inte vad de jobbade mot för mål. Det systemet byttes 

senare ut mot ett annat system som betalade ut bonus två gånger om året, semestrar samt 

jul. Som beskrivet tidigare så togs även det systemet bort.  

Hur fungerar det idag? 

De anställda berättar att det inte finns något bonussystem just nu. 

Hur borde ett bonussystem vara utformat? 

Här är alla anställda överens om att bonussystemet ska ge utdelning två gånger per år, innan 

jul samt innan semestern. De anställdas åsikter gick isär ifall bonusen ska baseras på 

individuellprestation eller som grupprestation. De flesta tyckte att företaget är för litet för 

att ha individuellprestation. Några tyckte att det skulle vara rättvisare med ett gruppbaserat 

bonussystem. De som tyckte att bonusen ska baseras på individuellt arbete anser att 

storleken på bonusen ska avgöras av hur mycket man har arbetat i timmar. 
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Vad ska en bonus bestå av? 

De anställa är eniga om att bonusen ska bestå av pengar, de är inte intresserade av till 

exempel extra ledighet eller andra förmåner. 

4.2 VD:n GFY 

Vad har du för tankar om bonussystem? 

Han tycker att bonussystem är något som behövs. Det bidrar till en förbättrad motivation. 

Är det nödvändigt? 

Ja, det är absolut nödvändigt. De märkte skillnad mellan när de använde sig av bonussystem 

och när de inte gjorde det. Det blev svårare att få de anställda motiverade till att jobba 

övertid.  

Hur fungerade det tidigare? 

De tidigare systemen har inte fungerat så bra, antingen har de varit för krångliga eller för 

lönsamma för de anställda. Alltså för dyrt för företaget. 

Hur funkar det idag? 

Han berättar att det inte finns något bonussystem på GFY idag. Det rann ut i sanden under 

lågkonjunkturen. Ett nytt bonussystem kommer att utformas inom en snar framtid. 

Hur borde ett bonussystem vara utformat? 

Bonusen borde baseras på omsättning och bygga på gruppens prestationer. I dåliga tider 

skulle det finnas ett alternativt bonussystem som mäter något annat nyckeltal.  

Tror du att ett bonussystem skulle ge effekt? 

Självklart, det har visat sig under tidigare bonussystem. Det skapar arbetsglädje och 

sammanhållning. Förutsatt att alla anställda har förstått vad bonussystemet baseras på. 

Vem/vilka ska utforma bonussystemet? 

Han säger att det är han som ska utforma bonussystemet i samförstånd med de anställda. 

Vad ska en bonus bestå av? 

Pengar. 

Vad tror du intresserar de anställda mest med bonus? 

Självklart pengarna och uppskattningen det medför.  
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Har du något bonussystem? 

Han svarar att han har det. 

4.3 Styrelsemedlem CEFAB 

Vad har du för tankar om bonussystem? 

Han berättar att ett bonussystem är något som borde finnas i alla företag.  Anledningen till 

att det inte finns något bonussystem på GFY idag beror dels på lågkonjunkturen samt att 

tiden inte har räckt till för att skapa ett nytt bonussystem. 

Är ett bonussystem nödvändigt? 

Han säger att det alltid är nödvändigt med ett bonussystem. Han berättar att det svåra är att 

utforma systemet på ett sätt som är enkelt för de anställda att förstå samt är 

kostnadseffektivt för företaget. Det farliga med ett bonussystem är att de anställda kan ta 

det förgivet och se bonusen som en självklar del av lönen. Då försvinner effekten av 

bonusen. Det kan vara bra att förnya bonussystemet med några års mellanrum. Har ett 

företag två väl fungerande bonussystem så kan företaget skifta mellan dessa för att behålla 

den positiva effekten som ett bonussystem kan ge. 

Han säger även att chefen för företaget ska ha en egen bonus som baseras på resultat. 

Hur fungerade det tidigare? 

Han säger att det första bonussystemet som de hade baserades på resultaträkningen, 

månadsvis. Bonusen betaldes ut varje månad på lönen samt en större summa innan jul samt 

semester. Det här systemet blev väldigt krångligt och de anställda förstod inte systemet. 

Det andra bonussystemet betalades ut två gånger om året, innan jul samt semester. Det 

fungerade bra när företaget gick med vinst, när det sedan gick dåligt för företaget så fick de 

anställda ingen bonus trots att de arbetat lika hårt. 

Effekterna av bonussystemet var att de anställda ställde upp mer för varandra. Tidigare var 

de inte så villiga på att hjälpa till vid någon annans station. De anställda blev mycket villigare 

att jobba övertid. Alla dessa positiva effekter stärkte gruppsammanhållningen och det blev 

bättre solidaritet.  

Hur fungerar det idag? 

Han säger att de inte har något bonussystem på GFY just nu. 
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Hur borde ett bonussystem vara utformat? 

Han säger att ett framtida bonussystem borde baseras på gruppens prestation för att skapa 

bättre sammanhållning.  Systemet borde baseras på resultaträkningen fast endast på poster 

som de anställda kan påverka, i tidigare bonussystem har alla poster varit inkluderade. Den 

totala bonusen samlas i en pott som sedan delas ut till de anställda efter de timmar som de 

har arbetat fram till bonusutbetalningen. Bonusen borde betalas ut två gånger per år. Som 

diskuterats tidigare så borde det finnas minst två olika bonussystem som det kan skiftas 

mellan för att hålla de anställa motiverade och inte ta bonusen förgivet.  

Vem/vilka ska utforma bonussystemet? 

Han säger att det är VD:s jobb att ta fram ett förslag till bonussystem som sedan ska lämnas 

till styrelsen. Styrelsen ska godkänna systemet och sedan skicka tillbaka det till VD:n som ska 

sätta systemet i bruk samt informera och få det att fungera. Det kan även vara bra att blanda 

in facket så att de får godkänna systemet, för att undvika framtida tvister.  

Vad ska en bonus bestå av? 

Han tror att det uteslutande handlar om pengar. 

Hur ser CEFABs bonussystem ut idag? 

Han säger att de inte har något bonussystem för de har inga anställda. 
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5 Analys 
När vi analyserat svaren på frågorna från intervjuerna så har vi kommit fram till tre 

huvudpunkter att analysera. 

 Tankar om bonussystem 

 Motivation 

 Hur det fungerar idag, hur det fungerade tidigare samt hur borde det fungera. 

5.1 Tankar om bonussystem 

De anställda, chefen på GFY samt CEFAB är överens om att ett bonussystem är nödvändigt. 

De anställa beskriver två tidigare bonussystem som inte har fungerat och har varit för 

krångliga. Under lågkonjunkturen så har det inte funnits något bonussystem och det verkar 

de anställa ha förståelse för. När konjunkturen nu vänder så tycker de att ett bonussystem är 

nödvändigt. 

Både VD:n och CEFAB vill utforma ett nytt system men erkänner att tiden inte räckt till. De är 

även överens om att det är VD:n som ska utforma ett framtida bonussystem. De tycker att 

problematiken i att utforma ett bonussystem är att göra det enkelt och kostnadseffektivt. De 

anställda måste vara väl informerade om systemets utformning för att bonussystemet ska få 

full effekt.  

Alla parter tycker att bonusen ska bestå av pengar, de tyckte inte att andra former av bonus 

som till exempel ledighet eller andra förmåner var intressant. De anställda berättade att det 

är pengarna som vi arbetar för, semester har vi ändå.  

CEFAB säger att det farliga med ett bonussystem är att de anställda kan ta bonusen för given 

efter att företaget har använt sig av samma bonussystem under en längre period. Då 

försvinner den positiva effekten av bonussystemet, ett företag bör därför ha två eller flera 

bonussystem att skifta mellan. 

Vi håller med alla parter att ett bonussystem är absolut nödvändigt. Att det inte har funnits 

något bonussystem under lågkonjunkturen förstår vi men nu när det går bättre för företaget 

så är det passande med ett bonussystem, för att fortsätta den positiva trenden. Vi anser att 

det är VD:n på företaget som ska utforma bonussystemet tillsammans med de anställda och 

CEFAB. Det viktiga är att hålla en god kommunikation med både de anställda samt CEFAB så 

att inte historien upprepar sig och bonussystemet blir ineffektivt (Ebberstein & Nystedt 

2009). Vi anser också att bonusen bör bestå av pengar. Vi känner som de anställda att 

ledighet inte väger lika tungt som att få pengar i bonus. En viktig aspekt i utformandet av ett 

bonussystem är som CEFAB säger att bonusen får inte bli en självklar del av lönen. Bonusen 

ska förtjänas och absolut inte bli en själklarhet(Merchant & Van der Stede 2007). Förslaget 

om att ha flera olika bonussystem är något som vi kommer att ta hänsyn till när vi utformar 

vårt förslag till bonussystem. 
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5.2 Motivation 

De anställa anser att ett välutformat bonussystem höjer deras motivationsnivå. De får extra 

energi till att jobba över samt en känsla av uppskattning från företaget.  

VD:n anser att ett bonussystem ger positiv energi. Effekterna av ett tidigare bonussystem är 

att det skapade arbetsglädje samt bättre sammanhållning. De anställda ställde upp bättre 

för varandra och det var mindre gnäll när de behövde jobba övertid. 

Vi håller med de anställda om att ett bra bonussystem är bra för motivationen. Vi tror att det 

ger mer effekt på de anställda än vad de själva tror. Det blir både roligare och lättare att 

arbeta när man har något att jobba för. En stor fördel med bonussystem förutom att 

personalen blir mer motiverad är som VD:n berättar att sammanhållningen på företaget 

ökar. Vilket i sin tur betyder att de anställda ställer upp mer för varandra och det blir bättre 

stämning på företaget (Merchant & Van der Stede 2007).  

5.3 Hur det fungerade tidigare, hur fungerar det idag samt hur borde det 

fungera 

De anställda berättar om två olika bonussystem. Båda dessa system hade brister och finns 

därför inte idag. De anställda kunde inte förklara de olika systemen de visste bara när de 

skulle få betalt.  

Det första systemet byggde på resultaträkningen där de anställda fick bonus månadsvis och 

en större summa två gånger om året. Det andra bonussystemet baserades på resultatet. De 

anställda fick en viss procent av resultatet två gånger om året. 

Både VD:n och CEFAB tycker att det första systemet blev för omständigt och krävde för 

mycket administrativt arbete. Det andra systemet passade inte företaget. 

Vi anser att det fanns tydliga brister i de gamla systemen. Vi märkte tydligt under 

intervjuerna att de anställda inte kunde förklara vad bonussystemen gick ut på och hur de 

var uppbyggda.  

Idag finns det inget bonussystem på GFY. Bonussystemet togs bort i samband med 

lågkonjunkturen när företaget hade minusresultat. 

De anställda tycker att ett framtida bonussystem borde ge utdelning två gånger per år, innan 

semester samt innan jul. Åsikterna går isär ifall bonusen ska baseras på gruppens prestation 

eller efter individuell prestation. De anställda som tycker att bonusen ska baseras individuellt 

anser att bonusen bör fördelas efter antalet arbetade timmar. De tycker också att systemet 

ska vara utformat på ett sätt så att alla anställda vet vad de ska göra för att påverka 

storleken på bonusen (Merchant & Van der Stede 2007).  
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VD:n tycker att bonusen ska baseras på omsättningen och bygga på gruppens prestation. Vid 

sämre tider ska det finnas ett alternativt bonussystem som mäter något annat. Detta för att 

behålla de positiva effekter som ett bonussystem kan generera. 

CEFAB tycker att bonusen ska baseras på gruppens prestation. Bonussystemet borde baseras 

på resultaträkningen dock endast på poster som de anställda är med och påverkar. Han 

tycker att gruppens samlade bonus ska delas ut efter antalet arbetade timmar och sedan 

delas ut två gånger per år. Även CEFAB tycker att det borde finnas minst två olika 

bonussystem för att hålla de anställda motiverade. 

Vi anser att ett framtida bonussystem ska ge utdelning två gånger per år som de anställda 

tycker. Bonusen bör baseras på gruppens prestation istället för individuell prestation 

(Merchant & Van der Stede 2007). Vi anser att företaget är för litet för att ha individuell 

bonus, det kan skapa mycket avundsjuka och det kan bli klyftor mellan de olika 

avdelningarna. Risken med att ha ett gruppbaserat bonussystem är att det kan uppstå 

problem med ”free riders”. Risken kommer dock att minska då bonusen betalas ut efter 

antal jobbade timmar samt att företaget har få anställda (Merchant & Van der Stede 2007), 

(Bechuk & Fried 2005). Vi håller med om att gruppen samlade bonus betalas ut efter antal 

arbetade timmar. För att det ska bli rättvisa mellan de anställda samt belöna de som arbetat 

mycket. Vi tänker följa råden om att ha olika bonussystem samt att bara använda poster som 

de anställda kan påverka. 
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5.4 Bonussystem nr1 

Det gamla bonussystemet bygger på resultaträkningen för varje månad (Bilaga 2). Felet med 

den här modellen är att alla poster i resultaträkningen räknas med. Poster som de anställda 

inte kan påverka bör inte räknas med i bonusberäkningen. Det är till exempel svårt för de 

anställda som jobbar ute i verkstaden att påverka poster som 6730 redovisningstjänster och 

6510 kontorsmaterial, för att nämna några. 

Det fanns tydliga brister i kommunikationen mellan VD:n och de anställda. De anställda 

förstod aldrig det här systemet och visste inte vad de skulle göra för att öka sin bonus. Det är 

väldigt viktigt för ett bonussystem att kommunikationen fungerar. Det är viktigt att från 

företagets sida se till att informationen sprids nedåt i organisationen. Det ska även föras en 

tydlig dialog med de anställda och följas upp för att vara helt säker på att alla anställda har 

förstått systemet (Ebberstein & Nystedt 2009).  

5.4.1 Vårt förslag till bonussystem lyder som följer. Vi har tagit bort de poster som vi 

anser onödiga, då de anställa inte kan påverka dessa. Det är viktigt att alla anställda förstår 

hur de ska påverka bonusen (Merchant & Van der Stede 2007). Bonusen kommer att betalas 

ut två gånger per år, innan jul samt innan semester. Tidigare betalades bonusen även ut 

månadsvis, det kommer vi inte att göra i vår modell, de anställda inte vill ha det så. Bonusen 

ska betalas ut vid rätt tidpunkt annars kan den förlora värde för den anställde (Merchant & 

Van der Stede 2007). Skulle en månad visa negativa resultat så dras 8 % ur bonuspotten. 

Detta för att hålla de anställda motiverade och inte ta något för givet. Även för att det ska 

vara kostnadseffektivt för företaget (Merchant & Van der Stede 2007). 

Det här systemet anser vi tar hänsyn till allas önskemål. Enligt Merchant & Van der Stede 

(2007) ska bonusen ha ett värde för den anställde. Eftersom bonusen är utformad efter de 

anställdas önskemål så hoppas vi att den kommer att ge ett värde för de anställda. Då vi har 

tagit bort månadsbonusen som var en liten summa pengar och istället sparar allt till en 

större pott, hoppas vi att bonusen kommer att ha större slagkraft. Upplägget av 

bonussystemet är enkelt och lätt att förstå för de anställda. Vi tror att de anställda kommer 

att få större förståelse för systemet eftersom de kan påverka alla poster (Merchant & Van 

der Stede 2007). Efter intervjuerna har vi förstått att de anställda vill ha bonusen utbetald 

två gånger per år och detta har vi tagit hänsyn till. Det nya bonussystemet medför mindre 

administrativt arbete och blir därför mer kostnadseffektivt för företaget (Merchant & Van 

der Stede 2007).  

För att systemet ska fungera bättre än tidigare så krävs det bättre kommunikation mellan 

VD:n och de anställda. Att ha ett inledande möte med de anställda där bonussystemets 

uppbyggnad förklaras är väldigt viktigt för att öka förståelsen bland de anställda. Då det är 

långt mellan bonusutbetalningarna ska det vara avstämningsmöten varannan månad för att 

hålla de anställda informerade om hur de anställda ligger till resultatmässigt (Ebberstein & 

Nystedt 2009). 
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Prestationen mäts objektivt då den baseras på arbetarnas resultaträkning, som nu bara 

består av poster som de kan påverka (Barker, Jensen & Murphy 1998). Det är väldigt viktigt 

för de anställdas förståelse att bonusen mäts på något konkret och mätbart. Systemet 

används på en kortsiktig plan då bonusen delas ut två gånger per år(Merchant & Van der 

Stede 2007). Gruppbonusen mäter gruppens prestation. Gruppens bonuspott delas sedan 

upp efter individens arbetsinsats i timmar.  

 

Belöningssystem GFY. 

Konto Benämning  Maj 2001 Maj 2000  Differens 

3001 Förs zink 

3002 Förs elox 

3003 Förs alodin 

3004 Förs silver 

3010 Förs övrigt 

 Summa  

4010 Inköp varor och material 

4070 Avfallsdestruktion 

 Summa 

 Personalkostnader 

6380 Arbetskläder 

6410 Förbrukningsinventarier 

6460 Förbrukningsmateria 

6600 Rep och underhåll 

6620 Rep.-underhåll verktyg, maskiner 

7010 Frakter och transporter 

7640 Provtagningsavgifter 

7730 Elektricitet 

7740 Renhållning & Städning 

7760 Reparationer & underhåll 

 Summa 

 Resultat 
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Resultatlönefördelning för maj 2011. 

Månadens resultat 

Till resultatlönepott 8 % 

 
Anställd 

 Preliminär 
resultat- 
andel 

Avgår 
50% 
till jul 

Avgår 50% 
till 
semester 

1      

2      

3      

4      

5      

SUMMA      

 

5.5 Bonussystem nr2 

Det andra bonussystemet bygger på samma grundteorier som det första. Bonussystem nr2 

bygger på kvalitet. Företaget vill ISO certifiera sig enligt ISO 9000:2 000.  

ISO 9000:2 000 betyder att företaget anpassar sig efter en branschstandard. ISO 9000:2 000 

bygger på att öka kvaliteten på företagets produkter samt uppföljning mot kund. Med 

kvalitet menas allt från hur godset tas emot när det anländer till hur produkten tillverkas och 

levereras samt uppföljning(VD GFY).  

GFY har idag onödiga kostnader på grund av dålig kvalitet. Det kan vara dålig 

godsmottagning som gör att varan blir försenad vid leverans, brister i ytbehandlingen från de 

anställdas sida, slarv som skapar produktionsstopp samt bristfälliga leveransrutiner. Enligt 

VD:n på GFY är detta en väldigt stor kostnad som måste åtgärdas. Det finns tyvärr inga 

exakta siffror på hur stora dessa kostnader är. 

Vi tycker därför att ett bonussystem som baseras på kvalitet är ett utmärkt redskap att 

motivera de anställda att öka kvaliteten i sitt arbete. Att fasa in företaget i ett omfattande 

ISO certifieringsarbete kan vara svårt då det kräver mycket extra arbete från de anställda. Ett 

bonussystem skulle därför kunna få de anställda motiverade till att genomföra en sådan 

förändring (Merchant & Van der Stede 2007). 

För att detta system ska fungera måste företaget tillämpa bonussystem 1 i minst ett år för 

att få exakta siffror på företagets kvalitetskostnader. Detta för att få relevanta siffror att 

jämföra med. 
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Även det här bonussystemet kommer att betalas två gånger per år, innan jul samt innan 

semestern. Kostnaderna för kvalitetsbristerna stäms av varje månad och jämförs med 

motsvarande period året innan. En viss procentsats går då till en bonuspott. För att 

bonussystemen ska ge samma positiva effekt bör bonusarna för de olika systemen vara 

ungefär lika stora (Merchant & Van der Stede 2007). 
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6 Slutsats 
Under uppsatsens gång har vi fått en djupare förståelse för bonussystem samt problem och 

fördelar med dessa.  Vi har förstått att det inte finns en färdig modell för hur ett 

bonussystem bör se ut, det varierar väldigt mycket mellan olika företag och branscher.  

När vi analyserade GFY tidigare belöningssystem så hittade vi tydliga brister både i systemets 

utformning samt i kommunikationen med de anställda (Ebberstein & Nystedt 2009). Utifrån 

de teorier vi presenterat samt de intervjuer som vi utfört så skapade vi två förslag till nya 

bonussystem. 

När vi utvecklade de nya bonussystem så lade vi stor tyngd på de fakta vi fick fram under 

intervjuerna samt tog hänsyn till de teorier vi tidigare presenterat. De viktigaste 

ståndpunkterna var att få fram ett system som baserades på gruppens prestation där 

bonusen samlade i en pott. Sedan betaldes bonusen ut efter antalet arbetade timmar. 

Bonusen ska betalas ut två gånger per år, innan semester samt innan jul. Den administrativa 

arbetsinsatsen ska vara så liten som möjligt samt kostnadseffektiv. Bonusen ska bara baseras 

på poster som de anställda kan påverka samt att systemet ska vara enkelt att förstå. Varje 

anställd ska veta exakt hur bonussystemet är utformat (Merchant & Van der Stede 2007). 

Vi utvecklade två bonussystem så att företaget kan skifta mellan dessa. Detta för att hålla de 

anställa motiverade samt att företaget kan skifta system efter rådande företagsklimat. 

För att behålla effekten av kvalitet bonussystemet så bör företaget regelbundet följa upp 

kvalitetsarbetet och om det behövs återinföra det bonussystemet (Merchant & Van der 

Stede 2007). När GFY har lyckats med sitt kvalitetsarbete så kan det bonussystemet bytas ut 

mot något annat. Det skulle kunna vara ett miljöbaserat bonussystem eller något annat som 

företaget vill förändra.    

Vi kan konstatera att vi har uppfyllt vårt syfte samt löst de problemformuleringarna vi ställt 

upp. Detta kan vi fastställa genom de intervjuer, litteraturstudier samt analyser av tidigare 

bonussystem som vi har genomfört. 
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7 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara väldigt intressant att se hur andra företag inom samma bransch har löst 

problemet med bonussystem. Ifall det finns några likheter eller rödtråd mellan företagen i 

branschen.  

Bonussystem är ett väldigt brett ämnesområde och det är alltid intressant att se hur olika 

företag löser detta problem.  

Det skulle vara intressant att se en studie på ett större företag med flera olika nivåer inom 

organisationen och se hur bonusen skiljer sig mellan de olika nivåerna.   
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Figurförteckning: 

Figur 1 - Den hermeneutiska spiralen(Patel & Davidson) Egen modifikation, 2011. 
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9 Bilaga 1 
Till de anställda på GFY: 

1. Vad har du för tankar om bonussystem? 

2. Är det nödvändigt? 

3. Hur funkar det idag? 

4. Hur fungerade det tidigare? 

5. Hur borde det fungera? 

6. Borde bonusen vara individuell eller samma för alla anställda? 

7. Påverkar bonussystemet din arbetsinsats? 

8. Vad borde bonusen baseras på? 

9. Vad baseras den på idag? 

10. Vad ska en bonus bestå av(pengar, mat, uppmuntran?) 

Till Chef GFY: 

1. Vad har du för tankar om bonussystem? 

2. Är det nödvändigt? 

3. Hur funkar det idag? 

4. Hur fungerade det tidigare? 

5. Hur borde det fungera? 

6. Borde bonusen vara individuell eller samma för alla anställda? 

7. Vad borde bonusen baseras på? 

8. Vad baseras den på idag? 

9. Tror du att ett bonussystem skulle ge effekt? Vad? 

10. Vem ska utforma ett sådant system? 

11. Vad ska en bonus bestå av(pengar, mat, uppmuntran?) 

12. Vad tror du intresserad de anställda mest med bonus? 

13. Hur informerar ni era anställa om utformningen av bonussystem? 

Till CEFAB: 

1. Vad har du för tankar om bonussystem? 

2. Är det nödvändigt? 

3. Hur fungerar det idag? 

4. Hur fungerade det tidigare? 

5. Hur borde det fungera? 

6. Borde bonusen vara individuell eller samma för alla anställda? 

7. Vad borde bonusen baseras på? 

8. Vad baseras den på idag? 

9. Vem vilka ska utforma systemet? 

10. Vad ska en bonus bestå av(pengar, mat, uppmuntran?)  
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9.1 Bilaga 2 
Belöningssystem GFY. 

Konto Benämning  Maj Maj  Differens 

3001 Förs zink 

3002 Förs elox 

3003 Förs alodin 

3004 Förs silver 

3010 Förs övrigt 

 Summa  

4010 Inköp varor och material 

4070 Avfallsdestruktion 

 Summa 

  

Personalkostnader 

6000 Förvaltn. Kostnader 

6090 Övriga lokalkostnader 

6380 Arbetskläder 

6410 Förbrukningsinventarier 

6460 Förbrukningsmaterial 

6510 Kontorsmaterial 

6540 Datakostnader 

6550 Trycksaker 

6600 Rep och underhåll 

6620 Rep.-underhåll verktyg mask 

6730 Redovisningstjänster 

6740 Adb tjänster 

6769 Serviceavg t branschorg 

6790 Övr främmande tjänster 

6800 Telefon och porto mm 

6850 Portokostnader 

6911 Personbilar drivmedel 

6912 Personbilar förs/skatt 

6913 Personbilar reparationer 

6915 Personbilar leasing 

7010 Frakter och transporter 

7171 Repr avdragsgill 

7210 Annonsering 

7310 Företagsförs 
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7350 Kundförluster 

7420 Revisionsarvoden 

7640 Provtagningsavgifter 

7660 Bank-inkasso provisioner 

7670 Tidningar och facklitt 

7681 Föreningsavgifter 

7690 Div. övr. kostnader 

7710 Vatten och avlopp 

7720 Bränsle 

7730 Elektricitet 

7740 Renhållning & Städning 

7760 Reparationer & underhåll 

7791 Fastighetsskatt 

 Summa 

7910 Avskrivning inventarier 

7920 Avskrivning byggnader 

7928 Avskrivning markanl. 

 Summa 

8050 Ränteint kundford 

8120 Räntekostnader 

8121 Räntekostnader check 

 Summa 

8320 Bidrag 

 Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

Resultatlönefördelning för maj . Utbetalas på junilönen 

Månadens resultat 

Till resultatlönepott 8% 

Anställd 

1 

2 

3 

4 

5 

Summa  

 
Anställd 

 Preliminär 
resultat- 
andel 

Avgår 
10% 
till jul 

Avgår 
30% 
till 
semester 

Utbetalas  
på 
junilön 

1       

2       

3       

4       

5       

SUMMA       

 

 


