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Titel: Belöningssystem och motivation  

- en fallstudie på Staples	

	

Bakgrund och problem: Ett styrmedel företag kan använda för att nå sina mål är 
belöningssystem. Utformningen av belöningssystemet samt att det tydligt motiverar 
de anställda är två viktiga aspekter. Tillsammans är belöningssystem samt motivation 
två välstuderade ämnen inom vissa branscher. För mer monotona arbeten som 
lagerverksamhet saknas dock detta arbete. Av denna anledning är det av intresse att 
studera hur lagerpersonal upplever att de motiveras av belöningssystemet.  
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva fallföretagets belöningssystem samt utreda 
hur de anställda upplever belöningssystemet och huruvida det motiverar dem. Om det 
empiriska materialet visar på svagheter i belöningssystemet presenteras förslag på 
förändringar.  
 
Metod: Studien har genomförts i form av en fallstudie på fallföretaget. Flertalet 
respondenter har intervjuats genom semi-strukturerade intervjuer. För att stärka 
studiens kvalitet har flertalet teoretiska källor använts.   
 
Slutsats: Fallföretaget har idag uppsatta mål som de anställda arbetar mot samt ett 
utvecklat belöningssystem. Det som saknas för att belöningssystemet ska vara en 
motivationsfaktor är kopplingen mellan uppnådda mål och belöningen för detta. Det 
empiriska resultatet visar att gemenskapen är det som gjort att de anställda stannat kvar 
på företaget. Gemenskapen och grundlönen är även de största motivationsfaktorerna.  
 

Nyckelord: belöningssystem, belöning, motivation, motivationsfaktorer, 
lagerpersonal, mål	
	 	



  
 

iv 

Abstract	
Course: Bachelor Thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in 

Business and Economics, Controller Major, 15 credits (2FE24E) 

Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University 

Authors: Charlotte Törnkvist och Lina Modin Svedberg 

Supervisor: Anders Jerreling 

Examiner: Elin Funck 

Title: Reward system and motivation  
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Background: One of the control mechanisms the companies can use to reach their 
objectives is a reward system. The parts included in the reward system and that it 
motivates the employees are two important aspects. The two subjects, reward system 
and motivation, are very well studied for certain branches. For more monotonous 
works such as warehouse operations, that is not the case. Therefore, it is interesting to 
study how warehouse employees experience if and in what way they are motivated by 
the reward system.  
 
Purpose: The purpose of this study is to describe the case company’s reward system 
but also examine how the employees are experiencing the system and to find out how 
it motives them. If the empirical data shows that there are weaknesses in the reward 
system, suggestions for improvements will be given.  
	
Method: The paper has been conducted in a case study form. More than one 
respondent has been interviewed, by semi-structured interviews. To increase the 
quality of the study different theoretical sources have been used.  
	
Conclusions: The employees at the case company are working towards achieving 
objectives conducted by the company and the company has a well-developed reward 
system. However, what is missing is the connection between the objectives and the 
reward to make the reward system a factor of motivation. The empirical data shows 
that the feeling kinship among the employees is the reason why they have stayed at the 
company. The kinship and the salary is also the most important factors of motivation.  
	
Keywords: reward system, reward, motivation, factors for motivation, warehouse 
employees, objectives 
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1 Inledning 
 
I studiens inledande kapitel presenteras en bakgrund till belöningssystem samt en 

kortare beskrivning av fallföretaget. Bakgrundsbeskrivningen mynnar ut i en 

problemdiskussion, vilket resulterar i en frågeställning. Även syftet för studien 

presenteras och det inledande kapitlet avslutas med en visuell presentation av studiens 

fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Dosenovic (2016) poängterar att organisationer ständigt måste arbeta för att behålla 

medarbetarnas engagemang samt deltagande i verksamheten för att lyckas överleva. 

Belöningssystem kan vara ett sätt genom vilket medarbetarna motiveras att arbeta mot 

verksamhetens mål (Arvidsson 2005). Om medarbetarna får möjligheten att arbeta mot 

tydliga mål samt blir belönade för sina insatser är de ofta nöjda med sin arbetsplats 

(Nilsson & Olve 2013). Ett omdiskuterat ämne är vilka delar som ska ingå i ett 

belöningssystem. Den del inom belöningssystemet som tenderar till att vara självklar 

men som enligt Anthony et al. (2014) ofta glöms bort som motivationsfaktor, är 

grundlön. Grundlön, liksom bonusar, klassificeras som finansiella belöningar, men ett 

belöningssystem kan även bestå av icke-finansiella belöningar. Exempel på detta är att 

ha utmanande arbetsuppgifter samt en bra arbetsmiljö (Anthony et al. 2014). 

Belöningarna kan också vara både individuellt eller kollektivt baserade (Svensson & 

Wilhemson 1988). 	

	

Att sammankoppla ett belöningssystems två mål; det ska motivera de anställda och 

samtidigt vara ekonomiskt gynnsamt för företaget, kommenterar Lusthaus (2002) som 

det svåra vid framtagandet av ett belöningssystem. För att hitta det mest fördelaktiga 

systemet krävs en förståelse för vad som motiverar de anställda (Wiley 1997). Hume 

(1995) beskriver tre olika typer av motivationsteorier; fysiologiska-, kognitiva- samt 

sociala motivationsteorier. Fysiologiska motivationsteorier bygger på antagandet att 

människan har behov som är medfödda och att dessa behöver tillgodoses. De kognitiva 

motivationsteorierna förklarar att människan reagerar på både inre samt yttre delar till 

skillnaden från de sociala motivationsteorierna som endast fokuserar på de yttre (ibid.). 	
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Anthony et al. (2014) framhåller att det inte bara räcker med att anställda arbetar 

effektivt och är inspirerade. För att en organisation ska lyckas, måste de anställda 

arbeta i linje med organisationens mål. Författarna poängterar att det kan vara svårt att 

få olika individer, nivåer samt enheter inom en organisation att arbeta mot samma mål, 

framförallt inom en större organisation. En organisations belöningssystem är därför ett 

viktigt verktyg för att föra samman individers och avdelningarnas mål med 

organisationens. Smitt et al. (2002) instämmer i att en organisations belöningssystem 

är ett sätt att skapa ett gemensamt mål, vilket är organisationens utveckling och 

framgång. De menar att om en organisations belöningssystem skickar tydliga signaler 

till de anställda om vad som belönas, kan det påverka företagets kultur genom att skapa 

eller förstärka en vi-anda i organisationen. Utöver belöningssystemet så är delade 

värderingar och en gemensam kultur andra saker som kan bidra till att alla inom en 

organisation arbetar mot samma mål, vilket även kan benämnas målkongruens 

(Anthony et al. 2014).	

	

Det företag som denna studie avser undersöka när det gäller motivation och 

belöningssystem är grossistföretaget Staples och dess lagerpersonal. Staples-

koncernen är en av de största leverantörerna av kontorsmaterial i världen. Deras slogan 

sedan 2014 lyder “Make more happen” (Staples, 2018a) och syftar till att företagets 

kunder erbjuds mer produkter, fler sätt att handla och spara samt att det ska vara enkelt 

för kunderna (Staples, 2018b).  

	

1.2 Problemdiskussion 

Diskussionerna kring huruvida belöningssystem kan användas för att förbättra 

medarbetarnas arbetsinsats har länge varit ett omdiskuterat ämne (Graves 2015). 

Belöningssystem har också under de senaste åren även blivit utsatta för hård kritik. 

Främst för att nivåerna på de finansiella bonusarna enligt många varit orimligt höga 

samt de skandaler detta har lett till. Många motståndare till belöningssystem menar till 

och med att det är de större bonusutbetalningarna som har lett till finanskriserna som 

uppstått under de senaste åren (Anthony et al. 2014). Nilsson och Olve (2013) menar 

att det finns risk att dessa uttalanden drar ner tankarna om belöningssystem överlag, 

trots att de i flera fall faktiskt gör det de är grundade för; att motivera medarbetarna till 

att arbeta mot företagets mål. Författarna menar också att det är viktigt att inte glömma 

bort att belöningssystem hos flera företag värdesätts högt av både medarbetare och 
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chefer. För att få medarbetarna motiverade är det viktigt att de själva vet vilka mål de 

arbetar mot samt att de själva inser hur olika uppnådda resultat leder till en viss 

belöning (Nilsson & Olve 2013). Det måste därmed finnas en tydlig koppling mellan 

prestationen samt belöningen för den. Graves (2015 poängterar också vikten av att 

fokusera på vägen till belöningen, arbetsprocessen, och inte bara målet, i detta fall 

själva belöningen. Om inte detta görs finns det risk att fokus endast hamnar på de 

slutprodukter som genererar bonusar, och i det långa loppet kan detta leda till att 

medarbetare slutar att utföra arbetsuppgifter som inte leder till belöning (ibid.)  

	

Forskning visar att belöningssystem kan leda till positiva resultat när det kommer till 

mängden utfört arbete. Studier gjorda på ämnet visar att medarbetare som arbetade 

under någon form av belöningssystem levererade 22% högre resultat än medarbetare 

som gjorde liknande arbete men utan någon form av ytterligare belöning för det än 

grundlön (Graves 2015). Samtidigt skriver Graves (ibid.) att det finns exempel som 

visar att belöningssystem har lett till sämre arbetsprestationer. ”.. being paid for what 

we love can make us love it less” (ibid., s.39). Arbetsinsatsen när människan gör något 

för att vi älskar det är ofta högre, än i de fall då människan endast arbetar för att man 

blir belönad för det (ibid.).	

	

Belöningssystem i relation till motivation är ett tidigare välstuderat område. Hume 

(1995), Wiley (1997) och Kanfer et al. (2017) poängterar att motivation som ämne, 

men också motivation av anställda är något som det senaste århundrandet varit av stort 

intresse för forskare. Kanfer et al. (2017) framhåller dock att de förändringar som sker 

i karaktären av arbetet och arbetskraften, har ökat behovet av ny kunskap om vad som 

skapar och upprätthåller arbetsmotivation. Även Wiley (1997) instämmer i att 

ytterligare forskning om vad som motiverar anställda till att prestera på topp behövs. 

Detta eftersom de faktorer som motiverar anställda förändras över tid och kan variera 

betydligt mellan olika grupper. Om anställda är motiverade kan de bidra betydligt till 

företagets vinst, varför det är kritiskt för en manager att kunna motivera de anställda 

(ibid.) 

	

Forskning som vi tagit del av har studerat dessa ämnen i stor utsträckning både var för 

sig och gemensamt. Graves (2015) fokuserar på hur belöningssystem kan minska 

prestationsluckor. Han poängterar vilka frågor som behöver behandlas vid utvärdering 



  
 

4 

av ett belöningssystem i en organisation och nämner då kontrollen av finansiella samt 

icke-finansiella belöningar som en av många viktiga delar. Thibault Landry et al. 

(2017) är några av de som gjort ett försök att bevisa att ett korrekt utformat 

belöningssystem motiverar anställda att arbeta mer effektivt. Genom att studera hur 

detta ser ut på olika arbetsplatser lyckades de bevisa att deras uppsatta hypotes om att 

ämnena samverkar, därmed inte ska förkastas utan accepteras. I studien gjord av 

Thibault Landry et al. (ibid.) behandlas situationen för finansrådgivare samt anställda 

inom IT-branschen. Något som båda ovan nämnda artiklar (ibid.; Graves 2015) 

poängterar är viktigt för att ett belöningssystem ska vara motiverande, är att de är 

korrekt utformade.  

 

Tidigare gjorda studier på ämnet som vi tagit del av behandlar byggbranschen, 

säljorganisationer, försäkringsbranschen och telekombranschen för att nämna några 

(Adamsson, Petersson & Andersson, 2016; Albinsson & Magnusson, 2016; Adolfsson 

& Broberg, 2016; Al Dwek & Åberg, 2015). Med stöd i ovanstående resonemang 

återfinns ett forskningsgap som behandlar belöningssystem och motivation kopplat till 

lagerpersonal. Lagerarbete anses vara ett monotont arbete (Arbetsgivare 2, 2018-04-

30), varför det skiljer sig från tidigare studerade branscher och dess yrken. Monotona 

arbeten ses av många som tråkiga och företag har ofta problem med att motivera 

nyligen anställda till att stanna länge i företaget (Mael & Jex 2015). De anställda som 

å andra sidan väljer att stanna kvar på företaget, arbetar dock ofta kvar väldigt länge 

(Min 2007). Denna studie ämnar fylla detta forskningsgap genom att utreda hur 

belöningssystem samt motivation samspelar för monotona arbeten, utifrån en 

fallstudie gjord på Staples.  

 

Ovan förda resonemang kring problematiseringen av framtagandet av ett 

belöningssystem med fokus på att det ska gynna hela företaget samt hur det bör 

sammankopplas med motivationen av anställda leder till följande frågeställning;    

	

1.3 Frågeställning 

Hur ser Staples befintliga belöningssystem ut och hur motiverar det företagets 

lagerpersonal? 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva fallföretagets, Staples, belöningssystem samt utreda 

hur de anställda upplever belöningssystemet och huruvida det motiverar dem. Om det 

empiriska materialet visar på svagheter i belöningssystemet och dess funktion som 

motivationsfaktor, presenteras förslag på förändringar. 

 

1.5 Fortsatt disposition 
 

  
 
Figur 1. Egenkomponerad modell över fortsatt disposition. 
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2 Metod 
 
Nedanstående kapitel inleds med att studiens forskningsstrategi samt 

undersökningsdesign kommenteras. Detta följs upp av motivering till val av fallföretag 

samt intervjuade respondenter. Efterföljande avsnitt kommenterar val av teoretiskt 

material samt hur insamling av empiriskt material har skett. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt som förklarar tillvägagångssättet vid tolkning av insamlat empiriskt material 

samt kommentarer kring kvalitetskriterier och de forskningsetiska överväganden som 

gjorts i studien. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för belöningssystemet som en funktion 

i ett företags styrning samt att utreda ifall det motiverar de anställda att arbeta mot 

företagets mål. Målet är att förståelsen för belöningssystemet samt kopplingen till vårt 

fallföretag ska generera nytt material i ett tidigare outforskat område, med en 

förhoppning om att det senare ska kunna appliceras även på andra områden.  

	

Enligt Holme & Solvang (1997) kan studier klassificeras som antingen kvantitativa 

eller kvalitativa. Skillnaderna kan tydliggöras dels i vilken information som samlas in 

där den tydligaste skillnaden är den som fokuserar på ifall studien fokuserar på siffror 

eller ej. När så inte är fallet kan studier klassificeras som kvalitativa. Då beskrivs de 

ha ett fokus på att få en förståelse för ett visst fenomen. I dessa studier strävar inte 

forskarna efter att testa ny information utan vill istället arbeta mot att få en förståelse 

kring valt ämne samt dess omgivning (ibid.). Grundat i detta resonemang kommer 

denna studie att inta en kvalitativ metodisk forskningsstrategi. 	

 

2.2 Undersökningsdesign 

För att lyckas uppnå tidigare beskrivet syfte med denna studie krävdes en koppling 

mellan empiri, frågeställning samt slutsats. Enligt Yin (2007) ska en 

undersökningsdesign fokusera på “vilka frågor som ska studeras, vilka data som är 

relevanta, vilka data som ska samlas in och hur resultaten ska analyseras” (ibid., s.39). 

Grundat i att denna studie önskade uppnå en ökad förståelse för belöningssystem, att 

insamling av material från olika källor var nödvändigt samt att frågeställningen berör 

hur fallföretaget har byggt upp sitt belöningssystem och om, samt varför, det motiverar 
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de anställda ansågs en fallstudie vara mest lämplig som undersökningsdesign. Inom 

ämnet företagsekonomi är det ett vanligt arbetssätt då det gör att det valda fallet, ofta 

ett område, ges möjlighet att studeras mer ingående (Bryman & Bell 2013). Målet med 

fallstudier är att de ska besvara frågor som “hur” och “varför” samt främst lägga fokus 

på aktuella händelser (Yin 2007). Den aktuella händelsen ska studeras i dess 

sammanhang och dess egenskaper anses vara av betydande vikt, varför det studeras. 

Då en fallstudie består av flera intressanta variabler innebär det att de ofta bygger på 

insamling av information från flera källor samt att ett arbete med att arbeta samman 

dessa måste ske (Yin 2007).  

	

2.3 Val av fallföretag 

Vid val av fallföretag utgick vi från ett flertal kriterier. Första kriteriet var att 

fallföretaget kunde kopplas till det identifierade forskningsgapet när det kom till 

belöningssystem som motivation för monotona arbeten. En annan viktig aspekt var att 

fallföretaget vi skulle titta på hade ett befintligt belöningssystem. Om ett 

belöningssystem inte funnits, hade vi inte kunnat besvara studiens frågeställning. 

Dessa två kriterier ledde till att valet av fallföretag föll på Staples och dess 

lagerpersonal. Ingen personlig koppling fanns till företaget men ett intresse för 

företagets verksamhet väcktes för något år sedan då ett studiebesök på deras lager i 

Växjö ägde rum. 	

	

Företaget har idag flera anläggningar, av olika karaktärer, i Sverige men 

belöningssystemet skiljer sig inte åt mellan anläggningarna utan det som skiljer är 

mellan positionerna på företaget (Arbetsgivare 2, 2018-04-30). Beskrivningen av 

belöningssystemet gäller därför på alla företagets anläggningar men då denna studie 

fokuserar på endast lagerpersonal, och dessa finns i Växjö, har analysen utgått från 

motivationen hos de som arbetar på den anläggningen. Hade storleken på studien, samt 

dess tidsram, varit större hade det varit intressant att jämföra motivationen mellan flera 

av företagets anläggningar för att eventuellt kunna belysa skillnader men detta var inte 

möjligt att genomföra med de resurser som fanns till denna studie. 	
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2.4 Urval av respondenter 

För att kunna besvara studiens frågeställning krävdes att respondenter med rätt 

kunskap identifierades, varför ett målstyrt urval först genomfördes. Ett målstyrt urval 

innebär att urvalet av respondenter sker med forskningsmålet i åtanke. Ett målstyrt 

urval kan sedan delas in i olika former, där snöbollsurval är en (Bryman & Bell 2013). 

Snöbollsurval kan också benämnas kedjeurval och innebär att forskaren tar kontakt 

med relevanta personer för undersökningen som sedan kan hänvisa till andra 

respondenter som är av intresse för studien (Bryman & Bell 2017). Vi använde oss av 

denna form av urval, då vi inte hade någon tidigare kunskap om fallföretaget. Vi 

började sökningen av respondenter på en allmän nivå, och en öppen kontakt med 

fallföretaget togs. Vid denna första kontakt presenterades grunddragen i studien och vi 

hänvisades vidare till företagets HR-avdelning, då vi efterfrågade en kontakt med 

kunskap om ett eventuellt belöningssystem. Vi fick då via telefon ett konstaterande 

om att företaget har ett belöningssystem och en kort övergripande beskrivning 

lämnades av HR-ansvarig. Denna person kommer fortsättningsvis att benämnas 

arbetsgivare 1. Vi hänvisades vidare till en anställd på anläggningen i Växjö som är 

klubbordförande för en av de tre unionerna som finns på företaget. Denna person 

kunde förklara mer ingående om företagets belöningssystem. Företaget har i nuläget 

olika typer av anställda, för vilka belöningssystemet ser något olika ut. För att kunna 

uppfylla första delen av studiens syfte behövdes information om företagets hela 

belöningssystem. Företaget valde att sammanställa information från de olika 

avdelningarna vilken vi erhöll från en av företag utvald person, tidigare nämnd 

klubbordförande. Fortsättningsvis kommer denna person att benämnas arbetsgivare 2. 

Denne hänvisade oss sedan till lagerpersonal vi kunde intervjua för att besvara studiens 

frågeställning; om medarbetarna motiveras av nuvarande belöningssystem. Dessa 

kommer fortsättningsvis att benämnas lageranställd 1-7. Kriterierna för de 

lageranställda var att de arbetade med företagets lagerverksamhet samt att de inte var 

nyanställda, utan hade arbetat på företaget under några år.  
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2.4.1 Presentation av respondenter 

Grundat i ovan nämnda kriterier för respondenterna, har nedanstående personer 

intervjuats:  
 

Anställd Arbetad tid på 

Staples 

Datum för utförd 

intervju 

Arbetsgivare 1 2 år 2018-04-23 

Arbetsgivare 2 21 år 2018-04-30 

Lagermedarbetare 1 17 år 2018-05-02 

Lagermedarbetare 2 38 år 2018-05-02 

Lagermedarbetare 3 7 år 2018-05-02 

Lagermedarbetare 4 36 år 2018-05-02 

Lagermedarbetare 5 23 år 2018-05-02 

Lagermedarbetare 6 13 år 2018-05-02 

Lagermedarbetare 7 7 år 2018-05-02 
 

2.4.1.1 Arbetsgivare 

Arbetsgivare 1 är ansvarig för Staples HR-avdelning i Norden och har arbetat där i 

nästan två år.  

	

Arbetsgivare 2 är klubbordförande för en av de tre unionerna som finns på Staples i 

dagsläget, tjänstemannasidan. Personen har arbetat på Staples sedan 1997 och har haft 

många olika positioner inom företaget. Personen har arbetat både mot försäljare samt 

kunder och utfört många typer av olika administrativa arbetsuppgifter. Personen 

började arbeta i företaget av en ren tillfällighet. Det började som ett extraarbete under 

studietiden men fortsatte även efter det och blev då en heltidstjänst. Tryggheten det 

medför att ha arbetat på samma företag en längre tid, när det kommer till exempelvis 

uppsägningstid, är en viktig aspekt till varför personen fortfarande arbetar kvar.  
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2.4.1.2 Anställda 

Samtliga anställda som intervjuats arbetar i nuläget på Staples lager i Växjö. De har 

olika positioner samt arbetsuppgifter men de dagliga arbetsuppgifterna kopplas till 

lagerverksamheten. 

	

Lageranställd 1 är arbetsledare på lagret i Växjö och har arbetat 17 år på Staples. Det 

var en ren tillfällighet att personen började arbeta just på Staples, men är fortfarande 

nöjd med beslutet att göra det. 	

Lageranställd 2 är plockare på lagret och har arbetat på företaget i 38 år. Personen 

började arbeta på Staples när denne flyttade hit. Det var första jobbet som personen 

fick och har valt att inte söka sig vidare. 	

Lageranställd 3 är ansvarig för att hantera varornas lagerplacering och har arbetat på 

företaget i 7 år. Efter avslutad utbildning hittade personen denna tjänst och 

anledningen till att personen sökte tjänsten var att den verkade väldigt intressant. 	

Lageranställd 4 är ansvarig för lagrets samtliga datasystem och har arbetat på företaget 

i 36 år. Det var en ren tillfällighet att personen började arbeta på Staples. Kollegorna 

är en stor anledning till varför personen arbetat kvar så länge. 	

Lageranställd 5 är plockare på lagret och har arbetat på företaget i 23 år. Personen 

valde att söka arbete på Staples då företaget ur dennes synvinkel alltid varit väldigt 

intressant. 	

Lageranställd 6 är reklamationsansvarig samt ansvarig för alla nya artiklar som tas in 

i sortimentet. Personen har arbetat på Staples i 13 år. Personen blev rekommenderad 

att söka ett jobb på Staples efter gymnasiet och har sedan blivit kvar. 	

Lageranställd 7 är plockare på lagret och har arbetat där i 7 år. Personens anställning 

startade med ett sommarjobb och fick efter några år ett erbjudande om en heltidstjänst. 

Personen har utbildning för annat yrke men har valt att inte fortsätta med det.  

	

2.5 Val av teoretisk referensram 

Teoretiskt material har inhämtats från både litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Litteraturkällorna har gett oss en teoretisk grund till ämnet, vilken sedan har utvecklats 

med hjälp av information som inhämtats från de vetenskapliga artiklarna. Här var 

fokus att få mer konkret information om hur belöningssystem samt motivation används 

i företag idag. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har Linnéuniversitetets 

sökbas, OneSearch, använts. Sökorden har endast varit på engelska och de vi använde 
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oss av var följande; reward systems, motivation, incentives, intrinsic and extrinsic 

motivation, warehouse. 	

	

Även för att hitta litterära källor har Linnéuniversitetets sökbas använts men även 

personalen på biblioteket har varit till god hjälp för att hitta användbara teoretiska 

källor. De svenska sökorden till dessa källor har varit följande; belöningssystem, 

motivation, prestationsmått, bonusar. Även engelska sökord har använts och de har 

varit följande; rewards, motivation, incentives.  

	

En begränsning i den teoretiska referensramen har varit nödvändig då motivation som 

tidigare nämnt är ett välstuderat ämne där det finns flertalet teorier och i teorikapitlet 

presenteras de tre mest omnämnda Även ett fjärde sätt att se på motivation beskrivs. 

Dessa fyra beskrivningar av motivation krävdes i studiens teoriavsnittet för att ge 

läsaren en insikt i uppbyggnaden av ämnet samt en förståelse för hur de olika delarna 

hänger ihop samt kan betraktas. Vissa teorier krävde en mer grundläggande 

beskrivning än andra, varför de fyra beskrivningar fått olika stor del i teoriavsnittet.  

	

2.6 Insamling av empiriskt material 

2.6.1 Intervjuer 
Studiens empiriska material har främst samlats in genom intervjuer på fallföretaget. 

När forskaren själv samlar in empiriskt material benämns det primärdata (Bryman & 

Bell 2013). Fördelen med primärdata är att forskaren är bekant med den data som 

samlats in samt dess kvalitet (ibid.). För att lyckas besvara frågeställningen i denna 

studie var det nödvändigt att inhämta material från källor med god kunskap i ämnet 

varför intervjuer användes. Intervjuer består av att en eller flera personer ställer i 

förväg mer eller mindre planerade frågor till en eller flera personer (Kylén 2004). 

Respondenterna blir utvalda efter att de besitter specifik kunskap inom ämnet som 

behandlas. Några viktiga felkällor att ta hänsyn till i ett intervjuarbete enligt Bryman 

och Bell (2013) är frågor som är oklart formulerade, tonfallet hos den som intervjuar 

när frågan ställs, att respondenten missförstår en fråga eller minns fel vid svar, att 

svaren registreras felaktigt av intervjuaren men också hur svaren sammanställs samt 

analyseras. 
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Vi har i denna studie använt oss av semi-strukturerade intervjuer. Bryman och Bell 

(2013) beskriver semi-strukturerade intervjuer som en typ av intervjuer. Vid semi-

strukturerade intervjuer finns det en i förväg bestämd ämneslista som visar de ämnen 

som kommer att behandlas. Den behöver dock inte följas till punkt och pricka av 

intervjuaren utan ordningen kan ändras under samtalets gång, då följdfrågor kan 

behöva ställas (ibid.). Enligt Merriam, (1994) passar semi-strukturerade alternativt 

ostrukturerade intervjuer bäst vid fallstudier då det krävs djupare svar, samt att 

intervjuare ofta behöver ställa följdfrågor till respondenten. För denna studie var det 

viktigt att respondenterna gavs möjlighet att prata fritt så att vi inte gick miste om 

någon kommentar eller kunskap men samtidigt krävdes det att vissa specifika ämnen 

behandlades, varför en ämneslista var nödvändig. Det krävdes att vi som intervjuare 

hade en öppenhet samt var lyhörda för respondenterna för att inte missa information. 

Möjligheten till följdfrågor var också viktig, om exempelvis mer information om något 

önskades. Teman som behandlades under intervjuerna var vad som motiverade de 

anställda, hur de gjordes medvetna om att de utfört ett bra arbete, hur de ville få 

uppskattning för detta och hur de såg på företagets befintliga belöningssystem. 

 

Intervjuerna har spelats in, vilket möjliggjorde att vi kunnat gå tillbaka till materialet 

flertalet gånger för att säkerställa att vi uppfattat respondenterna korrekt. Under själva 

intervjuer delades arbetet upp, där en av oss hade fokus på respondenten medan den 

andra antecknade. Detta för att inte gå miste varken om visuella uttryck från 

respondenten eller ordval denne använde. Då studiens tidsram inte tillät att 

intervjuerna transkriberades sammanställdes istället det empiriska materialet. Vid de 

där vi ansåg att specifika uttalanden från respondenterna var av betydelse har dessa 

citerats i studien.  

	

2.6.2 Dokument 
De dokument som använts i studien är årsredovisningar från fallföretaget samt interna 

dokument de använder, exempelvis deras ”Pay and performance-modell”, vilken 

beskrivs mer ingående i empirikapitlet. Sådant material benämns sekundärdata. 

Sekundärdata innebär data som har samlats in av en annan forskare i ett syfte som inte 

behöver vara detsamma som i nuvarande forskning där det ska användas (Bryman & 

Bell 2013). Fördelarna med att använda sig av sekundärdata är att det oftast genererar 

lägre kostnader samt sparar tid då insamling av data kan vara tidskrävande (ibid.).  
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2.7 Källkritik 

Vi har genom hela arbetet med studien arbetat källkritiskt. Källkritik innebär att utreda 

om det som läses är sant eller ej.  Arbetet med källkritik sker genom att ett antal 

metodregler efterföljs (Thurén 2013). Dessa källkritiska metodregler är äkhet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet (ibid.). Förutom att ta hänsyn till dessa 

principer poängterar Thurén (ibid.) vikten av att skilja mellan ”berättelsen om något 

och kvarlevor eller lämningar av något” (ibid., s.4). Äkthet innebär att källan ska visa 

vad den avser att visa. Tidssambandet fokserar på tiden från en händelse till att 

skildringen av den kommenteras. Desto längre tid, desto större anledning att ifrågasätta 

källan. Den tredje metodregeln fokuserar på att källan ska vara oberoende, och därmed 

inte vara påverkad av något. Sista regeln som författaren nämner, 

tendensfrihet, innebär att källan inte medvetet ska återberätta en osann bild av 

verkligheten (ibid.).  

	

Dessa principer har efterlevts genom att samtlig litteratur som använts i denna studie 

har varit skriven av författare med god kunskap i ämnet. I den mån det varit möjligt 

har vi använt oss utav källor skrivna i närtid. Vi har använt oss av flertalet olika källor 

som behandlat samma ämne, för att utesluta att källan varit påverkad av egna intressen. 

Detta har även varit ett sätt för oss att säkerställa att någon källa inte återberättat en 

osann bild av verkligheten. 	

	

2.8 Tolkning av data 

För att lyckas sammanställa vårt insamlade empiriska material användes Alvehus 

(2013) trestegsmodell; sortera, reducera samt argumentera. I det första steget 

tematiserades materialet, främst efter kategorierna motivation samt belöning, då detta 

kan kopplas till syftet med studien. Det är något som Alvehus (ibid.) lyfter fram som 

en viktig del. I det andra steget, reduceringen, valdes väsentligt material ut. De delar 

som inte ansågs viktiga för studien fick mindre plats, medan mer fokus lades på de mer 

väsentliga delarna. Precis som Alvehus (ibid.) beskriver leds även denna process av 

studiens frågeställning samt syfte. Vid arbetet med reduceringen hade vi risken som 

Alvehus (ibid.) tar upp, att för mycket material arbetas bort, i åtanke och var därför 

inte för snabba med att döma ut insamlat material. I sista steget, argumenteringen, var 

vårt mål att koppla samman teori och empiri för att på så sätt lyckas besvara studiens 
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frågeställning. Alvehus (ibid.) poängterar att analyserna kan se något olika ut beroende 

på vad syftet med studien är. Exempelvis om syftet är begreppsutveckling måste 

begreppet kunna återspeglas i både teori samt empiri. Han poängterar vikten av att 

analysen stödjer slutsatsen.  

 

2.9 Kvalitetskriterier 

Vid bedömning av en kvalitativ undersökningsdesign beskriver Yin (2007) fyra 

stycken kvalitetskriterier; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt 

reliabilitet. För att säkra en hög undersökningskvalitet på denna studie har alla ovan 

nämnda kvalitetsmått tagits i beaktning.	

	

Begreppsvaliditet handlar om att de operationella måtten för begrepp som studeras är 

utformade korrekt (Yin 2007). Detta är av stor vikt eftersom det gör det möjligt för 

läsaren att avgöra om måtten verkligen beskriver det de avser att göra eller om 

forskaren grundat dessa på sina egna intryck. För att öka begreppsvaliditeten i denna 

studie har vi i enlighet med Yin (ibid.) använt oss av flera källor vid insamlingen av 

empiriskt data. Detta genom att intervjua olika individer på Staples anläggning i Växjö. 

Studien har även under ett flertal tillfällen blivit granskad av opponenter i syftet att 

förbättra dess kvalitet. Detta faller in under ett annat av Yins (ibid.) förslag till sätt att 

öka forskningens begreppsvaliditet, nämligen att låta nyckelinformanter granska 

utkast av studien. Författaren (ibid.) poängterar att det inte enbart är kollegor som ska 

läsa igenom studien utan även deltagare i studien. Vi har låtit respondenterna ta del av 

våra sammanställningar från intervjuerna för att säkerställa att vi uppfattat deras 

uttalanden på ett korrekt sätt. 

	

Den interna validiteten i denna studie säkerställdes genom att fler än en teoretisk källa 

som berörde samma ämne användes. Intern validitet är enligt Yin (2007) den typ av 

validitet med främst betydelse vid kausala eller förklarande undersökningar, där man 

vill visa att en händelse påverkar en annan. Yins (2007) råd för att hantera frågan om 

intern validitet är att beakta samt kommentera rivaliserande förklaringar och 

möjligheter till slutsatsen.  

	

Enligt Yin (2007) behandlar kvalitetskriteriet extern validitet problemet huruvida 

resultatet från fallstudien kan generaliseras. Syftet med studien var att beskriva hur ett 
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belöningssystem är utformat samt hur det motiverar de anställda att arbeta mot 

företagets mål. Detta möjliggjordes genom att använda ett fallföretag, vilket i sig inte 

minimerar överförbarheten i studien. Kopplingen mellan uppbyggnaden av ett 

belöningssystem på ett företag samt om det motiverar de anställda är inte strikt kopplat 

till fallföretaget i denna studie, utan kan överföras till situationer med liknande 

förutsättningar, vilket säkerställer den externa validiteten.  

	

Även en hög reliabilitet i studien var önskvärd. Arbetet med att uppnå detta gjordes 

genom att noggrann dokumentation genomfördes under hela processen. När det kom 

till det empiriska materialet genomfördes även respondentvalidering. Det innebar att 

sammanställt intervjumaterial skickades till respondenterna för att säkerställa att 

svaren uppfattats korrekt. Detta steg var av betydande vikt, då tidsramen för studien 

inte tillät transkribering av intervjuerna, utan att de istället sammanställdes. Både 

dokumentationen samt respondentvalideringen är delar som bidrar till att studien håller 

en en hög reliabilitet. Reliabilitet fokuserar enligt Yin (2007) på att det ska vara möjligt 

för en forskare som genomför en studie med samma tillvägagångssätt som använts till 

en tidigare studie ska komma fram till samma resultat. Om noggrann dokumentation 

förs under alla faser i undersökningsprocessen så görs det möjligt för andra forskare 

att upprepa studien och på så sätt hantera detta krav. Syftet med reliabilitet är att 

undersökningar ska innehålla så lite fel som möjligt (ibid.). 	

 

2.10 Forskningsetiska aspekter 

Till varje samhällsforskning måste forskaren vara medveten om det ansvar denne har 

för alla de medverkande (Holme 1997). Vetenskapsrådet har presenterat fyra 

forskningsetiska aspekter för samhällsvetenskaplig forskning, vilka presenteras nedan 

(Patel & Davidsson 2011).  	

	

För att följa det första av dessa forskningsetiska principer, informationskravet, 

informerades de medverkande i studien om syftet med den. Informationskravet innebär 

att de ansvariga för forskningen informerar de medverkande om varför studien 

genomförs, vilket enligt Bryman och Bell (2013), är av betydande vikt.	
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Ingen utan samtycke till deltagande i denna studien har intervjuats. Bryman & Bell 

(2013) poängterar att de medverkande alltid själva måste få avgöra om de önskar 

deltaga i studien eller ej och de ska själva, när som helst under arbetets gång, kunna 

välja att lämna åtagandet. Detta benämner de samtyckeskravet. 	

	

Konfidentialitetskravet är den tredje forskningsetiska aspekt som vetenskapsrådet 

(Patel & Davidsson 2011) arbetat fram. Detta innebär att personuppgifter om de 

medverkande i studien alltid ska behandlas konfidentiellt. Ingen information ska 

lämnas ut till obehöriga och det ska inte vara möjligt att urskilja vem respondenterna 

är vid läsning av studien (ibid.). I denna studie har alla personuppgifter om 

respondenterna hanterats konfidentiellt, i de fall detta önskats och personuppgifter har 

inte lämnats ut. Alla respondenter i denna studie har erbjudits anonymitet och då det 

var deras önskan har därför inga namn eller annan information som skulle kunna bidra 

till identifiering, omnämnts. Däremot tillåter fallföretaget att vi använder deras namn. 	

	

Insamlad personlig information om respondenterna har endast använts för studiens 

syfte, vilket gör att nyttjandekravet i studien efterlevs. Nyttjandekravet innebär just att 

personlig information används i rätt syfte (Patel & Davidsson 2011). 	

	

Bryman och Bell (2013) väljer att nämna ytterligare en forskningsetisk princip, falska 

förespeglingar. Innebörden av detta är att ansvarig för studien inte får lämna ut falsk 

information om sin forskningsstudie. För att möjliggöra trovärdigt arbete genom hela 

studien har inga falska förespeglingar skett, utan endast sanningsenlig information har 

lämnats ut. 
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2.11 Sammanställning av metodkapitel 
 

 
Figur 2. Egenkomponerad modell över sammanställning av metodkapitel. 
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3 Teori 
 
I nedanstående kapitel presenteras de teoretiska områdena för studien. Dessa avsnitt 

är belöningssystem under vilket prestationsmätning även presenteras samt motivation. 

Områdena behandlas för att ge den teoretiska grund som krävs för att lyckas besvara 

studiens frågeställning.  

 
3.1 Belöningssystem 

3.1.1 Bakgrund till belöningssystem 

En definition av ekonomistyrning lyder;  

“Avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att 

nå vissa ekonomiska mål” (Nationalencyklopedin, 2018) .	

	

Detta uppnås genom att företag använder sig av olika styrmedel som bland annat 

påverkar anställda att arbeta mot och i enlighet med företagets mål (Ax et al. 2009; 

Anthony et al. 2014). Ax et al. (2009) beskriver en övergripande indelning av 

styrmedlen; formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad 

styrning. Under vilken av dessa tre indelningar som ett specifikt styrmedel 

klassificeras är beroende av dess karaktär. De formella styrmedlen är av 

metodkaraktär, vilket fokuserar på tillvägagångssättet, och det är dessa som vanligtvis 

förknippas med ekonomistyrning, såsom budgetering och produktkalkylering. 

Styrmedel inom klassificeringen mindre formaliserade styrmedel karakteriseras av att 

de är av mjukare karaktär. Exempel kan vara att anställda får lära sig nya, alternativt 

förbättra, de arbetsuppgifter de har samt att de får inflytande och möjlighet att påverka 

sitt arbete. De styrmedel som går under klassificeringen organisationsstruktur berör 

bland annat aspekter som ansvar och befogenheter, verksamhetens utformning samt 

belöningar och personalstruktur. Slutsatsen av detta är att belöningssystem är ett 

styrmedel med mål att påverka de anställda att arbeta i riktning mot företagets uppsatta 

mål (ibid.). 

	

3.1.2 Belöningssystemets syfte 

”The role of compensation is to provide individuals with rewards they value when 

their behaviour promotes the organization’s objectives” (Kaplan & Atkinsson 1998, 

s.673). 
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Ett belöningssystems funktion är, som citatet ovan betonar, att ge anställda önskvärda 

belöningar när de arbetat i enlighet med företagets mål. Svensson och Wilhemson 

(1988) anser att alla organisationer, medvetet eller omedvetet, har ett belöningssystem. 

Med omedvetet menar författarna att människor klassificerar vad som ingår i ett 

belöningssystem olika. Vissa anser exempelvis att lön är något självklart och inte ses 

som en belöning. Enligt författarna växer ett belöningssystem fram allt eftersom och 

bygger på tradition, varför det kan ses som en del av organisationskulturen (ibid.). 

Smitt et al. (2002) anser att belöningssystemet måste utgöra en del av kulturen i 

organisationen, eftersom systemet är ett viktigt verktyg för att skapa eller förstärka vi-

känslan inom organisationen. 	

	

Ett belöningssystem kan ha ett eller flera syften. Två syften med ett belöningssystem 

är att attrahera ny personal samt lyckas behålla de nuvarande anställda (Svensson och 

Wilhemson 1988; Anthony et al. 2014). Arbetsmarknaden karaktäriseras enligt Chen 

och Hsieh (2006) som ett “war of talent” (ibid., s.64). Det innebär att företag, oavsett 

bransch, har svårigheter med att både rekrytera samt lyckas behålla anställda, vilket 

gör att de måste arbeta aktivt med båda dessa områden. Genom att erbjuda högre lön 

och finansiella bonusar baserade på exempelvis företagets prestationer kan ett företag 

framstå som en mer attraktiv arbetsgivare än sina konkurrenter (Anthony et al. 2014). 

Något som Anthony et al. (ibid.) inte anser tillägnas tillräckligt stort fokus är att verka 

för att behålla kompetent personal. Att anställa och träna upp ny personal är ofta 

kostsamt för företag och därför anser författarna att det på lång sikt är viktigt att 

belöningssystemet bidrar till att personalen stannar i företaget under en längre tid. 

Belöningar som bidrar till bibehållandet av kompetent personal är inte bara 

kompensation utan även bra arbetsmiljö och intressanta arbetsuppgifter (ibid.).	

	

Ytterligare ett syfte med ett belöningssystem är att det ska motivera och uppmuntra 

anställda att arbeta för företaget genom att vara kreativa och inspireras (Anthony et al. 

2014). Det ska också belöna goda prestationer (Svensson & Wilhemson 1988). 
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3.1.3 Olika typer av belöningar 

 
Figur 3. Egenkomponerad modell över ett belöningssystems uppdelning 
 

Belöningssystem har länge använts för att motivera anställda men vad som 

klassificeras som belöningar skiljer sig åt mellan olika källor (Graves 2015; Svensson 

& Wilhelmsson 1988). Svensson och Wilhelmson (1988) poängterar mångfalden i 

belöningssystem genom att nämna olika alternativ till vad som kan ingå. Resor utöver 

arbetet, lunchkuponger, friskvård, provision utöver grundlön, milersättning, kurser, 

vinstandelar, befordran, titlar och större personlig frihet är bara några exempel. En 

vanlig uppdelning som görs när det kommer till belöningar är  att skilja på icke-

finansiella och finansiella belöningar (Anthony et al. 2014). Dessa kan ha flera olika 

benämningar, där ett andra exempel är sociala samt ekonomiska belöningar (Svensson 

& Wilhelmsson 1988). I denna studie kommer första benämningen, icke-finansiella 

samt finansiella, att användas, då vi uppfattar att den är tydligast. Vidare kan de icke-

finansiella belöningarna delas upp i immateriella samt materiella belöningar (ibid.). 

Viktigt är att inte förväxla vad själva belöningen är med vad målen som leder till 

belöningen mäts i. Exempelvis kan ett mål mätas i finansiella termer men belöningen 

kan vara av icke-finansiell karaktär (Anthony et al. 2014). Att avgöra när det lämpar 

sig bäst att använda icke-finansiella samt finansiella belöningar kan vara svårt. Det 

finns inga generella riktlinjer som kan användas vid val av belöning utan det är viktigt 

att anpassa varje belöning efter sammanhanget (Svensson & Wilhelmson 1988). 

Författarna (ibid.)  poängterar dock vikten av att arbeta med båda typerna.  
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3.1.3.1 Icke-finansiella belöningar 

De anställdas motivationen växer inte fram genom endast finansiella belöningar. Att 

exempelvis känna att ens arbete är viktigt, att få feedback på utfört arbete samt att få 

gratis kaffe är andra saker som leder till ökad motivation hos den anställde (Svensson 

& Wilhelmson 1988). Visa forskare menar till och med att de icke-finansiella 

belöningarna är viktigare än de av finansiell karaktär (Anthony et al. 2014). De  icke-

finansiella belöningarna baseras ofta på arbete som är utfört under en kortare tidsperiod 

än vad de finansiella belöningarna är grundade på. Som kommenterats tidigare kan de 

icke-finansiella belöningarna delas upp i immateriella och materiella belöningar. 

Främsta skillnaden på dessa är att de materiella belöningarna oftare kan kopplas till en 

kostnad för företaget men inte innebär en belöning av finansiell karaktär för den 

anställde. Ofta benämns dessa förmåner, men klassificeras ändå som en del av ett 

företags belöningssystem (Svensson & Wilhelmson 1988).  

 

De immateriella belöningarna är ofta starkt kopplade till vad den anställde kommer i 

kontakt med dagligen i sitt arbete, exempelvis personer och arbetsmiljön (Svensson & 

Wilhelmson 1988). Anthony et al. (2014) väljer att förklara detta fenomen genom att 

använda sig av fyra ord; intressant, utmanande, betydelsefullt och gemenskap. De fyra 

orden kan ses som motivationsfaktorer, där tillfredsställelsen av att uppnå detta blir en 

form av belöning. De menar att anställda ofta har intressen utanför arbetet, men vad 

händer om arbetet kan kopplas samman med de anställdas intresse? Enligt författarna 

skulle detta leda till en högre motivation. Utmaningar är även det något som anställda 

ofta letar efter utanför sin arbetsplats och författarna menar att anställda kan motiveras 

av att möta utmaningar i sitt arbete. Detta då känslan av att lyckas på jobbet kan vara 

lika tillfredsställande som att vinna ett maraton. Tredje ordet de använder är 

betydelsefullt. Att hitta en mening i något, som exempelvis religion eller politik, är 

något som författarna menar även kan hittas i arbetet och därmed leda till en högre 

motivation. Sist ut kommenterar författarna att känslan av att tillhöra en gemenskap 

kan vara både motiverande och belönande. Ytterligare exempel på immateriella 

belöningar är möjligheten att få feedback på sitt arbete, både positiv och negativ och 

att den anställde själv får bestämma till viss mån över sin arbetssituation (ibid.).  
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3.1.3.2 Materiella belöningar 

Som beskrivits tidigare medför de materiella icke-finansiella belöningarna ofta en 

kostnad för företaget, men denna kan inte kopplas till en belöning av monetär karaktär 

för de anställda. De benämns ofta som förmåner, men ingår i ett företagets 

belöningssystem. Exempel på materiella icke-finansiella belöningar är utbildningar, 

en god fysisk arbetsmiljö, studiebesök, restaurangbesök, gratis kaffe och 

personalfester (Svensson & Wilhelmsson 1988).  

 

3.1.3.3 Finansiella belöningar 

Finansiella belöningar är det de flesta tänker på när det kommer till belöningssystem 

(Anthony et al. 2014). Det finns många studier som visar att det motiverar anställda, 

men det finns också ett antal som visar att de inte alltid leder till önskvärt utfall 

(Carpenter & Dolika 2017). I denna studie kommer några av de vanligaste formerna 

av finansiella belöningarna, grundlön, bonusar och optionsprogram, att behandlas.	

	

Grundlön är den del av ett belöningssystem som många inte räknar in här men som 

samtidigt är en av de viktigaste grundstenarna. Om grundlönen håller en nivå som den 

anställde känner sig nöjd med motiverar det denne att arbeta mer produktivt. Däremot 

om den anställde inte anser att grundlönen ligger på en tillfredsställande nivå kan det 

leda till negativa konsekvenser för dennes motivation. Vanligtvis sätts grundlönen för 

ett års tid och inför varje ny period ses nivån oftast över samt leder eventuellt till en 

förändring. Även nivån på dessa löneförändringar kan påverka den anställdes 

motivation. En löneförändring som den anställde känner sig nöjd med höjer troligtvis 

motivationen medan en som inte gör den anställde nöjd troligtvis har motsatt effekt på 

motivationen (Anthony et al. 2014). 	

	

Bonusar är den del av belöningssystem som får mest uppmärksamhet (Anthony et al. 

2014; Nilsson & Olve 2013). I Sverige har dessa hållit en relativt låg nivå, jämfört med 

vissa andra länder, men även i Sverige har de under de senaste åren stigit. Idag är det 

inte ovanligt att en monetär utbetalning uppgår till 75% av grundlönen. Denna siffra 

varierar dock mellan olika situationer och egentligen är inte siffran det viktiga, utan 

att den anställde känner att storleken på belöningen motiverar denne till att arbeta mot 

uppsatta mål. Självklart vill inte heller organisationen betala ut för hög summa 

(Nilsson & Olve 2013).  Bonusar kan delas upp på kort- samt långsiktiga och dessa 
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kan sedan utformas på en mängd olika sätt. Om de är kort- eller långsiktiga kopplas 

till hur länge de anställda arbetar för att uppnå sitt mål. Belöningarna av kortsiktig 

karaktär beräknas ofta som en procentuell del av vinsten. Nackdelen med denna 

beräkning är att företaget tvingas betala ut bonusar även när det går sämre, varför 

många istället väljer att använda sig av en procentuell del av vinst per aktie. 

Beräkningen av de belöningarna med kortsiktig karaktär görs vanligtvis årsvis, men 

däremot sker utbetalningen av belöningen sedan ofta under en längre period, 

exempelvis en femårsperiod (Anthony et al. 2014). Genom att behålla detta 

uträknings- samt utbetalningssätt även för efterföljande år ges belöningarna ett längre 

tidsperspektiv. I vissa företag får inte de ansvariga sina utbetalningar ifall de slutar i 

företaget innan de har betalats ut. Detta görs för att inte managers ska jobba in en stor 

bonus under ett år, ta den utbetalningen och sedan lämna företaget och gå vidare till 

nästa (ibid.).  

	

Optionsprogram är en annan typ av finansiell belöning. Ett optionsprogram innebär att 

den anställde får chans att köpa optioner i bolaget till ett i förväg förutbestämt pris vid 

en i förväg bestämd tidpunkt, eller efter denna. Den främsta fördelen med ett 

optionsprogram är att det leder till att managers fokuserar både på företagets kort- samt 

långsiktiga prestationer (Anthony et al. 2014).  

 

3.1.4 Individuella samt kollektiva belöningar 

Shields (2007) föreslår att belöningssystem delas upp efter vem de är ämnade för. 

Författaren gör då en uppdelning av systemen i tre grupper där han skiljer på 

individuella belöningar, gruppbelöningar samt kollektiva belöningar. 	

	

De individuella belöningarna baseras på antingen en individs resultat eller dennes 

beteende. Det kan också i vissa fall vara en blandning av ovan nämnda två. Dessa 

baseras ofta på arbete utfört under en något kortare tidsperiod, som sällan överstiger 

ett år. Därför kallas de ofta ”short-term incentives”. Dessa belöningar kan vara både 

av finansiell samt icke-finansiell karaktär (Shields 2007). 	

	

Gruppbelöningarna är belöningar för en större eller mindre grupp i företaget. Ofta 

baseras dessa på prestationer utförda under en tidsperiod på en månad upp till ett år. 
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Dessa belöningar kan vara både av finansiell samt icke-finansiell karaktär  (Shields 

2007).	

	

Vid kollektiva belöningar belönas hela företagets personalstyrka. När resultaten mäts 

i finansiella termer belönas också ofta personalen på detta sätt. Dessa mäts oftast under 

en kortare tidsperiod. I de fall där företagets resultat mäts i aktiens marknadspris eller 

utdelning belönas också ofta personalen på detta sätt. Här har belöningarna ett mer 

långsiktigt fokus än de som gäller för de individuella belöningarna samt 

gruppbelöningarna (Shields 2007).  

 

3.1.5 Risker med ett belöningssystem 

Kohns (refererad i Shields 2007) nämner sex risker med ett belöningssystem. Först ut 

kommenteras att vetskapen om att utförandet av en viss arbetsuppgift kommer att 

generera en belöning riskerar att anställda förlorar intresset för uppgiften. I vissa fall 

kan också vetskapen om att en arbetsuppgift kommer att generera en bonus göra att 

den ifrågasätts. Kohns (ibid.) menar att detta beror på att den enda riktiga motivationen 

kommer från en inre motivation, vilket beskrivs i avsnitt 3.3.1, hos de anställda. Graves 

(2015) är en annan författare som instämmer i detta. Som nämnts i studiens 

inledningskapitel uttalar han sig om att belöningar kan resultera i att vi tappar intresset 

för något vi älskar om vi betalas för att utföra det. I hans studie återfinns även statistik 

som bekräftar hans uttalande (ibid.). 	

	

Att anställda fokuserar endast på den arbetsuppgift som genererar en belöning är en 

annan risk som nämns (Shields 2007). Shields (ibid.) väljer även att jämställa belöning 

och bestraffning när det kommer till manipulering. Han menar att det finns en risk att 

belöningar manipulerar beteende, på liknande sätt som bestraffningar gör. Det finns 

också en risk i att endast använda sig av individuella belöningar, då detta kan leda till 

att gruppens arbete hamnar i andra hand och att gruppdynamiken försämras. För 

företag som använder sig av belöningssystem är det viktigt att inte managers förlitar 

sig för mycket på dessa, utan använder systemen som det komplement de ska vara till 

exempelvis medarbetarutveckling. Införandet av ett belöningssystem gör inte att 

managers kan utelämna detta från sina arbetsuppgifter (ibid.). Graves (2015) 

instämmer i denna risk och förklarar att det är viktigt att belöningssystem inte används 

för att täcka större brister i ett företags kultur. Sist ut nämner Shields (2007) att 
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belöningar riskerar att minimera anställdas kreativitet, och att för stort fokus istället 

hamnar på det förväntade beteendet som kommer att belönas.	

	

En risk som Graves (2015) avslutar med att nämna, som kan vara värt för företag att 

fundera över innan införandet av belöningssystem, är hur de anställda skulle reagera 

om belöningssystemet senare plockas bort. Efter en tid med belöningssystem i 

verksamheter ser många anställda det som en rättighet, vilket gör att ett borttagande 

kan leda till låg arbetsmoral samt missnöje hos de anställda (ibid.). Likaså om 

belöningen ett år uteblir för att företagets resultat varit sämre än tidigare år (Nilsson & 

Olve 2013). När företaget går bra uppstår sällan problem eller diskussioner utan dessa 

startar först vid sämre resultat. En bonusutbetalning ifrågasätts först det året den inte 

betalas ut, det vill säga det året det går mindre bra för företaget. Detta är en viktig 

aspekt för företag att fundera på redan vid framtagandet av ett system. Tydligare fokus 

på vissa mål under kortare tidsperioder kan vara ett sätt att lösa så att inte liknande 

problem uppstår (ibid.). 	

	

Nilsson och Olve (2013) beskriver riskerna med ett belöningssystem grundat i om det 

inte är motiverande. Först och främst måste en medarbetare värdera belöningen de 

eventuellt kan uppnå högt, de måste själva anse att målen för att nå belöningen 

fokuserar på dennes vardagliga arbetsuppgifter, de måste känna att målen är möjliga 

att uppnå samt förstå varför en belöning genereras. Om företaget inte lyckas generera 

detta så anses inte belöningssystemet motivera medarbetarna, varför riskerna uppstår. 

En risk som författarna poängterar när dessa delar inte uppfylls är att medarbetarna 

blir mindre produktiva då de inte anser att belöningen är intressant. Om medarbetarna 

anser att målen är omöjliga att uppnå kan fokus istället hamna på att hitta orsaker till 

felaktig mätning (ibid.).    	

	

Kritiken mot finansiella belöningar som kopplas till medarbetarnas prestationer har 

ofta varit hård. Motståndarna mot detta menar att det finns en risk i att koppla ihop 

arbetssätt med fel belöning. I de fall där ett kreativt arbete eftersträvas kan belöningar 

leda till att medarbetarna känner sig stressade och inte når upp till sin fulla potential. 

Fokuset hamnar på belöningen och inte på själva arbetet som ska utföras (Nilsson & 

Olve 2013). 	
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En av riskerna med belöningssystem som Nilsson och Olve (2013) presenterar kan 

kopplas till teorin om inre och yttre belöningar, vilket benämns i avsnitt 3.3.1. 

Medarbetare kan uppleva att en belöning införs för att de ansvariga vill ha kontroll 

över de anställda vilket gör att medarbetarna känner att de ansvariga inte har något 

förtroende för dem (ibid.).  	

 

3.2 Prestationsmätning samt bedömning av anställda 
Ett korrekt utformat belöningssystem motiverar medarbetare till att arbeta mot 

uppsatta mål och dessa mål leder till ökat värde för företaget. För att belöningen ska 

lyckas uppnå det den är avsedd att göra, att vara motiverande, är det viktigt att den inte 

endast fokuserar på en del av prestationen, utan att det ser till helheten. Detta är endast 

möjligt om medarbetarnas prestationer bedöms utan påverkan från faktorer som de inte 

själva styr över samt om både lång- och kortsiktiga effekter av arbetet granskas. Vid 

bedömning av prestationer är det viktigt att titta på den anställdes position på företaget, 

samt arbetsuppgifterna den anställde har. Exempelvis när det kommer till en vd vars 

arbetsuppgifter bland annat är att arbeta fram styrsystem för att nå ägarnas mål bör 

dennes belöningssystem kopplas till just ägarnas mål, medans detta för andra anställda 

troligtvis inte är rätt bedömning (Nilsson & Olve 2013). Nilsson och Olve (ibid.) tar 

upp fyra olika sätt för bedömningen av prestationer. Prestationsbedömningen kan vara 

kopplad till marknaden, exempelvis genom aktiekursens utveckling, den kan baseras 

på den finansiella avkastningen genom exempelvis ett räntabilitetsmått, men den kan 

också grundas på enskilda aspekter eller vara subjektiv. De subjektiva bedömningarna 

är vanligare i företag där det är svårare att endast titta på en medarbetares prestationer, 

där dessa ofta är starkt kopplade till andra medarbetare och kanske andra avdelningar 

på företaget. I sådana företag är det vanligt att lönesättande chef tar fram 

nyckelindikatorer som blir basen för bedömning av nivån på belöningen som varje 

enskild medarbetare får. Att ha rätt nivå på målen är också viktigt. Även överprestation 

och dess bonusar har varit ett omdiskuterat ämne. När detta leder till att ett mål lyckas 

överträffas stort är det troligtvis fel på uppsatt mål eller något oförutsett som har 

inträffat (ibid.).  

	

Hur bra belöningssystem ett företag än anser att de har och hur bra och korrekt 

anpassade mål som satts upp så kommer det inte lyckas med sitt mål, att motivera 

medarbetarna, förrän medarbetarna själva förstår att målen och belöningen för dessa 



  
 

27 

hänger ihop. Först när medarbetaren ser att ett visst uppnått resultat leder till en 

belöning har företaget lyckats göra en belöning motiverande. Viktiga faktorer att ta 

hänsyn till här är tiden mellan utförd prestation och dess belöning samt den logiska 

kopplingen mellan dessa två. Finansiella belöningar kan, som kommenteras i stycke 

3.1.3.3, med fördel delas upp på ett flertal utbetalningar men tiden blir även då en 

viktig aspekt. Direkt efter utförd prestation bör medarbetaren få information om hur 

utbetalningsplanen för denna är upplagd (Nilsson & Olve 2013; Shields 2007). Att 

faktiskt leverera de utlovade belöningarna samt hitta en balans mellan de icke-

finansiella samt finansiella belöningar är andra viktiga faktorer att ta hänsyn till 

(Shields 2007).  

	

Trots att kopplingen mellan prestation och dess belöning anses vara avgörande har den 

i vissa fall ifrågasatts. Speciellt när det kommer till rörliga finansiella belöningar och 

dess storlek. Om exempelvis en försäljning på 15 miljoner kronor ger en belöning på 

100 000 kronor, bör troligtvis inte en försäljning på endast hälften så mycket ge en 

hälften så stor belöning, det vill säga 50 000 kronor. Troligtvis är hälften så stor 

försäljning riktigt dåligt, och bör därmed inte belönas så högt (Nilsson & Olve 2013).  	

 

3.3 Motivation 

För att belöningssystem ska vara effektiva behöver de vara baserade på en förståelse 

för hur människor motiveras i sina arbeten (Thorpe & Homan 2000). Motivation är ett 

område inom psykologin som försöker förklara varför människor agerar på ett visst 

sätt. När beteende studeras är det två aspekter som är av intresse; vad som framkallar 

ett beteende och vad som avgör intensiteten i beteendet (Hume 1995). Hume (ibid.) 

framhåller att även om människor motiveras till ett visst beteende så kommer 

intensiteten i deras handlande, det vill säga deras engagemang eller ansträngning, att 

skilja sig åt betydligt. Exempelvis kan två personer vara motiverade att arbeta mot ett 

mål, men hur intensivt de två arbetar kan skilja sig åt (ibid.). 

	

Motivation är ett ämnesområde som kan studeras i relation till något, exempelvis 

motivation kopplat till arbete. Arbetsmotivation inriktar sig på fundamentala frågor 

om inflytandet av personliga motiv, karaktärsdrag och mål samt arbetsmiljö. 

Individers arbetsmotivation påverkar deras utveckling av färdigheter men också de 

jobb samt karriärer som de fullföljer. Ytterligare en sak som påverkas av 
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arbetsmotivationen är på vilket sätt som individer fördelar sina resurser, exempelvis 

tid och uppmärksamhet, och därigenom påverkar riktningen, intensiteten samt 

uthålligheten i de aktiviteter som de utför i sitt arbete (Kanfer et al. 2017).	

	

Hume (1995) och Wiley (1997) menar att en organisation är beroende av att de 

anställda presterar på en hög nivå och på så sätt bidrar till organisationens lönsamhet 

samt framgång. För att få de anställda att prestera på den nivå som krävs, är det en 

absolut nödvändighet att ha en förståelse för vad som motiverar de anställda till att 

göra det (Wiley 1997). Hume (1995) anser en grundläggande faktor för att en 

organisation ska lyckas uppfylla sina mål, är de anställdas motivation. 

	

Nedan följer en beskrivning av olika motivationsteorier. Enligt Nilsson och Olve 

(2013) är den vanligaste vid framtagande av belöningssystem, uppdelningen mellan 

inre och yttre motivation, varför den presenteras först. Denna beskrivning följs av den 

mest använda uppdelningen av motivationsteorier; fysiologiska-, kognitiva- samt 

sociala teorier (Hume 1995).  

	

3.3.1 Inre och yttre motivation 

När man talar om motivation brukar man skilja på inre och yttre motivation. Om en 

individ gör något för att denne tycker att det är intressant, tycker om det och gör det 

för sin egen inneboende tillfredsställelse, brukar man referera till inre motivation 

(Ryan & Deci 2000; Kanfer et al. 2017). Om en individ å andra sidan utför något bara 

för att detta leder till ett specifikt utfall, benämns detta som yttre motivation (Ryan & 

Deci 2000). Ryan och Deci (ibid.) menar att yttre motivation kan variera mycket. En 

student kan studera för att klara en tentamen för att undvika att föräldrarna ska införa 

någon typ av straff om denne inte klarar det. En annan student kan studera för att denne 

ser det som en bra merit för framtida karriär. Båda studenterna är motiverade av yttre 

motivation.	

	

Enligt motivation crowding theory kan den yttre motivationen påverka den inre 

motivationen. Om en yttre belöning, exempelvis lön, ändras för en uppgift kan detta 

leda till att den inre motivationen ändras. Om lönen höjs, ökar den yttre motivationen 

vilket kan innebära att den inre motivationen trängs undan och minskar (Anthony et 
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al. 2014). Även Ryan och Deci (2000) poängterar att yttre belöningar påverkar den 

inre motivationen genom att skifta motivationsfokus från internt till externt. 	

 

3.3.2 Fysiologisk motivationsteori 

De fysiologiska teorierna grundas i ett antagande om att människan har medfödda 

behov och de antyder att människan motiveras att agera på ett visst sätt för att få dessa 

tillfredsställda (Hume 1995). Styrkan i dessa teorier är att de identifierar 

grundläggande motivationsfaktorer, de medfödda behoven, något som varje individ 

har oavsett ålder, kön och etnicitet (ibid.). Forskare som associeras med fysiologiska 

motivationsteorier är bland andra Maslow, Herzberg och McGregor (ibid.).	

	

Maslows behovstrappa kan vara den mest kända fysiologiska motivationsteori. Enligt 

behovsteorin har varje individ medfödda behov och om dessa inte är tillfredsställda 

motiveras individen att agera för att tillgodose dem. Behoven prioriteras i en stigande 

skala enligt följande; fysiologiska, säkerhet, sociala/kärlek, aktning och 

självförverkligande (Hume 1995). De fysiologiska behoven är de biologiska behoven 

för överlevnad, det vill säga kroppsliga behov som exempelvis hunger, törst och sömn. 

Saknar en individ dessa primära behov motiveras denne att agera så att dessa 

tillfredsställs. Enligt teorin är det först när dessa behov är uppfyllda som individen 

istället motiveras av att uppfylla nästa behov i skalan. Säkerhet alternativt trygghet rör 

fysisk eller psykologisk frihet från fara och är behov av exempelvis stabilitet, struktur, 

ordning, lagliga begränsningar och behov av befrielse från rädsla samt oro. I ett stabilt 

samhälle är dock inte säkerhetsbehovet den mest framträdande motivationen för en 

individ. Nästa behovssteg är de sociala behoven och dessa refererar till ett behov av 

vänskap, kärlek samt tillhörighet. I nästföljande steg kommer utvecklingen och 

upprätthållandet av respekten för sig själv, respekt från andra, status och erkännande 

att vara strävan för att uppfylla aktningsbehovet. När de fyra första behoven är 

uppfyllda kommer motivationsfaktorn för en individ att vara självförverkligande. 

Hume (ibid.) beskriver självförverkligande som behovet att uppnå ens potential och 

det är individens egna uppfattning om vad ens fulla potential är, inte någon annans. 

Att lyckas uppfylla detta sista steg i behovsskalan var något som Maslow själv trodde, 

skulle vara få förunnat (ibid.). 	
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Först när individen uppfyllt ett behov i hierarkin, kommer denna att drivas av 

motivationen för att uppnå nästa behov i skalan. Processen ska dock inte ses som en 

enkelriktad process. Skulle ett lägre stående behov inte längre tillgodoses, kommer 

individen att backa i hierarkin och drivas av motivationen att uppfylla det som inte 

längre uppfylls (Hume 1995).	

	

Frederick W Herzberg utvecklade en motivationsmodell som huvudsakligen 

fokuserade på att försöka förklara arbetsmotivation. Modellen växte fram efter en 

studie där Herzberg och hans kollegor ville utveckla en teori om anställdas motivation 

genom att bestämma vad människor ville ha ut från sina arbeten (Hume 1995). Studien 

visade att om anställda var nöjda med sina arbeten beskrev de ofta faktorer relaterade 

till sina uppgifter, till händelser som gjorde det tydligt att de var bra på utförandet av 

sitt arbete samt möjligheten till utveckling i sin profession. Var den anställde däremot 

missnöjd med sitt arbete, var detta ofta inte relaterat till själva arbetet utan snarare till 

villkor runt omkring (Herzberg et al. 1993). Enligt Herzberg et al. (ibid.) kommer 

dåliga villkor att signalera till den anställda att den omgivning som denne utför sitt 

arbete i, är orättvis och oorganiserad. Därmed representerar det en ohälsosam 

psykologisk arbetsmiljö för den anställde (ibid.). 	

	

Herzbergs studie resulterade i en motivationsmodell där det är två faktorer som 

påverkar de anställdas beteende på arbetet; hygienfaktorer och motivationsfaktorer 

(Hume 1995). Hygienfaktorer är de delar som involveras då den anställde inte är nöjd 

med sitt arbete (Herzberg et al. 1993). Faktorerna resulterar inte i att de anställda blir 

tillfredsställda, utan de är mer ett sätt att förebygga missnöje hos de anställda och 

möjliggöra att motivationsfaktorerna kan ha effekt.  Exempel på hygienfaktorer är 

arbetsvillkor, lön, status, säkerhet, övervakning, relation till kollegor och 

företagspolicy. För att undvika missnöje hos den anställda måste dessa vara korrekta 

och lämpliga (Hume 1995). Motivationsfaktorerna är de som resulterar i att de 

anställda är nöjda med sitt arbete. Exempel på dessa faktorer är; prestation, ansvar, 

erkännande, och själva arbetet i sig självt (ibid.). Enligt Herzberg et al. (1993) leder 

dessa till en positiv arbetsattityd då det tillfredsställer en individs behov för 

självförverkligande i dennes arbete. Det kan dock vara svårt att tillmötesgå dessa 

faktorer eftersom de är mer individuella för varje anställd (Hume 1995).	
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McGregor presenterade teori X och teori Y (Anthony et al. 2014). Grunden för 

McGregors teori om arbetsmotivation är tanken om att det finns en direkt korrelation 

mellan hur managers behandlar sina anställda och de anställdas motivation (Hume 

1995). Enligt teori X har människan en instinktiv motvilja till arbete samt vill bli ledda 

av andra och måste därför tvingas, kontrolleras och övervakas för att arbetet ska bli 

gjort (ibid.). Managers kommer också behandla sina anställda med liten eller ingen 

respekt. Teori X tillåter därför ingen individualism, ambition eller självständighet för 

den anställde (Hume 1995).	

	

I teori Y har managers en helt annan synvinkel på de anställda (Hume 1995). Enligt 

denna teori är arbete lika naturligt för människan som att vila (Anthony et al. 2014). 

Människan har förmågan att leda och kontrollera sitt eget arbete (ibid.) och därför 

betonar teori Y vikten av decentralisering, delegering samt deltagande (Hume 1995). 

De anställda motiveras genom att få använda sin förmåga och skicklighet, vilket skapar 

en känsla av att vara en del av organisationen (ibid.). 

 

3.3.3 Kognitiva motivationsteorier 

Kognitiva motivationsteorier bygger på antagandet att individers beteende bestäms av 

medveten och rationell utvärdering av resultatet och värdet av ett agerande. Teorierna 

antyder att individer tar medvetna beslut baserade på det sannolika utfallet och det 

uppfattade värdet av ett visst beteende, innan de agerar (Hume 1995). 	

	

Victor H. Vroom är en som har tagit fram en kognitiv motivationsteori. Beteendet eller 

motivationen hos en individ beror på en kognitiv process som utvärderar tre aspekter. 

Den första aspekten är om ett visst beteende förväntas resultera i ett önskat mål eller 

utfall. Den andra aspekten är valens, det vill säga värdet av målet eller utfallet. Valens 

kan vara både positivt, det vill säga ett mål värderas högt, och negativt, det vill säga 

att målet värderas lågt varvid individen försöker undvika dessa. Den tredje aspekten 

som påverkar en individs beteende är till vilken grad som ytterligare önskvärda mål 

kan uppnås som en direkt följd av ett sådant beteende (Hume 1995). Valensen är därför 

en funktion av värdet på det första målet eller utfallet samt huruvida det kan bidra till 

att andra mål eller utfall uppfylls och vilket värde dessa har för individen (Latham 

2012). 

	



  
 

32 

En annan teori som enligt Hume (1995) tillhör de kognitiva teori är målteorin som 

utvecklades av Edwin A. Locke. Teorin fokuserar främst på anställdas motivation och 

föreslår att individer motiveras då de har specifika mål att jobba mot. Enligt teorin blir 

motivationen hos en individ starkast och individens prestation bättre, då denne får vara 

med att sätta upp mål som anses vara svåra att nå (ibid.). Mål har effekten att de visar 

vart fokus och handling ska riktas, bidrar till att individen anstränger sig samt 

motiverar individer att utveckla relevanta strategier för att uppnå målet (Locke et al. 

1981 refererad i Latham 2012). Det viktigaste är att den anställde får vara med och 

sätta upp de mål som denne ska jobba för att uppnå samt att feedback på utfört arbete 

tillsammans med guidning och råd ges (Hume 1995). Givet att individen accepterar 

uppsatta mål kan arbetsprestationer förbättras eftersom det tillåter denne att observera, 

övervaka, göra en subjektiv utvärdering och justera sitt beteende för att uppnå målen 

(Latham 2012).  

	

3.3.4 Social motivationsteori 

Sociala motivationsteorin förklarar motivation genom hänvisning till externa faktorer 

för en individ och att beteenden enbart är en produkt av externa faktorer i omgivningen 

(Hume 1995). Enligt Hume (ibid.) ligger styrkan i att teorierna tar hänsyn till 

beteendemodifiering samt social interaktion. De sociala motivationsteorierna antyder 

att individer kan påverkas av samhälleligt tryck eller genom manipulation av varje 

individs omgivning och viktiga hjälpmedel för att uppnå motivation är lärande, 

förstärkning, likhet och social press (ibid.).  

 

Edward L. Thorndike utvecklade en princip kallad lagen om effekt och denna har 

applicerats på mänskligt beteende, trots att den utvecklades efter en studie på djurs 

beteende och dess relation till omgivningen. Enligt principen kommer en specifik 

handling som belönas med större sannolikhet upprepas, varför belöningen har en 

positiv effekt då den uppmuntrar beteendet. Om en handling istället efterföljs av 

bestraffning tenderar den att inte upprepas och bestraffningen har därför en negativ 

effekt. Belöningar eller bestraffning blir ett sätt att förstärka konsekvenserna av en viss 

handling och kan därför användas för att behålla eller undvika specifika handlingar. 

Enligt Thorndike motiveras en individ till en viss typ av handling baserat på tidigare 

erfarenheter om en sådan har belönats eller bestraffats (Hume 1995).  
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3.4 Sammanställning teorikapitel 
Nedan presenteras en visuell sammanställning över hur ovan presenterade teoridelar 

samspelar. Företagets mål är grunden för uppbyggnaden av ett belöningssystem. 

Belöningssystemet i sin tur motiverar de anställda att arbeta mot företagets mål.  

 
Figur 4. Egenkomponerad modell över samspelet mellan mål, belöningssystem samt motivation.   
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4 Empiri 
 
Empiriskt avsnitt nedan inleds med en företagsbeskrivning. Efter det presenteras 

insamlat empiriskt material. Detta inleds med att fallföretagets nuvarande 

belöningssystem beskrivs och följs upp med en sammanställning över hur de 

lageranställda upplever att de blir motiverade.  

 
4.1 Företagsbeskrivning 

Staples-koncernen är en av de största leverantörerna av kontorsmaterial i världen. 

Företaget grundades 1986 i Boston, USA men är idag verksamma i 27 länder (Staples, 

2018a). Idén till företaget fick grundaren då han efter att ha åkt runt till olika affärer 

inte kunde hitta något skrivmaskinsband, vilket han behövde. Detta ledde också fram 

till företagsslogan ”Yeah, we got it” men den har under åren förändrats (Staples, 

2018b). Sedan år 2014 är företagets slogan ”Make more happen” (ibid), som syftar till 

att företagets kunder erbjuds mer produkter, fler sätt att handla och spara samt att det 

ska vara enkelt (Staples, 2018c). Staples säljer idag produkter till både arbetsplatser 

och hem med ett sortiment som omfattar bland annat pärmar, möbler, hygienprodukter, 

spel och pyssel (Staples, 2018a). Företaget säljer dessutom kontorsmaskiner samt 

erbjuder service av dessa och erbjuder företagskunder olika lösningar inom IT och 

dokumenthantering (Staples, 2018d). 

	

Sett till Staples endast i Sverige så är de även här störst inom sin bransch. Företaget 

har tre stycken olika försäljningskanaler som de benämner direct, advantage och 

butiker. Direct är försäljning genom webb samt postorder (Staples, 2018c). Advantage 

är Staples business-to-business-försäljning där man arbetar mot företag som har fler 

än 20 anställda (Staples, 2018e). Vid försäljning via butik vänder sig företaget till både 

privat- samt företagskunder (Staples, 2018c). Staples Sverige har sitt huvudkontor i 

Borås och sitt centrallager placerat i Växjö. Fusioner med andra företag har lett till att 

Staples även finns på andra orter runt om i Sverige och en del av företagets anställda 

arbetar även från kontor i sina bostäder (Arbetsgivare 2, 2018-04-30). Staples Sverige 

hade under 2016 en nettoomsättning på 1 532 190 363 SEK (Staples Sweden AB, 

2017).  
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Staples centrallager ligger som tidigare kommenterats i Växjö och lagret är ett av 

världens modernaste. Under de senaste åren har lagret utökats av olika anledningar, 

det senaste under 2016 då företaget valde att flytta sitt danska lager till anläggningen i 

Växjö. I dagsläget är lagret 28 000 kvadratmeter stort och hanterar företagets svenska 

och danska ordrar. På anläggningen i Växjö arbetar idag 110 anställda, varav endast 

20 är tjänstemän, och därmed inte arbetar på lagret. Lagret hanterar vid normal nivå 

dagligen 12 inkommande lastbilar med släp. Det innebär att det till lagret inkommer 

ca 400 pall per dag. Samma mängd lämnar även lagret varje dag. Antalet orders som 

hanteras på lagret i Växjö dagligen är ungefär 4000, och en genomsnittlig order består 

av 5,2 orderlinjer (Arbetsgivare 2, 2018-04-30). 

 

4.2 Utformning av belöningssystem 

Nedan presenteras Staples nuvarande belöningssystem. Informationen nedan är en 

sammanställning av insamlat material vid intervjuer med arbetsgivare 1 och 2 på 

Staples. För tydligare uppdelning av svaren, se bilaga C.  

	

Arbetsgivare 1 förklarar att Staples belöningssystem idag består av både icke-

finansiella belöningar samt finansiella belöningar. Vad gäller de icke-finansiella 

belöningarna så berättar personen att det finns förmåner som exempelvis fri parkering, 

friskvårdsbidrag samt fruktkorg i alla personalrum. När det kommer till de finansiella 

belöningarna nämner denne endast individuella bonusar till säljarna samt de seniora 

tjänsterna (Arbetsgivare 1, 2018-04-23). Arbetsgivare 2 beskriver företagets 

belöningssystem mer ingående och denna beskrivning återfinns nedan, där delarna är 

uppdelade efter dess karaktär. 	

 

4.2.1 Icke-finansiella belöningar 

Vid beskrivning av Staples nuvarande icke-finansiella belöningar nämner arbetsgivare 

2 friskvårdsbidrag, tävlingar, motorvärmare, fri parkering, betald extra ledighet, 

fruktkorg, gemensamma luncher, företagshälsovård kopplat till sjukgymnastik samt 

feedback vilket lämnas främst under utvecklingssamtalen och känslan av att tillhöra 

en gemenskap (Arbetsgivare 2, 2018-04-30). Endast det två sistnämnda, feedback 

samt gemenskap, kan här klassificeras under immateriella belöningar. 

Utvecklingssamtalen där feedback lämnas sker oftast en gång per år och ämnen som 

berörs under dessa är bland annat trivsel, samarbete samt arbetsmiljö. Föregående 
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periods mål kommenteras samt utvärderas och nya mål sätts för nästkommande period. 

Utvärderingarna som sker under dessa samtal är sedan grunden för vart den anställde 

placerar sig i företagets lönemodell, som beskrivs senare, vilket eventuellt leder till en 

lönehöjning som är högre än minimihöjningen. Den andra icke-finansiella 

immateriella belöningen som arbetsgivare 2 nämner är känslan av att tillhöra en 

gemenskap. Denne förklarar att just gemenskapen är en viktig del till varför denne 

stannat länge på företaget. Vidare kommenterar arbetsgivare 2 att denne tror att det 

med nuvarande företagsstruktur, där verksamheten är uppdelad på olika anläggningar, 

blir ännu viktigare att arbeta med just denna aspekt. Mycket av företagets arbete med 

att skapa och bibehålla gemenskap grundar sig i företagets värderingar vilka lyder; ta 

personligt ansvar, säga som det är, vara omtänksam, göra det enkelt samt samarbeta 

(Arbetsgivare 2, 2018-04-30). 	

	

De materiella icke-finansiella belöningarna som företaget arbetar med i nuläget är 

friskvårdsbidrag, olika former av tävlingar för de anställda, motorvärmare, fri 

parkering, extra ledighet, fruktkorg, gemensamma luncher samt företagshälsovård. 

Tävlingar för de anställda har varit aktuellt vid flertalet gånger på anläggningen i 

Växjö och dessa har ofta ett friskvårdsfokus. En stegtävling är ett exempel, där målet 

var att motivera till mer rörelse och ett pris delades ut till den som kommit upp i högst 

antal. Gratis parkering och gratis motorvärmare är i dagsläget en form av belöning som 

alla andra anställda får ta del av. På anläggningen i Växjö har företaget 

personalparkering på sin egen mark precis utanför lagret och i Borås får de anställda 

ett parkeringskort till ett närliggande parkeringshus gratis, varför arbetsgivare 2 

poängterar att det kan upplevas som en större belöning för vissa anställda. Betald extra 

ledighet är en annan materiell icke-finansiell belöning som företaget arbetar med. 

Anställda får en extra dag betald ledighet när denne fyller 50 år samt vid giftermål. 

Gratis frukt i personalrummet är en annan materiell icke-finansiell belöning, och något 

som alltid finns på företagets anläggningar. Ibland anordnas även gratis lunch eller 

fika. “Dessa sker oftast som en surprise men företaget vill genom dessa visa att vi ser 

alla medarbetare och uppskattar deras arbete” (Arbetsgivare 2, 2018-04-30). 	

 

4.2.2 Finansiella belöningar 

I nuläget använder sig företaget även av finansiella belöningar. Arbetsgivare 1 

beskriver bonusutbetalningarna och poängterar att dessa endast betalas ut till säljare 
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och de seniora tjänsterna. Säljarnas bonusar bygger på hur mycket de har sålt samt till 

vilken marginal, och de seniora tjänsternas bonusar storlek grundas på företagets 

resultat samt den individuella prestationen (Arbetsgivare 1, 2018-04-23). 	

	

Grundlön är en annan av Staples finansiella belöningar. Nivån på denna sätts efter 

rådande kollektivavtal och minimihöjning årsvis efterföljs alltid. Som tillägg till detta 

har företaget arbetat fram en “Pay and performance”-modell där medarbetaren har 

möjlighet att höja sin grundlön ytterligare om eftersträvat beteende, och arbetsnivå, 

har uppnåtts. Detta diskuteras på utvecklingssamtalen och ansvarig chef har det 

yttersta ansvaret för att denna modell används och följs. Minimihöjningen i år är 291 

kronor per månad för en anställd med månadslön. Utöver detta kan det bli ytterligare 

en höjning om den anställde har uppnått mål och placeras högre upp i modellen. 

Förutom mål som den anställde uppnått, vilket genererar en högre lönenivå, kopplas 

denna modell även till hur väl en anställd efterlever företagets värderingar. Dessa 

finansiella belöningar, bonusutbetalningarna samt grundlönen, är båda former av 

individuella belöningar (Arbetsgivare 2, 2018-04-30).  

	

4.3 Kritik mot belöningssystemet 

4.3.1 Nuvarande förmåner sämre än tidigare  

En av riskerna som Arbetsgivare 2 framhåller med Staples befintliga belöningssystem 

är att delar i det upplevs som sämre än tidigare belöningssystem. För några år sedan 

hade företaget ett system med exempelvis bättre friskvårds- samt 

sjukgymnastikbidrag. Dessa har försämrats i takt med att företaget har vuxit och 

strukturen har förändrats. I det långa loppet poängterar arbetsgivare 2 att detta kan bli 

ett större problem än vad företaget kanske tror nu (Arbetsgivare 2, 2018-04-30). “Ett 

generationsskifte hos de anställda, där de yngre medarbetarna har en tendens att byta 

arbetsplats oftare, kommer kräva ett annat arbete för att behålla dessa under en längre 

tid. Vilket kan göras genom ett bättre belöningssystem” (Arbetsgivare 2, 2018-04-30)	
 

4.3.2 Låg medvetenhet om belöningssystemet 

En annan risk är att medarbetarna ser vissa delar i systemet, exempelvis fruktkorg samt 

gratis parkering, som självklara förmåner och inte uppskattar dessa utan förutsätter att 

det är så på alla arbetsplatser (Arbetsgivare 2, 2018-04-30). ”Vårt belöningssystem just 

nu tror jag inte gör att folk väljer att jobba här” (Arbetsgivare 2, 2018-04-30). 
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Ytterligare en risk som arbetsgivare 2 lyfter fram är kopplad till ”Pay and performance-

modellen”. Denne tror inte att de anställda har så stor förståelse för modellen 

(Arbetsgivare 2, 2018-04-30). 

 

4.4 Produktivitets- samt kvalitetsmått 

Staples strategiska mål är att de ska kunna leverera allt kunden behöver till dennes 

arbetsplats. Detta strategiska mål återspeglas i övriga mål på företaget. Varje anställd 

på Staples arbetar mot enskilt uppsatta mål just för denne. Dessa kopplas både till 

positionen den anställde har på företaget men också tiden som den anställde har arbetat 

i företaget. De mer långsiktiga målen sätts årsvis och följs sedan upp under 

utvecklingssamtalen som den anställde har med sin chef inför varje ny löneperiod. En 

viktig del på dessa utvecklingssamtal är att medarbetarens arbete utvärderas men också 

att medarbetaren får chansen att utvärdera sin närmsta chef. Förutom dessa 

individuella mål så arbetar avdelningarna mot mer gemensamma mål som både är kort- 

och långsiktiga (Arbetsgivare 2, 2018-04-30).  

 

Detta innebär att en lageranställd mäts långsiktigt enskilt, via målen som sätts årsvis 

och kommenteras på varje utvecklingssamtal men också via kortsiktiga mål, som är 

både enskilda och gemensamma. Dessa mål grundas på produktivitets- samt 

kvalitetsmått. Produktiviteten för lagerpersonalen mäts i antal plockade orderlinjer per 

timme och kvaliteten mäts i antal kundreklamationer. Dessa dagliga mål är även en 

grund vid de årliga lönesamtalen. Företaget prioriterar också att alltid hålla 

medarbetarna uppdaterade om vad som händer i företaget i stort, samt dessa mål, 

varför uppdateringen inför hela personalstyrkan sker månadsvis (Arbetsgivare 2, 

2018-04-30). 

 

4.5 Sammanställning av intervjuer med de anställda 

För att lyckas besvara studiens frågeställning intervjuades sju lagermedarbetare på 

Staples. I avsnitten nedan kommer en sammanställning av insamlat empiriskt material 

att återges. För tydligare uppdelning av svaren, se bilaga D. Nedanstående 

sammanställning utgår ifrån intervjuer som genomfördes med de lageranställda 2018-

05-02. 
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4.5.1 God trivsel på arbetsplatsen 

Samtliga sju lageranställda som intervjuades svarar ja på frågan om de trivs eller ej på 

arbetsplatsen. Anledningarna till trivseln skiljer sig dock åt. De anledningar som 

nämns är arbetstiderna, kollegorna och stämningen i olika konstelationer. 

Lageranställd 2 nämner att jargongen på arbetsplatsen bidrar till trivsel och 

lageranställd 1 uppger att det under alla dennes år på företaget varit ett bra gäng. ”På 

jobbet får jag träffa mina vänner” (Lageranställd 2, 2018-05-02).  

 

4.5.2 Befintligt belöningssystem  

På frågan om företaget har något belöningssystem som de är medvetna om, så är det 

ingen av de anställda som uppger att så är fallet. Däremot svarar tre av respondenterna 

ja på frågan om företaget har några förmåner som de anställda får ta del av. En utav 

dessa vet att det finns bidrag men inte exakt vad dessa innebär och de två andra uppger 

att det går till friskvård. 

 

På frågan om företaget genomför några personalaktiviteter uppger majoriteten av de 

anställda att detta förekommer. Uppfattningen om vad som utgör en personalaktivitet 

och hur ofta dessa förekommer, skiljer sig dock åt mellan respondenterna. De 

aktiviteter som omnämns är veckomöten och att det bjuds på fika eller lunch. Vad 

gäller hur ofta detta förekommer uppger en av de anställda att det sker ibland och en 

annan att det sker väldigt sällan.   

 

4.5.3 Mål de anställda arbetar mot 

Majoriteten av respondenterna uppger att de arbetar mot mål. Två av de anställda 

kopplar sina svar till kunderna. En av dessa säger att allting denne gör har ett fokus på 

kunderna. Den andra specificerar sitt mål mer och säger att dennes mål är att kunderna 

alltid ska få sin kredit inom 48 timmar. Respondenten säger vidare att detta är ett mål 

företaget har satt upp för dennes tjänst, och att denne arbetat mot detta under en längre 

tid. De övriga fyra respondenterna svarar olika på fråga om vilka mål de arbetar mot. 

En förklarar att denne arbetar mot att alltid bli färdig med dagens order innan denne 

går hem. ”Målet är att ha allting kryssat vid hemgång” (Lageranställd 2, 2018-05-02). 

En annan av respondenterna säger att målen är tids- och kostnadsrelaterade. Detta är 

mål som denne har fått från företaget och som är ganska nyuppsatta men respondenten 

säger även att denne anser att de är bra uppställda. En av respondenterna talar om att 
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denne uppskattar att arbeta mot delmål och gillar att sätta upp egna för varje dag denna 

jobbar. Respondenten tycker det är viktigt att alltid göra så bra den kan, och förbättra 

så mycket som möjligt för både sina kollegor och kunder.  

På andra frågan kopplat till mål; ifall de anställda har något mål uppsatt av företaget 

som de arbetar mot, svarar fem av sju anställda ja. Två av respondenterma svarar att 

det inte finns några mål kopplat till dennes tjänst och två andra svarar samma som på 

föregående fråga. De mål som övriga anställda nämner är antal plockade orders och 

antal reklamationer från kund. Alla de respondenter som svarar ja på denna frågan 

anser också att de uppsatta målen för denne är rimliga samt möjliga att uppnå. Ett par 

av de anställda framhåller dock reservationer för detta då de nämner att de anser det 

vara svårare att uppnå målen under stressiga perioder eller i de fall problem dyker upp. 

”Ja, det är möjligt att nå mål så länge allt går som det ska” (Lageranställd 6, 2018-

05-02).  

4.5.4 Feedback på utfört arbete 

Ingen av respondenterna svarar nej på frågan ifall de får feedback på utfört arbete men 

en utav respondenterna tvekar lite i sitt svar. Denne menar att det hade kunnat vara 

mer feedback och att det hade gjort denne mer motiverad. Två andra av respondenterna 

anser att mängden feedback de får på arbetet är lagom och dessa tycker också att det 

gör dem motiverade. Lageranställd 6 och 7 pratar om att det finns olika typer av 

feedback där den ena säger att motivationen beror på vilken typ av feedback denne får. 

Lageranställd 7 tycker att all feedback är lika viktig och känner att ”både positiv och 

negativ, konstruktiv, feedback är lika viktigt” (Lageranställd 7, 2018-05-02).  

 

4.5.5 Motivationsfaktorer 

När vi frågar ifall respondenterna känner sig motiverade till att utföra sina 

arbetsuppgifter svarar sex av sju att de gör det. Hälften svarar ganska fort ja, medan 

den andra hälften avvaktar lite innan de svarar. En utav respondenterna svarar att denne 

oftast känner sig motiverad, men att det inte är något denne funderar på så ofta. 

Motivationsfaktorerna mellan respondenterna skiljer sig dock åt. Tre av 

respondenterna anser att kunderna är den största motivationsfaktorn. Lageranställd 1 

och 7 förklarar att lagerarbete fokuserar mycket på kunderna, även om utomstående 

kanske inte anser det. Att kunderna ska bli nöjda är något dessa alltid strävar efter. Den 

sista av de tre respondenterna som nämner kunderna som dennes främsta 
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motivationsfaktor menar att det är roligare att arbeta med nöjda än missnöjda kunder. 

”Hör man ingenting från dem så är det bra!” (Lagermedarbetare 6, 2018-05-02). 

Övriga fyra respondenters svar skiljer sig åt. En av dem säger att den främsta 

motivationsfaktorn är att det alltid finns mer denne kan lära sig. En annan svarar att 

den främsta motivationsfaktorn är de roliga arbetsuppgifterna och uppskattar att denne 

alltid kan se effekten av utfört arbete. Denne anser att synliga resultat är den bästa 

motivationen. Nästa respondent motiveras av att få vara en del av företagets 

utveckling. Denne upplever att företaget lyssnar på de anställda och tar till sig av deras 

synpunkter, vilket gör arbetet roligare. Lageranställd 5 säger att det är viktigt att denne 

alltid i slutet av dagen går hem och är nöjd med sin insats. Personen säger att det kanske 

inte räknas som motivation, men att det är det enda den har som svar på den frågan.  

	

Två motivationsfaktorer är framträdande i respondenternas svar på frågan om vad som 

motiverar de anställda till att gå till arbetet varje dag. Dessa är kollegorna och lönen. 

En av respondenterna svarar att kollegorna är som dennes vänner och att denne 

uppskattar att träffa dem varje dag. Tre av de övriga svaren vi får innehåller alla lönen. 

En av dem poängterar att denne inte skulle utfört arbetet utan lön. Denne behöver lönen 

och det är anledningen till att personen går till jobbet varje dag. Lageranställd 6 betonar 

att lönen är en viktig del och denne anser att nivån på lönen är lämplig för det arbete 

som utförs.  

	

De tre respondenter som svarade att det finns förmåner på företaget, fick en följdfråga 

om dessa motiverar dem. Samtliga svarar att det inte motiverar dem alls. En av dem 

svarar även att det inte är något denne har funderat över. Till de respondenter som 

svarade att det finns personalaktiviteter på företaget ställdes en följdfråga om dessa 

motiverar de anställda. Ingen av respondenterna svarar med ett tydligt ja. Lageranställd 

5 svarar lite stakande att det kanske motiverar lite och lageranställd 7 svarar att de 

gemensamma luncherna kanske hade motiverat om det skedde oftare.  

 

Då samtliga respondenter svarade att det inte finns något belöningssystem på företaget, 

blev en följdfråga om införandet av ett sådant skulle göra de anställda mer motiverade. 

Samtliga svarar mer eller mindre tydligt att det hade lett till en högre motivation. 

Lageranställd 4 är dock snabb med att tillägga att det beror på förutsättningarna för 

belöningssystemet. Denne menar att det finns en risk att det hade gett motsatt effekt 
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om man upplevde att det var svårt att få bonusarna. Vi frågade även vilken typ av 

belöning lagerpersonalen helst hade sett om det infördes ett belöningssystem där svaret 

från tre av sex respondenter på något sätt innehåller pengar. En av dessa nämner både 

pengar och betald extra ledighet. Pengar i första hand och om det inte är möjligt hade 

denne gärna sett extra lediga dagar. Ytterligare en av respondenterna svarar att fler 

ledighetstimmar hade varit en uppskattad belöning. Två av de som nämner pengar, gör 

det i form av bonusar. Personen säger att denne dock inte tror att det någonsin kommer 

att införas för dennes tjänst. Lageranställd 3 säger att denne tror att det hade varit svårt 

att införa något typ av belöning kopplat till dennes tjänst och lageranställd 6 svarar att 

det inte har något förslag på vilken typ av belöning som skulle passa bäst.  

 

4.6 Sammanställning empirikapitel 

Med grund i ovanstående empiriskt material presenteras nedan en sammanställning av 

delarna i Staples befintliga belöningssystem. I modellen är de uppdelade efter vilken 

kategori de klassificeras i. Det empiriska materialet visar att de faktorer som motiverar 

de anställda är grundlön, gemenskap och sociala belöningar, feedback, känslan av att 

vara nöjd med sig själv och sitt arbete, kunderna, finansiella bonusar och betald extra 

ledighet.  

 
 

 

Figur 5. Egenkomponerad modell över uppdelningen av Staples befintliga belöningssystem  
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5 Analys 
I nedanstående analyskapitel kommer det empiriska resultatet att analyseras med 

utgångspunkt i tidigare presenterad teori. Avsnittet är uppdelat i två huvudområden; 

belöningssystems utformning samt vad som motiverar de anställda. 	

 
 

5.1 Belöningssystem 

Kaplan och Atkinson (1998) skriver att ett belöningssystems grundläggande funktion 

är att ge anställda önskvärda belöningar när de har arbetat i enlighet med företagets 

mål. Svensson och Wilhelmson (1988) framhåller att syftet med ett belöningssystem 

kan vara flera, där två av dem är att attrahera samt behålla nuvarande anställda. Enligt 

Chen och Hsieh (2006) har detta också blivit viktigare då arbetsmarknaden nu ofta 

beskrivs som ett “war of talent”. Vid intervjun med  arbetsgivare 2 på Staples 

framkommer att Staples arbetar med ett belöningssystem för deras lagerpersonal för 

att de vill attrahera ny samt behålla befintlig personal. Detta överensstämmer med det 

som Svensson och Wilhelmson anser utgöra ett par av ett belöningssystems syften. 

Arbetsgivare 2 kommenterar flertalet gånger att generationen som kommer in i 

arbetslivet numera, byter arbetsplats fler gånger än vad tidigare generationer har gjort, 

vilket kommer kräva att det befintliga belöningssystemet förändras för att företaget 

ska lyckas behålla sina anställda. Ett annat mål företaget har med sitt belöningssystem 

är att det ska skapa en vi-känsla för de anställda på företaget. Arbetsgivare 2 beskriver 

att detta arbete är något som Staples ständigt måste arbeta med, då verksamheten är 

utspridd på flera anläggningar. Detta överensstämmer med syftet som Smitt et al. 

(2002) lyfter fram, nämligen att ett företags belöningssystem är ett viktigt verktyg när 

det kommer till att förstärka gemenskapen inom företaget.  

 

5.1.1 Medvetenhet kring belöningssystemet 

Vid intervjuerna med lagerpersonalen på Staples får samtliga frågan om det i nuläget 

finns ett belöningssystem på företaget vilken alla svarar nej på. Trots det faktum att 

alla får lön varje månad, får ta del av fruktkorg samt företagets personalaktiviteter och 

har möjlighet att utnyttja företagets friskvårdsbidrag, anser ingen av de intervjuade att 

företaget har ett belöningssystem. Enligt både Anthony et al. (2014) och Svensson och 

Wilhelmson (1988) är samtliga dessa exempel på delar i ett belöningssystem. Svensson 
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och Wilhelmson (1988) menar att alla företag, medvetet eller omedvetet har ett 

belöningssystem. Att ett belöningssystem är omedvetet menar de beror på att 

människor klassificerar olika typer av belöningar som delar i ett belöningssystem. 

Företagets arbetsgivare, både 1 och 2, är väl medvetna om att det finns ett 

belöningssystem på företaget, och nämner många utav de delar som även teorin om 

belöningssystem tar upp. Det empiriska resultatet i denna studie visar att företagets 

lagerpersonal har andra associationer än de arbetsgivarna har till vad som klassificeras 

som ett belöningssystem. De är omedvetna om att de delar som de benämner som 

förmåner, i teorin klassificeras som delar i ett belöningssystem. Detta blir ännu 

tydligare då de svarar ja på frågan om införandet av ett belöningssystem skulle 

motivera dem extra. 

 
5.1.2 Belöningssystemets utformning 

Anthony et al. (2014) beskriver flertalet olika typer av belöningar men poängterar 

också att de kan delas upp på olika kategorier där den vanligaste benämningen är icke-

finansiella belöningar samt finansiella belöningar. Kategoriindelningen stämmer 

överens med den som Svensson och Wilhelmson (1988) har. De kommenterar även att 

det finns en poäng i att arbeta med båda typerna och att typen av belöning måste 

anpassas efter företaget. Intervjuerna med arbetsgivare 1 och 2 visade att Staples 

anammat detta arbetssätt och att företaget i nuläget arbetar med både icke-finansiella 

belöningar samt finansiella belöningar. Däremot ifrågasätter arbetsgivare 2 om de 

lageranställda har lika stor kunskap om bägge. 	

	

De lageranställda får idag ta del av både individuella belöningar samt kollektiva 

belöningar. Utav de nuvarande belöningarna är det lön och feedback som klassificeras 

som individuella belöningar. Feedback kan även ses som en kollektiv belöning. De 

kollektiva belöningarna är betydligt fler där några exempel är friskvårdsbidrag, gratis 

parkering, gratis frukt och gemensamma luncher (Arbetsgivare 2, 2018-04-30). 

Uppdelningen, individuella belöningar samt kollektiva belöningar, föreslås även av 

Shields (2007) men han nämner även gruppbelöningar. Detta är dock inget som i 

nuläget används för de lageranställda. Den grupp i företaget som däremot får 

gruppbelöningar är säljarna, som erhåller finansiella bonusar. Något som inte 

överensstämmer med Shields (ibid.) uppdelning av belöningarna är den om att 

individuella belöningar har ett kortsiktigt fokus, medan de kollektiva belöningarna har 

ett mer långsiktigt. I Staples nuvarande kollektiva belöningar, exempelvis de 
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gemensamma luncherna, återfinns inte detta långsiktigt fokus, utan de har ett tydligare 

kortsiktigt fokus.  

	

5.1.2.1 Icke -finansiella belöningar 

Från de immateriella belöningarna lyfter arbetsgivare 2 fram gemenskapen på 

företaget som en av de viktigaste aspekterna generellt i företaget men också i 

belöningssystemet. Anthony et al. (2014) framhåller att just känslan av att tillhöra en 

gemenskap kan vara både motiverande och belönande. Att få feedback på utfört arbete 

samt ge den anställde möjlighet att bestämma över sin arbetssituation är andra delar 

som författarna beskriver som immateriella belöningar. Arbetsgivare 2 beskriver även 

att feedback är en viktig del för både anställda samt managers, men att detta utbyte 

borde ske oftare än vid de årliga lönesamtalen. Arbetsgivare 2 tror inte att det är 

belöningssystemet som gör att lagerpersonalen väljer att arbeta kvar länge på företaget, 

men då nämner inte heller denne de immateriella belöningarna som Anthony et al. 

(2014) lyfter fram, exempelvis gemenskapen. 

 

För företagets lagerpersonal finns det idag betydligt fler icke-finansiella belöningar än 

finansiella, där de flesta klassificeras som materiella belöningar. Som tidigare 

kommenterats väljer ingen lageranställd att idag klassificera dessa som belöningar 

utan de har dessa endast i åtanke när befintliga förmåner efterfrågas. Detta är inte heller 

ovanligt enligt Svensson och Wilhelmson (1988), utan de materiella icke-finansiella 

belöningarna benämns oftare som förmåner. Däremot så nämner de anställda långt 

ifrån alla förmåner som idag finns på företaget. Exempelvis gratis parkering på 

företagets mark, gratis kaffe och gratis frukt är delar som inte någon nämner.  

 

5.1.2.2 Finansiella belöningar 

De finansiella belöningar som idag finns för Staples lageranställda är deras grundlön. 

Arbetsgivare 1 nämner dock inte ens grundlön som en del i företagets belöningssystem 

vid första frågan om vad som ingår i deras belöningssystem. Precis som de anställda 

verkar inte denne klassificera grundlön som en belöning, utan där benämns endast 

bonusar till säljarna när finansiella belöningar efterfrågas. Detta är något som kan 

kopplas till det uttalande Anthony et al. (2014) gör när det kommer till grundlönen; att 

den för många inte anses vara en del av belöningssystemet. Det svar som erhålls från 

de lageranställda på frågan om vad de skulle önska infördes i belöningssystemet, tyder 
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även dessa på att så är fallet då många svarar att de skulle önska att finansiella bonusar 

infördes. Detta överensstämmer med det Nilsson och Olve (2013) skriver om att det är 

finansiella bonusar som idag får mest uppmärksamhet när det kommer till 

belöningssystem. 	

	

Som kommenteras i empirikapitlet, kapitel 4, sker arbetet med grundlön genom en 

“Pay and performance-modell”. Detta är en välutvecklad modell som företaget har stor 

användning av och i dagsläget finns inte några lika välutvecklade system till någon 

annan form av belöning. Detta går i led med det Anthony et al. (2014) skriver om att 

finansiella belöningar är det de flesta tänker på när det kommer till belöningssystem. 

Arbetsgivare 2 ifrågasätter dock om medarbetarna förstår den “Pay and performance-

modell” som används idag vid lönesättning.  

 

5.1.3 Risker med belöningssystemet 

Arbetsgivare 2 beskriver att föregående belöningssystem hade fler förmåner som 

uppskattades av de anställda än vad det nuvarande belöningssystemet har. Denne 

förklarar att detta har förändrats i takt med att företaget har blivit större. Personen tror 

även att vissa anställda i nuläget ser delar i belöningssystemet som självklara. Graves 

(2015) framhåller att en viktig aspekt att ta i beaktning redan vid införandet av ett 

belöningssystem är hur de anställda skulle reagera om det senare plockades bort. 

Författaren menar att det finns en risk att anställda ser belöningarna som en 

självklarhet och därför kan reagera starkt när dessa plockas bort.  

 

Det empiriska materialet visar att lagerpersonalen inte anser exempelvis 

personalaktiviteterna, som arbetsgivarna klassificerar som en del i belöningssystemet, 

vara motiverande. En av riskerna som detta kan leda till enligt Nilsson och Olve (2013) 

är att de anställda blir mindre produktiva. Detta uppstår enligt författarna när de 

anställda inte anser belöningssystemet vara motiverande samt värderar belöningarna 

högt.  

 

5.2 Vad i befintligt belöningssystem motiverar de anställda? 

5.2.1 Grundlön 

Några av respondenterna nämner lön som anledningen till att de går till jobbet varje 

dag, men ett fåtal anser att det bidrar till en högre motivation. Hade de anställda inte 
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fått lön, hade de inte kunnat uppfylla de fysiologiska, medfödda behoven som återfinns 

i Maslows behovstrappa. Hume (1995) framhåller att detta är det första steget i 

behovstrappan, varför det får anses grundläggande. Hunger, törst och sömn är exempel 

på fysiologiska behov som behöver vara uppfyllda för att människor ska motiveras till 

att uppfylla nästa steg i trappan. Lönen gör exempelvis att mat kan inhandlas och 

hunger-behovet uppfylls. Lönen blir belöningen och därmed en motivationsfaktor som 

gör att första steget uppfylls och de anställda motiveras istället till att arbeta mot att få 

andra steget, säkerhet, uppfyllt. Lönen kan även vara en faktor som gör att andra 

trappsteget uppfylls. Det möjliggör exempelvis att de anställda kan spara pengar, vilket 

blir en trygghet för dem. Precis som Hume (1995) poängterar är detta dock inte en 

enkelriktad process. Skulle säkerheten utebli, innebär det att personen backar i 

hierarkin och börjar då återigen drivas av motivationen att uppfylla det som nu inte 

längre uppfylls i steget ovan. 	

	

Samtliga respondenter uppger att de trivs på företaget och de anledningar som bidrar 

till trivseln är bland annat kollegor och stämningen på arbetsplatsen. Något som talar 

emot att de anställda skulle vara nöjda med sitt arbete, är att de vid flertalet gånger 

väljer att prata om sin lön. I Herzbergs motivationsmodell anses lön utgöra en 

hygienfaktor och enligt Herzberg et al. (1993) är en diskussion om hygienfaktorer ett 

tecken på missnöje hos de anställda. 	

	

Som kommenterats tidigare i detta avsnitt nämner vissa av de anställda lönen som en 

anledning till varför de går till jobbet. Enligt Ryan och Deci (2000) innebär yttre 

motivation att en individ utför något enbart för att det leder till ett specifikt utfall, i 

detta fall lön. I svaren på frågan vilka delar som de anställda vill införa i ett 

belöningssystem och som skulle motivera ytterligare återfinns exempelvis lön och 

betald extra ledighet. Detta klassificieras enligt Ryan och Deci (2000) som yttre 

motivation. Det överensstämmer även med författarnas kommentar om att yttre 

motivation kan variera.  

 

5.2.2 Gemenskap och sociala belöningar 

För företaget är gemenskapen väldigt viktig och tre av respondenterna nämner på något 

sätt gemenskapen som en av motivationsfaktorerna till varför de går till jobbet varje 

dag. Smitt et al. (2002) anser att ett belöningssystem är ett verktyg för att skapa just 
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gemenskap. De delar i Staples belöningssystem som motiverar till gemenskap är i 

nuläget de sociala belöningarna i form av personalaktiviteter, där gemensamma 

luncher är ett exempel. Arbetsgivare 2 säger i sin intervju att denne tror att 

personalaktiviteterna motiverar de anställda. Däremot visar det empiriska resultatet 

emot detta. Där svarar majoriteten att det inte motiverar dem ytterligare. 	

	

Gemenskap uppfyller de sociala behoven som Maslow menar krävs för att uppnå tredje 

steget i behovstrappan (Hume 1995). Människor har ett behov av vänskap, kärlek samt 

att känna tillhörighet. De lageranställda kommenterar på olika sätt flertalet gånger att 

exempelvis kollegor, stämning och vänskap är en viktig del på arbetsplatsen och bidrar 

till trivseln. Detta tyder på att tredje steget i Maslows behovstrappa är uppfyllt för 

respondenterna. 	

	

5.2.3 Feedback 

Arbetsgivare 2 beskriver att feedback är en viktig del för både anställda samt 

managers, men att det kunde ske oftare än vid de årliga lönesamtalen. Det empiriska 

resultatet från de anställda visar att feedback är något som samtliga respondenter 

motiveras av och vissa kommenterar att det får dem att må bra vid de tillfällen den är 

av positiv karaktär. Detta överensstämmer med Ryan och Decis (2000) beskrivning av 

inre motivation. När en individ gör något för dennes egna inneboende tillfredsställelse 

är detta en typ av inre motivation. Motivationen för att nå den immateriella belöningen, 

feedback, är i detta fall av inre karaktär. 	

	

Då samtliga av de intervjuade lageranställda svarar att en motivationsfaktor i arbetet 

är den feedback de får, tyder det på att de motiveras av fjärde steget i Maslows 

behovstrappa. I nuläget befinner de sig därmed på tredje trappsteget vilket styrks av 

att de anställda upplever en gemenskap på företaget. Behovstrappans fjärde stegs 

motivationsfaktorer är upprätthållandet av respekten för sig själv, respekt från andra, 

status och erkännande (Hume 1995). Feedback ses som ett erkännande men kan också 

vara en bidragande faktor till att människor upplever att de får respekt från andra. 

Precis som de lageranställda kommenterar beror det på vilken typ av feedback de får, 

samt mängden. Ytterligare en av Staples belöningar som kan ses som ett erkännande 

för individen är personalaktiviteterna. Dessa blir, utöver ett verktyg att skapa 

gemenskap, även ett sätt för företaget genom vilket de kan skapa erkännande för de 
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anställda. Att Staples vill ge sina anställda ett erkännande genom personalaktiviteter, 

exempelvis luncher, tydliggörs genom arbetsgivare 2 uttalande om dessa “De ska vara 

en surprise, men vi ser dig” (Arbetsgivare 2, 2018-04-30).  

	

Målet med företagets utvecklingssamtal är att kommentera de anställdas prestationer 

samt hur bra de efterlever företagets värderingar. Enligt Edward L. Thorndikes princip, 

lagen om effekt, kommer en specifik handling som belönas med större sannolikhet att 

upprepas. Likaså om en handling efterföljs av bestraffning kommer handlingen inte att 

upprepas (Hume 1995). Tanken med utvecklingssamtalen är inte att bestraffa 

handlingar, utan istället åtgärda om vissa handlingar inte går i linje med företagets 

värderingar och mål, samt belöna de som arbetar i samklang med företagets riktning. 

Det empiriska resultatet visar att de lageranställda motiveras av och uppskattar den 

feedback som de får på utfört arbete, vilket tyder på att medarbetarna motiveras av 

social motivation. Lageranställd 2 säger: “jo, men det gör mig motiverad. Det gör ju 

mig såklart glad när någon säger att jag gjort något bra”.	

	

Edwin A. Lockes målteori lyfter även den fram att feedback, samt guidning till 

förbättringar på utfört arbete är av stor vikt för att motivera den anställde (Hume 1995). 

Enligt målteorin motiveras anställda mer om de har specifika mål som de arbetar mot 

men ytterligare motivation erhålls om de anställda får vara med att sätta målen. Enligt 

arbetsgivare 2 utvärderas föregående period samt nya mål för nästkommande period 

sätts. De anställda ges här en chans att vara med och bidra till vilka mål denne 

nästkommande period ska arbeta mot. Detta bidrar till högre motivation enligt Edwin 

A. Lockes målteori. Då de anställda anser att målen de arbetar mot i dagsläget är 

rimliga, samt möjligt att uppnå, motiveras de av dem. 	

 
5.3 Vad utanför befintligt belöningssystem motiverar de anställda? 

5.3.1 Kunderna 

I första frågan som de anställda får, kopplade till mål, efterfrågas om respondenten har 

några mål denne arbetar mot. Denna fråga ställs utan koppling till om målen är 

uppsatta av företaget. Svaren från tre av sju respondenter har någon form av koppling 

till kunderna. Ett av de dagliga målen, uppsatta av företaget, som samtliga anställda 

arbetar mot fokuserar på kundnöjdhet genom att antalet reklamationer ska hållas på en 

viss nivå. Då de anställda väljer att självmant nämna detta som ett mål, trots att frågan 
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inte specifikt är kopplad till företaget, antyder det att företaget lyckats implementera 

sitt önskade kundfokus väl hos de anställda. Däremot finns det i dagsläget ingen 

belöning som är direkt kopplad till kundnöjdheten. Nilsson och Olve (2013) framhåller 

vikten av att att medarbetarna själva måste veta vilka mål de arbetar mot samt förstå 

hur uppnått resultat leder till en viss belöning för att de ska motiveras av det. 

Kopplingen mellan prestationen samt belöningen för den måste tydliggöras enligt 

författarna, vilket är något som det empiriska resultatet visar att företaget idag inte 

lyckas med. Detta är något som genomsyrar samtliga belöningar som Staples använder 

sig av i dagsläget, med undantag för lönen. En handling måste leda till ett önskat utfall 

för att det ska vara motiverande, enligt Victor H. Vrooms förväntansteori (Hume 

1995). Teorin poängterar även att den anställde måste värdera belöningen högt för att 

den ska anses vara motiverande. Då kopplingen mellan prestation och de flesta av 

Staples belöningar inte är tydliga eller leder till önskat utfall i nuläget, är det med stöd 

i förväntansteorin varför belöningarna inte är motiverande. 	

	

Om kunderna innebär en inre eller yttre motivation för de lageranställda är 

svårdefinierat. I de fall där den anställde motiveras av sin egen inneboende 

tillfredsställelse menar Ryan och Deci (2000) att den anställde motiveras av en inre 

motivation. Detta uppstår då de anställda känner en inre tillfredsställelse till följd av 

att de gjort kunderna nöjda. Däremot i de fall där den anställde motiveras av ett 

specifikt utfall blir det en form av yttre motivation (ibid.). Dessa specifika utfall kan 

exempelvis uppstå när den anställde motiveras av att kunderna lägger beställningar.  

 
5.3.2 Viljan att arbeta 

Utav de lageranställda vi intervjuat är det få vars svar tyder på att de uppskattar eget 

ansvar. Detta ger en antydan om att respondenterna till viss del stämmer in på synsättet 

McGregors presenterar av hur managers ser på människor i hans teori X. Enligt teori 

X har människan en instinktiv motvilja till arbete samt vill bli ledda av andra och måste 

därför tvingas, kontrolleras och övervakas för att arbetet ska bli gjort (Hume 1995). 

Företagets mål samt att arbetsledningen har flertalet möten med de anställda är delar 

som tyder på kontroll och övervakning. Företaget tvingar genom detta de anställda att 

hela tiden arbeta för vad som är bäst för företaget. Det som säger emot att 

respondenterna skulle ses av deras manager ur ett teori X-perspektiv är att en motvilja 

till arbete inte återfinns, varken genom visuellt eller muntligt uttryck från de 

lageranställda. Arbetsgivare 2 indikerar inte heller att det finns några tecken på en 
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motvilja till arbete hos de anställda. Att de anställda skulle ses ur ett teori Y-perspektiv 

finns det flera aspekter som säger emot. Denna teori beskriver människor som att de 

har en förmåga att leda och kontrollera sitt eget arbete, och i denna teori betonas vikten 

av decentralisering, delegering samt deltagande (Hume 1995). För de lageranställda vi 

intervjuat återfinns inte dessa karaktärsdrag. Det är ingen som nämner exempelvis eget 

ansvar som den främsta motivationsfaktorn. Företaget har inte heller för denna 

yrkesgrupp valt att tydligt strukturera arbetet efter detta perspektivet.  

 
5.3.3 Känslan av att vara nöjd med sig själv och sitt arbete 

De främsta motivationsfaktorerna för två av respondenterna är att de i slutet av 

arbetsdagen kan gå hem och vara nöjda med sig själva. Detta är det enda i intervjuerna 

som antyder att ett arbete mot självförverkligande är en motivationsfaktor, vilket är 

sista steget i Maslows behovstrappa (Hume 1995). Som teorin kommenterar är det 

dock få förunnat att uppnå självförverkligande.  

 
5.3.4 Finansiella bonusar och betald extra ledighet 

Respondenternas förslag till vad som bör införas i belöningssystemet är finansiella 

bonusar och betald extra ledighet. De säger även att det skulle motivera dem extra. 

Enligt motivation crowding theory, vilken beskrivs av Anthony et al. (2014), kan en 

förändring av en yttre motivationsfaktor undantränga den inre motivationen. 

Finansiella bonusar och betald extra ledighet är båda exempel på yttre 

motivationsfaktorer. Skulle respondenternas förslag på förbättringar implementeras 

finns en risk att ett fall av motivation crowding theory inträffar. Huruvida detta sker 

beror på om respondenterna i nuläget drivs av en yttre motivation eller en inre.  
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6 Slutsats 
I studiens avslutande kapitel besvaras studiens frågeställning genom att slutsatserna 

från analyskapitlet presenteras. Detta leder till att förslag på förbättringar till 

fallföretagets nuvarande belöningssystem kommenteras. Avslutningsvis återfinns 

avsnitt om studiens bidrag till samhällsetiska aspekter, förslag till vidare forskning 

samt ett om kritik till studien.  

 

Denna studie ämnade undersöka hur Staples belöningssystem ser ut och på vilket sätt 

det motiverar de anställda. Staples befintliga belöningssystem består av både icke-

finansiella belöningar samt finansiella belöningar. Kopplat till lagerpersonalen är de 

icke-finansiella belöningarna betydligt fler och återfinns i form av friskvårdsbidrag, 

tävlingar, motorvärmare, fri parkering, betald extra ledighet, fruktkorg, gemensamma 

luncher, företagshälsovård kopplat till sjukgymnastik samt utvecklingssamtal och 

känslan av att tillhöra en gemenskap. Lagerpersonalen får ta del av endast en finansiell 

belöning, detta i form av grundlön.   	

	

Innebörden av ordet belöningssystem för lagerpersonalen på Staples idag skiljer sig 

från arbetsgivarnas. De anställda är medvetna om vissa utav delarna i 

belöningssystemet, men anser dem inte vara en del i ett belöningssystem. De 

klassificerar det som arbetsgivarna nämner som icke-finansiella belöningar som 

förmåner, och en slutsats kan dras att de anser dessa förmåner vara självklara. 

Belöningar för de anställda innebär finansiella bonusar och betald extra ledighet, vilket 

tyder på en de drivs av en yttre motivation. Då de delar de anställda anser vara en del 

i ett belöningssystem inte finns för dem idag, är det därmed inte belöningssystemet i 

deras ögon som motiverar dem till att arbeta kvar. Inte heller de förmåner som de är 

medvetna om, anser de vara särskilt motiverande. Det som dock framkommer är att de 

immateriella belöningarna är betydligt mer motiverande, trots att de lageranställda inte 

anser dem vara en del i belöningssystemet. Trots det monotona arbetet, vilket även 

lagerpersonalen upplever då de poängterar att arbetet ibland kan bli enformigt, har 

samtliga intervjuade arbetat på företaget i minst 7 år. Anledningarna till detta är den 

goda kontakten kollegorna emellan och den gemenskap det leder till. Företaget är väl 

medvetna om att de ständigt måste arbeta för att behålla gemenskapen, och gör det 

genom exempelvis gemensamma luncher. Målet för arbetsgivarna med att genomföra 

dessa aktiviteter är att visa att de ser alla anställda, att de uppskattar deras jobb samt 
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bidra till att behålla en hög arbetsmotivation. De anställda uppger dock att de inte 

tycker aktiviteterna bidrar till högre motivation.  

	

Staples har arbetat fram mätbara mål som samtliga inom lagerpersonalen arbetar mot. 

Arbetsgivaren poängterar också att arbetsledningen lägger mycket tid på att hålla de 

anställda uppdaterade om det som sker i företaget samt hur det går för företaget. Vissa 

av de anställda är medvetna om målen, men inte samtliga. Staples har både uppsatta 

mål för de anställda samt ett belöningssystem men det som saknas är kopplingen 

mellan uppnådda mål och en belöning när målen uppnås. Uppnådda mål leder inte till 

en belöningen vilket gör att anställda inte har något som motiverar dem att arbeta mot 

målen. Motivationen återfinns utanför det som de anställda anser vara 

belöningssystemet. För att de anställda ska uppleva att de får ta del av en belöning 

efter uppnått mål föreslår vi två alternativ för företaget. Det första alternativet för 

Staples är att införa belöningar som de anställda även anser är belöningar, exempelvis 

bonusar eller betald extra ledighet, som betalas ut när målen är uppnådda. Det andra 

alternativet är att företaget förtydligar att vissa delar ingår i belöningssystemet genom 

att belöna i anslutning till att målen är uppfyllda. Hade exempelvis en gemensam lunch 

genomförts när de anställda nått uppsatt nivå för antalet plockade order hade 

kopplingen mellan mål och belöning blivit tydligare. Först då blir belöningen en 

motivationsfaktor. 	

 
6.1 Studiens bidrag och samhälleliga apekter 

Då studien är uppbyggd genom en fallstudie på ett fallföretag bidrar den främst till en 

utveckling av deras belöningssystem. Genom att intervjua både arbetsgivare och 

anställda har vi fått en god förståelse för belöningssystemet samt hur det upplevs av 

båda parter. Rekommendationerna som lämnas kring hur systemet kan förbättras bör 

utvecklas samt utvärderas när det kommer till bland annat kostnader innan de 

implementeras i verksamheten men vår förhoppning är att studiens resultat ändå 

utvecklar belöningssystemet. De samhälleliga aspekterna är att studien kan appliceras 

på andra företag med liknande förutsättningar i deras arbete med att utforma ett 

belöningssystem.  
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6.2 Avslutande reflektioner 

På grund av studiens tidsram har sju av de totalt 90 lageranställda i Växjö intervjuats. 

Vi kan inte med säkerhet säga att övriga instämmer i dessa sju personers uttalanden. 

Hade studien genomförts som en jämförande studie med andra liknande företag hade 

det gett studien en djupare empirisk grund och rekommendationer för branschen hade 

kunnat ges.	Övrig kritik kopplas till rekommendationerna som lämnas som förslag till 

förbättringar. Dessa är endast teoretiska och vi kan inte garantera att de går att 

implementera i verkligheten.	

 
6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har undersökt hur belöningssystemet för lagerpersonalen på Staples 

anläggning i Växjö ser ut, samt om det motiverar dem. En intressant vidareutveckling 

av studien hade varit att se om våra resultat återspeglas på företagets övriga 

anläggningar. 	

	

Ett annat förslag till vidare forskning är att titta på motivationsfaktorer inom andra 

monotona yrken, alternativt göra en jämförande studie på motivationsfaktorer hos de 

anställda inom olika branscher. 	
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide arbetsgivare 
Kan du berätta lite om dig själv och din position på företaget? 	
Hur länge har du arbetat här och varför valde du att börja arbeta just på Staples?	
Vilka mål arbetar företaget mot idag?  

Vilka mål jobbar de anställda mot? 

Finns det ett belöningssystem på företaget idag? Berätta ingående om hur det är utformat.	
Tror du att belöningssystemet motiverar de anställda? 	
Vilka risker ser du med ert nuvarande belöningssystem?	
Hur anser du att det skulle kunna förbättras?	

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide anställda 
Kan du berätta lite om dig själv och din position på företaget? 	
Hur länge har du arbetat här och varför valde du att börja arbeta just på Staples?	
Trivs du på arbetsplatsen?  

Vad motiverar dig att gå till jobbet varje dag? 

Känner du dig motiverad till att utföra ditt arbete? 	
Får du feedback på utfört arbete? 	
Har du några mål som du arbetar mot i dagsläget? Anser du att dessa mål är rimliga för dig 

att nå?	
Har företaget i nuläget något belöningssystem?	
Blir du motiverad av nuvarande belöningsystem? Om ja, vad är det som motiverar dig? 	
Vad motiverar dig mest, de icke-finansiella eller de finansiella belöningarna?	
Vad motiverar dig mest, de individuella eller de kollektiva belöningarna?	
Har du några förslag på hur belöningssystemet kan förbättras?	
  



  
 

III 

 
Bilaga C Sammanställning intervju arbetsgivare 1 och 2 
 
Sammanställning intervjuer arbetsgivare 
 

Anställd Arbetad tid på 
Staples 

Datum för utförd intervju 

Arbetsgivare 1 2 år 2018-04-23 

Arbetsgivare 2 21 år 2018-04-30 

 
 

1. Beskriv dig själv och din position 
 

Anställd Position 

Arbetsgivare 1 Ansvarig HR Norden 
Arbetsgivare 2 Klubbordförande i en 

av unionerna 
 

2. Vilka mål arbetar företaget mot idag? Både i stort och för den enskilde. 
Anställd Vilka mål arbetar 

företaget mot idag? 

Arbetsgivare 2 - Strategiskt mål: 
leverera allt kunden 
behöver till dennes 
arbetsplats 

- Produktivitetsmått: 
antal plockade 
orderlinjer/timme 

- Kvalitetsmått: antal 
kundreklamationer 

  



  
 

IV 

 
3. Finns det ett belöningssystem på företaget idag? Beskriv det. 

 
Anställd Finns det ett 

belöningssystem 
på företaget 
idag? 

Vilka delar. 

Arbetsgivare 1 Ja Icke-finansiella 
belöningar: 
friskvärdsbidrag, fri 
parkering och fruktkorg 
Finansiella belöningar: 
individuella belöningar för 
seniora tjänster 

Arbetsgivare 2 Ja Icke-finansiella 
belöningar: 
friskvårdsbidrag, 
tävlingar, motorvärmare, 
fri parkering, extra 
ledighet, fruktkorg, 
gemensamma luncher, 
företagshälsovård, 
utvecklingssamtal, 
känslan av gemenskap 
Finansiella belöningar: 
Bonusutbetalningar till 
vissa tjänster, grundlön 

 
 

4. Tror du att belöningssystemet motiverar de anställda?  
 

Anställd Tror du att det motiverar 
de anställda? 

Varför inte? 

Arbetsgivare 2 Nej.  Tror att förra systemet 
motiverade mer i så fall, då 
det var ett bättre system. 

  



  
 

V 

 
5. Vilka risker ser du med ert nuvarande belöningssystem?  

 
Anställd Vilka risker ser du med ert nuvarande system? 

Arbetsgivare 2 - Sämre än tidigare så om man varit anställd under en längre 
tidsperiod så upplevs nuvarande inte så bra. 

- Kopplat till ett generationsskifte kan nuvarande system vara 
för dåligt för att lyckas behålla medarbetare 

- Ser vissa delar som självklara 
- Medvetenheten kring vissa delar i systemet är låg 

 
 
 

6. Hur anser du att belöningssystemet skulle kunna förbättras? 
 
Anställd Hur anser du att belöningssystemet skulle kunna förbättras? 

Arbetsgivare 2 - En tydligare gemenskap, ”vi-känslan” 
- Större medvetenhet 

 
 
 
 
  



  
 

VI 

Bilaga D Sammanställning intervju anställda  
Sammanställning intervjuer anställda 
 
Anställda Arbetad tid på 

Staples 
Arbetsuppgifter 

Lagermedarbetare 1 17 år Arbetsledare 

Lagermedarbetare 2 38 år Orderplockare 

Lagermedarbetare 3 7 år Hantera varornas 
lagerplaceringar 

Lagermedarbetare 4 36 år Ansvarig för lagrets 
datasystem 

Lagermedarbetare 5 23 år Orderplockare 

Lagermedarbetare 6 13 år Reklamationsansvarig samt 
ansvarig för nya artiklar 

Lagermedarbetare 7 7 år Orderplockare 

 
 
 

1. Vad gjorde att du började arbeta på Staples? 

 
 
 
 
 
 
 

Anställda Vad gjorde att du började 
arbeta här? 

Lagermedarbetare 1 Det var en tillfällighet 
Lagermedarbetare 2 Flyttade till Växjö och detta var 

det första jobbet jag fick 
Lagermedarbetare 3 Det var en intressant tjänst, jag 

kom direkt hit från min 
utbildning 

Lagermedarbetare 4 Tillfällighet 
Lagermedarbetare 5 Det var ett bra företag som jag 

gärna ville jobba på 
Lagermedarbetare 6 Mitt första jobb efter 

gymnasiet. En kompis 
rekommenderade mig att söka 
det 

Lagermedarbetare 7 Sökte ett sommarjobb och fick 
sen erbjudande om att stanna 
kvar. Har egentligen utbildning 
för annat yrke men valde bort 
det 



  
 

VII 

2. Trivs du på arbetsplatsen? 
 

Anställda Trivs du på företaget? 

Lagermedarbetare 1 Ja 
Lagermedarbetare 2 Ja, jättebra! 
Lagermedarbetare 3 Ja 

Lagermedarbetare 4 Ja, det är mycket bra 
Lagermedarbetare 5 Ja 
Lagermedarbetare 6 Ja 
Lagermedarbetare 7 Ja, för det mesta 

3. Vad motiverar dig att gå till jobbet varje dag? 
 
 
 
 
  

Anställda Vad motiverar dig att gå 
till jobbet varje dag? 

Lageranställd 1 Kollegorna 

Lageranställd 2 Lönen 

Lageranställd 3 Mina arbetsuppgifter 

Lageranställd 4 De räknar med att jag 
kommer dit 

Lageranställd 5 Att få träffa mina kollegor 

Lageranställd 6 Att det ger mig lön 

Lageranställd 7 Det sociala och att det ger 
en bra ganska bra lön 



  
 

VIII 

 
4. Känner du dig motiverad till att utföra dina arbetsuppgifter? Vad är den främsta 

motivationsfaktorn? 
 

Anställda Känner du dig 
motiverad att 
utföra dina 
arbetsuppgifter? 

Vilken är den främsta 
motivationsfaktorn för 
dig? 

Lagermedarbetare 1 Ja Att få kunderna nöjda! 

Lagermedarbetare 2 Ja, det skulle jag 
nog säga att det 
gör 

Att det alltid finns mer 
jag kan lära mig 
motiverar mig mest 

Lagermedarbetare 3 Ja Mina roliga 
arbetsuppgifter och att 
jag kan se effekten av 
utfört arbete 

Lagermedarbetare 4 Ja Att få vara delaktig i 
den positiva 
utvecklingen som sker 
på företaget 

Lagermedarbetare 5 Ja Det är viktigast för mig 
att jag i slutet av dagen 
går hem och kan vara 
nöjd med min insats 

Lagermedarbetare 6 Oftast Kunderna 

Lagermedarbetare 7 Ja Nöjda kunder motiverar 
mig absolut mest! 

 
 
  



  
 

IX 

 
5. Får du feedback på utfört arbete? Om ja, gör det dig motiverad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anställda Får du 
feedback på 
utfört 
arbete? 

Gör detta dig 
motiverad i 
arbetet? 

Lagermedarbetare 1 Nja, hade 
kunnat vara 
mer 

Mer feedback hade 
gjort mig mer 
motiverad 

Lagermedarbetare 2 Ja, mycket 
feedback 

Ja, absolut! Det gör 
mig glad. 

Lagermedarbetare 3 Oftast Ja, de gånger jag får 
det motiverar det 
mig 

Lagermedarbetare 4 Ja, lagom 
mängd 
feedback 

Ja, det gör mig 
motiverad. Det får 
mig att må bra. 

Lagermedarbetare 5 Ja, lagom 
mycket 

Ja, det skulle jag 
säga att det oftast 
gör 

Lagermedarbetare 6 Ja Det beror på vilken 
typ av feedback det 
är 

Lagermedarbetare 7 Ja Definitivt. Jag anser 
att feedback, både 
positiv och negativ 
(konstruktiv) 
feedback är väldigt 
viktigt 



  
 

X 

6. Har du några mål som du arbetar mot? Vilka är dessa? 
 

Anställda Arbetar du 
mot några 
mål? 

Vilka är dessa? 

Lagermedarbetare 1 Ja Kunderna. De gör att 
min arbetsmoral blir 
högre 

Lagermedarbetare 2 Ja Att alltid bli färdig med 
dagens order innan jag 
går hem 

Lagermedarbetare 3 Ja Tids- och 
kostandsrelaterade mål 

Lagermedarbetare 4 Ja De små delmålen som 
uppstår under tiden. 
Vill ständigt förbättra 
båda mina kollegor och 
kunders upplevelse 

Lagermedarbetare 5 Nej  

Lagermedarbetare 6 Ja Att kunderna alltid ska 
få sin kredit inom 48 
timmar 

Lagermedarbetare 7 Ja Både statistiska mål 
och budgetmålen 
motiverar mig. Att få 
arbeta på andra 
arbetsområden är också 
motiverande 

  



  
 

XI 

 
7. Har företaget några uppsatta mål som du arbetar mot? Vilka är dessa mål? Anser du 

att de är rimliga samt går att uppnå? 

 
 
  

Anställda Arbetar du 
mot några 
mål 
uppsatta av 
företaget? 

Vilka är dessa mål? Anser du att de 
är rimliga och 
går att uppnå? 

Lagermedarbetare 1 Ja Antal plockade 
orders 

Ja, oftast men 
vissa tider 
stressigare än 
andra 

Lagermedarbetare 2 Ja Antal reklamationer 
från kund och antal 
plockade orders 

Ja, det är dem 

Lagermedarbetare 3 Ja Tids- och 
kostnadsrelaterade 
mål 

Ja 

Lagermedarbetare 4 Nej Inte till min tjänst  

Lagermedarbetare 5 Nej   

Lagermedarbetare 6 Ja Tiden för kredit Ja, när allt går 
som det ska 

Lagermedarbetare 7 Ja Hur många orders 
jag plockar per dag 

Ja 



  
 

XII 

 
8. Har företaget i dagsläget något belöningssystem som du är medveten om?  

 
  

Anställda Har företaget i dagsläget 
något belöningssystem som 
du är medveten om? 

Lagermedarbetare 1 Nej 

Lagermedarbetare 2 Nej, finns inget på området 
som jag arbetar med 

Lagermedarbetare 3 Nej 

Lagermedarbetare 4 Nej 

Lagermedarbetare 5 Nej, inte för någon med 
liknande tjänst som jag 

Lagermedarbetare 6 Nej 

Lagermedarbetare 7 Nej 



  
 

XIII 

 
9. Anser du att införandet av ett belöningssystem hade motiverat dig ytterligare? Om 

ja, vad för typ? 
 

Anställda Anser du att 
införandet av ett 
belöningssystem 
hade motiverat 
dig ytterligare? 

Om ja, vilken typ av 
belöning hade du helst 
sett? 

Lagermedarbetare 1 Ja Gärna en som bestod av 
pengar. Om det inte är 
möjligt hade gärna extra 
ledighet fått vara ett 
alternativ 

Lagermedarbetare 2 Ja Fler ledighetstimmar 

Lagermedarbetare 3 Både ja och nej Tror det hade varit svårt 
för min typ av tjänst. 

Lagermedarbetare 4 Ja, men beror på 
förutsättningarna. 

Svårt att säga, beror även 
detta på förutsättningarna. 
Finns risk att det ger 
motsatt effekt om det är 
svårt att få bonusarna. 

Lagermedarbetare 5 Ja Bonusar som betalas ut 

Lagermedarbetare 6 Absolut! Vet ej 

Lagermedarbetare 7 Ja, förmodligen 
men beror på vad 
det hade varit för 
belöning 

Gärna bonusar 

  



  
 

XIV 

10. Har företaget i dagsläget några övriga förmåner som du får ta del av?  
 

Anställda Har företaget 
i dagsläget 
några 
förmåner som 
du får ta del 
av? 

Om ja, vilka är dessa? 

Lagermedarbetare 1 Ja Det finns ett 
friskvårdsbidrag 

Lagermedarbetare 2 Nej  

Lagermedarbetare 3 Ja Jag får bidrag till mitt 
gymkort 

Lagermedarbetare 4 Nej  

Lagermedarbetare 5 Ja Vet att det finns vissa 
bidrag 

Lagermedarbetare 6 Nej  

Lagermedarbetare 7 Nej  

11. Gör dessa dig motiverad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anställda Motiverar dessa dig att 
arbeta effektivare? 

Lageranställd 1 Nej 

Lageranställd 3 Nej, det skulle jag inte säga 

Lageranställd 5 Nej det är inget jag ens har 
funderat över 



  
 

XV 

 
12. Genomförs några gemensamma personalaktiviteter på företaget? 

 
Anställda Genomförs några 

gemensamma 
personalaktiviteter 
på företaget? 

Om ja, vilka är 
dessa? 

Lagermedarbetare 1 Ja, ibland Vi brukar bjuda på 
fika när vi har fyllt år 

Lagermedarbetare 2 Ja Vid speciella 
tillfällen så bjuds det 
på fika 

Lagermedarbetare 3 Ja Vi har möten varje 
vecka där alla träffas 

Lagermedarbetare 4 Ja Vi har gemensamma 
veckomöten 

Lagermedarbetare 5 Väldigt sällan Vi försöker fika 
tillsammans så ofta vi 
kan 

Lagermedarbetare 6 Nja, inga som jag 
kan komma på nu 

 

Lagermedarbetare 7 Ja Jag vet att det har 
varit gemensam lunch 
vid ett tillfälle 

  



  
 

XVI 

13. Gör dessa dig motiverad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anställda Motiverar dessa dig att 
arbeta effektivare? 

Lageranställd 1 Nej, det skulle jag inte 
säga 

Lageranställd 2 Nja, det vet jag inte. Men 
det gör ju arbetsplatsen 
lite roligare 

Lageranställd 3 Det är intressant att veta 
vad som händer. Som 
tillexempel när vi tar in 
nya produkter 

Lageranställd 4 Nej men kul att se 
siffrorna, hur det har gått.  

Lageranställd 5 Jo, men kanske lite.  

Lageranställd 7 Det kanske hade gjort om 
det var oftare.  


