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Sammanfattning 

 

Titel: Uppmuntran eller Belöning? 

-En studie om belöningssystemets motivationseffekt i två mindre 
organisationer. 
Författare: Eline Larsson och Elin Zander 

Handledare: Thomas Karlsson, Universitetsadjunkt Linnéuniversitet 
Examinator: Petter Boye, Linnéuniversitetet 
Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar 
Datum: 2012-05-25 

 

Bakgrund: Alla människor är olika och motiveras av olika saker, vissa av 

monetära belöningar och andra inte. Monetära belöningssystem är något 

som de flesta företag har, både mindre och större företag. Det är vanligare 

med implementerade belöningssystem i större företag med flera olika 

avdelningar och mellanchefer. Vi har undersökt hur väl ett monetärt 

belöningssystem fungerar i två mindre organisationer, och hur det påverkar 

motivationen hos medarbetarna. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medarbetarna på 

Gustafssons Uthyrning AB och Högsby Sparbank motiveras av 

belöningssystemet, och om systemet leder till målkongruens i företaget. 

 

Metod: Vi har valt att arbeta enligt en fallstudieliknande metod med en 

abduktiv ansats. Studien har genomförts enligt den kvalitativa inriktningen 

där vi har samlat in empirisk data genom intervjuer.  

 

Slutsats: Vi anser att medarbetarna på Gustafssons Uthyrning och Högsby 

Sparbank till viss del motiveras av belöningssystemet. Belöningssystemet 

leder inte till målkongruens i Gustafssons Uthyrning på grund av att 

belöningen är kopplad till företagets föregående års resultat och inte till 

företagets uppsatta mål. Vi anser att belöningssystemet på Högsby Sparbank 

leder till målkongruens för att de arbetar mycket med återkoppling mot de 

uppsatta målen som belöningen är kopplad till.  
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1. Inledning 
 

I vårt första kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning av det ämne vi har valt. Vi redogör 

för vår problemdiskussion som till slut mynnar ut i en problemformulering. Vidare 

presenterar vi vårt syfte med uppsatsen och en begreppsdefinition med begrepp som vi 

tycker är relevanta. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Alla människor är olika och vi har alla olika drömmar och mål. Sedan sätts vi samman i en 

organisation och förväntas arbeta tillsammans. Dessutom förväntas vi sträva mot samma 

mål, ett mål som vi själva kanske inte har varit med och påverkat. Då kan det bli svårt att 

motivera alla att arbeta mot organisationens gemensamma mål. Vad jag som individ tycker 

är viktigt och motiveras av kanske inte mina medarbetare alls sätter något värde till. Jag 

motiveras av att ha utvecklande arbetsuppgifter medan min kollega motiveras av monetära 

faktorer. Hur motiveras vi att sträva efter något som vi själva kanske inte anser är viktigt för 

oss att nå personligen? Att få alla medarbetares olika mål att sammanfalla med de mål som 

organisationen har satt upp definieras som: 

“...insofar as is feasible, the goals of an organization´s individual members 

should be consistent with the goals of the organization itself” 

Anthony & Govindarajan (2007 s.7). 
 

Ett sätt att motivera medarbetarna till att arbeta mot mål som organisationen har satt upp 

är att använda belöningar (Olve & Samuelson, 2008). Belöningar har använts i alla tider och i 

olika format för att uppnå ett önskvärt beteende. Det kan handla om att försöka uppfostra 

sin hund och motivera den med belöning i form av godis. Ett annat exempel är Peace & Love 

festivalen som har infört belöningar till de ungdomar, som under festivalen är nyktra och 

klarar av att blåsa grönt i utandningstestet. Ungdomarna får också vara med i en utlottning 

om festivalbiljetter till nästa års festival. Det är ett sätt för arrangörerna att försöka styra 

festivalbesökarnas beteende och motivera dessa att vara nyktra. (Peace & Love, 2012-03-21) 

 

Enligt Anthony & Govindarajan (2007) är funktionen med ett belöningssystem att påverka 

medarbetarnas beteende för att uppnå målöverensstämmelse.  
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Belöningssystem enligt Olve & Samuelson (2008) kan bidra till att medarbetarna får ett 

önskvärt beteende för organisationen, genom att belöna eller bestraffa deras arbete, ansvar 

och prestationer. För att organisationen skall kunna drivas på ett effektivt sätt och 

konkurrera och överleva på lång sikt, så har alla organisationer blivit alltmer beroende av 

sina medarbetare. De är beroende av deras motivation och att de arbetar för att uppnå 

organisationens mål. Idag finns i de allra flesta företag och organisationer belöningssystem 

av något slag, för att bland annat kunna motivera medarbetarna till att prestera och uppnå 

goda resultat (Industriarbetsgivarna, 2012-03-21). 

1.2 Problemdiskussion 
 

Vi anser att det idag är allt vanligare att ledningen ser till hela individen i organisationen, och 

att det är viktigt att skapa motivation så att denne presterar på bästa sätt. Kovach (2001) 

menar att det är viktigt att en medarbetare är nöjd med sitt arbete, och känner att det är ett 

utmanande jobb.  Och att det finns möjlighet att kunna uppnå och fullfölja de uppsatta 

målen. Därför att det kommer att medföra att medarbetaren har mindre frånvaro, och inte 

vill byta arbete på samma sätt. En anställd som trivs med sitt arbete och är motiverad 

kommer att leda till en ökad produktivitet i organisationen. (ibid). Detta är något som har 

vuxit fram från det att medarbetaren i början 1900-talet sågs som ett kugghjul i maskineriet 

fram till första motivationsstudien, Hawthornestudien. Där forskarna gjorde olika 

belysningsexperiment för att se vad de anställda motiverades mest av. (Hedegaard Hein, 

2012). 

Vi vet att alla människor motiveras till arbete genom olika belöningsmedel, vissa motiveras 

av lön, förmåner och resor medan andra motiveras av övriga medarbetare, arbetsmiljö, 

uppskattning eller feedback. Det kan även vara en kombination av flera belöningsfaktorer. 

Motivation enligt Hedegaard Hein (2012) kan förklaras som en gemensam beteckning för 

den drivkraft som varje människa har inom sig, och det som får människan att vilja arbeta. 

Det finns en mängd olika motivationsteorier som kan kopplas till de olika belöningsmedlen, 

exempelvis Hertzbergs motivations- och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer kan vara 

erkännande för sitt arbete och karriärmöjlighet, och exempel hygienfaktorer kan vara lön 

och arbetsförhållanden. (ibid). 
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Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) är det viktigt med mål i en organisation då målen 

motiverar de anställda till arbete, men målen har även en styrande funktion och ger riktlinjer 

för hur arbetet i organisationen ska gå till. Målen kan även fungera som utvärderingskriterier 

för det utförda arbetet i företaget, det vill säga om vi arbetar effektivt för att uppnå 

organisationens mål. (ibid.) När det gäller arbetet i en organisation är det enligt Anthony & 

Govindarajan (2007) viktigt att så länge det finns en möjlighet, bör individens mål i 

organisationen vara förenliga med målen för den egna organisationen. 

 

Finns det någon författare som motsätter det Anthony & Govindarajan (2007) menar om 

målkongruens? Det är trots allt flera intressenter i företaget som påverkar hur arbetet i 

organisationen fortlöper, och hur de arbetar mot sina mål. Jackson & Carter (2002) menar 

att det inte är möjligt att alla individer i samma situation förutsätts kunna dela samma mål, 

eftersom vi är alla olika individer och motiveras av olika saker. Exempelvis när 

företagsledningen vill uppnå målet ökad produktivitet genom att öka prestationsförmågan 

hos medarbetarna, men det behöver inte betyda att just medarbetarna vill arbeta mot det 

målet. De är kanske inte motiverade till att jobba hårdare gratis utan att få någon extra 

belöning för det. Detta är även något Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver att det skulle 

kunna vara så att medarbetarna i en organisation har samma mål och arbetar mot de målen, 

men i så fall anser författarna att organisationen är enkelriktad och att den kan uppfattas lite 

extrem. Författarna menar vidare att det vore mer realistiskt att organisationer har många 

olika och skilda mål som ofta kan vara i konflikt med varandra. (ibid). 

 

Vi vill med denna studie kunna se om det verkligen är möjligt att uppnå målkongruens i ett 

företag. Vi vill undersöka om medarbetarna på grund av belöningssystem är bra motiverade, 

arbetar hårdare och snabbare så att företaget kan nå sina uppsatta mål. 

Genom denna studie vill vi fokusera på de individer som arbetar i de båda organisationerna 

och undersöka vad det är som får medarbetarna att gå till jobbet varje dag och utföra ett bra 

arbete. Vi vill granska vad som motiverar medarbetaren och vad belöning är för dem. Detta 

för att kunna se om belöningssystemet fungerar som motivationsfaktor och bidrar till 

målkongruens i organisationen.  
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På grund av att själva funktionen med ett belöningssystem enligt Anthony & Govindarajan 

(2007) är att medarbetarna skall motiveras till arbete för att nå ett önskvärt beteende för 

organisationen för att sedan kunna uppnå målöverensstämmelse. 

Eftersom alla individer motiveras av olika typer av belöningar och belöningssystem vill 

undersöka om belöningssystemet i företagen Gustafssons Uthyrning AB respektive Högsby 

Sparbank motiverar de anställda. Detta tycker vi är viktigt att få svar på, eftersom att 

meningarna går isär om belöningssystem och speciellt monetära belöningssystems effekt på 

medarbetares motivation. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Som vi tidigare nämnt finns det en mängd olika typer av belöningssystem och 

motivationsfaktorer, både monetära och icke monetära.  Alla individer är olika och motiveras 

av olika faktorer. Vi vill därför undersöka hur företagen Gustafssons Uthyrning och Högsby 

Sparbanks belöningssystem är utformade för att medarbetarna ska bli motiverade. Vi vill ta 

reda på om belöningssystemet får den motiverande effekt som det är tänkt. Vår 

genomgripande frågeställning i denna uppsats är följande: 

Hur motiveras medarbetarna på Gustafssons Uthyrning AB och Högsby Sparbank av 

belöningssystemet?  

 

Vi har tidigare berört att de flesta företag arbetar med olika typer av mål och meningarna 

går isär om det går att få medarbetarna i en organisation att arbeta mot företagets mål, så 

kallad målkongruens. Därför vill vi undersöka om det med hjälp av belöningssystem, går att 

styra medarbetarna mot organisationens uppsatta mål. Det leder fram till vår 

komplementfråga: 

Leder belöningssystemet enligt intervjupersonerna i respektive organisation till 

målkongruens? 
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1.4 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur medarbetarna på Gustafssons Uthyrning och Högsby 

Sparbank motiveras av belöningssystemet. Vi ska även undersöka om belöningssystemet 

enligt intervjupersonerna leder till målkongruens.  

1.5 Begreppsdefinitioner 
 

Målkongruens- “Insofar as is feasible, the goals of an organization´s individual members 

should be consistent with the goals of the organization itself” Anthony & Govindarajan (2007 

s.7). Vilket betyder att så länge det finns en möjlighet, bör individens mål i organisationen 

vara förenliga med målen för den egna organisationen. 

Motivation- En gemensam beteckning för all energi och alla de drivkrafter och motiv som 

finns i människor för att vilja göra saker. (Hedegaard Hein, 2012) 

Belöning- En belöning kan vara både reell & symbolisk vilket betyder att den kan vara icke 

monetär som beröm uppskattning, men också vara monetär och ha ett penningvärde. 

Autonomi- Självständighet när det gäller själva arbetet i organisationen. 

(Nationalencyklopedin, 2012-05-19) 

 

Implementera- genomföra och införa exempelvis ett belöningssystem i en organisation. 

(Nationalencyklopedin, 2012-05) 

 

Incitament- en omständighet som stimulerar till viss verksamhet (Nationalencyklopedin, 

2012-05-21) 
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2. Metod  
 

I vårt andra kapitel kommer vi beskriva hur vi har genomfört vår forskningsprocess och en 

genomgång över de val vi har gjort under arbetets gång. Kapitlet inleds med en presentation 

av de olika forskningsansatserna följt av forskningsmetoder, fallstudiemetod, datainsamling, 

tillvägagångssätt och slutligen källkritik. 

 

 

2.1 Förförståelse 
 

Vi studerar båda vid Linneuniversitetets Ekonomprogram, och har läst företagsekonomi. 

Därigenom har vi fått viss förförståelse för motivation, belöningssystem och mål.  Vi har även 

fått viss kunskap om belöningssystemets funktion och syfte. Men vi har ej lärt oss något om 

hur ett belöningssystem fungerar i praktiken, ute i ett företag. Motivation och mål är något 

som vi tror alla kan relatera till, eftersom att det är ett grundläggande begrepp även i vår 

vardag. Vi sätter upp mål som vi vill uppnå och vet vilka saker som motiverar oss, för att vi 

ska uppnå de uppställda målen. Vi blev intresserade och inspirerade att se hur ett 

belöningssystem kan vara utformat och hur det används i företag. Vi har studerat 

forsningsområdet djupare för att kunna genomföra bra och givande intervjuer med våra 

intervjupersoner. Vårt synsätt på ämnet kommer att påverkas av vår förförståelse men också 

utav det referensramen och den empiriska undersökningen kommer att visa. 

 

2.2 Forskningsansats 
 

Det finns tre olika forskningssatser, deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. Vi har valt att 
beskriva den abduktiva ansatsen eftersom det är den forskningsansats vi har arbetat efter.  
 

2.2.1 Abduktiv ansats 
 

Den abduktiva ansatsen är enligt Patel & Davidson (2011) en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats. Utifrån ett enskilt fall formulerar forskaren ett hypotetiskt mönster som kan 

förklara fallet, detta förfarande kännetecknas av ansatsen induktion.  

Sedan går forskaren över till arbeta mer deduktivt när hypotesen testas på nya fall och den 

kan då utvecklas och breddas för att bli mer allmän. Fördelen med den abduktiva ansatsen 

är att forskaren inte blir så låst vid en ansats om forskaren hade valt att arbeta antingen 

induktivt eller deduktivt.  
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Risken med abduktion är att forskaren omedvetet väljer de fall som skall studeras efter egna 

erfarenheter eftersom alla forskare är färgade av tidigare erfarenheter och forskning vilket 

gör att ingen forskning startar förutsättningslöst. (ibid). 

2.2.2 Val av ansats 
 

Vi valde att arbeta enligt de abduktiva ansatsen för att vi styrdes av vår forskningsfråga. Då 

det finns många referenser inom det ämne vi studerar, så valde vi att läsa in oss lite på 

området innan vi gjorde våra intervjuer. Därför att vi skulle få en större förstålelse och bli 

mer insatta, allt för att vi skulle ha så bra frågor som möjligt på intervjuerna.  Sedan har vi 

parallellt med intervjuerna samlat in referenser som vi kände var relevant för vår 

referensram. Det känns som att vi har gjort rätt val genom att arbeta enligt den abduktiva 

forskningsansatsen. Vi ville inte känna oss låsta vid att arbeta helt enligt en av de vanligaste 

forskningsansatserna. Därför kunde vi arbeta enligt den kvalitativa forskningsmetoden 

samtidigt som vi kunde undersöka empirin och arbeta fram den teoretiska referensramen. 

 

2.3 Metodval 
 

Det finns två olika forskningsmetoder och de är kvalitativ respektive kvantitativ metod. Enligt 

Holme & Solvang (1997) kan alla metoder klassas som arbetsredskap och metoden ska 

hjälpa oss att på bästa sätt belysa vårt problemområde, arbetsredskapet medför och hjälper 

oss att få fram ny kunskap om ämnet. 

2.3.1 Kvalitativ forskningsmetod 
 

Holme & Solvang (1997) menar att graden av formalisering vid kvalitativ forskningsmetod är 

låg, det finns ingen tydlig beskrivning över hur en studie enligt forskningsmetoden ska 

genomföras. Detta är även något Bryman & Bell (2005) håller med om och de beskriver det 

som att flexibilitet i en kvalitativ studie är ett begrepp som speglar den metoden, vi måste 

kunna justera uppläggningen och genomförandet av undersökningen löpande för att det i 

slutändan ska bli en lyckad och bra studie. 

 

Författarna beskriver att den kvalitativa metoden ser till hela situationen och ska medföra en 

ökad förståelse och även att vi ska kunna tolka sammanhang och det sociala livet genom 

processer. 
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 Ett utmärkande karaktärsdrag för kvalitativ forskningsmetod är att det tar tid att samla in 

data och tolka den eftersom datainsamlingen oftast sker genom fokusgrupper eller 

personliga intervjuer. Bryman & Bell (2005) menar att en kvalitativ metod  vid insamling av 

data fokuserar mer på ord och begrepp än siffror. Patel & Davidson (2011) visar även att det 

finns en mängd alternativa kriterier för bedömning av just kvalitativa undersökningar och de 

menar att det finns vissa kriterier som är värt att tänka extra på, bland annat tillförlitlighet 

överförbarhet, pålitlighet och äkthet. Syftet med den kvalitativa metoden är att få en bättre 

och djupare förståelse över problemformuleringen (Holme & Solvang, 1997). 

2.3.2 Kvantitativ forskningsmetod 
 

Den andra forskningsmetoden är kvantitativ och Bryman & Bell (2005) menar att 

tyngdpunkten ligger på insamling av siffror som sedan analyseras. Det handlar mer om 

kvantitet än kvalitet. Holme & Solvang (1997) menar att den kvantitativa forskningsmetoden 

är mer strukturerad och formaliserad och den är mer kontrollerad än den kvalitativa 

metoden. Reliabiliteten är särskilt viktig när det gäller kvantitativ metod, eftersom det 

handlar om att ett resultat blir detsamma om undersökningen görs en gång till. Eller om 

resultatet påverkas av tillfälligheter eller slumpmässiga företeelser. Holme & Solvang (1997) 

beskriver den kvantitativa metoden med att studien ska vara förklarande och att målet är att 

ta fram det gemensamma, representativa eller genomsnittliga. I den kvantitativa studien 

enligt Bryman & Bell (2005) finns det fokus på delarna och inte helheten. Tanken är att 

forskaren ska bryta ner helheten i olika delar och fokusera på en del i taget. 

2.3.3 Val av metod 
 

Utifrån vår problemformulering ansåg vi att den kvalitativa metoden var den metod som 

passade bäst för att vi skulle kunna få vår forskningsfråga besvarad. Vi ansåg att det skulle 

ske på ett bättre sätt genom personliga intervjuer än via enkäter, med ja eller nej frågor. En 

annan anledning var att vi ville kunna vara flexibla i vårt arbete med uppsatsen om 

Gustafssons Uthyrning och Högsby Sparbanks belöningssystem. 

 Vi ville gå ner på djupet för att få en större förståelse kring hur företagens belöningssystem 

fungerar som en motivationsfaktor för medarbetarna. Vi ville även förstå helheten, hur 

relationen mellan motivation och belöningar hängde samman eftersom det är en central del 

i hur ett belöningssystem fungerar. 
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2.4 Fallstudiemetod 
 

2.4.1 Fallstudiemetod 

 

Fallstudiemetoden innebär enligt Bryman & Bell (2005) att undersökaren skapar en mer 

detaljerad och ingående analys av ett specifikt fall, såsom en organisation eller situation. En 

fallstudie bör sträcka sig över en längre tid, helst över flera månader eller år. Detta kan  

enligt Patel & Davidson (2011) vara en nackdel eftersom att arbetssättet är tidskrävande. 

Författarna menar vidare att forskaren utgår från ett helhetsperspektiv där de försöker få 

fram en så täckande information som möjligt över fallobjektet. En fallstudie kan hänföras till 

den kvalitativa forskningsmetoden, då det oftast handlar om observationer och 

ostrukturerade intervjuer. (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.4.2 Val av fallstudieliknande metod 
 

Vi valde att arbeta enligt en fallstudieliknande metod eftersom det är två mindre 

organisationer vi har studerat. Vi ansåg att en fallstudieliknande metod var det bästa valet, 

då vi förhoppningsvis skulle komma nära inpå organisationerna genom personliga intervjuer. 

Eftersom uppsatsen var tidsbegränsad till två månader kunde det inte att bli en fallstudie 

som sträckte sig över flera månader eller år. Men med hårt arbete och bra genomförande av 

intervjuer anser vi, att vi har fått en detaljerad och ingående analys av företagen Gustafssons 

Uthyrning och Högsby Sparbanks belöningssystem. Vi har även valt att arbeta enligt en 

fallstudieliknande metod på grund av att vi ville skapa en helhetsbild av respektive företag. 

Det har skett genom ett flertal personliga intervjuer och genom en ingående analys och 

bearbetning av den insamlade empirin. Vi ville också genom vår ansats försöka få fram några 

utmärkande egenskaper i företagens belöningssystem som motiverar medarbetarna lite 

extra. 

 

2.5 Urval av undersökningsenheter 
 

Det urval forskaren gör när undersökningspersoner skall väljas är väldigt viktigt och får en 

avgörande del i undersökningen. Urvalet skall passa den undersökning forskaren skall göra.  
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Får forskaren fel personer i urvalet, kan det bli så att undersökningen blir 

mindre bra i relation till utgångspunkten. För att få bäst informationsinnehåll skall forskaren 

se till att det blir stor variation i urvalet. Eftersom att olikheterna gör att personerna 

uppfattar situationen på olika sätt. Sedan är det även viktigt att se till att de urvalda 

personerna har goda kunskaper om ämnet forskaren ska undersöka, risken med 

urvalspersonerna är att de kan frisera verkligheten och ge övertygade men förvrängda 

beskrivningar. (Holme & Solvang, 1997) 

 

2.5.1 Motivering av fallföretag 
 

Eftersom att det har skrivits många uppsatser om belöningssystem i större företag och 

banker skulle vi vilja inrikta oss på mindre företag med lokal förankring, gärna i Oskarshamns 

kommun. Därför valde vi att studera företagen Gustafssons Uthyrning och Högsby Sparbank 

för att de båda är två mindre och för oss lokala företag. En annan anledning till varför vi 

valde dessa två fallföretag beror på att företagen hade en typ av belöningssystem 

implementerat och för att de var de enda företag vi frågade som vill ställa upp på personliga 

intervjuer. Vi hade problem med att hitta företag som dels hade ett implementerat 

belöningssystem och som ville ställa upp på intervjuer. Vi ansåg att det skulle vara intressant 

att jämföra två helt olika företag i olika branscher med ungefär lika många anställda. Det 

tyckte vi skulle vara intressant eftersom båda företagen arbetar med att sälja produkter och 

tjänster till kunder. Båda företagen värnar om sina kunder eftersom de påverkar om 

företaget går med vinst eller inte, men Högsby Sparbank måste skapa ett förtroende till sina 

kunder då de förvaltar kundernas förmögenheter. 

 

Gustafssons Uthyrning finns i både Västervik och Oskarshamn där de hyr ut maskiner, utför 

reparationer och hydraulservice. Gustafssons har 14 anställda, varav sju i Oskarshamn. 

Högsby Sparbank har funnits sedan 1895 och tillhör Sparbankerna, medelantalet anställda är 

14 personer. Utmärkande för en sparbank är att den i princip ägs av kunderna och bedrivs 

utan vinstintresse. (för mer information, se bilaga 1.) 
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2.6 Datainsamling 
 

2.6.1 Datainsamling 

Enligt Holme & Solvang (1997) innehåller en kvalitativ metod många olika tekniker för att 

samla in information. De huvudsakliga teknikerna är direkt observation, deltagande 

observation, informant- och respondentintervjuer samt analys av källor. 

Intervjuer delas in i ostrukturerade, halvstrukturerade och strukturerade intervjuer. Struktur 

är detaljeringsgraden vad det gäller förbestämda frågor (Alvesson, 2011). Vid ostrukturerade 

intervjuer använder sig forskaren enligt Bryman & Bell (2005) som mest av lösa 

minnesanteckningar, kan liknas vid ett vanligt samtal. Vid en halvstrukturerad intervju har 

forskaren en manual eller handledning med sig till intervjun, ofta kallad intervjuguide. Det 

beror på att forskaren inte skall styra undersökningspersonen, utan att det är 

intervjupersonens egna synpunkter som ska komma fram och bli resultatet av intervjun. 

Trost (2005) anser att intervjuer skall vara välplanerade och innehållet i intervjuguiden ska 

behandlas under intervjun men det är inte viktigt att det kommer i rätt ordning utan det är 

nästan bättre att ta det i den ordning som faller sig naturligt för den intervjuade. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är enligt Holme & Solvang (1997) att skapa ett ökat informationsvärde. 

Samt ge en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi 

studerar. 

2.6.2 Val av datainsamlingsmetod 
 

Eftersom vi har valt den kvalitativa metoden med abduktiv ansats har vi valt att arbeta med 

personliga intervjuer då vi ville skapa en relation till de intervjuade. Så att svarsfrekvensen 

skulle bli kvalitativ och tillförlitlig. Vi ville genom våra intervjuer få fram just vad 

undersökningspersonen ansåg vara relevant och viktigt, och låta det bli resultatet av 

intervjun. Därför använde vi oss av den halvstrukturerade intervjun. Vi har nyttjat ett antal 

nedskrivna intervjufrågor som vi har varierat beroende på vilken befattning den intervjuade 

har i organisationen men vi försökte även att ställa så många följdfrågor som möjligt under 

intervjun. Enligt Bryman & Bell (2005) finns det dock en kritik mot personliga intervjuer, och 

det är den så kallade intervjuareffekten. Den innebär att forskaren kan påverka 

intervjupersonens svar genom att forskaren kanske nickar och håller med när den 

intervjuade berättar och svarar något intressant.  
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Patel & Davidson (2011) menar att det finns några förslag och riktlinjer som en forskare kan 

använda sig av för att minska risken för intervjuareffekten. Ett exempel på hur forskaren ska 

gå tillväga är att den ska försöka att påverka intervjupersonerna så lite som möjligt, den ska 

låta intervjupersonen tala fritt och inte bli avbruten. När det gällde vårt arbete med 

datainsamling så är det något vi valde att ta hänsyn till. Vårt arbete med datainsamling 

genomfördes via personliga intervjuer då vi ansåg att det skulle ge oss bäst inblick i vår 

studie över hur belöningssystemet på Gustafssons Uthyrning och Högsby Sparbanks 

motiverar de anställda. Det kändes som att vi skulle få utförlig och bra information av varje 

intervjuperson om vi hade personliga intervjuer, istället för en stor fokusgrupp med alla 

intervjupersoner samlade. Kvalitativa intervjuer är som vi tidigare nämnt flexibla och det är 

något vi ansåg var viktigt när det gällde intervjuer och datainsamling. Därför att det är 

mindre bra att låsa sig vid något förutbestämt. 

2.6.3 Primär och sekundärdata 
 

Bryman & Bell (2005) skriver att sekundärdata är data som har samlats in av forskare 

tidigare. Fördelarna med sekundärdata är att det finns möjlighet att relativt enkelt få tillgång 

till kvalitativt bra data, till en mycket lägre kostnad, än vad som skulle ha krävts om forskaren 

skulle ha samlat in all data på egen hand. Genom att använda sekundärdata får forskaren 

mer tid till att analysera den data som har samlats in. Det ställs viktiga krav på sekundärdata 

och det är att den är relevant, aktuell och uppdaterad. En faktor som forskare inte får 

underskatta vid användandet av sekundärdata är att det tar tid att sätta sig in i materialet. 

Primärdata är data som inte har samlats in av någon annan tidigare. Primärdata är data som 

samlas in för ett speciellt syfte. (Bryman & Bell, 2005) 

Vi har använt båda sekundär- och primärdata. Den sekundärdata vi har använt oss av är 

facklitteratur och vetenskapliga artiklar som behandlar motivation, belöningssystem och 

målkongruens  och metodlitteratur. Vår primärdata består av material som vi har samlat in 

genom våra åtta personliga intervjuer.  

2.6.4 Urval av intervjupersoner  
 

Vi har intervjuat fyra medarbetare på Gustafssons Uthyrning respektive Högsby Sparbank. På 

Gustafssons intervjuade vi VD:n och maskinuthyraren Tomas Gustafsson, serviceteknikern 

Våge Rindstig och medarbetarna Roger Frangel och Ulf Caremalm på avdelningen 
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hydraulservice. 

 

På Högsby Sparbank intervjuade vi företagsrådgivarna Thomas Ohlsson och Urban 

Thorstensson samt Erna-Stina Ohlsson och Marit Gustavsson som arbetar både i kassan och 

med personlig rådgivning. För att få ett bra urval av intervjupersoner valde vi att intervjua 

medarbetare med olika befattningar och arbetsuppgifter. Det beror dels på att vi var 

intresserade av att få reda på om medarbetarna i olika befattningar motiveras av liknande 

faktorer. Men även om de motiveras till lika stor del av belöningssystemet eller om det finns 

några skillnader. En annan anledning var att vi ville få en bredare bild av förtaget. 

2.6.5 Tillvägagångssätt 
 

När vi väl bestämt oss för ämnet och forskningsfråga började vi med att försöka få tag i 

fallföretag. Vi började med att maila ett 10-tal företag där vi beskrev vilka vi var, syftet med 

uppsatsen, vad vi ville undersöka och på vilket sätt. Vi frågade även om företaget hade något 

belöningssystem implementerat och om vi skulle kunna få intervjua anställda i 

organisationen med olika befattningar. Det tog väldigt lång tid innan något företag 

besvarade mailet, så efter några dagar ringde vi upp företagen och beskrev det vi skrivit i 

mailet. Till slut fick vi napp och fick tag i två företag, Gustafssons Uthyrning och Högsby 

Sparbank. Vi bestämde att vi skulle höras igen och bestämma intervjutider.  

Vi fick först två intervjuer på Högsby Sparbank med två företagsrådgivare och innan vi åkte 

dit hade vi formulerat olika intervjufrågor, som vi skulle ha som grund (för mer info se bilaga 

2). Det var något vi tyckte var skönt att ha som stöd under intervjuns gång, eftersom vi båda 

var lite nervösa. Vi valde att vara med båda två på intervjuerna, så att vi inte skulle missa 

något viktigt under intervjuns gång. Men även så att vi kunde hjälpas åt med följdfrågor. Vi 

valde att spela in intervjuerna så att vi på ett bättre sätt skulle kunna tolka 

intervjupersonerna. Intervjuerna genomfördes på respektive medarbetares kontor, och efter 

intervjuerna på Högsby Sparbank transkriberade vi dem. 

Därefter hade vi våra intervjuer med fyra medarbetare på Gustafssons Uthyrning, och de 

genomfördes i de olika avdelningarnas fikarum. Vi var båda två med under intervjuerna och 

vi hade även här med oss färdiga intervjufrågor och inspelningsapparater. Så att vi inte skulle 

missa något viktigt. Efter intervjuerna transkriberade vi dem.  
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För att få en större och mer likvärdig resultatredovisning ringde vi till Högsby Sparbank och 

frågade om vi inte kunde få göra två intervjuer till, gärna med två privatrådgivare. Det gick 

bra och vi genomförde samma procedur igen. 

 

2.7 Validitet 
 

Validitet enligt Ejvegård (2009) innebär att forskaren verkligen mäter det som denne skall 

mäta. Enligt Patel & Davidson (2011) kan validiteten stärkas av att forskaren noggrant 

beskriver forskningsprocessen, så att den som tar del av resultaten kan skapa sig en bild av 

alla de val som forskaren har gjort.  Det gäller hela processen från hur forskningsproblemet 

har uppkommit till hur resultaten har redovisats. Baseras studien på intervjuer, bör 

forskaren ha en bra balans mellan egen kommenterande text och citat från 

intervjupersonerna, för att läsaren själv skall få en möjlighet att bedöma studiens 

trovärdighet. Intern validitet enligt Bryman & Bell (2005) är att mellan forskarens 

observationer och utvecklade teoretiska idéer, ska finnas en bra överensstämmelse. Extern 

validitet kan vara svårt att uppnå i kvalitativa studier på grund av att kvalitativa forskare ofta 

använder fallstudier och begränsade urval. Vilket gör det svårt att generalisera till andra 

miljöer och situationer. Görs en fyllig och tät undersökning kan andra personer lättare 

bedöma hur pass överförbar resultaten är till en annan miljö.  

 

Vi har i vår studie försökt att stärka validiteten genom att ge en utförlig beskrivning av hur 

vår forskningsprocess har framskridit, och vilka val vi har gjort på vägen fram till resultatet. 

För att läsaren skall kunna bedöma studiens trovärdighet, har vi försökt att skapa en bra 

balans mellan citat och kommenterad text i empirikapitlet. Vi valde att genomföra åtta 

intervjuer för att vi ville försöka att stärka den externa validiteten så mycket som möjligt. Vi 

ansåg att en annan forskare troligtvis skulle kunna få liknande resultat vid en annan studie 

om liknade frågeställningar användes. Därför att alla som vi intervjuade var nästan eniga om 

vad som var viktigt för att öka deras motivation. Vi tror inte att deras åsikter kommer att 

förändras så mycket beroende på tid och rum. Självklart är det svårt att exakt replikera vår 

studie. För att nå en så hög grad av validitet som möjligt, har vi bara intervjuat personer som 

väl känner till företagets belöningssystem.  
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Vi har noga tänkt igenom forskningsfrågorna och intervjufrågorna. För att på så sätt försöka 

säkerställa att vi studerade de som vi avsåg att studera. 

 

2.8 Källkritik 

 

Enligt Patel & Davidson (2011) är det viktigt att vi som forskare är kritiska till de dokument 

och litteratur vi läser, eftersom en text kan bearbetas många gånger. Den kan även tolkas på 

en mängd olika sätt. Författarna menar vidare att den inledande källkritiken betyder att vi 

som forskare måste veta när dokumentet är skrivet, av vem och till vilket syfte dokumentet 

skapades. De menar också att det är viktigt att ta hänsyn till under vilka omständigheter 

dokumentet skrevs och vilken relation författaren har till ämnet. Patel & Davidson (2011) 

beskriver att det är viktigt att ta reda på om det rör sig om original, omarbetningar eller 

förfalskningar. 

Eftersom vi har valt ett ämne som grundar sig i flertalet motivationsteorier så är många av 

teorierna skrivna för flera år sedan, exempelvis Maslows behovshiearki som presenterades 

redan på 1940-talet. Då vi anser att bland annat Maslows teorier är relevanta än idag så har 

vi valt att använda oss av äldre referenser, då de inte kan anses om föråldrade. Vi har dock 

valt att försöka gå tillbaka till ursprungskällorna för att hitta originaltexten så att det inte ska 

vara en för omarbetad eller förfalskad text. Vi tycker att vi kan använda oss av dessa källor 

eftersom de grundar sig i belöningssystem och motivation som vår uppsats handlar om. Vi 

har även valt att hitta flertalet vetenskapliga artiklar eftersom vi anser att de är pålitliga 

källor genom att de noga har blivit granskade och kontrollerade av sakkunniga människor. 

 

När det handlar om intervjuerna så har vi i efterhand funderat över om intervjupersonerna 

varit helt sanningsenliga när de har besvarat våra intervjufrågor. Vi tror att det i så fall har 

skett omedvetet för att det kan vara svårt att vara kritisk till sin egen organisation. Särskilt 

när det är ett litet företag där alla känner alla. Det kan även tänkas att intervjupersonerna 

tycker att det anses vara fel att motiveras av pengar och belöningar i första hand. Vi tror att 

det beror på att det inte är vanligt att människor pratar om lön och bonus på arbetsplatsen. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I det tredje kapitlet presenterar vi vår teoretiska referensram. Vi inleder med att lyfta fram 

olika motivationsteorier, detta leder sedan till belöningssystem, kritik mot belöningssystem 

och monetära belöningssystem. Kapitlet avslutas med en beskrivning av begreppet 

målkongruens och om det är möjligt att uppnå målöverensstämmelse. 

 

 

3.1 Motivation 
 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de teorier vi ser som relevanta för att beskriva ämnet 

motivation, samt för två klassiska motivationsteorier, Scientific management och Hawthornestudien. 

Vi ser de som relevanta eftersom de är grunden till motivation och visar att det är viktigt att motivera 

sina medarbetare. 

 

3.1.1 Definition av motivation 

Vi kommer här att presentera olika teorier som redogör för begreppet motivation, för att ge en god 

förståelse för begreppet motivation. Vi kommer också att ge en historisk bild av begreppet motivation 

genom Scientific Management och Hawthornestudien. 

 

Motivation är ett begrepp som definieras på en mängd olika sätt, Hedegaard Hein (2012) 

menar att motivation både kan vara att känna en drivkraft till att göra något eller att 

medarbetarna känner lust till att göra något eller så kan det handla om att en individ måste 

göra en viss sak. Författaren menar att det inte finns ett rätt svar på vad definitionen på 

motivation är, utan den ändras beroende på vilket sammanhang det är, om det är 

arbetsmotivation finns det också exempelvis flera olika alternativ på definitioner. Herzberg 

(1987) definition på motivation innebär att få en individ att göra en viss handling. 

 

I detta arbete har vi valt att definiera motivation som den gemensamma beteckningen för 

den drivkraft som får oss att vilja göra en viss sak.  

 

En definition på arbetsmotivation är att en chef ska få en medarbetare att göra något som 

den annars inte skulle göra, alternativt att chefen ska få en medarbetare att göra det den 

tycker om att göra (Hedegaard Hein, 2012). Det är något Boëthius & Ehdin (1999) inte håller 

med om utan de menar att en chef inte kan motivera andra.  
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De beskriver vidare att en människa som skapar goda resultat och resultat som den tror på, 

och som har satsat på självutveckling, behöver ingen chef som motiverar dem. .Hedegaard 

Hein (2012) menar också att det är medarbetarens eget ansvar som anställd att se till att bli 

motiverad och inte ledningens ansvar att motivera sina anställda. 

Scientific Management och Hawthornestudien 

Hedegaard Hein (2012) redogör för Scientific Management som behandlar hur arbetet ska 

ske mest effektivt och den grundades av Frederick Taylor. 

 Taylors ideologi var att arbetet skulle bli mest effektivt om medarbetarna jobbade som ett 

löpande band, varje medarbetare arbetade med det den var bäst på och tyckte mest om. För 

att medarbetaren skulle vilja arbeta hårdare fick den alltså mera lön som belöning, vilket var 

väldigt ovanligt under 1900-talets början. Taylor ansåg att det var väldigt viktigt att rätt 

person var på rätt plats, och att varje individ liknades som en kugge i maskineriet. Men även 

att individen sågs som betydelsefull för organisationen. Hedegaard Hein (2012). Jacobsen & 

Thorsvik (2002) menar att den allmänna uppfattningen om motivation innebär att om 

cheferna ändrade de delar och förhållanden som gjorde medarbetarna missnöjda, skulle 

trivseln öka på arbetsplatsen. Vilket skulle medföra att medarbetarna skulle återfå sin 

arbetsmotivation och prestera bättre. 

En annan studie som är viktig för motivationsteorierna är Hawthornestudien och de så 

kallade belysningsförsöken, där forskare arbetade med att se hur arbetsmotivationen och 

effektiviteten förändrades om belysningen på arbetsplatsen ändrades. Hypotesen forskarna 

hade var att produktiviteten skulle öka om belysningen ökade, men resultatet blev något 

helt annat. Det visade sig att när forskarna ökade belysningen ökade produktiviteten bland 

de anställda men när de sedan sänkte belysningen något så minskades inte produktiviteten 

bland medarbetarna utan den var oförändrad. Det visade sig att medarbetarna arbetade 

mer effektivt eftersom de fick uppmuntran och kände sig sedda. (Hedegaard Hein, 2012). 

 

3.1.2 Inre och yttre motivationsfaktorer 
 

Vi kommer här att presentera den teori vi tycker är relevant och som beskriver olika typer av 

motivationsfaktorer, nämligen inre och yttre motivationsfaktorer. Vi har valt dessa teorier eftersom vi 

tycker de förklarar motivationsfaktorerna på ett tydligt och utförligt sätt och det medför en ökad 

förståelse för motivation. 
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Hedegaard Hein (2012) menar även att det finns två olika typer av motivationsfaktorer och 

de är inre och yttre motivationsfaktorer. De inre faktorerna är de som skapas av människan 

själv, inifrån och det kan relateras till en önskan om att prestera och lyckas. Exempel på inre 

faktorer är hur väl individen trivs och motiveras av sitt arbete och med sina arbetsuppgifter. 

De yttre motivationsfaktorerna är utanför individens kontroll och skapas istället utifrån. Det 

kan vara belöningar som lön och bonus eller bestraffningar (Hedegaard Hein, 2012). Yttre 

motivationen förklarar Boëthius & Ehdin (1999) som att skjuta och knuffa på bakifrån 

samtidigt som att någon lockar med belöningar framifrån. När det gäller den yttre 

motivationen ökas förväntningarna på större och bättre belöningar hela tiden. Det kan sluta 

med att förväntningarna ständigt stegras och blir så stora att besvikelsen blir ett faktum och 

motivationen försämras. Den yttre motivationen liknas med att ständigt försöka ladda någon 

annans batterier, vilket inte är möjligt.  

Något som också är väldigt viktigt enligt Kovach (2001) är att ledningen måste förstå vad det 

är som motiverar de anställda inom ramen för det arbete som medarbetarna utför . En 

förståelse över vad de anställda motiveras av är helt avgörande för att kunna nå en ökad 

produktivitet . Förståelsen påverkar även hälsan för organisationen som helhet. Författaren 

menar vidare att om medarbetaren regelbundet får feedback om sitt arbetsresultat och får 

vara delaktig i arbetet av belöningssystem, så kommer organisationen i slutändan att vinna 

på det. 

 

3.2 Motivationsteorier 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera de motivationsteorier som vi tycker beskriver vad det är som 

motiverar individen och på vilket sätt individen motiveras. 

 
3.2.1 Innehållsteori 
 

I detta avsnitt presenterar vi de motivationsteorier som vi tycker beskriver vad det är som motiverar 

individen och det är Maslows behovshiearki som tillhör indelningen innehållsteori. Den har vi valt för 

att den är en grundläggande motivationsteori och Hedegaard Hein beskriver den på ett bra sätt, och 

det medför att vi kan analysera det vi fått fram i vår empiri. 

Enligt Hedegaard Hein (2012) finns det en mängd olika motivationsteorier och de delas in i 

innehålls- eller processteori.  
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En innehållsteori är vad som motiverar individen att arbeta exempelvis behov av trygghet, 

gemenskap, uppskattning som är faktorer som kan hänföras till Maslows behovshiearki. 

Maslows behovshierarki 

En av de grundläggande innehållsteorierna är Maslow och hans kända behovshierarki med 

en mer humanistisk syn. Hedegaard Hein (2012) beskriver att Maslow menar att det är hela 

människan som är motiverad till att göra något och inte bara en del av individen. 

 Exempelvis om individen är hungrig så är det inte enbart dennes mage som är motiverad till 

att äta utan det är hela människan som vill äta, både hjärnan, mage och musklerna vill ha ny 

energi. (ibid). Maslows Behovshierarki grundar sig i fem olika behov som är indelade efter en 

hierarkisk indelning. 

 

1) Fysiologiska behov, är ett grundläggande behov såsom hunger, törst, sömn, värme och 

sexualitet som måste finnas för att vi ska fungera som människor. 

2) Trygghetsbehov, är ett behov som kan uppnås först om de fysiska behoven är uppnådda, 

exempel på trygghetsbehov är att individen känner stabilitet, skydd och frihet från ångest 

och kaos. 

3) Behov av gemenskap, innebär ett behov av kärlek från familj och vänner och känslan av 

att tillhöra en grupp är viktig, det kallas även ett socialt behov. 

4) Behov av uppskattning, detta behov är viktigt för att individen ska känna styrka, 

självförtroende, duglighet och kompetens. Behovet ska göra så att individen känner sig 
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behövd och viktig och det bör ske genom uppmuntran av övriga individer i gemenskapen. 

5) Behov av självförverkligande, är det slutliga behovet och innebär att individen får göra 

det den är bäst på att göra och vill göra och det behovet finns alltid kvar trots att det är 

uppfyllt. (Hedegaard Hein, 2012). 

3.2.2 Processteori 
 

Vi kommer i detta avsnitt presentera utvalda motivationsteorier som handlar om på vilket sätt 

individen motiveras. De teorier som behandlas är de som motivationsteoretikerna Herzberg, 

Hackman & Oldham, Vroom och Locke har myntat, och de har vi valt eftersom författarna har olika 

teorier som beskriver motivation och vi ville ha så många olika källor som möjligt för att kunna 

jämföra med det empirin genererat. 

 

Hedegaard Hein (2012) menar att en processteori till skillnad från innehållsteori beskriver 

hur och på vilket sätt individen motiveras och vilka beteenden som kan göra så att en individ 

blir motiverad exempel lön, förmåner och arbetsuppgifter. Herzbergs tvåfaktorsteori och 

Lockes målsättningsteori är två exempel på processteori. (ibid). 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori 

Motivationsfaktorer 

Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver Herzbergs tvåfaktorsteori och den ena faktorn innebär 

att vissa förhållanden ska bidra till en ökad arbetstillfredsställelse och de kallas för 

motivationsfaktorer. De heter motivationsfaktorer eftersom de motiverar medarbetarna till 

att prestera bättre.  
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Motivationsfaktorer handlar om att ge en ökad prestation och det sker genom att fokus 

ligger på prestationer. Fokus ligger också på tillfredsställelsen som uppstår när 

medarbetaren utfört ett bra arbete, men även det erkännande individen får av sitt arbete. 

Det är också betydande om arbetsuppgifterna är intressanta, krävande och varierande. Och 

om medarbetaren har ansvar och kontroll, och möjlighet till befordran och utveckling över 

sin arbetssituation finns. (ibid). 

Hygienfaktorer  

Den andra faktorn i Herzbergs tvåfaktorsteori som Kovach (2001) förklarar är hygienfaktor, 

och den innebär beståndsdelar som skapar vantrivsel och missnöje om de inte finns i en 

organisation. Exempel på hygienfaktorer är arbetsledning och chefens kompetens och 

förmåga att leda sina medarbetare, det handlar även om de mellanmänskliga relationerna 

mellan medarbetarna och hur förhållandena kring arbetet är strukturerat och utformat. 

Övriga exempel på hygienfaktorer är lön, status, arbetsförhållanden som påverkar 

medarbetarens privatliv men också tryggheten i anställningen. Herzberg (1987) menar att 

lön är något som inte enbart kan motivera och göra så att en medarbetare presterar bättre, 

men det är något som måste finnas för att vi inte ska vantrivas på arbetet. (ibid).  

 

Hackman och Oldham  

Hackman & Oldham är två motivationsteoretiker som Jacobsen & Thorsvik (2002) behandlar, 

och deras motivationsteori betyder att en arbetsprestation och arbetstillfredsställelse är 

beroende av att medarbetaren uppnår vissa kritiska psykologiska tillstånd. Det har att göra 

med egenskaperna på arbetsuppgifterna. Hackman & Oldhams motivationsmodell handlar 

om fem olika egenskaper som ska främja det psykologiska tillståndet som gör att vi 

motiveras. 
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Den första egenskapen är det ska finnas variation i arbetsuppgifterna, och vad de kräver för 

kompetens och färdigheter. Den andra egenskapen är att arbetsuppgiftens identitet ska 

utgöra en meningsfull enhet och om den går att arbeta med från början till slut.  

Den tredje egenskapen handlar om att det bör finnas en betydelse över uppgiften som ska 

visa hur viktig uppgiften är för organisationen och för de människor som arbetar inom den. 

Den fjärde aspekten är att det ska finnas en ganska hög grad av autonomi där det handlar 

om hur arbetet ska läggas upp. Det är centralt i organisationen att få medarbetarna att 

uppleva ett personligt ansvar för resultatet. Den femte och sista egenskapen behandlar 

feedback och hur stor kunskapen är om resultatet, och det bestäms av i vilken grad 

medarbetaren kan få feedback på sitt arbete. (ibid). 

 

Vrooms förväntningsteori 
 

Hedegaard Hein (2012) menar att Vrooms förväntningsteori tillhör den processorienterade 

motivationsteorin och handlar som sagt om hur och på vilket sätt en individ motiveras. 

De menar vidare att förväntningsteorins grundtanke är att en individ presterar efter vad den 

förväntas att göra. Förväntning är en typ av förhållande mellan en handling och dess 

konsekvens eller resultat. Den beskriver styrkan som finns i individens tro på att 

handlingarna kan leda till ett önskat resultat. En nackdel med metoden är att individen som 

vill ha belöningen tar genvägar för att uppnå målen och få sin belöning. (ibid).  
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Jacobsen & Thorsvik (2002) refererar till Vroom när de menar att en hög prestation uppstår 

när en person känner att det är möjligt att nå något som individen verkligen har velat uppnå. 

Förkortat innebär det att belöningen måste vara något som individen vill ha.  

Belöningen måste hänga samman med det resultatet som personen ska uppnå och individen 

måste tro att om den ökar sin insats så leder det till att det önskade resultatet uppnås. 

Kovach (2001) menar att de förväntningar en medarbetare har på sig hänger ihop med 

arbetstillfredställelse och hur hög tillfredsställelsen är. Det är väldigt svårt att mäta på ett 

korrekt sätt eftersom det hänger ihop med individens positiva och negativa känslor och 

tankar om en viss situation. 

 

Lockes målsättningsteori 

Enligt Hedegaard Hein (2012) tillhör även Lockes teorier en processorienterad 

motivationsteori. Latham & Locke (1979) anser att målsättning är en lätt, enkel och väldigt 

effektiv teknik för att motivera medarbetarna till bättre arbetsprestationer.  

Lockes målsättningsteori handlar enligt Hedegaard Hein (2012) först och främst om att det 

finns ett samband mellan hur gärna medarbetaren är villig att uppnå ett krävande mål och 

själva arbetsprestationen. Det sker dock under förutsättning att individen har den 

kompetens och kunskap som krävs. 

Locke (2004) hävdar att individer måste ha mål som både är tydliga och utmanande för att 

motivera till högre prestationer. Hedegaard Hein (2012) beskriver Lockes målsättningsteori 

som att det inte bara är individens prestationer som ökar när målen ökar i svårighetsgrad, 

utan det är även motivationen och självförtroendet som påverkas, givet att själva målet 

uppnås. 

 

3.3 Belöningssystem 
I det här avsnittet kommer vi att presentera de teorier som vi anser är relevanta för att ge en bra bild 
av vad belöningssystem är för något och över dess syfte och funktion. Vi har valt dessa för att vi anser 
att de är relevant med utgångspunkt från vår frågeställning. 
 

3.3.1 Definition av belöning 
 

Här kommer vi att presentera olika teorier som vi ser redogör för begreppet belöning på ett tydligt 
och utförligt sätt. Vi tycker att det ger en bra teoretisk grund till uppsatsen som handlar till största del 
om belöningar och belöningssystem. 
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Belöningar kan enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) var antingen reella eller symboliska 

belöningar. Reella belöningar är belöningar som har ett penningvärde. Vanligaste exemplet 

på det är lön av olika slag, men det kan till ett exempel också vara tillgången till fri firmabil 

Symboliska belöningar är enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) lika viktigt som reella belöningar. 

Symboliska belöningar kan inte tillskrivas något monetärt värde, utan det kan vara beröm 

eller uppskattning från chefen eller någon medarbetare. Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) 

krävs det belöningar för att individen i en organisation skall utföra sitt arbete. Lönen är en 

form av belöning men för att medarbetaren skall arbeta mer effektivt krävs det något mer 

än lönen. 

3.3.2 Belöningssystemets syfte och funktion 
 

I detta avsnitt presenteras olika teorier som vi ser beskriver belöningssystemets syfte och funktion på 
ett utförligt och bra sätt. Det kommer att ge en ökad förståelse till varför belöningssystem används i 
organisationer. Det anser vi är viktigt då det är huvudämnet i uppsatsen. 
 

Det finns många anställda som känner att de inte har något ansvar för sitt företags resultat. 

De tror att produktivitets- och effektivitetsförbättringar bara gynnar chefer och aktieägare.  

För att ändra på det implementerar företag ett belöningssystem som till ett exempel 

vinstdelning eller bonussystem för att koppla den anställdes lön och förmåner till företagets 

produktivitet. Det har visats sig att vinstdelning och bonussystem har positiva effekter på 

resultat och vinster. (Bolman & Deal, 2005.) 

 

Belöningssystemets syfte är att motivera medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter på ett 

sätt som organisationen finner lämpligt. Uppträder den anställde på ett för organisationen 

bra sätt, tilldelas medarbetaren en belöning. Tanken med att använda belöningssystem är 

att motivera de anställda till att prestera ännu bättre. (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Belöningssystemet ska enligt Olve & Samuelson (2008) uppmuntra till ett önskvärt beteende 

för organisationen. Genom att belöna eller bestraffa medarbetarnas arbete, ansvar och 

prestationer. Detta för att få individer, enskilt eller i grupp att arbeta mot verksamhetens 

mål. Vid utformning av belöningssystem är det viktigt att individen eller gruppen ska kunna 

påverka utfallet. Författarna menar vidare att det är viktigt att individen eller gruppen får 

mottaga regelbunden feedback och återkoppling på sina arbetsprestationer för att då ökar 

motivationen. (ibid)  
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Regelbunden återkoppling är även något Latham & Locke (1979) anses vara viktigt för att 

kunna stärka motivationen. Utan sådan rapportering och återkoppling är det osannolikt att 

det kommer att ändra sitt beteende eller att känna måluppfyllelse (Olve & Samuelson, 

2008). 

 

 Belöning kan utdelas efter individuella prestationer, grupp prestationer eller 

systembelöningar som tillfaller alla i organisationen. Syftet med att belöna individuella 

prestationer är att det skall bidra till att individen presterar något extra. Gruppbelöningar 

har som syfte att stimulera till samarbete eftersom det är gruppen som mottar belöningen 

för sitt kollektiva beteende. Systembelöningar finns för att alla medlemmar av 

organisationen skall få ta del av belöningen och visar att alla är delar av en helhet och det 

spelar en viktigt integrerande roll. (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Enligt Anthony & Govindarajan (2007) är funktionen med ett belöningssystem att påverka 

medarbetarnas beteende för att uppnå målöverensstämmelse. För att organisationen skall 

kunna drivas på ett effektivt sätt och konkurrera och överleva på lång sikt så har alla 

organisationer blivit alltmer beroende av sina medarbetare. De är beroende av deras 

motivation att de arbetar för att uppnå organisationens mål. (Olve & Samuelson, 2008). Idag 

finns i de allra flesta företag och organisationer belöningssystem av något slag för att bland 

annat kunna motivera medarbetarna till att prestera och uppnå goda resultat 

(Industriarbetsgivarna, 2012-03-21). 

 

Enligt Hume (1995) är belöningssystemens syfte att förbättra organisationens prestationer 

genom att medarbetarnas prestationer blir bättre. Belöningssystem skall hjälpa till att 

garantera att organisationen rekryterar, behåller och effektivt utnyttjar en mycket 

motiverande arbetskraft. Användandet av belöningssystem bygger på antagandet att 

medarbetarnas motivation ökar, och därmed deras prestationer till följd av att möjligheten 

finns att erhålla belöningar. Wiley (1997) instämmer och uttrycker att belöningssystem kan 

användas för att motivera de anställda och öka deras produktivitet. Att belöningssystem har 

en positiv effekt både på kort- och långsikt. 
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3.3.3 Kritik mot belöningssystem 
 

Här presenteras de teorier vi tycker behandlar den kritik som finns riktad mot belöningssystem. Det 

anser vi är intressant att presentera eftersom det ofta skrivs om hur bra och motiverande det är med 

belöningssystem. Särskilt då det är vad vi ska undersöka i uppsatsen, så kändes det viktigt att få med 

kritik om belöningssystem. 

 

En kritiker till belöningssystem är Kohn (1993) som menar att belöningar underminerar 

mycket av de processer som de är avsedda att förbättra. Belöningar och bestraffningar är 

ineffektiva incitament som finns till för att försöka förändra beteendet hos organisationens 

medlemmar. Det beror på att yttre motivationsfaktorer inte ändrar de attityder som ligger 

till grund för våra beteenden, faktorerna skapar inga bestående förändringar av vårt 

beteende. Belöningar liksom straff, kan faktiskt underminera den inre motivation som 

resulterar i optimal prestanda. Kohn (1993) menar även att straff och belöningar är två sidor 

av samma mynt, då båda har en bestraffande effekt och manipulerar till konkurrens mellan 

anställda.  

 

Enligt Spitzer (1996) är belöningssystem väldigt begränsade i sin förmåga att motivera 

medarbetarna, och det är faktiskt en av de mest omotiverade faktorerna i företaget.  

Belöningssystem är inte flexibla och det finns inget belöningssystem som passar alla 

medarbetare i en organisation, för alla människor är olika och motiveras av olika saker. 

Belöningar är så olika precis som människorna som får dem, och det är inte vettigt att ge 

belöningar till en medarbetare som inte finner belöningarna givande. Erbjud istället 

medarbetarna olika belöningar så att de kan hitta de som just den enskilde individen 

motiveras av. Den huvudsakliga faktorn som är inte är motiverande med belöningssystem är 

att det kan uppstå orättvisor mellan de anställda. 

 

Meyer (1975) är kritisk till att belöningssystem fungerar på långsikt men att det kan fungera 

på kortsikt. Det är känt att människor inte bara arbetar för pengar. På grund av att många 

människor arbetar hårdare när de arbetar med sina fritidssysselsättningar, än vad de gör på 

sina vanliga jobb. När belöningen blir målet så tenderar medarbetaren att fokusera på 

belöningen i stället för på utförandet av uppgiften. Belöningssystem gör så att medarbetarna 

börjar tävla om belöningarna på grund av att det oftast finns begränsat med pengar i ett 
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företag. Att medarbetarna börjar konkurrera med varandra kan ske om belöningen grundar 

sig på individuella prestationer. (ibid.)  

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) kan det avhjälpas om belöning grundar sig i hur en grupp 

presterar. Detta kan leda till att det blir konkurrens mellan olika grupper och avdelningar 

inom organisationen, som kan gå ut över arbetet. För att undvika konkurrens inom 

organisationen kan belöningarna ges som författarna tidigare nämnt, till alla medlemmar i 

organisationen. Nackdelen med det kan vara att det endast fungerar i begränsad grad som 

motivationsfaktor för individer och grupper. 

3.3.4 Monetära belöningssystem 
 

I detta avsnitt presenterar vi de teorier som vi anser beskriver monetära belöningssystem på bästa 
sätt och hur de fungerar i organisationen. Det kändes viktigt att få med olika teorier om monetära 
belöningssystem på grund av att båda företagen har monetära system implementerat. 

 
Finansiella belöningar kan enligt Hume (1995) ha en väldig stor effekt på medarbetarnas 

prestationer, effekten kan vara både positiv och negativ. Det är farligt att tro att finansiella 

belöningar är den enda motivationsfaktorn. 

 

Enligt Dewhurst, Guthridge et al (2010) är pengarnas traditionella roll som motivationsfaktor 

under press, på grund av företags sjunkande intäkter, myndigheters och allmänhetens 

granskande ögon. Icke finansiella möjligheter att motivera medarbetare till att göra ett bra 

arbete kräver mer tid och engagemang från cheferna. Att cheferna och medarbetarna saknar 

samspel gör att medarbetarnas engagemang minskar. Företaget bör istället försöka förstå 

vad som verkligen motiverar sina anställda och försöka tillgodose detta. Studier visar att 

medarbetare med tillfredsställande lön motiveras mer av icke finansiella 

motivationsfaktorer, än om de skulle få en högre lön. Tre exempel på ickefinansiella 

motivationsfaktorer är: beröm från omedelbara chefer, ledarskap uppmärksamhet (till 

exempel en-mot-en samtal), och en chans att leda projekt eller arbetsgrupper. Dessa är 

effektivare än finansiellafaktorer som kontantbonusar, ökad grundlön och lager eller 

optioner. Många finansiella belöningar genererar endast en kortsiktig motivationseffekt och 

som kan ge skadliga oönskade konsekvenser. Vilket Kohn (1993), Herzberg (1987) och Meyer 

(1975) också menar att belöningssystem endast fungerar positivt på kort sikt men inte på 

lång sikt. 
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Enligt Kohn (1993) har forskare oftast hittat små eller till och med negativa samband mellan 

lön och prestation. Det finns ingen fast grund för antagandet att betala människor mer, 

kommer att uppmuntra människorna att göra bättre prestationer. Spitzer (1996) menar att 

det finns allvarliga motiveringsbegränsningar med pengar och sambandet mellan monetära 

värdet av belöningar och motivation inte är särskilt stort. Monetära belöningar har inte 

någon långsiktig motivationskraft. Monetära belöningar har bara en kortsiktig inverkan på 

motivationen. 

Kohn (1993) menar utifrån undersökningar som har visat att personer som förväntar sig att 

erhålla en belöning efter att de utfört en uppgift presterar sämre, än personer som inte 

förväntar sig någon belöning. På grund av att när medarbetaren vet att det kommer en 

belöning när uppgiften är utförd, så fokuserar den anställde bara på målet och tar snabbast 

möjliga väg dit. Vilket gör att belöningar motiverar individer att få belöningar. 

Detta gör att arbetet blir lidande för att medarbetaren inte blir intresserad av uppgiften när 

den anställde bara fokuserar på belöningen vilket kan leda till att fel lättare uppstår (Kohn, 

1993; Herzberg, 1987; Meyer, 1975). 

 

Bolman & Deal (2005) tar upp risker med belöningssystem att det fungerar bra så länge som 

medarbetarna får sina belöningar men om företaget drabbas av ekonomisk nedgång och det 

inte är möjligt att dela ut någon belöning så kan det föda känslan av besvikelse och ilska hos 

de anställda. 

 

3.4 Mål 
Vi kommer här att presentera teorier som vi tycker ger en bra förståelse kring begreppet mål.  Som är 
viktigt för att vi ska kunna utför vår studie. Vi kommer ta upp frågan om en organisation kan ha mål 
eller inte? Vi kommer diskutera kring målkongruens och om det går att uppnå målkongruens i en 
organisation.  
 

3.4.1 Vilka är det som har målen? 
 

Här presenterar vi den teori vi tycker beskriver om en organisation kan ha egna mål eller inte. Det 
anser vi är viktigt eftersom det är grunden till målkongruens, som vi behandlar löpande i uppsatsen. 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) finns det olika uppfattningar om huruvida en organisation 

kan ha egna mål, eller om det är de mål som den enskilde individen har som påverkar 

organisationen. I många fall är det så att målen för en organisation blir vad medlemmarna i 

organisationen gör det till.  
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Mål kan ibland vara individuella vilket betyder att målen har formulerats av en enskild 

person. Eller så kan målen vara kollektiva, att de gäller för alla medarbetare i en 

organisation. Ibland kan målen förtrycka de individuella målen, vilket gör att det känns som 

att de målen konkurrerar med de individuella målen 

3.4.2 Målkongruens 
 

Här presenteras en mängd olika teorier som beskriver begreppet målkongruens. Vi ser det som en 
betydande del att ha med i referensramen eftersom målkongruens är en viktig beståndsdel i 
uppsatsen. 

 

Målkongruens är enligt Anthony & Govindarajan (2007) att så länge det finns en möjlighet, 

bör individens mål i organisationen vara förenliga med målen för den egna organisationen. 

Individers nyttomaximerande samt egenintresse skall stämma överens med de mål som 

organisationen har satt upp. 

Olve & Samuelson (2008) menar att en grundläggande och viktig ambition är att all styrning 

skapar förutsättningar för alla medarbetare i en organisation ska kunna arbeta i en 

gemensam riktning.  

Ouchi (1980) refererar till Barnard och Mayo när problemet att nå målkongruens hos alla 

anställda i organisationen skall försökas lösas. De menar att det är svårt för organisationer 

att nå målöverensstämmelse, för att medarbetarna bara delvis delar de mål som 

organisationen har. Genom att medarbetarna känner grupptillhörighet och känner att det är 

med i den sociala gemenskapen som skapas i en organisation, kan det göra att lojaliteten till 

organisationen stärks vilket påverkar målöverensstämmelsen. 

3.4.3 Går det att uppnå målkongruens? 
 

Här kommer vi att gå igenom om det enligt utvalda referenser är möjligt att uppnå målkongruens i en 

organisation. Teorin vi valt beskriver även begreppet rationalitet som är viktigt när det handlar om 

organisationsbeteende. Detta tycker vi är viktigt att ha med i referensramen eftersom det behandlar 

uppsatsens komplementfråga: är det enligt intervjupersonerna möjligt att uppnå målkongruens? Vi 

vill visa att det finns åsikter som strider mot att de går att uppnå målkongruens. 

 

Enligt Anthony & Govindarajan (2007) existerar inte perfekt målkongruens i empirin. Ett skäl 

till det är att individerna i organisationen vill ha så mycket belöning som möjligt, och 

organisationen strävar efter att få en så bra vinst som möjligt. 
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Rationalitet är ett av de viktigaste, och mest ifrågasatta begreppen vid studier av 

organisationsbeteende. Betydelsen av rationalitet när det gäller beteende är att det just blir 

verksamt som en faktor endast när beslut behöver fattas, när de skall välja mellan olika 

alternativ. Kärnan i begreppet rationalitet är förhållandet mellan mål och medel. I alla 

beslutssituationer kommer vissa mål vara önskvärda, men det kommer att finnas mer än ett 

medel för att nå dessa mål. Beroende på vilka olika medel vi väljer kommer det att leda till 

olika resultat. (Jackson & Carter, 2002) 

“Rationalitet tillhör situationen så att under alla omständigheter som är 
desamma... är det korrekta svaret detsamma” 

Jackson & Carter (2002 s.129). 
Det finns bara en väg och det är den bästa, vilket betyder att det innehåller övertygelsen om 

att det endast finns ett rationellt sätt att se på saken, och endast ett bra medel för att uppnå 

det önskade målet. Det går inte riktigt att se på situationer på detta sätt och det beror på att 

det innehåller ett värdeomdöme, och antagandet att allt annat lika. Ett värdeomdöme är att 

det inte finns något objektivt mått för svaret, utan det beror på ens egen uppfattning och 

personliga värdering. Antagandet allt annat lika är inte tillämpbart. För att en förändring kan 

uppfattas som positiv av en person medan en annan kan uppfatta den som negativ. 

Följaktligen kan inte alla i samma situation antas dela samma mål. (Jackson & Carter, 2002). 
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4. Empiri 

 I det fjärde kapitlet kommer vi presentera vår resultatredovisning genererat utifrån      

intervjupersonerna i respektive företag. Vi har valt att presentera varje företag var för sig för 

att tydligare åskådligöra vår empiri. Vi börjar med att presentera vad intervjupersonerna 

anser om motivation följt av belöningar, belöningssystemet och sist målkongruens. 

 
4.1 Gustafssons Uthyrning AB 
 

4.1.1 Beskrivning av Gustafssons Uthyrning 
 

Gustafssons Uthyrning är ett familjeföretag och drivs idag av femte generationen 

Gustafsson, nämligen Tomas Gustafsson med stöd från sin far och syster. Gustafssons finns i 

både Västervik och Oskarshamn, där de hyr ut maskiner och utför reparationer och 

hydraulservice. De har även försäljning av produkter som skyddskläder och verktyg. 

Företaget har 14 anställda varav 7 i Oskarshamn. 

4.1.2 Beskrivning av intervjupersonerna 
 

Vi har intervjuat fyra personer på Gustafssons Uthyrning, den första vi intervjuade var Tomas 

Gustafsson, som är VD och delägare i familjeföretaget Gustafssons Uthyrning AB och har 

arbetat i företaget i 17år. Våge Ringstig var medarbetare nummer två som vi intervjuade och 

har arbetat på Gustafssons i 5år och arbetar på maskinuthyrningen som servicetekniker. Ulf 

Caremalm är reparatör på Gustafssons och arbetar på avdelningen hydraulservice, där han 

har arbetar i 11 år. Han arbetar främst  med reparationer på tung industri som bussar och 

lastbilar. Roger Frangel är också en reparatör på avdelningen hydraulservice, där har han 

arbetat i 23år. 

 

4.2 Intervjuer Gustafssons Uthyrning 
 

4.2.1 Motivation 
 

När vi frågar ägaren och VD:n för Gustafssons Uthyrning, Tomas Gustafssons, vad det är som 

motiverar honom att gå till arbetet varje dag, svarar han: “Det är att man vet aldrig vad som 

händer “ (Tomas Gustafsson, 2012-04-23). Ordet motivation betyder att han känner sig 

peppad och ser fram emot en viss sak.  
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Flera faktorer som motiverar Gustafsson är att företaget går bra, om kundantalet ökar och 

om kunderna är nöjda efter ett besök hos Gustafsson Uthyrning.  

Våge Rindstig arbetar på uthyrningen som servicetekniker, och menar att motivation är en 

form av morot som medför att han gillar sitt arbete. Han motiveras till arbete varje dag av 

möjligheten att utvecklas och lära sig nya saker. Men även av kundkontakten och 

möjligheteten att få hjälpa kunder som har problem med sin utrustning och göra kunden 

nöjd. När det gäller ordet motivation betyder det för Caremalm på hydraulservice att han 

trivs på jobbet. Det som får han att just trivas på jobbet är när det är som tuffast, när han får 

jobba lite extra för att få ihop maskinen eller lastbilsmotorn. Han motiveras även av att det 

är ett så pass skiftande jobb, när Caremalm beskriver sina arbetsuppgifter säger han att det 

är:“...men allt ifrån att slipa köksknivar till grävmaskiner” (Ulf Caremalm, 2012-04-23).  

Han menar att det är ett arbete med väldigt varierande arbetsuppgifter, och han tycker att 

det är trevligt att umgås och skapa en relation med kunderna. Caremalm beskriver vidare att 

han verkligen älskar att arbeta. Han har aldrig upplevt att det är tråkigt att gå till arbetet, och 

det är något han tycker påverkar motivationen positivt. 

 

När Frangel på avdelningen hydraulservice fick frågan om vad det är som motiverar han att 

gå till arbetet varje dag så är det detsamma som både Gustafsson och Caremalm anser. 

Nämligen varierande arbetsuppgifter, och Frangel beskriver det som att han inte har en 

aning om, vad det är han kommer göra under dagen och han menar vidare att: 

“Jag vet på ett ungefär att det här är det tänkt att jag ska göra, 

men det kanske tar tre veckor innan jag kommer fram till att verkligen kunna göra det” 

(Roger Frangel, 2012-04-23) 

Inre och yttre motivationsfaktorer 
 

Gustafsson menar att det bästa sättet att motivera på är att ge beröm och större ansvar till 

medarbetarna. Men också frihet och att alla medarbetare får vara delaktiga och kan påverka 

vissa beslut. Rindstig menar samma sak, att det är viktigt för motivationen att ge ansvar till 

de anställda men även att ge uppmuntran och feedback. Så att individen får höra när denne 

har gjort något som är bra, och det gäller även om han som anställd har gjort samma sak 

kanske 200 hundra gånger. Det kan vara roligt att höra 202:a gången att arbetet blev bra.  

Uppmuntran är något Rindstig tror att människor aldrig kan få för mycket av, sen måste det 

ju vara i lagom mängd och inte gå till överdrift.  
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Det behöver ju inte vara stora saker ifrån företagsledningens sida, utan det kanske räcker 

med en klapp på axeln eller ett vänligt ord. Yttre faktorer som lön och bonus är inte det allra 

viktigaste enligt Rindstig och han menar att: 

“Pengar är inte allt, i det långa loppet så är det inte det som är det helt avgörande, 

utan det är ju att man trivs och då är väl det den uppskattningen som är viktigast”. 

(Våge Rindstig, 2012-04-23) 

 

Rindstig menar även att han motiveras av känslan att kunna vara med och påverka sitt 

arbete och sin situation, han gillar även att få vara med i beslutsfattandet kring inköp med 

mera. Frangel anser att det bästa sättet att motivera på är att det oftast räcker med något 

enkelt som uppmuntran och feedback. Exempelvis ett vänligt ord när han har gjort något bra 

och han beskriver det som att: “Höja den lilla ribban som gör att man fungerar och mår bra”. 

(Roger Frangel, 2012-04-23). Vilket innebär att han tycker att det är viktigt att få reda på när 

det är något han har gjort bra, och inte bara få höra när det är något som blivit fel. Efter 

intervjun pratar han även om att det är roligt när arbetskollegorna och chefen gratulerar på 

ens födelsedag, och inte dagen efter. 

Caremalm tycker att det bästa sättet att motivera på är att arbetskollegor och chefen ska 

vara positiva och kunna skoja, fast ändå att det ska finnas ett allvar i det hela. Alla måste 

kunna ha roligt på jobbet utan att det går överstyr. Han beskriver vidare att: 

”...jag har alltid skojat mycket och sådära, men det finns ju ett visst allvar i det, 

man måste kunna ge och ta va, och då tror jag inte att det blir så himla tråkigt på jobbet”. 

(Ulf Caremalm, 2012-04-23) 

 

Caremalm menar alltså att arbetsmiljön är en viktig faktor för motivationen och arbetsmiljön 

enligt han är kollegor, kunder och den maskin han ska reparera. 

4.2.2 Belöningar 
 

Vid frågan vad Gustafsson anser vara en belöning berättar han att pengar och lön är en typ 

av belöning men även frihet av att kunna gå till tandläkaren när som helst genom flextid. Att 

det finns en frihet och att han kan bestämma själv över sin tid, till exempel att han kan 

utföra ett bankärende mitt på dagen som sedan arbetas igen. 

Rindstig anser att belöningar kan vara allt ifrån ett tack för någonting han har gjort till 

monetär belöning. Han menar att det finns en mängd saker däremellan som är belöningar. 
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Varför han ser det som just belöning beror på att uppmuntran är något som medför glädje, 

och det gör att han arbetar hårdare för att få höra det där lilla extra. 

Frangel menar att lönen är en form av bonus men även en klapp på axeln och uppmuntran 

räknas som bonus. Han tar även upp de resor och händelser som företaget bidrar med är en 

form av belöning. Men det behöver inte vara något märkvärdigt utan en klapp på axeln är 

det enklaste och bästa egentligen. 

Caremalm anser att en belöning är den feedback och respons han får när han har utfört ett 

bra arbete som innebär att maskinen fungerar och kunden är nöjd, då blir även han själv 

nöjd. Monetära belöningar som bonus och lön tycker han fungerar som en morot och det är 

förstås inget negativt, men det är inte den största belöningen enligt Caremalm själv. 

 

Belöningssystemets uppgift och utformning 

Belöningssystemet Gustafssons Uthyrning använder idag är en form av bonussystem, som 

varje anställd får ta del av lagom till semestern, om föregående år har givit ett bra resultat. 

Varje anställd som jobbar heltid får lika stor del av bonusen, och den som jobbar 75 procent 

får just 75 procent av bonusen. Belöningssystemet är inget system som är inskrivet i 

anställningsavtal eller något som är givet. Utan det är bara en bonus som de anställda får om 

företaget går med vinst och visar bra resultat. Under de år som belöningssystemet funnits 

har det alltid blivit en bonus utbetald, även om den har varierat i omfattning.  

Tanken med systemet är enligt VD:n Gustafsson att motivera personalen. Systemet trädde i 

kraft i samband med att företaget köpte upp ett annat bolag som redan hade systemet 

implementerat. 

 

De anställda får enligt Gustafsson en extra pensionsförsäkring om de stannar i företaget i 

fem år, om inte så tillfaller pengarna företaget. Detta beror på att det var ett annat bolag 

som ville köpa upp Gustafssons och erbjöd de anställda högre löner om de gick över till det 

andra företaget.  

Då agerade Gustafssons Uthyrning med Tomas i spetsen genom att höja lönerna något men 

även erbjuda en extra pensionsförsäkring och det är något som har fungerat bra. 

Röster om belöningssystemet 

Gustafsson anser att belöningssystemet är bra och han tror att de anställda är nöjda med 

systemet.  
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Fördelen med systemet enligt Gustafsson är att de anställda kämpar på, och presterar lite 

bättre eftersom det gäller företagets framtid och deras arbete. En nackdel kan vara att 

medarbetarna kanske tar bonusen för given, eftersom det har gått bra så många år nu och 

att de har fått en bonus till varje semester. Om det något år skulle vara så att bonusen 

uteblir tror han att medarbetarna skulle ta illa upp. 

Rindstig tycker att belöningssystemet är bra eftersom det alltid är uppskattat med ett extra 

tillskott i semesterkassan, och en fördel med systemet är att det är en form av uppmuntran 

från företagets sida. Nackdelen är att eftersom medarbetarna har fått bonusen i så många 

år, så lever de i en falsk förhoppning om att de alltid kommer få en semesterbonus. Han 

känner också att han inte riktigt vet varför de har belöningssystemet och att han inte vet vad 

som krävs för att medarbetarna ska få en bonus. Det medför att han inte vet hur han ska 

kunna påverka bonusen. En anledning enligt Rindstig kan vara att det inte finns några direkta 

försäljningssiffror eller resultat som de får ta del av, vilket han ser som något mindre 

positivt. 

 

Frangel anser att bonussystemet är bra och att en monetär bonus alltid är något positivt. 

Han menar att det aldrig är fel med ett extra tillskott i semestertider. Anledningen till varför 

belöningssystemet implementerades enligt Frangel, är att systemet ska få de anställda att 

arbeta hårdare. Fördelen med systemet menar han är att det är alla medarbetare som får ta 

del av bonusen, men det kan även vara en nackdel. Exempelvis om det skulle vara så att det 

finns en anställd som inte presterar lika hårt som de övriga anställda trots att de får lika stor 

bonus. Han menar alltså att det är en svaghet i systemet att det inte är på individnivå. 

Caremalm tycker att systemet är jättebra eftersom det är frivilligt ifrån företagets sida, det 

är inget som finns inskrivet i anställningsavtalen. Varför belöningssystemet finns tror 

Caremalm beror på att företaget vill visa att de anställda har utfört ett bra jobb under året 

och visa sin uppskattning. Han tycker ändå att det egentligen är tillräckligt med muntlig 

feedback och uppmuntran. 
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4.2.3 Belöningssystemet som motivationsfaktor 
 

Gustafsson tror att belöningssystemet motiverar de anställda till att prestera bättre, och han 

menar att de anställda motiveras av det undermedvetet i det daglida arbetet. Dels på grund 

av semesterbonusen men även med anledning av den extra pensionsförsäkringen. 

Rindstig menar att han inte arbetar för att kunna ta del av belöningssystemet, utan det finns 

vissa delar som han tycker är bättre och som påverkar hans motivation mer, exempelvis 

feedback och uppmuntran. Feedback är något som är viktigt och påverkar motivationen och 

han beskriver vidare att: 

“...det är nog en viktig sak att företagsledningen talar om hur företaget 

går, vad dom har för utsikter och planer, det vill nog alla medarbetare veta mer av egentligen“ 

(Våge Rindstig, 2012-04-23) 

 

Det tycker Rindstig är extra viktigt i små företag eftersom att medarbetarna kan vara med 

och påverka i större utsträckning. Han kan inte påstå att semesterbonusen inte är 

välkommen, det är ju som sagt alltid roligt med ett extra tillskott till semesterkassan. 

Frangel anser att han blir motiverad av belöningssystemet och det gör att han arbetar 

hårdare under hela året, eftersom bonusen räknas ut på föregående års resultat. Han menar 

vidare att det är ju alltid uppskattat med en bonus, särskilt i semestertider. 

Caremalm känner också att han blir motiverad av bonusen eftersom det ger ett litet extra 

tillskott, och han tycker att det är en bra gest från företagets sida eftersom det inte är något 

som direkt är inskrivet. Utan det är något företagsledningen själv valt att använda sig av. 

4.2.4 Målkongruens 
 

Vid frågan om det går att få alla i organisationen att arbeta mot samma mål svarade 

Gustafsson att det är möjligt och det är något som fungerar i företaget. Det fungerar genom 

“management by showing the way” som betyder att Gustafsson som chef är en god förebild, 

och visar vägen hur de övriga medarbetarna ska agera och arbeta. För att målen ska kunna 

uppnås, och att det ska gå att få alla i företaget att arbeta mot samma mål krävs det enligt 

Gustafsson att det finns ett fungerande ledarskap.  

Han tror även att det är viktigt att medarbetarna vet att de har möjlighet att påverka sin 

situation, och att de känner sig behövda. Det är något han hoppas att sina anställda känner.  
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Rindstig tror att det kan vara möjligt att uppnå målkongruens men att det kanske inte är så 

lätt men det är inget som kan anses omöjligt. Han tror vidare att det på ett litet företag är 

något lättare, eftersom det är kortare beslutvägar. Han beskriver det vidare som:  

”...det tror jag absolut, med rätt ledning och företagsanda och kunskap i ledning 

hur man påverkar personalen så tror jag nog det“  Våge Rindstig, 2012-04-23) 

 

Frangel menar att det går att få alla i organisationen att arbeta mot samma mål, men det är 

inte något som är enkelt. Han tror att det beror på vilket belöningssystem företaget har, och 

det är inte säkert att alla medarbetare motiveras av samma saker. Då kan det vara svårt att 

få alla att arbeta i samma riktning och mot samma mål. Hur ledningen ska kunna få alla i 

organisationen att arbeta mot samma mål. Det kan kanske ske genom att ledningen först tar 

hänsyn till vem det handlar om, vad målet är och därefter testa sig fram och se vilket sätt 

som fungerar bäst. 

Caremalm tror också att det går att uppnå målkongruens i företaget, men det krävs att alla 

tycker om sitt arbete och trivs på arbetsplatsen för att det ska fungera. Om det skulle vara 

en anställd som vantrivs och har en negativ inställning så påverkar det hela företaget 

negativt och då minskar chansen till målkongruens. 

 

Hjälper belöningssystemet till att nå företagets mål? 

Gustafsson beskriver att företaget inte har några direkt uppstyrda försäljningsmål eller 

liknande utan det gäller att arbeta på. Han menar senare i intervjun att de har olika typer av 

budgetmål, men det är inget han arbetar aktivt med. Gustafsson tror absolut att 

belöningssystemet hjälper till att motivera medarbetarna att nå företagets mål, annars 

skulle ju ingen ha mål eller belöningssystem. 

Rindstig är som ovan nämnt osäker på vad företaget har för kriterier för bonussystemet och 

vilka mål bolaget har och han tycker därför det är svårt att besvara frågan om 

belöningssystemet hjälper till att nå företagets mål. Rindstig antar att företagets mål är att 

tjäna så mycket pengar som möjligt, men några mer specifika mål känner han inte till. 

Belöningssystemet är dock inget han dagligen tänker på. 

Frangel känner till företagets mål men kan de inte ordagrant, men han beskriver målen 

övergripande, och han tror att alla anställda känner till företagets mål eftersom det står 

skrivet i anställningsavtalet. 
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Caremalm känner till företagets mål till viss del eftersom han sitter med i styrelsen som 

representant för de anställda. Vid frågan om han tror att belöningssystemet hjälper till att 

uppnå företagets mål menar han att det stämmer eftersom ju mer pengar företaget tjänar 

desto mer får medarbetarna förhoppningsvis ta del av det genom bonusen. 

4.3 Högsby Sparbank 
 

4.3.1 Beskrivning av Högsby Sparbank 
 

Högsby Sparbank har funnits sedan 1895 och tillhör Sparbankerna. Utmärkande för en 

sparbank är att den i princip ägs av kunderna och bedrivs utan vinstintresse. Medelantalet 

anställda på på Högsby Sparbankär 14 personer. Företaget är en av Sveriges solidaste banker 

då de har en soliditet på 25 procent och ett eget kapital på 245 miljoner kronor. (för mer 

information, se bilaga 1.) 

4.3.2 Beskrivning av intervjupersoner 
 

På Högsby Sparbank valde vi att genomföra fyra intervjuer, den första vi intervjuade var 

Urban Thorstensson han har arbetat på banken sedan 1995 vilket blir 17år. Han arbetar som 

ansvarig för bankens företagssida vilket innebär att han har hand om företagskunder. Det 

gör han tillsammans med vår nästa intervjuperson Thomas Ohlsson. Thomas Ohlsson har 

arbetat på Högsby Sparbank sedan 1998. Thomas arbetar som sagt var också med bankens 

företagskunder. Erna-Stina Ohlsson har arbetat inom bankvärlden i 35 år och på Högsby 

Sparbank har hon arbetat sedan 1992. Erna-Stina arbetar som privatrådgivare och arbetar 

ute i kassan/kundtjänsten tillsammans med hennes arbetskamrat Marit Gustavsson, som var 

vår nästa intervjuperson. Marit har arbetat på bank sedan 1989. Hon arbetar som 

privatrådgivare och expediera kunder i kassan/kundtjänsten. 

 

4.4 Intervjuer Högsby Sparbank 

4.4.1 Motivation 

Företagsrådgivaren Thomas Ohlsson säger under intervjun att motivation kan vara många 

olika saker. För honom betyder det något som sporrar en att göra ett bra jobb, och att det 

ska vara roligt att gå till arbetet. Han vill känna sig välkommen och att han gör en insats, men 

han vill även ha lite feedback från företagsledningen.  
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För att då får han motivation att arbeta vidare. Thomas Ohlsson motiveras vidare av 

kundkontakten som han har i sitt dagliga arbete som han finner väldigt rolig och intressant 

att han får lära känna nya människor. Vidare anser han att det är viktigt för motivationens 

skull att det finns utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen, så som vidareutbildning och 

chansen att prova på nya arbetsuppgifter. 

Motivation för Gustavsson som arbetar som privatrådgivare är att hon känner sig sporrad. 

Hon tycker att det är delvis hennes eget ansvar att motivera sig själv, men hon vill också bli 

motiverad av någon annan. Det kan ske i form av uppmuntran och uppskattning från 

kollegor och chefen, det behöver inte vara något stort utan att det räcker med att få höra att 

det här har du gjort bra, eller vad glad du ser ut. Vidare menar Gustavsson att hon blir 

motiverad av att hon trivs så bra på arbetet. Hon gillar också den dagliga kundkontakten som 

yrket innebär och hon tycker det är roligt att träffa nya människor. 

Privatrådgivaren Erna-Stina Ohlsson motiveras av att hon trivs på arbetsplatsen . För att hon 

har bra arbetskamrater och att ingen dag är den andra lik, med olika problem och olika saker 

att göra. Erna-Stina Ohlsson motiveras av att hon finner sitt arbete intressant, och av att hon 

tycker det är roligt det hon håller på med. Hon motiveras av kundmötena av att få chansen 

att träffa så många olika människor. 

Motivation för Urban Thorstensson som ansvarar för bankens företagskunder betyder 

drivkraft. Han menar att motivationen kommer från flera olika faktorer som att ha bra 

arbetskamrater och att ha en bra arbetsmiljö. Sedan finner Thorstensson kundkontakten 

väldigt stimulerande, det vill säga kontakten med människor i arbetet. Dessa saker gör att 

han trivs på arbetsplatsen vilket är motiverande i sig tycker Thorstensson. 

Inre och yttre motivationsfaktorer 
För Thomas Ohlsson är det en kombination av de inre och yttre faktorerna som motiverar 

honom. Han säger att det är viktigt med en bra inkomst men han menar att det är väldigt 

viktigt för motivationen att han trivs på arbetsplatsen. Att det är viktigt att han trivs med 

sina arbetskamrater för att alla tillbringar ju trots allt oerhört mycket tid på arbetsplatsen. 

Gustavsson menar att till viss del känner hon att yttre faktorer som belöningar kan påverka 

hennes motivation. Vid vissa tidpunkter kan det göra att hon anstränger sig lite mer, för att 

göra ett ännu bättre arbete.  
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Men i det stora hela tror hon att hon skulle arbeta likadant även om hon inte hade haft 

någon yttre faktor som påverkade hennes motivation. Hon känner att det är viktigt att få 

uppskattning från chefen för att öka motivationen. 

För Thorstensson är yttre motivationsfaktorer som belöningar och lön viktigt, men inte det 

enskilt viktigaste i ett större sammanhang. Men han menar att om han utför ett bra arbete 

vill han ha en bra lön. Thorstensson tycker att det viktigaste för hans motivation är att han 

trivs på sin arbetsplats. 

Erna-Stina Ohlsson anser att yttre motivationsfaktorer som pengar kan vara bra men för 

henne är det inte den huvudsakliga motivationsfaktorn.  Det är att hon trivs så bra på sitt 

arbete och med arbetskamraterna och att hon får träffa så många nya människor varje dag. 

4.4.2 Belöningar 
 

För Thorstensson kan belöningar vara ganska mycket, det kan vara allt från en klapp på 

axeln, till beröm eller monetära belöningar. För honom själv är det viktigt att få uppskattning 

av sin chef, och att erhålla beröm från honom eller henne så att det känns att han är 

betydelsefull för företaget. Detta är viktigare än att få monetära belöningar tycker 

Thorstensson, men han anser också att monetära belöningar är en bra belöning men inte 

den viktigaste. 

Thomas Ohlsson anser att den bästa belöningen kan vara den som individen inte har räknat 

med att få, så det blir en överraskning, och det kan vara det lilla att bara få en tårta till fikat 

till ett exempel. En belöning för Thomas Ohlsson kan också vara en uppmuntran från chefen 

eller någon av sina arbetskamrater, och att få höra att nu har jag gjort ett bra jobb, det 

tycker han är en viktig belöning. Han tycker deras resultatandelssystem är ett bra sätt att 

belöna medarbetarna på. 

Belöningar för Gustavsson är att hon får höra några positiva ord från någon eller när de får 

sommarpresenter, hon anser att det inte behöver vara monetära belöningar. 

Erna-Stina Ohlsson tycker att en bra belöning är när hon känner sig behövd på arbetsplatsen. 

En belöning kan också vara att det är någon berättar att det här har du gjort bra eller att få 

en klapp på axeln av en kollega eller chef, men hon uppskattar även att få monetära 

belöningar. 
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Belöningssystemets uppgift och utformning 

Utöver den vanliga lönen som varje anställd erhåller sätts pengar av till 

resultatandelsstiftelsen Guldeken. Resultatandelssystemet omfattar alla anställda på banken 

utom VD:n. Beloppets storlek grundar sig på hur mycket varje anställd har arbetet under 

året. Jobbar en individ 80 procent så får den 80 procent av belöningen. Styrelsen fastställer 

varje år kriterier som skall ligga till grund för avsättningen. Exempel på kriterier kan vara 

antal bokade kundmöten och antal rådgivningstillfällen. Gemensamt för kriterierna är att de 

skall vara kvantifierbara och avstämningsbara, och detta görs vid årets slut eller strax 

därefter. Kriterierna skall göra att bankens målsättning inte skall kunna nås genom enskilda 

insatser. Storleken på avsättningen till resultatandelsstiftelsen skall grundas på bankens 

totala resultat så att ingen enskild anställd skall kunna påverka storleken. Styrelsen beslutar 

efter hur bankens rörelseresultat ser ut och huruvida styrelsens fastställda mål har uppnåtts, 

om hur stort beloppet skall vara som sätts av. Hänsyn skall även tas till hur avsättningen 

påverkar bankens resultat på långsikt och avsättningen görs inte om banken uppvisar ett 

negativt resultat och inte om avsättningen kan komma att påverka bankens resultat på 

långsikt. Den rörliga ersättningen får inte vara större en sex procent av den fasta 

ersättningen. (Högsby Sparbank, 2012-05-04) 

Röster om belöningssystemet 

Thorstensson tycker att deras belöningssystem fungerar bra och upplever det som positivt. 

Han tycker att det viktigaste är att det finns någonting som sporrar en till att göra lite bättre 

ifrån sig. Thorstensson berättar att en gång i månaden följer de upp, hur det går jämfört med 

de uppsatta målen och kriterierna. Han känner att den återkoppling som görs är värdefull 

feedback, för att upptäcka om målen nås eller inte så att de känner att de kan påverka 

resultatet. Han säger att belöningssystemet sätter lite press på oss anställda då det kan vara 

tuffa krav som ställs. Och alla upplever press på olika sätt, så det kan vara en nackdel med 

belöningssystemet tror han. 

 

Thomas Ohlsson tycker att deras belöningssystem är bra för det ökar hans motivation för 

arbetet. Han ser pengarna som de får i belöning som besparingar inför framtiden. Han tycker 

att det är bra att de anställda på banken får vara med och påverka kriterierna genom att 

lämna förslag till styrelsen. Han tycker också att målen som satts upp är rimliga trots att det 

krävs hårt arbete för att nå dem. 
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”...det är ju inte så att vi når målen sista juni och sen är vi klara 

utan oftast är det lite strid på kniven sista månaderna” 

(Thomas Ohlsson, 2012-04-20) 

 

Erna-Stina Ohlsson tycker inte att det är fel med ett belöningssystem och att de anställda får 

lite extra för att de har klarat målen. Utan hon ser det som ett incitament och tycker att det 

är bra att ha något att arbeta mot. Hon känner att de har gjort sig förtjänta av pengarna som 

de får, eftersom att det är något som alla på arbetsplatsen tillsammans har varit med och 

tjänat ihop. 

Gustavsson känner att deras belöningssystem fungerar bra som det är utformat idag. Hon 

tycker att det är bra att ha valmöjligheten att antingen kunna ta ut pengarna för att nyttja 

dem, eller låta dem vara kvar. För att ha chansen att pengarna skall förvalta sig på ett bra 

sätt, och öka i värde för att i framtiden kunna ta ut och nyttja dem. Gustavsson känner att 

kriterierna som ställs på dem för att få ut någon belöning är rimligt ställda, hon säger att 

vissa mål klarar vi av att uppfylla och andra inte.  

Hon berättar att de har möjligheten att vara med och påverka vilka kriterier som de vill ha 

och det tycker hon är bra för att: 

“...de jobbar ju inte på banken, de vet ju inte vad det handlar om 

många gånger ju, de är duktiga på annat...” 

(Marit Gustavsson, 2012-05-02) 

4.4.3 Belöningssystemet som motivationsfaktor 
 

Gustavsson känner att hennes motivation påverkas till en viss del av belöningssystemet. Hon 

säger att det är inget som hon tänker på i dagliga arbetet, utan att hon skulle nog ha samma 

motivation till arbetet även om de inte hade ett belöningssystem. Vid närmare eftertanke så 

är det nog så att vissa av de kriterierna som skall uppfyllas för att bonus skall utgå, gör att 

hon lägger ner lite extra energi för att se till att uppfylla kriterierna. Hon tror att hon gör det 

omedvetet. 

Erna-Stina Ohlsson säger att hon inte vet om hon kan säga att belöningssystemet motiverar 

henne till att göra ett bättre arbete. Hon tycker att det är roligt att få lite extra pengar 

ibland, men det är inget hon tänker på i sitt dagliga arbete. Hon fokuserar på de mål som 

banken har satt upp och arbetar för att klara av att uppnå dem. Erna-Stina Ohlsson 

motiveras av att hon vill att deras bank ska vara en bra bank. Eftersom att det är hennes 
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arbete det gäller och om inte banken går bra, kanske hennes jobb försvinner. För den lilla 

bygden Högsby skulle det vara en stor förlust om banken tvingades att lägga ned. 

 

Thorstensson upplever att belöningssystemet både påverkar hans motivation och att det 

inte gör det. Han känner att belöningssystemet är en morot och en drivkraft för honom. Han 

berättar att i hans dagliga arbete tänker han inte på belöningssystemet och hur de ligger till 

jämfört med målen, utan det är vid de månadsvisa mötena som han tänker på det. 

Thomas Ohlsson upplever att belöningssystemet gör så att han presterar bättre och blir 

motiverad av det. Han kan göra det där lilla extra tack vare belöningssystemet, men han 

påpekar att det är viktigt för honom att känna att det är kriterier som de går att påverka 

utfallet på. Det tycker han att så är fallet på banken för att det är lättare att påverka att vi 

ska sälja ett visst antal försäkringar än att påverka bankens vinst säger Thomas Ohlsson. 

4.4.4 Målkongruens 
 

Thomas Ohlsson anser att det går att få alla i en organisation att arbeta mot samma mål.  

Han tror att det kan vara lättare för en mindre organisation att uppnå 

målöverensstämmelse. För att de har en liten och mer hanterbar arbetsstyrka. Thomas 

Ohlsson säger att det krävs en tydlig ledning som är lite som coacher och som peppar 

medarbetarna. Han berättar att när Högsby Sparbank förvärvade Föreningssparbankens 

kontorsrörelse i Högsby 1998 så “drog det och slet lite åt olika håll”, och att det tog ett par år 

innan det blev bättre. Han menar att nu ställer alla upp och hjälps åt. Thomas Ohlsson 

nämner några saker som han tror är viktiga för att få alla att arbeta mot samma mål. Det 

första är att det finns en bra chef som arbetar aktivt med att få alla att arbeta mot samma 

mål, och att det ska vara tydliga mål. Det är även viktigt att veta vad det är som ska uppnås 

och även att belöningar fungerar som ett hjälpmedel. Han tycker även att det är bra som de 

har på banken, att det har möte en gång i veckan där de träffas och uppmuntrar varandra. 

 

Att det skulle gå att få alla medarbetare att arbeta mot samma mål tror Thorstensson är 

möjligt. Han tror att det är lättare i ett litet företag för att medarbetarna där lever så nära 

varandra. Om någon person inte ställer upp på ett mål så märks det så tydligt och snabbt 

säger han och då är det svårt att fungera i gruppen säger han. 

 



 

  44 (71) 
 

Erna-Stina Ohlsson anser att de arbetar mot samma mål på banken fast att de är uppdelade i 

två arbetsgrupper. Erna-Stina Ohlsson märker det när de pratar med varandra att det har en 

gemensam syn på företagets mål. 

Gustavsson tycker att alla på arbetsplatsen arbetar mot samma mål, sen är det väl aldrig så 

att alla medarbetare har samma åsikter om saker och ting. Gustavsson tror att alla på en 

arbetsplats är tvungna till att arbeta mot samma mål, annars skulle det inte gå att ha den 

personen kvar i företaget. Hon tror att nyckeln till att få alla att arbeta mot samma mål är 

gemenskapen. Att det försöker prata med varandra och hjälpas åt, för att alla inte kan allt. 

Utan en person är bra på den eller den saken och sedan finns det någon som är bättre på 

något annat. 

Hjälper belöningssystemet till att nå företagets mål? 

Thomas Ohlsson känner att belöningssystemet fungerar som en motivationsfaktor att nå 

företagets mål, för att det är det som gör att han kanske gör det där lilla extra. Månadslönen 

får jag ändå säger han men att belöningssystemet gör att han: 

“...kavlar upp skjortärmen lite längre upp och tar det där telefonsamtalet  

och kontaktar den där prospektkunden som man kanske inte skulle ha gjort annars.” 

(Thomas Ohlson, 2012-04-20) 

 

Thorstensson tycker att belöningssystemet betyder mycket för att de skall uppnå företagets 

mål. Han tror att det skulle vara jättesvårt annars att uppnå målen. Han känner att utan 

belöningssystemet så finns inget att kämpa mot, då måste varje individ känna att den vill 

göra en bättre insats jämfört med någon annan. Det beror lite på vad det är för typ av 

verksamhet tror Thorstensson också, men för deras verksamhet är det viktigt för att det 

handlar om att sälja tjänster. Han menar att för att lyckas måste alla vara motiverade. Han 

säger att det är viktigt med någon form av belöning som ett incitament för att lyckas med 

försäljningen. Belöningssystemet fungerar som en motivationsfaktor för Gustavsson för att 

uppnå företagets uppsatta mål, hon tycker att systemet styr henne mot företagets mål. 

Erna-Stina Ohlsson är tveksam till att belöningssystemet är en motivationsfaktor till henne, 

för att bidra till att organisationens uppsatta mål uppnås. Hon säger att skulle de ta bort 

belöningssystemet, så skulle hon arbeta likadant som hon gör i dag ändå. Hon menar på att 

det viktigaste för henne är att hon får behålla sitt arbete och då måste hon försöka uppnå 

företagets mål för att få det. 
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5. Analys 
 

I det femte kapitlet presenteras vår diskussion kring empirin ifrån Gustafssons Uthyrning och 

Högsby Sparbank och vår referensram. Vilka likheter och skillnader det finns kring 

belöningssystemens motivationseffekt. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad de olika 

intervjupersonerna motiveras av. Därefter går vi in på belöningar, belöningssystem och 

avslutningsvis målkongruens för att sedan koppla det till vår referensram. 

 

 
5.1 Motivation  
 

5.1.1 Definition  
 

Hedegaard Heins (2012) definition av motivation är att känna en drivkraft till att göra något. 

Det är något vi direkt kan koppla till det Urban Thorstensson definierar som motivation. Han 

beskriver motivation som att han känner en drivkraft till att göra något. Vi anser att Tomas 

Gustafsson, Våge Rindstig, Thomas Ohlsson och Marit Gustavssons definition av motivation 

som är att de känner sig peppade, att de har någonting som sporrar dem till att arbeta också 

går att koppla till Hedegaard Heins (2012) definition. Därför att en drivkraft för oss kan vara 

att vi känner oss peppade till att göra något, likaså att det finns en morot som motiverar oss 

att göra saker, det ökar också vår drivkraft att slutföra uppgiften på ett bra sätt. 

Boëthius & Ehdin (1999) och Hedegaard Hein (2012) menar att det inte är chefens ansvar att 

motivera sina anställda, utan att det är medarbetarnas ansvar att själva se till att det är 

motiverade. Det kan vi se stämmer överens med det Gustavsson säger, för att hon tycker att 

det tillviss del är hennes eget ansvar att motivera sig själv men att hon vill också vill bli 

motiverad av sina kolleger genom uppmuntran och uppskattning. Vi tror att chefen kan bidra 

till att arbetsmotivationen ökar för att han kan se till att det finns utvecklingsmöjligheter och 

att arbetsuppgifterna varierar. Vi tycker också att det är upp till en själv att komma 

motiverad till sitt arbete. För att det är ingen som har tvingat en att arbeta, utan det är 

något som vi vill göra. Därför tycker vi inte att ansvaret att motivera medarbetarna helt och 

hållet ska läggas på chefen. Vi tycker också att medarbetarna kan hjälpa till att motivera 

varandra.  



 

  46 (71) 
 

Därför att vi blir väldigt uppmuntrade och motiverade av att höra positiva kommentarer från 

någon annan som har uppmärksammat att vi har till ett exempel gjort ett bra arbete. 

5.1.2 Arbetsmotivation 
 

VD:n för Gustafssons Uthyrning, Tomas Gustafsson motiveras av att företaget går bra och 

om kunderna är nöjda och kundantalet ökar. Vi kan förstå att det är motiverande för honom 

eftersom att det är han som äger företaget och han känner ansvar för att det ska gå bra. Det 

som motiverar honom att gå till arbetet varje dag är han aldrig vet vad som kommer att 

hända under arbetsdagen. Vi kan även se att det är vad som motiverar Ulf Caremalm och 

Roger Frangel på avdelningen hydraulservice att gå till arbetet varje dag: att en dag är inte 

den andra lik. De motiveras av att deras arbetsuppgifter är så varierande, som de sa det kan 

vara allt från att slipa köksknivar till att arbeta med en stor grävmaskin. Vi kan se att det är 

något som alla våra intervjupersoner på Högsby Sparbank också motiveras av att de har 

utvecklande och varierande arbetsuppgifter. Vi kan koppla det till Herzberg (1987) och hans 

motivationsfaktorer att det är viktigt att arbetsuppgifterna är intressanta, krävande och 

varierande för att medarbetarna skall känna att det blir motiverade av det.  

En annan motivationsteori som vi kan koppla till är Scientific Management som Hedegaard 

Hein (2012) beskriver och som innebär att varje medarbetare känner sig motiverad om 

denne har arbetsuppgifter som den gillar och tycker om. Vilket gör att medarbetaren blir 

motiverad och utför ett bättre arbete. Det är enligt Taylor viktigt att “rätt man är på rätt 

plats”. Vi kan även relatera till Jacobsen & Thorsvik (2002) redogörelse av Hackman & 

Oldhams motivationsteori. Deras första egenskap som är att det är viktigt med variation i 

arbetsuppgifterna för att det är en bidragande faktor till att medarbetarna uppnår 

arbetstillfredsställelse och utför en bra arbetsprestation. Vi kan se att Rindstig motiveras av 

möjligheten att lära sig nya saker och att han har utvecklande arbetsuppgifter. Det kan vi 

koppla till Hackman & Oldhams teorier om egenskaper för en ökad arbetsmotivation där det 

är viktigt att medarbetaren har de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetsuppgiften 

för att bli motiverad. 
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Vi kan se att alla intervjupersoner motiveras av att de har en god arbetsmiljö där de 

motiveras av att ha bra arbetskamrater. Vi kan dels koppla det till Herzbergs (1987) 

hygienfaktorer att det är viktigt med de relationer som finns mellan arbetskamrater.  

Det var något som alla intervjupersoner både på Gustafsson Uthyrning och på Högsby 

Sparbank tryckte extra på att de trivdes så bra på sin arbetsplats.  

Att det hade bra arbetskamrater och att det var de som bland annat motiverade dem till att 

gå till arbetet. Vi tycker att vi kan relatera det till Maslow behovshiearki som Hedegaard Hein 

(2012) beskriver därför att de intervjuade känner ett behov av gemenskap och att de känner 

att de vill tillhöra en grupp. Deras arbetsplats är en grupp som de känner sig väldigt trygga i.  

 

Vi kan även se att gemensamt för båda organisationerna är att de flesta intervjupersonerna 

motiveras av kundkontakten och relationen med kunderna. Detta är något vi kan koppla till 

Hedegaard Heins (2012) beskrivning av Maslow behovshieraki och behovet av uppskattning 

och självförvekligande. Vilket vi kopplar till att medarbetaren känner sig lyckad, uppskattad 

och kompetent om kunden är nöjd. Vi anser att vi kan relatera till Maslow eftersom att 

intervjupersonerna pratade om hur roligt och givande det är att jobba med kunderna. 

Intervjupersonerna menar att kunderna medför till att arbetet är så varierande.  

 

Gemensamt för alla på Högsby Sparbank och Gustafssons Uthyrning är att de tycker att det 

är viktigt att få uppmuntran och feedback från arbetskollegor och chefen. För att de blir 

motiverade och peppade till att fortsätta att arbeta. Detta kan vi också koppla till Maslows 

behovshierki att det är viktigt att individen känner uppmuntran och uppskattning för att 

känna styrka, självförtroende, duglighet och kompetens. (ibid). Det är även något Jacobsen & 

Thorsvik (2002) beskriver och det handlar om Hackman & Oldhams egenskap att det är 

viktigt med feedback för medarbetaren eftersom det påverkar arbetsmotivationen och själva 

slutresultatet av arbetet. Vi tror att det är väldigt viktigt att medarbetaren får uppskattning 

och feedback kring sitt arbete eftersom det påverkar motivationen positivt. Därför att om 

jag som individ gör samma sak hela tiden utan att få någon typ av respons blir arbetet lätt 

enformigt och arbetsmotivationen minskar. 
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5.1.3 Inre och yttre motivationsfaktorer 
 

Vi kan se att Thorstensson, Rindstig, Erna-Stina Ohlsson och Gustavsson är överens om att 

yttre motivationsfaktorer som pengar inte allt, utan att det är att de ska trivas på sina 

arbeten. För Thomas Ohlsson är det en kombination av både yttre och inre 

motivationsfaktorer som motiverar honom. 

Vi kan se att det som Hedegaard Hein (2012) menar med inre motivationsfaktorer som hur 

medarbetarna trivs och motiveras av sitt arbete är det som motiverar våra intervjupersoner. 

Yttre motivationsfaktorer inte är det allra viktigaste för dessa personer. Det stämmer 

överens med de tankar som vi har om yttre och inre motivationsfaktorer. För oss är det inte 

heller viktigaste att erhålla yttre motivationsfaktorer som definieras av Hedegaard Hein 

(2012) som belöningar och bonusar. Vi känner att ibland behövs det något som Boëthius & 

Ehdin (1999) definierar som yttre motivationsfaktorer att någon skjuter och knuffar på 

bakifrån samtidigt som någon lockar framifrån med belöningar. För att vissa dagar kan 

motivationen tryta och det skulle vara underbart skönt att ligga kvar i sängen hela dagen. Då 

kan vi motiveras av att vi tjänar pengar om vi går till arbetet och det gör att vi till ett exempel 

kan köpa en ny tröja eller ett par nya skor. 

5.2 Belöningar 
 

5.2.1 Definition 
 

Vi kan se att det intervjupersonerna anser vara belöningar kan vara en mängd olika saker. 

Enligt Thorstensson kan det vara alltifrån beröm till monetära belöningar. Det är även något 

Gustafsson håller med om och han tycker att en belöning kan vara pengar men även friheten 

av att kunna gå ifrån jobbet för att göra bankärenden eller gå till tandläkaren. Caremalm, 

Thomas Ohlsson, privatrådgivaren Erna-Stina Ohlsson och Gustavsson menar att belöning 

kan vara något medarbetaren inte är beredd på att få exempelvis beröm, en tårta till 

eftermiddagsfikat, sommarpresent eller att individen känner sig behövd på arbetsplatsen. Vi 

kan se att intervjupersonerna har samma uppfattning som Jacobsen & Thorsvik (2002) om 

vad belöningar är. Författarna menar också att reella belöningar är lika viktigt som 

symboliska belöningar. Det kan vi se att Caremalm, Frangel, Thorstensson och Thomas 

Ohlsson inte instämmer med utan de säger att monetära belöningar fungerar som en morot 

men de tycker inte att det är den största belöningen. 
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Vi kan se att det Bruzelius & Skärvad (2004) framför om att lönen är en form av belöning 

men för att medarbetarna skall arbeta mer effektivt krävs det något mera. Det tycker vi 

stämmer väldigt bra in på de personer vi har intervjuat för att alla tycker att pengar är en 

belöning men att det behövs något mer, de känner att det inte är tillräckligt och de ser helst 

att de får symboliska belöningar. Vi känner att den mest betydelsefulla belöningen för oss är 

när vi får höra uppskattning och uppmuntran från en kompis eller medarbetare, att det här 

har du gjort väldigt bra! För att det är något som stärker självförtroendet och självkänslan 

och den effekten på självförtroendet tycker vi varar längre än effekten av att vi får en 

monetär belöning. 

5.2.2 Belöningssystemets uppgift och utformning  
 

Alla intervjupersoner tror att syftet med företagets belöningssystem är att motivera de 

anställda till att prestera bättre under hela året, men även att det används för att visa 

uppskattning. Det stämmer överens med det Hume (1995), Wiley (1997), Bolman & Deal 

(2005), Olve & Samuelson (2008) och Jacobsen & Thorsvik (2002) säger att belöningssystem 

finns för att motivera medarbetarna för att öka deras produktivitet. Vi tycker att det kan 

vara bra att medarbetarna tror sig veta varför de har ett belöningssystem. Därför att det är 

bra att förstå syftet med saker och ting i organisationen, annars tror vi att det kan det leda 

till missuppfattningar och förvirring. Det viktigaste är ändå att medarbetarna känner att det 

motiveras av det, för vi tror inte att de motiveras av att de vet syftet med att ha ett 

belöningssystem. Det var ingen av intervjupersonerna som delade Anthony & Govindarajan 

(2007) mening om vad belöningssystemet har för syfte: att påverkar de anställdas beteende 

för att uppnå målkongruens. Vi förknippade inte heller belöningssystem med målkongruens 

innan vi blev mer insatta i ämnet. För oss har belöningar funnits för att motivera till ett visst 

beteende som till ett exempel att lära en hund att sitta, alltså att få hunden att prestera lite 

bättre. Belöningssystemens utformning i företagen har vissa likheter och skillnader, båda 

systemen är monetära belöningssystem där de anställda får ta del av ett visst belopp en 

gång per år.  

På Högsby Sparbank heter belöningssystemet Guldeken, och den anställda får en viss bonus 

om gruppen uppfyller de mål som styrelsen tillsammans med respektive grupp har utformat 

(privatrådgivare och företagsrådgivare tillhör olika grupper).  
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Vi kan se att det är något som både Thomas Ohlsson och Gustavsson upplever som väldigt 

positivt att det har chansen att vara med och påverka målen.  

På Gustafssons Uthyrning får den anställde en typ av bonus som varierar i storlek beroende 

på hur bra företagets resultat var föregående år. 

 

Vi tror att en av anledningarna till varför Gustafsson Uthyrning har ett belöningssystem kan 

vara att de vill att medarbetarna ska känna att det har ansvar för hur resultatet blir genom 

att koppla belöningen till just resultatet. Detta är något som Bolman & Deal (2005) tar upp 

som anledning till att företag väljer att implementerar någon typ av belöningssystem. Vi kan 

relatera till det som Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att en belöning kan utdelas efter hur 

gruppen har presterat eller att belöningen tillfaller alla i organisationen så kallad 

systembelöning. Syftet med systembelöning är att alla i en organisation ska få ta del av en 

belöning så att det visar på att organisationens delar bidrar till en fungerande helhet. I båda 

företagen är belöningssystemen på systemnivå och det tror vi beror på att ledningen vill 

skapa laganda och samarbete istället för att individerna ska slåss om den enskilda bonusen. 

Vi kan se att Högsby Sparbank har lyckats med att skapa samarbete då Gustavsson säger att 

de försöker hjälpa varandra för att alla inte kan allt. Vi kan se att vårt resonemang om att 

individerna kan komma att slåss om den enskilda bonusen stämmer överens med Kohn 

(1993), Meyer (1975) och Jacobsen & Thorsvik (2002) åsikter som är kritiska till 

belöningssystem. De menar att det kan skapas konkurrens mellan medarbetarna. För att 

oftast har företag begränsat med finansiella resurser och ifall belöningen grundar sig på 

individuella prestationer så kan medarbetarna börjar tävla mot varandra, om pengarna i 

företaget är begränsade.  

 

Det Spitzer (1996) säger om belöningssystem att det inte är motiverande för att det kan 

uppstå orättvisor mellan de anställda kan vi koppla till Högsby Sparbank. För att de har två 

administrativa medarbetare som omfattas av belöningssystemet. De kan inte i samma 

utsträckning som den övriga personalen vara med och påverka utfallet av de uppsatta mål 

som är kopplade till belöningssystemet.  

Därför tror vi Högsby Sparbank har valt att ha systembelöningar för att det inte ska uppstå 

orättvisor mellan medarbetarna, att det två administrativa personerna ska känna sig 

åsidosatt och att de inte är lika mycket värda för organisationen.  
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Vi tror att det även kan uppstå orättvisor vid systembelöningar därför att som Frangel 

beskriver att det kan finnas medarbetare som åker “snålskjuts” på de övriga och ändå får lika 

stor belöning. Det är tvärtemot det Erna-Stina Ohlsson tycker om belöningssystemets 

utformning för att vi tolkar det som att hon tycker att det är bra att det är systembelöning 

för att de har tillsammans arbetat ihop till belöningen.  

 

En skillnad som vi kan hitta mellan Gustafssons Uthyrning och Högsby Sparbank i deras 

arbete med belöningssystemet är att Högsby Sparbank arbetar mycket med återkoppling när 

det gäller målen som tillhör belöningssystemet. Det är något de intervjuade på sparbanken 

tycker är viktigt eftersom att det visar hur de ligger till i nuläget i jämförelse med slutmålen. 

Latham & Locke (1979), Olve & Samuelson (2008), Kovach (2001) och Hackman & Oldham 

påpekar alla att det är viktigt med återkoppling på sina prestationer för att individens 

motivation ökar vid regelbunden feedback. Detta är något som vi kan koppla till det Thomas 

Ohlsson säger: 

“ ...att man får lite feedback ifrån företagsledningen, 
 då får man ju också lite ny gaist att köra vidare.” 

Thomas Ohlsson (2012-04-20) 
Thorstensson tycker att det är viktigt med återkoppling för att de ska kunna påverka 

resultatet. Rindstig känner att på Gustafssons Uthyrning är det dåligt med återkoppling, de 

får inte ta del av till ett exempel försäljningssiffror. Han vet inte heller vad som krävs för att 

bonus skall utdelas vilket han inte tycker är så bra. Det är något som vi kan koppla till Olve & 

Samuelson (2008) eftersom att de säger att det är viktigt att individen eller gruppen ska 

kunna påverka utfallet. Vi ser det som självklart att medarbetarna måste kunna påverka 

utfallet. Därför att om inte medarbetarna kan vara med och påverka utfallet, då finns det ju 

ingen anledning till att ha ett belöningssystem. För att de anställdas beteenden skulle ju i så 

fall inte behöva ändras för att anpassas till det organisationen upplever som bra beteende. 

 

5.2.3 Röster om belöningssystemet  
 

Alla intervjupersoner på Gustafssons Uthyrning respektive Högsby Sparbank tycker att 

belöningssystemet är bra, eftersom det ger ett extra tillskott i plånboken.  

Men även att det är en belöning som visar uppskattning för det arbete medarbetaren har 

utfört. 
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 Vi kan se att Gustafsson och Rindstig är eniga med att nackdelen med belöningssystemet, är 

att de anställda kan ta bonusen för givet. Det är något vi kan koppla till Bolman & Deal 

(2005) som säger att belöningssystem fungerar bra, så länge som bonusen utdelas.  

De menar att vid utebliven belöning kan känslan av besvikelse och ilska spridas hos 

medarbetarna. Vi tror att medarbetarna på Gustafssons kan bli besvikna om de inte får 

bonus ett år, men vi håller inte med det Bolman & Deal (2005) menar om att de anställda 

skulle bli ilskna. Vi tror inte att reaktionen kommer bli så stor, så att de blir ilskna om de inte 

skulle få bonusen ett år. Eftersom att intervjupersonerna inte till största del motiveras av 

systemet. De motiveras till största del av inre faktorer som uppskattning och feedback.  

 

Intervjupersonerna på Högsby Sparbank menar att fördelen med Guldeken är att det är en 

motivationsfaktor som gör att de anställda presterar bättre för att uppnå de uppsatta målen. 

Medarbetarna känner att återkopplingen till systemet är väldigt viktig. Nackdelar med 

systemet är enligt Thorstensson att målen ibland kan upplevas som pressande och tuffa. Det 

är inget de övriga intervjupersonerna tar upp som en nackdel. 

När det gäller förväntan om att det alltid ska utgå en belöning i form av bonus så kan vi 

koppla det till Kohn (1993). Han beskriver att om en medarbetare som förväntar sig att 

erhålla en viss belöning efter att ha utfört en uppgift, presterar sämre än en medarbetare 

som ej förväntar sig någon belöning. Kohn (1993), Meyer (1975) och Herzberg (1987) menar 

att individen endast fokuserar på att nå målet och inte på vilket sätt målet nås, för att få ta 

del av belöningen. Det medför att arbetet blir lidande, eftersom medarbetaren kanske utför 

arbetet på fel sätt eller slarvigt. 

Vi tolkar det som att individen slappnar av och känner att det inte är någon mening med att 

arbeta hårt, då det alltid utgår en bonus även om den kan variera i storlek. Detta är inget vi 

direkt kan påstå är aktuellt i något av företagen men det känns inte helt omöjligt att det 

skulle kunna inträffa. 

Vi tycker dock att det kan vara svårt att veta om intervjupersonerna i båda organisationerna 

är helt sanningsenliga, när de menar att det inte finns några andra nackdelar med 

belöningssystemet.  

Vi tror att de inte skulle vilja påpeka om det fanns några större nackdelar eftersom att det är 

ett mindre företag med få anställda, där alla känner alla.  
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Vi får känslan av att det alltid är lätt och bra att prata om positiva saker i företagen men det 

är oerhört känsligt att prata om negativa aspekter. 

 
5.2.4 Belöningssystemet som motivationsfaktor 
 

Alla intervjupersoner känner att de blir motiverade av belöningssystemet eftersom 

företagsledningen därigenom visar sin uppskattning. Men även att de får en extra bonus 

som kan gå till exempelvis semesterkassa eller besparingar. Intervjupersonerna säger dock 

klart och tydligt att de inte enbart motiveras av systemet. De vill också gärna höra beröm 

och uppskattning i ord eller genom en klapp på axeln när de har utfört ett bra arbete. De 

tycker även att det är viktigt att kunna trivas på jobbet med arbetsuppgifter, kollegor med 

mera. Detta kan vi koppla till Vrooms förväntningsteori där Jacobsen & Thorsvik (2002) 

beskriver att för att individen ska uppnå en hög prestation krävs det att belöningen verkligen 

är något individen vill ha. Belöningen måste kunna kopplas till det resultat som 

medarbetaren förväntas göra. Individen måste tro att om den höjer sin insats och presterar 

bättre så påverkar det resultatet. Vilket resulterar i att individen uppnår det önskvärda 

slutmålet. Detta anser vi är något som till viss del stämmer in på intervjupersonerna, 

eftersom att intervjupersonerna inte tycker att monetära belöningar är den viktigaste 

motivationsfaktorn. 

 

Detta kan vi även relatera till Meyer (1975) som redogör för att medarbetare behöver något 

mer än monetära belöningar, för att de ska känna sig motiverade till arbete. Vi kan även 

koppla det till Hume (1995) att effekten av finansiella belöningar kan vara stor, när det gäller 

de anställdas prestationer. Effekterna kan dock både vara positiva och negativa och det är 

farligt av företagsledningen att tro att finansiella belöningar är den enda motivationsfaktorn. 

Speciellt om vi sedan kopplar vidare till det Dewhurst, Guthridge et al (2010) menar när de 

hänvisar till studier som gjorts. Som visar att icke finansiella motivationsfaktorer är 

effektivare på medarbetare som har tillfredsställande lön. Vi anser att detta visar att våra 

intervjupersoner inte är helt nöjda med sin lön, då de menar att belöningssystemet till viss 

del påverkar deras motivation. 

 Därför tror vi att monetära belöningar kan fungera som motivationsfaktor, men inte som 

den enda.  
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Eftersom att intervjupersonerna påpekar att det inte tycker att det är de viktigaste. Därför är 

det viktigt tror vi och Dewhurst, Guthridge et al (2010) och Kovach (2001) att 

företagsledningen verkligen försöker förstå vad som motiverar deras anställda. Dewhurst, 

Guthridge et al (2010) fortsätter med att säga att finansiella belöningar endast fungerar på 

kort sikt som motivationsfaktor. Vilket även Kohn (1993), Meyer (1975) och Herzberg (1987) 

håller med om.  

Gustavsson och Thomas Ohlsson känner båda att deras prestationer ökar tack vare 

belöningssystemet, att det gör det där lilla extra för att nå upp till målen. Thorstensson 

menar att när belöningssystemet finns så har han något att kämpa emot. Han vill göra en 

bättre insats för att nå målen. Detta tolkar vi som att det finns samband mellan monetära 

belöningar och prestation. Vilket gör att de Spitzer (1996) och Kohn (1993) presenterar att 

forskare ofta har hittat små eller inga samband mellan monetära belöningar och prestation 

inte stämmer överens med våra tre intervjupersoner på Högsby Sparbank, därför att alla 

anser att deras prestationer ökar tack vare belöningssystemet. På Gustafssons Uthyrning kan 

vi inte se att sambandet är så starkt. Det är bara Frangel som känner att hans prestation ökar 

tack vare bonusen, han berättar att han arbetar hårdare under hela året för att bonusen 

räknas ut på föregående års resultat. Medan Rindstig inte arbetar för att kunna ta del av 

belöningen, utan att det finns annat som motiverar honom mera. Vi tycker ändå att vi kan se 

ett litet samband där, för att Rindstig säger att bonusen är välkommen. Detta tycker vi visar 

på att det kan vara svårt att veta om det är helt sanningsenliga svar vi får, om hur mycket 

intervjupersonerna egentligen motiveras av monetära belöningar. Eller om det ligger i 

sakens natur att inte prioritera pengar i första hand. Vi tror att det kan vara ett känsligt 

ämne att säga att pengar är den största motivationsfaktorn. 

5.3 Målkongruens 
 

Vi kan konstatera att våra intervjupersoner anser att det går att få alla medarbetare i en 

organisation att arbeta mot samma mål. Erna-Stina Ohlsson menar att hon märker att de 

arbetar mot samma mål när de pratar med varandra. Vi kan dock se att Frangel tror det kan 

vara svårt att få alla att arbeta åt samma håll. 

 Han tror att det beror på hur belöningssystemet är utformat eftersom att det inte är säkert 

att alla motiveras av samma saker. Vilket gör att det kan vara svårt att få alla att arbeta mot 

samma mål.  
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Detta ser vi stämmer överens med det Spitzer (1996) menar att inget belöningssystem 

passar alla, för att alla människor motiveras av olika saker. 

 

Vi kan se att Thorstensson, Thomas Ohlsson och Gustavsson känner att målen som ställs på 

dem för att belöning skall utfalla är tufft ställda, vilket gör att det sätts lite press på dem. De 

upplever att målen är rimliga men att det krävs hårt arbete för att uppnå dem. Detta kan vi 

koppla till det Locke (2004) hävdar att individer måste ha mål som både är tydliga och 

utmanande för att motivera till högre prestationer. Vi kan även relatera till Hedegaard Hein 

(2012) som beskriver Lockes målsättningsteori att det inte bara är individens prestationer 

som ökar när målen ökar i svårighetsgrad, utan det är även motivationen och 

självförtroendet som påverkas, givet att själva målet uppnås. Vi håller med Locke (2004) och 

Hedegaard Hein (2012) för att vi känner att om vi har för lätta mål, kan det bli omotiverade 

för oss. Då kan vi känna att de som har satt målen, inte tror att vi har tillräckligt med 

kompetens för att prestera ännu bättre. När vi har tufft ställda mål så får vi lite “jävlar-

anamma” och känner att nu ska vi visa att vi klara av det här. Vi kan se att Thomas Ohlsson 

precis som Locke (2004) vill ha tydliga mål att arbeta emot. Thomas Ohlsson tror även att det 

hjälper till att få alla medarbetare att arbeta mot samma mål, vilket vi håller med honom 

om, för är målen tydliga då tycker vi att det är lättare att veta vad vi ska och förväntas att 

prestera.  

 

Som vi tidigare nämnt anser några av intervjupersonerna på Högsby Sparbank att målen är 

tufft ställda, vilket vi tycker betyder att förväntningarna på medarbetarna ökar. Eftersom att 

de förväntas prestera bättre. Det är något vi delvis kan koppla till det Heedegard Hein (2012) 

menar om Vrooms förväntningsteori, att individen presterar efter vad den förväntas att 

göra. Vi kan dock inte helt hålla med om det, för att det är många gånger som 

förväntningarna inte alls motsvaras av det resultat som blir konsekvensen av handlingen. Så 

vi tycker att det är både positivt och negativt med förväntningar. Därför att det ställs det för 

höga förväntningar i tron om att det hjälper medarbetaren att prestera bättre. 

 Det kan bli att individen får prestationsångest över att hela tiden behöva ha så höga 

förväntningar på sig. Detta tror vi leder till att prestationen blir sämre och individen blir 

väldigt besviken när han eller hon inte kan leva upp till förväntningarna. 
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 Vi tror att utan förväntningar så blir individen omotiverad och presterar nästan inget alls. 

Därför att utan förväntningar känns inte arbetet meningsfullt, vi kan inte se någon ide till att 

göra något som vi ändå inte förväntas att göra. 

Alla våra intervjupersoner har berättat hur bra de trivs på sin arbetsplats och med sina 

arbetskollegor. Vi tycker att vi kan koppla det till de Ouchi (1980) säger när han refererar till 

Barnard och Mayo. Författaren menar att om medarbetarna känner grupptillhörighet, och 

känner att de är med i den sociala gemenskapen som skapas i en organisation, påverkas 

målöverensstämmelsen. Det tycker vi att vi kan koppla då vi anser att grupptillhörigheten 

bör vara väldigt stark på Gustafssons Uthyrning och Högsby Sparbank eftersom att de trivs så 

bra med sina kolleger och på arbetsplatsen. Detta tycker vi att vi kan relatera till det 

Caremalm säger när han tror att målkongruensen påverkas av hur medarbetarnas inställning 

är till arbetet. Om det är någon som vantrivs och är negativ så minskar målkongruensen. 

Eftersom en medarbetare som vantrivs kan förstöra den grupptillhörighet och den sociala 

gemenskapen som finns i företaget. För att det är något som vi tycker alla individer i en 

grupp bidrar till för att den ska vara bra. Vi tycker även att vi kan koppla det till Thomas 

Ohlsson, Thorstensson och Rindstig som tror att det är lättare för ett litet företag att få 

medarbetarna att arbeta mot samma mål. På grund av att de är en liten och mer hanterbar 

arbetsstyrka och att beslutsvägarna därmed blir kortare. Vi tror att i ett litet företag kan 

grupptillhörigheten och den sociala gemenskapen bli väldigt stark. Det kan bero på att det är 

ett mindre antal medarbetare som måste komma överens med varandra och umgås på 

arbetsplatsen. Vilket gör att det skulle märkas så tydligt om någon medarbetare inte känner 

att den tillhör gruppen vilket gör att målkongruensen blir sämre, för precis som 

Thorstensson säger: 

“ Vi lever så nära varandra så om någon inte skulle vilja ställa upp på det här så märks det ganska 

tydligt och ganska snabbt, och då blir det ganska svårt att fungera i gruppen...” 
(Urban Thorstensson 2012-04-20) 

Detta är något vi tycker stämmer överens med det Gustavsson säger för hon tror att alla är 

tvungna att arbeta mot samma mål, annars kan den personen inte vara kvar i företaget. Det 

tror vi gäller speciellt i lite mindre företag som Gustafsson Uthyrning och Högsby Sparbank. 
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Thomas Ohlsson, Thorstensson och Gustavsson känner att belöningssystemet fungerar som 

en motivationsfaktor att nå företagets mål, de tycker att belöningssystemet styr dem mot 

målen. Vi tror att det är för att Högsby Sparbank arbetar mycket med återkoppling till målen. 

Det gör att de blir påminda om vad de arbetar mot hela tiden, vilka målen är som de ska 

uppnå.  

Gustafsson berättar att det inte finns något aktivt arbete med företagets mål utan att det 

gäller att kämpa på som vanligt hela tiden. Vilket medför att medarbetarna inte är helt säkra 

på vilka företagets mål är, förutom medarbetaren Caremalm. Han känner till målen för att 

han sitter i styrelsen som personalrepresentant. Därför blir det svårt för oss att tolka om de 

tycker att belöningssystemet leder till målkongruens eller inte. Särskilt eftersom Rindstig 

säger att han tycker att det är svårt att besvara frågan, då han inte är säker på vilka 

företagets mål är. 

 

  



 

  58 (71) 
 

6. Slutsatser 
 
I detta avslutande avsnitt presenteras våra slutsatser och svaren på forskningsfrågorna. 
Vi avslutar kapitlet med våra rekommendationer till fallföretagen och förslag till fortsatt 
forskning. 
 

 

Uppsatsens forskningsfråga: 

Hur motiveras medarbetarna på Gustafssons Uthyrning AB 

och Högsby Sparbank av belöningssystemet? 

 

Efter vår genomförda undersökning kan vi dra slutsatsen att intervjupersonerna till viss del 

motiveras av belöningssystemet. Denna slutsats kan vi dra på grund av att alla 

intervjupersonerna utom en, anser att deras motivation påverkas till viss del av 

belöningssystemet. De menar att i vissa situationer hjälper belöningssystemet dem att 

prestera lite bättre. Slutsatsen grundar sig också i att de viktigaste motivationsfaktorerna för 

intervjupersonerna är inre motivationsfaktorer. Exempelvis feedback, uppmuntran, 

varierande och utvecklande arbetsuppgifter samt att ha en trivsam arbetsmiljö. Yttre 

motivationsfaktorer som monetära belöningar är inte lika viktiga, men skapar en ökad 

motivation för intervjupersonerna. Belöningar för dem kan vara allt ifrån en klapp på axeln, 

en tårta, till monetära belöningar som lön och bonus. De poängterar att monetära 

belöningar fungerar som en morot, men att det inte är den största motivationsfaktorn. Detta 

tycker vi också visar att belöningssystemet bara fungerar till viss del för att motivera 

medarbetarna på respektive företag. Eftersom att de värdesätter högre icke monetära 

belöningar, än de belöningarna som utdelas genom deras belöningssystem. 

 

En slutsats vi drar är att medarbetarna på Högsby Sparbank är mer motiverade av sitt 

belöningssystem, för att de har regelbundna möten där återkoppling och jämförelse sker till 

de uppsatta målen. Detta tror vi är en stark bidragande orsak till att de motiveras till högre 

prestationer, för att de känner att de kan påverka utfallet. Detta är den största skillnaden 

som vi kan se mellan företagen, att Gustafssons Uthyrning inte arbetar med återkoppling 

mot företagets mål.  
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Därmed drar vi slutsatsen att belöningssystemet bara har en kortsiktig motivationseffekt på 

medarbetarna i Gustafssons Uthyrning, effekten tror vi kommer när bonusen utfaller och att 

den inte varar speciellt länge. Vi tror att belöningssystemet kan ha en långsiktig effekt på 

motivationen hos medarbetarna på Högsby Sparbank, eftersom att de arbetar mycket med 

återkoppling och jämförelser mot målen. Vilket gör att medarbetarna blir påminda av vad 

som förväntas av dem för att belöning skall utfalla. 

 

Kompletterande forskningsfrågan: 

Leder enligt intervjupersonerna belöningssystemet 

i respektive organisation till målkongruens? 

Slutsatsen vi drar är att belöningssystemet på Gustafssons Uthyrning inte leder till 

målkongruens. Därför att företagets belöningssystem är utformat så att bonus utfaller om 

föregående års resultat var tillfredsställande för företaget. De har inga direkta uppsatta mål 

som är kopplade till bonusen och det finns inget aktivt arbete med företagets mål. Slutsatsen 

vi drar av det är att det är svårt för oss att veta om individens mål överensstämmer med 

organisationen. 

Belöningssystemet på Högsby Sparbank leder enligt intervjupersonerna till målkongruens. 

Det är den slutsatsen vi också drar för att alla på banken vet vilka mål som är kopplade till 

belöningen. Genom deras månadsvisa möten där återkoppling sker till målen så känner 

intervjupersonerna att det kan vara med och påverka utfallet. Vi tror att målkongruensen 

stärks av att Högsby Sparbank har mål som är tydliga och lätta att mäta, för att det gör att 

alla är införstådda med vad som förväntas av dem. Då belöningssystemet fick 

intervjupersonerna att prestera bättre, tycker vi att det visar att belöningssystemet leder till 

ett beteende som är önskvärt för företaget. 

 

En slutsats vi kan dra efter vår underökning är att vi tror att målkongruens i ett litet företag 

påverkas mycket av den grupptillhörighet och den sociala gemenskap medarbetarna i 

organisationen känner till varandra. Därför att i ett litet företag som Gustafsson Uthyrning 

där det inte finns något aktivt arbete med företagets mål. Därför tror vi att målkongruensen 

ligger i just gemenskapen och grupptillhörigheten. 

Vi känner att det är svårt att veta om intervjupersonerna verkligen vågar säga om deras 

största motivationsfaktor är pengar eller inte.  
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Rekommendationer: 

De rekommendationer som vi skulle kunna lämna till Gustafssons Uthyrning är att vi tycker 

att de borde arbeta mer med återkoppling till belöningssystemet. Eftersom att de idag inte 

har någon form av återkoppling och några av medarbetarna inte vet vad det är som avgör 

om de får den årliga bonusen eller inte. Vi skulle vilja ge rekommendationen att de ska 

försöka avsätta en stund i veckan eller månaden för att gå igenom hur företaget ligger till 

gentemot budget. Vi tror att det skulle vara av intresse för medarbetarna så att de känner 

sig mer delaktiga i företagets resultat. 

De rekommendationer vi vill ge till både Gustafssons Uthyrning och Högsby Sparbank är att 

de tänker på att fortsätta arbeta med att ge varandra uppmuntran och feedback. Eftersom 

att alla intervjupersoner motiveras så pass mycket av det.  

 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur ledarskapet och företagsledningen arbetar 

med belöningssystem för att medarbetarna ska bli motiverade. Hur ledarskapet påverkar 

medarbetarnas motivation och arbete mot målen. Det vore även intressant att se 

företagsledningens syn och syfte med belöningssystem. Eftersom att vi har fokuserat på 

medarbetarnas synpunkter på belöningssystemet. 
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Bilaga 1 

Högsby Sparbank 

Högsby Sparbank startades 1895 året därpå startades Långemåla Sparbank sin verksamhet. 

Sju år senare bildades Fagerhults Sparbank. 1963 fusionerade Högsby Sparbank med 

Långemåla Sparbank och sex år senare 1969 blev det fusion med Fagerhults Sparbank. 

Högsby Sparbank förvärvade 1998 Föreningssparbankens kontorsrörelse i Högsby. (Högsby 

Sparbank, 2012-05-04) 

 

Högsby Sparbank har medelantalet anställda 14 stycken. En sparbank har inga enskilda ägare 

utan banken ägs i princip av kunderna. Associationsformen sparbank kännetecknas av att 

verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbankens verksamhet riktar sig till 

hushåll, småföretag och jord- och skogsbruk och ge de kunderna kvalificerad bankservice. 

Högsby Sparbank är en av Sveriges solidaste banker, de har en soliditet på 25 procent och ett 

eget kapital på 245 miljoner kronor. (Årsredovisningen 2010) 

Gustafssons Uthyrning AB 

Gustafssons uthyrning AB är ett familjeföretag som har gått i arv i många generationer. De 

startade redan 1876 och företaget har under en längre tid hetat Bröderna Gustafssons och 

då var det flera av bröderna som drev verksamheten tillsammans och de utförde alltifrån 

bergsprängning till reparationer. Idag heter företaget istället Gustafssons Uthyrning och 

namnbytet kom i samband med att femte generationen Gustafsson, Tomas, tog över 

verksamheten efter sin far och farbröder. Han driver och äger företaget idag tillsammans 

med sin far och syster. Gustafssons huvudsakliga verksamhet består av maskinuthyrning 

men de erbjuder även hydraulservice och reparationsarbeten. Företaget finns i både 

Oskarshamn och Västervik. Gustafssons Uthyrning har idag 14 medarbetare, varav 8 

anställda i Oskarshamn. (Gustafssons Uthyrning AB, 2012-05-04) 

 



 

  65 (71) 
 

Bilaga 2. 

 
Intervjufrågor fallföretag 

 

VD, Gustafssons Uthyrning: 

 Vilken befattning har du i företaget? 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Vad motiverar dig att gå till arbetet varje dag? Inre eller yttre faktorer? 

 Vad betyder ordet motivation för dig? 

 Arbetar du aktivt med att motivera din personal?, I så fall, på vilket sätt? 

 Vilket sätt anser Ni är det bästa sättet att motivera personalen? 

 Hur arbetar ni med olika typer av mål i företaget? Kortsiktiga, långsiktiga mål? 

 Hur kommunicerar ni företagets mål med medarbetarna? 

 Hur fungerar belöningssystemet? 

 Varför har ni valt att ha ett belöningssystem? 

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med belöningssystemet? 

- Uppväger fördelarna de nackdelar som finns? 

 Vilka omfattas av belöningssystemet? 

 Arbetar ni med någon form av återkoppling av belöningssystemet?  
             - nej, varför inte? Ja, på vilket sätt? 

 Tror du att belöningssystemet hjälper till att motivera medarbetarna till att nå     
 företagets uppsatta mål? Nej, varför inte? Ja, på vilket sätt? 

 Tror du att det är möjligt att få alla i företaget att arbeta mot samma mål? 
 

Medarbetarna: 

 Vilken befattning har du i företaget? 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Vad betyder ordet motivation för dig? 

 Vad motiverar dig att gå till arbetet varje dag? Inre eller yttre faktorer? 

 Upplever du att Gustafssons arbetar aktivt med att motivera sin personal?  
              - I så fall, på vilket sätt? 

 Vilket sätt anser ni är det bästa sättet att motivera sin personal? 

 Vad ser du som belöningar? 

 Vad anser du om företagets belöningssystem? 

 Känner du att belöningssystemet påverkar din motivation? 
              Nej, varför inte? Ja, på vilket sätt? 

 Varför tror du att ni har ett belöningssystem? 

 Vilka fördelar och nackdelar tror du det finns med ett belöningssystem? 

 Känner du till företagets mål? 

- Om ja, till vilken grad fungerar det nuvarande belöningssystemet som en 
motivationsfaktor för dig, till att bidra till organisationens uppsatta mål. 


