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Bakgrund: I dagens snabbt föränderliga värld krävs det mer än en bra affärsidé och en 

god struktur i ett företag för att lyckas. Den viktigaste resursen i dagsläget för företagen 

är personalen. För att företaget ska vara effektivt och kunna överleva på lång sikt är det 

viktigt att organisationen kan införskaffa, behålla och motivera personalen, med hjälp 

av bland annat ett bra fungerande belöningssystem. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur befintliga belöningssystem påverkar 

säljarnas motivation och identifiera hur utformningen av dessa belöningssystem bidrar 

till målkongruens inom företag. Vidare är syftet med studien att undersöka om det finns 

skillnader mellan chefer och anställdas syn på belöningssystem och i sådana fall 

fastställa vilka dessa skillnader är.  

Metod: Studien är utförd med en abduktiv ansats och har samlat in empiriskt material 

genom intervjuer och en enkätundersökning hos två företag. Intervjuerna har analyserats 

på ett kvalitativt sätt medan enkätunderökningen har analyserats på ett kvantitativt sätt. 

Slutsats: Studien visar att belöningssystemen som används i företagen är motiverande 

och leder till målkongruens. Den visar även skillnader mellan chefernas och säljarnas 

syn på vad som motiverar. 
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1. INLEDNING  

Vid konstruerande och implementering av ett belöningssystem inom ett företag finns det 

många faktorer att väga in för att ett system ska fungera och ge den output som är 

önskvärd. Forskares åsikter går isär om vad som fungerar bäst och det finns flera olika 

teorier på detta område. I det inledande kapitlet kommer vi redogöra för bakgrunden 

kring vikten av belöningssystem som styrmedel för organisationer. Vidare redogör vi 

även för diskussionen vi fört som mynnat ut i våra frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 
I dagens snabbt föränderliga värld krävs det mer än en bra affärsidé och en god struktur 

i ett företag för att lyckas (Arvidsson, 2005). Han menar också att personalen är en av 

de viktigaste resuserna i företagen. Det gäller för företagen att dels kunna locka till sig 

de anställda men även att få dem att vilja stanna kvar i företaget och prestera bra. I 

dagens samhälle krävs det också att de anställda i organisationen har en vilja att utföra 

arbetet och att utvecklas för att klara av den tuffa konkurrensen från andra 

organisationen. De anställdas roll i ett företag har justerats över tid och nu har de fått 

större inflytande när företagen insett att de är en av dess viktigaste konkurrensmedel. De 

anställda i ett företag har en viktigare roll än vad de hade förr, där deras kompetens är 

en viktig resurs för företaget. För att företaget ska vara effektivt och kunna överleva på 

lång sikt är det viktigt att organisationen kan införskaffa, behålla och motivera 

personalen, med hjälp av bland annat ett bra fungerande belöningssystem (Arvidsson, 

2005). 

Enligt Björklund (2001) är grunden och själva meningen med ett belöningssystem att 

skapa eller ge en anställd motivation och engagemang. ”Motivation är en psykologisk 

term som handlar om de faktorer hos individer som väcker, riktar och formar beteendet 

mot olika målsättningar” (ne.se). Motivation beskrivs som ett behov eller en drift som 

frambringar ett agerande eller beteende hos en individ och skapar ett motiv att utföra en 

viss specifik arbetsuppgift (Björklund, 2001). 

Olve och Samuelsson (2008) vill att företagen ska motivera de anställda genom att 

belöna det agerande och de prestationer som går i företagets linje och mot dess 

målsättningar. Det vanligaste sättet att motivera de anställda är att ge dem någon form 

av belöning för det utförda arbetet. Belöningar är inte bara pengar och olika typer av 
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bonusar. Enligt Svensson och Wilhelmson (1988) förekommer det olika former av 

belöningar, de kan vara materiella eller immateriella och delas ut till en anställd eller till 

en grupp. Belöningarna kan baseras på lång eller kort sikt, själva belöningen kan vara 

av olika slag. Det kan vara extra pengar i lönekuvertet, medalj eller guldklocka efter 

lång och trogen tjänst, en klapp på axeln, nya och roligare arbetsuppgifter, beröm från 

en chef eller annan anställd, vidareutbildningar och kurser för att nämna några 

belöningar (Svensson och Wilhelmson, 1988).   

Eriksson – Zetterquist, Müllern och Styrhe (2011) skriver att arbetet med att motivera 

sina anställda inom företag har sin grund i Hawthornestudierna på Western Electric i 

Chicago på 1920-talet. Här utförde forskarna tester på hur arbetsmiljön på arbetsplatsen 

kunde påverka de anställda och om de arbetar mer effektivt när arbetsförhållandet 

förbättrades. Sedan dess har det forskats mycket inom området och teorierna har avlöst 

varandra. Något som diskuteras flitigt inom motivationsteorirer är belöningar och 

bonusar där ekonomiska och immateriella belöningar vägs för att motivera den 

anställde. Ett grundläggande krav för att den anställde ska göra ett bra arbete är 

motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen (Eriksson – Zetterquist m.fl., 2011). 

1.2 Problemdiskussion  
I en organisation arbetar en mängd människor med olika personligheter och bakgrunder 

skriver Arvidsson (2005). Dessa individer har sina egna målsättningar som ibland kan 

skilja sig åt från organisationens målsättningar. Nyckeln till att motivera de anställda, 

både som individer och som grupper, att agera på ett sätt som främjar organisationens 

mål ligger i hur organisationen relaterar belöningssystemet till individernas mål 

(Arvidsson, 2005).  Anthony och Govindarajan (2007) skriver att syftet med detta är att 

skapa målkongruens, vilket betyder att företagets mål och de anställdas mål ska 

sammanfalla. För att skapa målkongruensen inom en organisation är ett av verktygen att 

motivera den anställde genom att belöna prestationer och beteenden som går i företagets 

målriktning.  

Olve och Samuelsson (2008) skriver att i dagens samhälle är det viktigt att 

organisationen ser till de möjligheter som finns inom motivation och därför är det 

viktigt med ett belöningssystem som hjälper till att motivera de anställda. För att en 

anställd ska bli motiverad av ett belöningssystem är det viktigt att belöningen är baserad 

på exempelvis en prestation. Detta för att den anställde inte ska få en ogrundad 
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belöning, utan företaget vill att den anställde ska anstränga sig mer och förtjäna den 

(Olve & Samuelson, 2008). 

Belöningssystem används flitigt inom organisationer, men åsikterna går dock isär om 

vad som fungerar och inte (Jäghult, 2005). Håkan Salwén (2012), filosofie doktor i 

praktisk filosofi vid Stockholms universitet, skriver i en artikel på svd.se att ”…de som 

får ekonomiska betalningar ( utöver sin lön) för att utföra arbetsuppgifter blir mindre 

motiverade att ägna sig åt dem. Sambandet är särskilt starkt om arbetsuppgifterna är 

intellektuellt utmanande”. Vidare skriver Salwén (2012) att belöningar och 

belöningssystem inte höjer motivationslusten som är grundtanken och därigenom kostar 

företagen massor av pengar i onödan, utan det är dessutom dåligt för samhället. Han 

påstår att genom samhällets ojämna inkomstfördelning, som bonusprogrammen är 

delaktiga till i högsta grad samt att affärsvärldens stora tro till bonusar som 

motivationsfaktorer, leder till stora finansiella risker för företagen (Salwén, 2012).  

Steel och MacDonell (2012) är inne på samma spår som Salwén är. I deras artikel 

skriver de om hur Schweiz behövde förvara kärnavfall i ett område. Eftersom ingen vill 

att kärnavfallet ska finnas nära där de bor beslutade regeringen sig för att göra en 

folkomröstning. Folkomröstning ledde till att 51 procent av invånarna i en kanton 

svarade ja, men detta var inte tillräckligt för regeringen. Invånarna blev erbjudna en 

ekonomisk belöning för att öka antalet röster. Nästa omröstning resulterade i 25 procent 

som svarade ja. Invånarna ville göra det för sitt egenintresse, pengarna som nu erbjöds 

var inte tillräckligt för att överge egenintresset (Steel & MacDonell, 2012).  

I en artikel på dn.se skrev Besér (2009) att: ”Belöningar är bättre än straff när de gäller 

att gå sina anställda mer effektiva” och senare fortsatte författaren med: ”…en chef som 

uppmuntrar och bekräftar sina medarbetare får ett mycket bättre resultat än en chef 

som direkt eller indirekt hotar dem”. I en miljö på ett företag som ger en positiv känsla 

kommer en anställd att ge det lilla extra, men om individen är rädd för straff och känner 

negativiteten istället kommer denne enbart att göra det som krävs för att undvika 

bestraffningen (Besér, 2009). 

Det finns många teorier om vad som motiverar de anställda, men forskares åsikter går 

isär. Med detta i åtanke väljer vi att gå vidare inom området och undersöka motivation 

samt hur företagsledningen styr sina anställda mot företagets uppsatta mål med hjälp av 

olika belöningssystem. Vid konstruerande och implementering av ett belöningssystem 
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inom ett företag finns det många faktorer att väga in för att ett system ska fungera och 

ge den output som är önskvärd. Vilka effekter vill företaget nå med belöningssystemet? 

Vilka resurser är företaget villiga att avsätta för att belöningssystemet ska fungera? 

Finns det ett bästa sätt eller måste företaget anpassa sig efter något för att 

belöningssystemet ska ge motivation att arbeta mer effektivt och produktivt? 

1.3 Problemformulering 

 Hur påverkar befintliga belöningssystem säljarnas motivation? 

 Hur bidrar utformingen av belöningssystem till målkongruens inom 

företagen? 

 Vilka skillnader finns det mellan chefer och säljarnas syn på 

belöningssystem och motivation? 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur befintliga belöningssystem påverkar säljarnas 

motivation och identifiera hur utformningen av dessa belöningssystem bidrar till 

målkongruens inom företag. Vidare är syftet med studien att undersöka om det finns 

skillnader mellan chefer och säljarnas syn på belöningssystem och i sådana fall 

fastställa vilka dessa skillnader är.  

 

  



5 

 

2. METOD 

Det första steget i insamlingsprocessen var personliga intervjuer med företagsledare 

och säljare. Kombinationen av valda teorier och materialet från den kvalitativa 

datainsamlingen lade grunden till studien. Vi valde att utveckla studien med en 

kvantitativ analys av insamlad data från en webbaserad enkät.  I detta avsnitt beskrivs 

de olika tillvägagångssättens innebörd, arbetsprocessen samt motivering till de 

metodval som gjorts. Kodning, tolkning och analysering av materialet redogörs även i 

detta avsnitt. 

2.1 Förkunskap 
Vi har under vår ekonomutbildning på Linnéuniversitet i Kalmar tidigare kommit i 

kontakt med begreppen belöningssystem och motivation. Vid flertalet kurser, 

föreläsningar och andra tillfällen på vår ekonomutbildning, med inriktning mot 

redovisning och ekonomistyrning, har dessa begrepp diskuterats och genom 

kurslitteratur har vi införskaffat oss kunskaper inom dessa områden.  

Detta medför att vi har goda förkunskaper inom områden som berör belöningar, 

belöningssystem, motivation samt vetskapen hur metodprocessen för uppsatsskrivandet 

bör se ut. Gemensamt i gruppen har vi åtta års erfarenhet inom säljyrket och arbete med 

olika belöningssystem.  

2.2 Val av metod 
Utifrån det problemområde vi upptäckt, eftersom vi insett att forskares åsikter går isär 

gällande belöningssystem samt hur motivation uppnås på bästa sätt, formulerade vi tre 

frågeställningar. Syftet med den första frågan var att undersöka hur de befintliga 

belöningssystemen påverkar de anställdas motivation. Syftet med den andra frågan var 

att undersöka hur utformningen av belöningssystem bidrar till målkongruens inom 

företag. Den tredje frågans syfte låg i att undersöka vilka skillnader det kan finns mellan 

chefer och anställdas syn på belöningssystem. När vi formulerade frågeställningarna 

utgick vi ifrån vår tidigare kunskap i form av företagsekonomiska universitetsstudier 

gällande styrmedel och vi har med avsikt använt begreppen belöningssystem, 

motivation och målkongruens. Vi har alltså via problemdiskussionen och befintlig 

teoribildning gällande belöningssystem som styrmedel formulerat frågeställningarna för 

att kunna uppnå syftet med studien. Först valde vi att endast samla in material genom 

intervjuer och sedan valde vi att dessutom använda oss av en enkätundersökning och en 
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kvantitativ forskningsmetod för att kunna svara på våra frågeställningar. Nedan har vi 

beskrivit vad kvalitativ respektive kvantitativ metod innebär och hur vi har gått tillväga 

för att samla in material.  

2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 

Det finns två forskningsstrategier, kvalitativ och kvantitativ strategi. Den kvalitativa 

forskningen är mer inriktad på ord där forskaren först samlar in data från empiriska 

undersökningar för att sedan koppla detta till befintliga teorier. Syftet med den 

kvalitativa metoden är att få en ökad förståelse inom forskningsområdet (Bryman & 

Bell, 2010). Holme och Solvang (2011) skriver att den kvalitativa metoden har en låg 

grad av formalisering, att den betonar flexibilitet och undviker strukturering, för att 

lättare kunna se situationen ur deltagarens synvinkel. Patel och Davidsson (2011) 

skriver att det inte finns något universellt sätt att arbeta inom den kvalitativa 

forskningen, utan att forskaren gör egna tolkningar av hur den kvalitativa metoden ska 

tillämpas. Bryman och Bell (2010) skriver dock att ändamålet med en kvalitativ metod 

är att upptäcka de mönster som kan förklara innebörden i ett insamlat datamaterial.  

Vi har belöningssystem i centrum och det material vi har samlat in fokuserar på 

säljarnas motivation, om det uppstår målkongruens i företaget och skillnader i åsikter 

mellan chefer och säljare. Det insamlade materialet vi har tagit fram lägger tonvikten på 

belöningssystem där det är säljarnas motivation som undersöks, målkongruens och 

skillnader mellan chefer och säljare. Rapporten i sin helhet har dock som mål att öka vår 

kunskap inom det gällande problemområdet.  

Enligt Bryman och Bell (2010) handlar den kvantitativa forskningen om insamling av 

data där teorin är utgångspunkten för att sedan ta fram hypoteser som ska prövas i 

verkligheten inom ett valt område. Holme och Solvang (2011) skriver att den 

kvantitativa metoden är mer strukturerad i sin form än den kvalitativa, att forskaren har 

mer kontroll under processen. Forskaren arbetar på ett mer formaliserat sätt.  

Vi har valt att arbeta med både intervjuer och enkäter. Eftersom vi till en början endast 

hade tänkt använda oss av intervjuer kommer den kvalitativa metoden ligga i fokus och 

där kommer vi utgå från våra intervjuer. Detta resultat kommer att redovisas på ett 

kvalitativt sätt, genom att bland annat använda oss av citat. Huvudanledningen med 

enkäten var att stärka och kontrollera intervjuerna samt att vi ville komma djupare in i 

företaget och se om vi kunde hitta fler åsikter som kan finnas utöver informationen vi 
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får in från intervjuerna. Enkäten analyseras och presenteras på ett kvantitativt sätt, med 

hjälp av bland annat tabeller och medelvärden. 

2.2.2 Forskningskvalitet 

Enligt Bryman och Bell (2010) finns det fyra olika kriterier när kvalitativa 

undersökningar bedöms. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och bekräfta. När det talas om tillförlitlighet i resultatet gäller det 

att forskningen har skett enligt de regler som existerar, samt att resultatet beskrivs på 

sådant sätt att den är acceptabel i andras ögon och inte bara forskaren själv (Bryman & 

Bell, 2010). 

Vi har med hjälp av vår handledare och litteratur om forskningsmetoder följt de 

riktlinjer som finns gällande hur vi ska agera i vårt tillvägagångssätt. Exempelvis har vi 

inför intervjuerna gjort ett aktivt val att utforma frågorna efter ett semistrukturerat sätt.  

Enligt Bryman och Bell (2010) sker kvalitativ forskning normalt sett i mindre grupper, 

det gäller att resultatet kan överföras till andra sammanhang och miljöer men ändå 

uppfattas på samma sätt. Vi har med hjälp av citat från våra intervjuer gjort ett försök att 

göra det möjligt för läsaren själv att avgöra graden av överförbarhet i undersökningen. 

Bryman och Bell (2010) skriver, för att säkerställa pålitligheten i resultatet ska 

forskaren göra en fullständig redogörelse över hur forskningsprocessen har gått till samt 

göra den tillgänglig för andra att ta del av. Har läsaren tillgång till processen kan han 

granska texten bättre med hjälp av att veta hur arbetet skett samt bedöma kvalitén av 

processen (Bryman & Bell, 2010). För att uppnå detta kvalitetskriterium har vi 

kontinuerligt under uppsatsprocessen delat med oss av vårt arbete och tagit hjälp av 

bland annat vår handledare som under hela processen har gett synpunkter på vår 

arbetsmetod och rapport. Bryman och Bell (2010) skriver vidare att styrka och bekräfta 

är det sista kvalitetskriteriet.  

För att de som granskar studien ska kunna göra detta måste vår insikt om att det inte går 

att vara fullt opartisk i forskning synas i studien. För att visa vår insikt har vi tidigt i 

studien skrivit om vår förkunskap och utbildning inom området vilket kan komma att 

påverka det vi skriver. 

Eliasson (2010) skriver om vikten av att ge en kvantitativ undersökning en hög 

reliabilitet och validitet för att resultaten ska bli trovärdiga. Reliabilitet är i grunden om 
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undersökningen är pålitlig och att resultatet från undersökningen går att upprepa och ge 

samma resultat. Validitet däremot är om undersökningen är valid eller giltig. Validitet 

ska svara på frågan om den verkligen mäter det den ska mäta (Eliasson, 2010). För att 

ge studien en hög reliabilitet har vi noga utformat enkäten efter en förutbestämd process 

med flera steg som presenteras i ett senare avsnitt. Vi har diskuterat enkätens frågor för 

att se till att missförstånd undviks på frågeformuleringen. Eliasson (2010) skriver att en 

hög reliabilitet är ofta ett måste för att skapa en hög validitet i en undersökning. För att 

skapa en hög validitet i undersökningen var vi noga med att frågeformuleringarna i 

enkäten överensstämmer med det syfte vi hade med studien. Enkäten innehåller en 

instruktion på hur den ska besvaras för att det inte ska bli några missförstånd med den. 

Innan enkäten skickats ut till respondenterna har vi kontrollerat och testat den för att få 

feedback och ändringar kunde göras innan respondenten fick den.  

2.3 Val av ansats 
Det finns olika sätt att använda sig av för att relatera teori med empiri. De tre metoder 

som är vanligast kallas för induktion, deduktion och abduktion (Patel & Davidsson, 

2011). Vi har valt att beskriva samtliga tre ansatser för att studien utförd på ett abduktivt 

sätt, eftersom Patel och Davisson (2011) samt Bryman och Bell (2010) anser att 

abduktion är en kombination av induktion och deduktion. 

Med den induktiva processen samlas empirisk data in först för att sedan kopplas till 

befintliga teorier. Med den deduktiva processen utgår forskaren från befintliga teorier 

för att härleda fram nya hypoteser som sedan prövas mot empiriska undersökningar. 

(Bryman & Bell, 2010). Patel och Davidsson (2011) skriver att utifrån ett fall utformas 

en hypotes som kan förklara detta fall exempelvis en teori, detta steg är induktivt. Sedan 

används denna hypotes eller teori på nya fall, detta steg är den deduktiva delen. Genom 

detta arbetssätt kan den ursprungliga teorin utvecklas.  

Vi läste om olika teorier innan för att få en bättre förståelse och för att komma vidare i 

studien. Under arbetets gång har vi samlat in referenser för att hitta lämpliga teorier som 

kunde kopplas till empirin. Anledningen till detta är att ge oss mer kunskap och att bli 

mer insatta inom problemområdet, för att sedan kunna ställa bättre frågor vid våra 

intervjuer. Genom att arbeta på detta sätt anser vi att det gav oss bättre förutsättningar 

för att få ut användbar information från intervjuerna. 
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2.4 Primär- och sekundärdata 
Bryman och Bell (2010) skriver att det finns två typer av data. Primärdata är de data 

som forskaren själv tar fram och som är framtaget med ett specifikt syfte. Den andra 

typen av data är den som samlats in av andra forskare, sekundärdata.  

De tidigare insamlade data har ett annat syfte, men det går trots det att använda i andra 

forskningar. Kravbilden på de sekundärdata som ska användas är att den är aktuell och 

uppdaterad samtidigt som att den är relevant för den nya forskningen som görs. Ett 

problem som en forskare kan stöta på är att de tilltänkta sekundärdata är svår att sätta 

sig in i och förstå (Bryman & Bell, 2010). 

Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata. Genom intervjuer och enkäter har 

vi fått in primärdata som är specifikt anpassad för problemdiskussionen. Insamlingen av 

sekundärdata kommer från böcker och artiklar som har använts som referensram till 

analysen av empiri. 

2.5 Val av företag 

I undersökningen utförde vi styrda eller strukturerade forskningsintervjuer samt en 

enkätundersökning på säljarna inom två företag. Bägge företagen är stora inom 

respektive marknader där de arbetar med försäljning av produkter och tjänster inom 

differentierade områden. Vi valde dessa företag för är att vi tidigare har haft kontakt 

med dem och genom det fick vi möjligheten till de antal intervjuer vi ville ha, med både 

chefer och säljare. Det finns positiva och negativa faktorer med att vi sedan tidigare haft 

kopplingar till företagen. Positivt med kontakten är att de visste vilka vi var innan 

intervjuerna och att de kunde känna sig trygga, tryggheten är en grund till bra och djupa 

svar. Nackdelen med vår tidigare kontakt med företagen är att vi har en förutfattad 

mening och att de vi intervjuade ger oss svar de tror att vi ville ha.  

2.6 Insamling av kvalitativ data 

2.6.1 Val av forskningsintervju 

Jacobsen (1993) menar att det finns tre typer av forskningsintervjuer, den informella 

forskningsintervjun, den styrda eller strukturerade samt den standardiserade intervjun. 

Vi valde att använda oss av den styrda eller strukturerade forskningsintervjun för att vi 

kände att det var ett arbetssätt och en arbetsgång som vi tyckte skulle passa bra. Vi tror 

att genom att använda oss av denna form av forskningsintervju har vi nått längre in på 
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djupet och våra frågor har lättare besvarats med vad de intervjuade verkligen känner och 

tycker. 

De hjälpmedel vi har använt oss av är en checklista eller intervjuguide som vi 

intervjuare konstruerade innan intervjun. Under själva intervjun var vi inte tvungna att 

följa intervjuguiden i ordningsföljd utan den gav oss möjlighet att hoppa över frågor 

eller flytta runt dem. Möjligheten för oss att ställa följdfrågor var stor vilket gav oss 

möjligheten att skapa en djupintervju och försöka komma in bakom det yttre skalet på 

respondenten.  

2.6.2 Anteckningar och ljudinspelningar 

Kylén (2004) säger att det är viktigt att under själva intervjun göra små anteckningar. Vi 

har under själva intervjun utfört minnesanteckningar över det som är viktigt eller hände 

i rummet. Faktorer som den intervjuades kroppsspråk och reaktioner antecknades.  

För att underlätta efterarbetet spelade vi in samtliga intervjuer. Den stora fördelen med 

ljudinspelningar var att allt dokumenterades direkt. Efter intervjun kunde vi spela upp 

det som sagts i intervjun och lyssna vad som sades flera gånger. Vi är medvetna om att 

en bandspelare eller liknande kunde hämma de intervjuade och därmed kunde svaren 

vara av sämre kvalitet än om vi inte spelade in intervjun, men vi kände att detta vägs 

upp av att vi inte missar något under intervjun som annars kunde försvunnit med endast 

anteckningar.  

2.6.3 Anonymitet och trygghet 

Patel och Davidsson (2011) skriver att innan ett intervjutillfälle är det viktigt att de som 

ska intervjuas meddelas om att han eller hon kommer vara anonym. Bonus och 

belöningssystem kan vara ett känsligt område att diskutera, därför har vi från vår första 

kontakt med företagen sagt att både de anställda och företagen kommer att vara 

anonyma. Det var viktigt att vi klargjorde detta innan intervjun och därigenom kunde 

det skapa ett förtroende mellan oss och de intervjude vilket vi anser minskar risken att 

de går in i en försvarsposition. I empirikapitlet har alla intervjuade fått fiktiva manliga 

namn för att ytterligare dölja de intervjuades identiteter. Företagen har fått 

benämningarna företag A och företag B. 

2.6.4 Frågornas formulering  

När Patel och Davidsson (2011) resonerar kring hur frågeställningar och frågor till en 

intervju kommer de fram till ett par utformningar som bör undvikas för att få bästa 
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möjliga svar. I enlighet med vad Patel och Davidsson (2011) skriver formulerade vi 

korta frågor för att den intervjuade inte ska få problem att komma ihåg hela frågan, 

vilket kan leda till bristande kvalitet på svaret. Av samma anledning ställde vi inga 

delfrågor. Vi ställde inga ledande frågor, förutsättande frågor eller frågor som innehåller 

någon form av negation. Risken med ledande frågor är att det inte är den intervjuades 

tankar utan våra egna ord som kommer fram.  

2.6.5 Plats för intervju 

En viktig roll för resultatet från en intervju är de fysiska ramarna runtom 

intervjutillfället (Jacobsen, 1993). Vi valde att ha intervjuerna på deras arbetsplats, men 

inte vid deras skrivbord eller kontor. Istället intervjuade vi dem i ett konferensrum för 

att de skulle vara utanför deras trygghetsområde men ändå på en plats de känner igen. 

En fördel med konferensrum jämfört med den vanliga arbetsplatsen var att 

störningsmomenten lättare kan undvikas.  

2.7 Insamling av kvantitativ data 
Insamling av kvantitativ data kan ske på flertalet sätt skriver Patel och Davidsson 

(2011), där observation och enkät är vanliga former. Vi valde att arbeta med en enkät av 

den orsaken att det kändes som ett arbetssätt som skulle passa till studiens syfte och 

frågeställningar. 

Enkäter medför en större säkerhet hos de intervjuade i jämförelse med en vanlig 

intervju, eftersom enkäten är helt konfidentiell och inte går spåra tillbaka till vem det är 

som svarat på den. En enkät eliminerar problemet med att frågor kan formuleras på 

olika sätt. Den passar respondenterna bättre rent tidsmässigt, de kan välja själva när de 

ska göra enkäten (Bryman & Bell 2010). 

Enkäten skickades till totalt 98 säljare inom de två företagen. Av dessa 98 säljare 

svarade 72 stycken, vilket ger en svarsfrekvens på 73,4 procent. 

2.7.1 Distribution av enkät 

Enligt Ejlertsson (2005) finns det fem olika tillvägagångssätt att distribuera en enkät där 

vi valde att göra en datornenkät. Det valet gjorde vi främst för att det finns stora fördelar 

med datorenkäter som utförs och konstrueras på rätt sätt. Den största fördelen är att det 

inte krävs någon inmatning av data i efterhand utan kommer att göras automatiskt i 

datorn. En stor del i valet av att utföra en datorenkät var enkelheten att distribuera den 
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till de anställda. En annan fördel med enkäter genom datorn var att det gick fort att 

skapa enkäten (Eljertsson, 2005).  

Ejlertsson (2005) skriver att ett problem med enkäter kan vara att få in svar från 

respondenterna. Därför valde vi att skicka ut enkäten till chefer på respektive företag 

som sedan spred den vidare till de anställda. Detta val gjorde vi för att vi trodde det 

skulle vara troligare att få in svar om enkäten kom från deras chef och inte från en 

utomstående part. Trots detta krävdes det flera påminnelser att få in svaren och efter 

cirka tre veckor hade vi fått in en tillfredställande svarsfrekvens. Det finns risk att detta 

har kunnat påverka respondenterna till att stressa igenom enkäten, men eftersom 

enkäten är kort och endast innehåller kryssfrågor menar vi att detta inte borde påverkat 

svaren från respondenterna.    

2.7.2 Att utföra en enkätundersökning 

Ejlertsson (2005) beskriver undersökningsgången för att utföra en enkätundersökning i 

sju steg. Vi valde att använda oss av denna process och inledde med att formulera syfte 

och problemformulering där vi undersökte vad som var problemet och vad vi hade för 

syfte med forskningen. I steg två valde vi studiedesign samt bestämde vilket urval 

undersökningen skulle ha. Nästa steg bestämde vi problemområde samt formulerade 

själv frågorna. Ejlertsson (2005) skriver att det är mycket viktigt hur forskaren 

formulerar frågorna. Vi konstruerade våra frågor med ett enkelt och tydligt språk för att 

undvika missförstånd. Vidare såg vi även till att frågorna var tydliga och därmed inte 

kunde feltolkas. När frågeställningen var klar för enkäten sammanställde vi den och 

konstruerade själva enkäten och bestämde layouten. Steg fem är enligt Ejlertsson (2005) 

själva datainsamlingen. Inom steg fem bestämde för hur vi skulle distribuera enkäten 

och valet föll som innan nämnt på datorenkät. När vi var klara med datainsamlingen 

bearbetade och analyserade vi datan. I det sista steget ska resultatet publiceras och vi 

kommer presentera all data i vårt empirikapitel längre fram.  

Vi valde att göra en enkät med 19 kryssfrågor med en skala från ett till sex. Det finns 

inga följd- eller sonderingsfrågor i enkäten för att den ska vara enkel och snabb att 

besvara. Skalan från ett till sex valdes för att respondenterna inte ska kunna välja ett 

neutralt alternativ, individen som besvarar enkäten måste välja någon sida, eftersom vi 

tror att människor ibland har en tendens att välja mittenalternativet när de är osäkra.  
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Vi gjorde ytterligare två intervjuer genom telefon med cheferna från respektive företag 

där vi ställde frågor om hur de trodde att de anställda rankade de olika alternativen på 

enkäten. Detta för att kunna se om deras åsikter på vilka belöningssystem som 

fungerade bäst skilde sig åt. Vi gick igenom alla punkter på enkäten och fyllde i svaren 

de gav oss själva i en privat enkät, detta för att svaren inte skulle blandas med de 

anställdas.  

2.7.3 Urval 

Vid en enkätundersökning finns det en målgrupp som forskarna vill komma åt att fråga. 

Dessa individer inom denna målgrupp brukar kallas för population eller målpopulation. 

Ibland är målpopulationen mycket stor och det är tidskrävande att fråga samtliga, 

genom att använda sig av ett korrekt stickprov från målpopulationen är det möjligt att 

skapa en avbild eller miniatyr av populationen som är representativ för samtliga. Detta 

kallas för urval (Ejlertsson 2005).  

Vi har gjort två avgränsningar i urvalet. Den första avgränsningen är att vi endast 

skickade ut enkäter till säljare som omfattas av ett belöningssystem. Anledningen till att 

vi endast tog med dessa säljare är för att deras svar är relevanta till studiens 

problemformulering. Den andra avgränsningen som gjorts är att enkäten endast har 

skickats ut till de två företag som vi har utfört intervjuer på. Anledningen till dessa 

avgränsningar är för att vi ville få en bättre helhetsbild av dessa företag. Nackdelen med 

dessa avgränsningar är att vi inte kan dra slutsatser för säljare i allmänhet eftersom alla 

säljare i Sverige inte omfattas av belöningssystem, samt att dessa företag säljer 

differentierade produkter. 

2.8 Kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning 
Bryman och Bell (2010) skriver om Hammersleys klassifikation av en flerfaldig 

forskningsstrategi. Hammersley menar att det finns tre sätt att genomföra en flerfaldig 

forskningsstudie på och dessa tre är triangulering, stöd och komplement. Triangulering 

innebär att forskaren använder ett kvantitativt synsätt för att bekräfta det kvalitativa 

resultatet och vice versa (Bryman & Bell, 2010). Vi har använt oss av triangulering för 

att styrka och bekräfta de svar vi fått på intervjuerna genom enkäten. En annan 

anledning till att vi valt triangulering är för att stärka studiens tilltro. Denscombe (2009) 

skriver att de kvalitativa data forskaren får från sina intervjuer kan vara öppen för kritik 

eftersom representativiteten kan diskuteras, detta för att intervjuer ofta är få till antalet. 

Genom användandet av en metodkombination av både kvalitativ och kvantitativ 
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forskning kan vi kompensera dessa svagheter och även gå på bredden i företagen genom 

enkätundersökningen.  

2.8.1 Kodning och tolkning 

I Bryman och Bell (2010) går det att läsa om de verktyg som finns till strategin som 

kallas grundad teori. Kodningen är det viktigaste verktyget vi som forskare har och går 

till på så sätt att vår insamlade data bryts ner i delar för att skapa användbart material 

samt öka förståelsen kring datan. Kodning är det sätt som vi åtskiljer, sammanställer 

och organiserar insamlad data. Det görs genom att vi genererar system av termer, 

begrepp och nyckelord som ska bidra till en tolkning. 

Vi började kodningsprocessen genom att transkribera allt intervjumaterial för att 

underlätta efterarbetet med tolkning och till viss del även analyseringen av materialet. 

Andra gången vi gick igenom materialet läste vi igenom det och inledde kodningen och 

tolkningen genom att stryka under ord eller markera dem i marginalen.  

2.9 Kvantitativ och kvalitativ analys samt bearbetning av insamlad 

data 
Bryman och Bell (2010) skriver om att det finns två strategier att använda sig av vid 

analys av kvalitativ data. En strategi går under namnet analytisk induktion och den 

andra benämns som grounded theory, på svenska grundad teori.  

Vi har valt att använda oss av strategin grundad teori. Enligt Bryman och Bell (2010) 

ämnar grundad teori att utveckla teorier baserat på data med ett iterativt förfarande. 

Iterativt innebär att insamlandet av material och analysen av detta material sker 

parallellt med varandra. Grunden i strategin är att forskaren inte ska utforma några 

förklaringar, utan resultatet ska komma fram ur det empiriska materialet.  

Bryman och Bell (2010) säger att forskaren inte ska vänta med att bestämma hur 

analysen av kvantitativt material ska göras, utan tidigt i processen ska det vara klart 

vilka tekniker som kommer användas när enkäten utformas. Anledningen till detta är att 

det inte går att använda vilken teknik som helst på alla former av data. Även hur stort 

urvalet blir påverkar vilka tekniker som kan tillämpas.  

Enligt Eliasson (2010) kan variabler antingen analyseras enskilt eller tillsammans. På 

detta sätt kan forskaren uttala sig om det finns samband mellan olika variabler eller inte. 

Valet av variabel bestämmer vilka mått och metoder som kan användas för att analysera 
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variabeln. Vanliga metoder att använda för att analysera variabler är enligt Bryman och 

Bell (2010) bland annat diagram, frekvenstabeller och spridningsmått.  

Patel och Davidsson (2011) beskriver att den kvantitativa bearbetningen grundas med 

statistik och genom att beskriva och bearbeta de empiriskt insamlade data ska forskaren 

tolka och presentera resultat. Studiens insamlade data har genomgått en process där den 

omvandlats från rådata till färdigt material. Vi har använt oss av en deskriptiv statistik 

när vi presenterat resultatet i empirikapitlet. Detta innebär att svaren beskrivs med hjälp 

av siffror samt diagram och tabeller. Efter att vi var klara med insamling av kvalitativ 

data hade vi en stor mängd text att arbeta med. Utifrån intervjuerna och 

enkätundersökningen samt de observationer som gjorts vid insamlingen av empiri har vi 

gjort en analys. Materialet från de kvalitativa intervjuerna presenteras löpande. 

2.10 Metodkritik 

2.10.1 Kritik mot kvalitativ metod 

Enligt Bryman och Bell (2010) kommer kritik mot användandet av en kvalitativ 

forskningsmetod främst från forskare som arbetar med den kvantitativa 

forskningsmetoden. Grundkritiken ligger i att den kvalitativa forskningen är allt för 

impressionistisk och subjektiv, vilket innebär att forskningen i allt för stor utsträckning 

baseras på den enskilde forskarens egna uppfattningar och vad denne tycker är viktigt. 

Forskaren påverkar undersökningen och undersökningspersonerna genom sin 

personlighet (Bryman & Bell, 2010). Läsaren av ett material som uppkommit genom en 

kvalitativ forskningsmetod får ofta lite information om varför forskaren valt det 

området. Detta eftersom att den kvalitativa forskningen i regel börjar väldigt öppet och 

med tiden smalnar det ner och frågeställningen uppkommer först senare under 

forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2010). 

Bryman och Bell (2010) skriver vidare om kritik mot den kvalitativa forskningen, där 

de nämner att det är svårt att replikera forskningen som gjorts under datainsamlingen. 

På grund av de ostrukturerade undersökningarna som görs, blir forskningen beroende av 

den enskilde forskarens kreativa tänk på området. Det redskapet som möjliggör en bra 

kvalitativ undersökning är forskaren själv, eftersom denne påverkar och agerar samt 

reflekterar över material som samlas in. Vidare skriver Bryman och Bell (2010) att 

problem även uppstår vid generalisering samt att forskningen har brist på transparens 

eller genomskinlighet. Bara för att forskaren utför en kvalitativ undersökning på ett 
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område eller företag innebär det inte att det är likadant på andra områden eller företag. 

Problemen med bristande transparens grundas i att den kvalitativa forskaren har svårare 

att verkligen visa hur denne kommer fram till en slutsats och hur urval till intervju gjorts 

(Bryman & Bell, 2010). 

2.10.2 Kritik mot kvantitativ metod 

Kritik mot den kvantitativa forskningsmetoden kommer främst från de som förespråkar 

kvalitativ forskning, enligt Byman och Bell (2010). En punkt som framförs är att 

mätprocessen rymmer en falsk känsla av precision och riktighet. Med detta menar 

kritikerna att sambandet mellan måtten som utvecklas och begreppen som måtten anses 

ge en bild av är mer av förmodat än verkligt slag. Mätprocessen ses som bristfällig på 

grund av att den förutsätter att de som svarar på enkäten uppfattar de frågor som ställs 

på samma sätt. På grund av detta blir undersökningen inte helt objektiv och forskaren 

missar de subjektiva skillnaderna (Bryman & Bell, 2010).  

Vidare nämner Bryman och Bell (2010) att kopplingen mellan forskning och vardag 

försvåras genom att forskaren förlitar sig på mätinstrument och mätprocedurer. I många 

kvantitativa metoder utsätts undersökningspersoner för intervjuer, enkäter med mera. 

Frågan som ställs är hur forskaren vet att de som svarar besitter den kunskap som är 

nödvändig för att ge ett korrekt svar. Svårt är det även att veta om respondenternas 

uppfattning om frågeställningen som forskaren är intresserad av är viktig för dem i 

deras vardag. (Bryman & Bell, 2010) 

2.10.3 Kritik mot metodkombination 

En nackdel med att kombinera forskningsmetoder är enligt Denscombe (2009) att det är 

tidskrävande för att forskaren måste använda och befatta sig med flera metodprocesser. 

I vårt fall har metodkombinationens syfte varit att kontrollera den kvalitativa 

forskningen med den kvantitativa enkätundersökningen. Problem kan uppstå om 

resultaten från undersökningarna inte överensstämmer med varandra. Går resultaten isär 

betyder inte det automatsikt ett bakslag för forskarna. Det kan istället motivera till 

vidare forskning inom området (Denscombe, 2009). Vi känner att de fördelar som 

kombinationen gett oss som forskare överväger de nackdelarna som uppkommer främst 

genom att vi med större säkerhet kan ge en mer representativ och omfattande bild av 

företagen.  
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2.10.4 Kritik mot intervjumetod 

Våra strukturerade forskningsintervjuer skedde på respondentens arbetsplats men inte 

på deras kontor. Störande moment kunde ske och det skulle kunnat påverka resultatet 

och kvaliteten av insamlingen. Delar av frågorna samt huvudområden som behandlades 

under intervjun skickades ut i förväg till respondenterna. Risken med detta var att vi 

fick förberedda svar och att det inte blev spontana svar som kom fram under intervjun. 

Vi har diskuterat kring intervjuerna vi har haft, om allt som respondenterna har sagt är 

sant och om hela sanningen har kommit fram. Lön, bonus och belöningar kan vara lite 

känsligt att diskutera med andra och framförallt med okända människor. Vi känner att 

genom att låta respondenterna vara anonyma i uppsatsen har vi minimerat riskerna för 

att svaren inte ska vara trovärdiga.  

2.10.5 Kritik mot enkätundersökning 

Ett problem som kan uppstå med enkäter är att om respondenterna missuppfattar någon 

fråga finns det ingen som kan hjälpa eller förklara frågan för dem. Här gäller det att vi 

som forskare gör frågor som är klara och tydliga för att undvika missförstånd. När 

enkäter används utesluts uppföljningsfrågor helt, vi kan inte gräva djupare i 

respondentens tankar. Eftersom vi använder oss av enkäter på Internet, vet vi inte vem 

det är som slutligen svarar på frågorna.  

2.10.6 Källkritik 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att forskare är och förhåller kritiska till 

de böcker och dokument som de läser. Det grundläggande med kritiken mot de källor 

som används är att ta reda på när och var dokumentet har skapats. När det gjorts är det 

viktigt att kolla vem som skapat det. Det gäller undersöka vem han eller hon är och 

vilken koppling författaren eller upphovsmannen har till området (Patel & Davidsson, 

2011).   

När det gäller litteraturkällor har vi försökt använda oss av den senaste upplagan. Den 

äldsta boken som vi använt är från 1987. Där en av huvudförfattarna är Abraham 

Maslow och där med känner vi att den är tillräckligt pålitlig som referens.  

Många av de teorier som vi undersöker och tar upp i under kapitlet Teorier och 

referensram är relativt gamla. Motivationsbegreppet inom organisationer har sin grund i 

Hawthornestudierna på 1920-talet och Maslow kom ut med sin behovshierarki på 1940-
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talet. Trots att det är gamla teorier anser vi att de är relevanta även idag och tillför 

intressant fakta till diskussionen runt motivation.  

Vi har försökt att använda oss av en stor mängd vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar 

anses som en säkrare källa än till exempel böcker och Internetkällor. Även om 

vetenskapliga artiklar har ett gott rykte, har vi ändå inte tagit information rakt av. Vårt 

kritiska synsätt fanns även med när vi läste igenom artiklarna och vi känner att det vi 

tagit med från vetenskapliga artiklar håller hög kvalitet. Vi har även en vetenskaplig 

artikel från Adams som skrevs 1965. Vi anser att den är tillräckligt pålitlig som referens 

eftersom vi har varit kritiska till vad som skrivits och dubbelkollat med andra källor för 

att missförstånd och liknande ska minimeras. 

Internet är mycket öppet och vem som helst kan skriva vad som helst på internet. Därför 

är det verkligen viktigt att vara extra varsam med att använda allt för mycket från 

Internetkällor. Genom arbetet i studien har vi enbart använt oss av Internetkällor som vi 

anser har hög kvalitet och att informationen är tillförlitlig.  
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3. TEORI OCH REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras de teorier vi har använt oss av samt en motivering till varför 

vi valt dem. Detta för att ge läsaren en förståelse inom det valda området. Inledningsvis 

kommer vi att presentera den definition av motivation som studien utgått ifrån. Detta 

eftersom att det finns olika syn på begreppet och vi vill att läsaren ska använda sig av 

samma definitionsbakgrund som oss författare.   

3.1 Vad är motivation? 
Enligt Hedegaard Hein (2012) är ett problem med begreppet motivation i dagens 

samhälle att det är svårt att förstå vad som menas när någon säger att den är motiverad. 

Innebär det att de är villiga att göra något? Har de beslutat sig för att göra något? 

Innebär det att de har som avsikt att göra något? Är personen speciellt fokuserad på en 

viss uppgift? Känner individen drivkraft i att utför något? Kan det vara att de behöver 

göra något eller rent av att personen känner att de måste göra en sak? (Hedegaard Hein, 

2012).   

För att förstå vad motivation är använder vi oss av en definition som säger att 

motivation är de faktorer som hos en individ väcker, kanaliserar samt bevarar ett visst 

beteende mot ett klart och givet mål. Det är en definition som är bred nog och omfattar 

de flesta teorier som finns på området. Det enda som inte riktigt ryms inom definitionen 

är att motivation kan vara ett psykologisk eller emotionellt tillstånd (Hedegaard Hein, 

2012).   

Hedegaard Hein (2012) skriver att de tre mest påverkande områdena för en persons 

motivation är den enskilda individen, företaget och samhället. Hos den enskilda 

individen finns medfödda gener och behov, men en individ sätter även upp sina egna 

målsättningar i livet och kan genom det motivera sig själv. Företaget motiverar den 

anställde genom att använda sig av belöningar som till exempel lön, förmåner och 

ansvar. Samhället finns även med i påverkan av en individs motivation, främst genom 

livssituation, kultur samt religion (Hedegaard Hein, 2012).   

3.2 Innehålls- och processteorier  
Motivationsteorier delas generellt upp i två kategorier, enligt Hedegaard Hein (2012). 

Dels finns det de som går under namnet innehållsteorier som i grunden beskriver vad 

som motiverar en individ. Här läggs fokus på de drivkrafter hos individen och dess 

omgivning som påbörjar och bevarar ett beteende. Sen finns det de som går under 
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namnet processteorier som beskriver hur individen motiveras. Dessa teorier lägger 

fokus på att få fram varför och hur människan kan styras att utföra ett specifikt beteende 

(Hedegaard Hein, 2012).   

Det finns fler kända teorier inom innehållsteorierna och vi har valt att presentera två av 

dessa. Först kommer en redogörelse av Maslows behovshierarki och sedan Frederick 

Herzbergs tvåfaktors teori. Dessa två teorier valde vi för att vi känner att de väl 

representerar kategorin innehållsteorier på grund av att de beskriver grunden om vad 

som motiverar en individ. Processteorier skiljer sig från innehållsteorierna och tar 

istället upp hur individen motiveras. Här valde vi tre teorier för att det skulle 

representerar processteorierna på ett rättvist sätt. John Stacey Adams rättviseteori, 

Richard Hackmans och Greg Oldhams arbetsdesignsteori samt Victor Vrooms 

förväntningsteori. Genom rättvise- och förväntningsteorierna känner vi att det går att 

samla upp de tankar som kommer presenteras i nästkommande kapitel empiri och 

analys men även i diskussion. Arbetsdesignsteorin som Hackman och Oldham skapade 

tar verkligen upp att individer skiljer sig åt från andra individer och därför valde vi att 

den också skulle ingå i referensramen.  

3.2.1 Innehållsteorier  

3.2.1.1 Maslows behovshierarki 

Grunden i Maslows behovshierarki är 

psykologiska drifter (Maslow, Frager, 

Fadiman, McReynolds & Cox, 1987). 

De fem behoven som kommer ur de 

psykologiska drifterna kan vi se i figur 

1. I hierarkin visas behovens relativa 

styrka och teorin säger att dessa behov 

är medfödda och instinktiva. Maslow 

med flera (1987) skriver att i det första 

steget finner vi de fysiologiska behoven 

som kan vara hunger, törst, sömn och 

sex. Som steg två på behovshierarkin finner vi trygghetsbehov som grundas i behov av 

säkerhet. Maslow nämner även att det kan handla om att skydda sig mot våld och 

kriminalitet. Under behovet av kärlek nämns behövlighet som mänsklig närkontakt 

genom till exempel familj och vänner. Det fjärde steget är självhävdelsebehoven där 

Figur 1 Maslows behovshierarki (efter Bakka, Fivelsdal & 

Lindkvist, 2009, s. 175) 
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Maslow med flera (1987) beskriver det som att alla människor i samhället har ett behov 

att få en hög självrespekt eller ett bra självförtroende. Självhävdelsesteget innefattar 

också prestationsförmåga, frihet samt erkännande och uppmärksamhet från andra. Högst 

upp i behovshierarkin finner vi självförverkligande. Detta utgår från att individen fritt 

kan få utveckla sina möjligheter och kunskaper (Maslow m.fl., 1987).   

Själva poängen med behovshierarkin enligt Maslow med flera (1987) är att när det 

bestämda behovet är tillfredställt kommer det komma nya behov som behöver 

tillfredsställas. ”A satisfied need is not a motivator” (Maslow m.fl., 1987, s. 185). Han 

menar att individen inte motiveras av ett tillfredsställt behov, individen motiveras bland 

annat av själva processen att tillfredsställa behovet (Maslow m.fl., 1987).   

När en individ har uppnått de lägre behoven i hierarkin finns det utrymme för att 

satisfiera och nå de högre nivåerna i behovshierarkin (Maslow m.fl., 1987). Teorin 

bygger på att individer strävar efter att komma högt i hierarikin. När ett av behoven är 

uppfyllda motiveras individen till att nå nästa nivå i hierarkin (Maslow m.fl., 1987).   

3.2.1.2 Herzbers tvåfaktorsteori 

Hedegaard Hein (2012) skriver att redan innan Herzberg inledde sin forskning om 

motivation ansåg han att processen för att motivera människor är väldigt komplex. När 

hans forskning väl startat såg han att fysiskt och psykiskt våld inte motiverar den 

anställde. Användning av fysiskt och psykiskt våld kan dock få den anställde att börja 

arbeta på kort sikt men på lång sikt leder det till att individen motarbetar organisationen. 

Herzberg använde sig av en metafor som går ut på att ladda den anställdes batteri varje 

dag. Det är slitsamt att dagligen ladda den anställde med motivation. Men effektiviteten 

och produktiviteten bland de anställda ökar endast om företaget kan installera en egen 

generator på den anställde. De blir självgående om företaget kan förankra motivationen 

i varje anställd (Hedegaard Hein, 2012). För att få den anställde motiverad på lång sikt 

måste den anställde vilja utföra arbetet (Herzberg, 1987). Den metaforen över 

motivation som Herzberg använde sig av gjorde att vi blev väldigt intresserade av 

honom och hans teori som även är den största anledningen till att vi vill att den ska ingå 

i vår referensram. Tillsammans med Maslows behovshierarki känner vi att vi täckt stora 

delar av de teorier som finns inom innehållsteorierna.  

Herzberg (1987) nämner i sin tvåfaktorsteori att den kan delas upp i miljö- och 

motivationsfaktorer. Exempel på miljöfaktorer kan vara personalpolitik, företagspolicy, 
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arbetsdelning, arbetsvillkor, lön och fysisk arbetsmiljö. Dessa faktorer måste finnas i ett 

företag, men det är inte dem som motiverar den anställde. Miljöfaktorerna kan dock 

skapa missnöje om de inte uppfylls. Herzberg (1987) menar också att om 

miljöfaktorerna inte är uppfyllda kan inte motivationsfaktorerna uppfyllas. 

Motivationsfaktorer kan till exempel vara prestation, erkännande, arbetsuppgiftens 

värde i sig, ansvar och utvecklingsmöjligheter (Herzberg, 1987). Dessa faktorer 

motiverar de anställda till arbete. Om den anställde har ett arbete med en uppgift som är 

av större värde för individen själv, kommer han eller hon att motiveras till att göra ett 

bättre arbete med denna uppgift. Det medför att individen blir mer engagerad i sitt 

arbete och som i sin tur leder till effektivitet (Herzberg, 1987). 

 

3.2.2 Processteorier  

3.2.2.1 Hackman och Oldhams arbetsdesigns teori 

Enligt Eriksson – Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) utformade Hackman och 

Oldham sin teori på slutet av 1970 till början av 1980-talet. Den skiljer sig lite från vad 

som tidigare presenterats inom området motivation. Därför har vi valt att ta med 

arbetsdesignsteorin i studiens teori och referensram. Eriksson – Zetterquist med flera 

(2006) skriver att Hackman och Oldham delar upp sin teori i tre delar, som är:  

 Inre arbetsmotivation 

 Arbetets egenskaper 

 Människors olika motivationsgrund och resultat 

 
Figur 2 Herzbergs miljö och motivationsfaktorer (efter Herzberg 1987 s.8) 
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För att uppnå motivation hos de anställda måste samtliga tre delar i teorin sammansättas 

och anpassas (Eriksson – Zetterquist m.fl., 2006). 

När Hackman och Oldham (1976) diskuterade runt den inre arbetsmotivationen kom de 

fram till att den anställde måste ha tillgång till information kring resultatet av sitt arbete. 

Det är viktigt att den anställde upplever ansvar på arbetsplatsen och denne känner att det 

är meningsfullt att arbete. Vidare kan den inre motivationen påverkas av det andra 

steget i teorin som är arbetets egenskaper. Har arbetet de egenskaper som får den 

anställde att känna att det är hög variation samtidigt som att individen upplever att 

denne innehar samtliga kunskaper för att utföra sitt arbete, påverkar det motivationen 

positivt. En person blir motiverad och inspirerad av en uppgift där denna känner 

friheten i arbetet (Hackman & Oldham, 1976). 

Del tre i Hackman och Oldhams (1976) teori delas in i ytterligare tre grupper beroende 

på personlighetsdrag. Första gruppen är för de människor som är skickliga och har en 

hög kunskap inom området. Dessa individer kommer att lyckas på en arbetsplats om 

arbetsuppgifterna medför en hög motivationspotential. Inom grupp två kommer de 

personer som känner ett starkt behov att växa och utvecklas på arbetet. Det kan även 

vara de som vill komma åt det som är lärande inom arbetet. Tredje individgruppen är 

för de personer som är beroende att arbetet i sig har ett bra sammanhang, att de känner 

nyttan i det hela. En god mix på arbetet för att ta till vara på alla individtypers olika 

motivationsgrunder är en vital del i att få den anställde att växa som människa och 

utföra sitt arbete mer effektivt och produktivt (Hackman & Oldham, 1976).  

3.2.2.2 Vrooms förväntansteori 

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

motivationsteorin och handlar om hur och på vilket sätt en person kan motiveras. 

Utgångsläget i Vrooms teori är att sannolikheten att en individ arbetar hårdare är ett 

direkt resultat av förväntningarna av vad som kommer att inträffa när arbetet är utfört, 

förenat med värdet av detta utfall. Förväntning blir en typ av förhållandet mellan en 

handling och dess konsekvens eller resultat. Vroom menar att den enskilda individen 

motiveras att arbeta den mängd som denne kommer få igen. I teorin beskrivs styrkan 

som finns i individens tro på att handlingarna kan leda till ett önskat resultat (Hedegaard 

Hein, 2012). Eriksson – Zetterquist med flera (2006) skriver att kritik som riktas mot 

denna teori har sin grund i att en chef har svårt att motivera sina anställda utifrån hur 

den enskilda individen värderar resultatet av sina arbetsinsatser.  
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3.2.2.3 Adams Equity Theory 

Hedegaard Hein (2012) skriver att Adams skapade sin teori på 1960-talet som han 

kallade för Equity Theory, vilket har fått namnet rättviseteorin på svenska. Vi tycker att 

rättvisa är ett begrepp som måste finnas med när belöningar och belöningssystem 

diskuteras. Det har under våra intervjuer nämnts mycket om hur belöningarna ska vara 

rättvisa och därför har vi valt att använda oss av Adams teori. Teorin har fem 

grundantaganden enligt Hedegaard Hein (2012) och dessa är: 

 Medarbetarna räknar fram sitt utbyte med företaget där individens arbetsinsats 

jämförs med vad som fås tillbaka som belöning.  

 Det resultat som medarbetaren kommer att få ut jämförs med andra medarbetare. 

 Är det skillnader vid denna jämförelse kommer det uppfattas som orättvist. 

 Desto större skillnad vid jämförelsen, desto större kommer frustrationen som 

medarbetarna känner att vara.  

 Desto större frustration medarbetaren känner, desto mer kommer individen att 

försöka minska frustrationen genom att återupprätta rättvisan.  

I grunden menar Adams (1965) att de anställda vill få tillbaka lika mycket som de ger i 

sitt arbete. Blir det inte på det sättet kommer individen att känna sig orättvist behandlad. 

En anställd kommer begära högre kompensation om den arbetat hårdare än vad 

ersättningen visar. Utöver högre kompensation accepterar även den anställde högre 

status, mer ansvar eller annan statussymbol som kan vara större eller bättre kontor. Om 

företaget låter en anställd gå orättvist behandlad kommer denne att påverka sina 

medarbetare på ett negativt sätt (Adams, 1965).  

3.3 Inre och yttre motivation 
Det finns två typer av motivation, den inre och yttre motivationen (Boëthius & Ehdin, 

1994). Skillnaden är viktig att förstå och vi har därmed valt att presentera de nedan. Den 

inre motivationen fungerar som en kraftkälla hos medarbetarna. Den inre motivationen 

gör att de anställda finner sitt arbete meningsfullt och arbetsglädjen ökar. Individens 

produktivitet växer i samband med de positiva effekterna av de inre motivationerna. Det 

är chefer och ledares roll att hjälpa de anställda att finna sin inre motivation. Boëthius 

och Ehdin (1994) skriver att om en individs inre motivation ska skapas måste 

organisationens belöningssystem fungera, dessutom måste ledningen kommunicera om 

belöningssystemet med sina anställda. De anställda måste förstå motivet med 
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belöningssystemet samt få intresse att försöka uppfylla dess mål. Om medarbetarna har 

samma mål och värderingar som företaget kan deras maximala förmåga frigöras 

(Boëthius & Ehdin, 1994). 

Boëthius och Ehdin (1994) skriver att de yttre motivationerna ska få de anställda att 

motiveras genom olika sorters belöningar. Om företaget slutar med dessa belöningar 

minskar motivationen vilket leder till lägre effektivitet. Detta får en negativ effekt och 

företagen måste hela tiden höja sina belöningar för att uppfylla de anställdas krav och 

förväntningar. De yttre motivationerna måste hela tiden fyllas på och har ingen direkt 

lång hållbarhetstid, vilket leder till att det måste uppdateras (Boëthius & Ehdin, 1994). 

3.4 Belöningssystem 

3.4.1 Inledning 

Definitionen av ekonomisk belöning är enligt Jäghult (2005) en monetär ersättning som 

du får om du utför något utöver det vanliga som redan förväntas av dig. För att en 

organisation ska kunna överleva på lång sikt samtidigt som den är effektiv på kort sikt, 

måste organisationen på något sätt motivera sina anställda. De anställda i företagen har 

blivit allt mer viktigare för organisationen, därför är det viktigt att få alla i företaget att 

arbeta mot ett gemensamt mål. Med hjälp av belöningssystem ska företaget få sina 

anställda att producera mer genom att motivera dem på olika sätt (Jäghult, 2005).  

Olve och Samuelsson (2008) skriver om belöningar och bestraffningar när de pratar om 

belöningssystem. En belöning kan beskrivas som själva moroten, medan en bestraffning 

är teoretiskt mer svårbeskrivet, praktiskt kan en bestraffning förklaras som en utebliven 

belöning (Olve & Samuelsson, 2008). 

3.4.2 Syften med belöningssystem 

Syftet med belöningssystem är att motivera de anställda och därigenom blir företaget 

mer effektivt, enligt Olve och Samuelsson (2008). Företaget vill få ut den största 

möjliga potential av sina medarbetare och därför är det viktigt att medarbetarens 

individuella mål överensstämmer med företagets. Belöningssystemet ska motivera den 

anställde till att genomföra sitt arbete för att företaget ska nå sina mål. Den anställde blir 

mer motiverad av möjligheten av att få en belöning än av rädslan att bli bestraffad (Olve 

& Samuelson, 2008).  
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Vissa forskare anser att standardiserade belöningssystem kan framkalla negativa 

konsekvenser. Eftersom belöningssystemet inte tar hänsyn till hur individen vill bli 

belönad kan belöningen tränga bort de inre motivationerna vilket resulterar i sämre 

motivation till arbetsuppgiften (Olve & Samuelson, 2008). 

I artikeln, som Steel och MacDonell (2012) skrivit, står det att det är av stor vikt hur 

organisationer använder sina belöningssystem. Det är väsentligt att medarbetarna vet 

hur belöningssystemet fungerar. Det är också av stor betydelse att belöningssystemen 

agerar uppmuntrande och inte kontrollerande (Steel & MacDonell, 2012).  

Steel och MacDonell (2012) menar att individer har ibland svårt att motivera sig själva 

när det finns yttre motivationsfaktorer. Belöningssystemen kan även ge indikationer på 

vad arbetet eller uppgiften egentligen är värd. De menar med detta att de yttre 

motivationsfaktorerna är nödvändiga, det går inte att endast förlita sig på de inre 

motivationsfaktorerna. Pengar är en stor motivationsfaktor hos många människor, detta 

kan bevisas genom att se på vad vissa personer ställer upp på att göra för att vara med i 

till exempel tv-serien Fear Factor (Steel & MacDonell, 2012). 

För att motivera sina anställda menar Davids (2007) att medarbetarna måste erbjudas 

något som de inte kan motstå. Författaren jämför patienters motivation som har fått en 

fråga med ett ultimatum. Det kan till exempel vara att individen i fråga ska sluta röka 

för att inte dö i förtid. Det kan vara en klar motivation, men som i praktiken inte 

fungerar, eftersom en liten del av människorna som tar till sig informationen och slutar 

röka. Anledningen är att individen inte fått något positivt alternativ, individen hade fått 

ett ultimatum. Samma sak fungerar inte att göra med dina anställda, du kan inte försöka 

tvinga dem till ett ultimatum eller säga till dem vad de ska göra (Davids, 2007).  

När ett belöningssystem ska formas ska, enligt Davids (2007), skaparna inte anta vad 

medarbetarna vill ha. De ska istället intervjua de anställda och ta reda på vad de 

motiveras av och vad de anställda eftersträvar. Belöningen måste vara väldigt 

eftertraktad för att få medarbetarna att lämna sina gamla mönster och förändra sitt 

beteende. Det är nästan aldrig frågan om pengar som belöning. Till en början fungerar 

belöningssystemet som en motivationsfaktor, men dessa motivationer avtar allt eftersom 

och de anställda blir mindre tillfredsställda, enligt Davids (2007). Individen vänjer sig 

vid att få en viss belöning. Det svåra med att få belöningssystemen att fungera under en 

längre period är att hela tiden komma på nya sätt som motiverar de anställda. Det är 
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mycket enklare att ställa den anställde mot väggen genom att ställa ultimatum på dem. 

Författaren hävdar att det i grund och botten handlar om att känna sina medarbetare och 

förstå vad som motiverar dem. När en anställd bestämmer sig om han eller hon ska ta 

sig an uppgiften som de blivit tilldelade, kommer de fråga sig själva några frågor. Till 

exempel kommer jag klara av detta? Är det värt att ändra mitt beteende? Kommer mina 

medarbetare, familj och chef att acceptera mig om jag ändrar mitt beteende? (Davids, 

2007). 

I en artikel av Scofidio (2010), har Daniel Pink blivit intervjuad där han hävdar att 

motivationen ska komma inifrån och att medarbetarna helst ska brinna för sitt yrke. 

Daniel Pink menar att de yttre motivationsfaktorerna kan motarbeta en positiv 

utveckling för vissa individer. Moroten och piskan kan på kort sikt fungera, men inte på 

lång sikt. På lång sikt får de anställda mindre fokus på helheten, vilket minskar 

kreativiteten och kan få medarbetarna att försöka ta genvägar i sitt arbete. Företag som 

Google och Best Buy är företag som Scofidio (2010) tar fram som nytänkande 

organisationer. Det spelar ingen roll var, när eller hur de anställda arbetar, utan det 

handlar bara om att få jobbet gjort. Det som krävs av medarbetarna är mycket eget 

initiativ och eget ansvar. Detta måste komma från ledningen och cheferna, de måste låta 

de anställda få den frihet de behöver. Dessa organisationer skapar en positiv 

företagsmiljö (Scofidio, 2010). Ett exempel på detta är, enligt Thinking leaders (2010) 

Google som blev rankade som bästa företag att arbeta för av tidskriften Fortune år 2009. 

Detta är som ett bevis för att deras belöningssystem fungerar samt att de anställda är 

motiverade och tillfredsställda. Google belönar sina anställda och försöker skapa en 

väldigt bra arbetsmiljö. Organisationen satsar enormt på deras anställda, vilket anses 

vara deras viktigaste resurs (Thinking leaders, 2010).  

3.5 Belöningarnas grunder 
En belöning grundar sig i något och därför vill vi nedan redogöra för hur några av dessa 

grunder kan se ut. Vi kommer ge en presentation av mått företag använder för att mäta 

prestationer mot, presentationer som sedan belönas med någon form av belöning. För att 

verkligen skapa en förståelse hos läsaren runt detta vill vi även presentera hur en 

belöning kan delas ut, om den ska ges till en person eller en grupp. Utöver mått för att 

mäta prestationer och till vem belöningen går till, kan även belöningar se ut på många 

sätt.  
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3.5.1 Finansiella och icke-finansiella mått 

Enligt Olve och Samuelsson (2008) är en viktig funktion som belöningssystemet ska 

inneha är att identifiera företagets önskade resultat och koppla dessa resultat till chefers 

och medarbetares belöningar. Traditionellt har företag använt sig av finansiella 

resultatmått som bas för att belöna sina anställda (Olve & Samuelsson, 2008).  

Att använda finansiella mått som grund till belöningssystem har fått kritik. Detta på 

grund av att de är kortsiktiga i sin planering samt att optimering av finansiella 

belöningar kan skada företaget på längre sikt (Olve & Samuelsson, 2008). Det är därför 

företagen bör kombinera sina prestationsmått för att de ska fungera på lång och kort 

sikt. Medarbetarnas prestationer kan belönas med både finansiella och icke finansiella 

belöningar, till exempel kundnöjdhet eller produktkvalité. Andra sätt att belöna sina 

anställda på lång sikt är genom aktieoptioner, det innebär att företagets värde ökar om 

det går bra och av beslut som fattas idag (Olve & Samuelsson, 2008). 

3.5.2 Individ- eller gruppnivå 

Olve och Samuelsson (2008) skriver att ett problem som ofta uppstår är om belöningar 

ska delas ut till en grupp eller en individ. Det kan vara att en enskild medarbetare får 

mer betalt än sina medarbetare, fast de övriga anställda känner att de utfört samma 

arbete. Belöningar som tilldelas grupper har free rider – problemet. Det innebär att en 

individ får belöningar utan att utföra arbete, att de glider på sina medarbetares 

prestationer. Olve och Samuelsson (2008) skriver att en situation med free rider – 

problemet kan lösas genom att basera den totala gruppbelöningen på resultatmått som 

speglar gruppens prestationer, och att fördela ut individuella belöningar på det som de 

anställda själva kan påverka. Det som bör tänkas på när individuella belöningar används 

är att undvika favorisering. Gruppbelöningar kan stärka gruppens gemenskap. Företag 

med gruppbelöningar kan tappa kompetent personal som producerar mest i sina 

grupper. De kan välja att gå till organisationer med individbaserade belöningssystem för 

att komma undan free riders (Olve & Samuelsson, 2008). En fördel som Merchant och 

Van der Stede (2007) tar upp med gruppbaserade belöningar är att det får alla i gruppen 

att arbeta mot samma mål. Det skapar en teamkänsla som ökar effektiviteten hos de i 

gruppen. Med endast individuella belöningar skapar det separata mål för individen. Den 

anställde och företaget jobbar inte alltid åt samma håll. (Merchant & Van der Stede, 

2007) 
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Det är bäst att kombinera de individuella och gruppbaserade belöningarna enligt 

Merchant och Van der Stede (2007). Detta leder till att alla i gruppen arbetar mot 

samma mål och att ingen blir orättvist behandlad. Det fungerar som att hela gruppens 

prestation får en belöning, om gruppen når målen för en belöning mäts individernas 

prestationer och de belönas därefter. Att belöna både gruppen och individen leder till 

motivation, teamkänsla och rättvisa. Det leder även till att företaget inte tappar 

kompetens i form av personal till sina konkurrenter (Merchant & Van der Stede, 2007). 

3.6 Former för belöningar 
Det finns en mängd av belöningar som används av företag och organisationer. För att 

skapa en grund att utgå ifrån kommer vi nedan att presentera några typer av belöningar, 

både när det gäller utseende och värde. Vi vill verkligen att det ska framgå i vår teori- 

och referensram att det inte bara finns monetära belöningar som lön och bonus, utan att 

det finns belöningar som inte är monetära. De icke-monetära belöningarna kommer att 

presenteras för att förtydliga skillnader rent teoretiskt om begreppen och några förslag 

på vad en icke-monetär belöning kan innebär.  

Den vanligaste formen av belöning är fast eller rörlig lön, men det förekommer även en 

kombination av dessa (Olve & Samuelsson, 2008). Exempel på andra belöningsformer 

kan vara bonus, optioner eller vinsthandelsstiftelser, men även immateriella belöningar 

kan motivera. Att forma ett belöningssystem är en av de mest komplicerade uppgifter 

som ett företag måste ta sig an. De måste ta hänsyn till alla belöningsformer och 

använda sig av de som passar dem. Använder de sig av fel belöningssystem kan det ge 

en motsatt effekt. När en organisation ska välja belöningar, ska det ge effekten att 

motivera, rekrytera och behålla kvalificerad personal. Företaget ska, när 

belöningssystem väljs, utgå ifrån sin specifika situation (Olve & Samuelsson, 2008).  

3.6.1 Monetära belöningar 

3.6.1.1 Lön 

Enligt Olve och Samuelsson (2008) brukar den främsta motivationsfaktorn vara lön. Att 

beräkna sin lön kan göras på många olika sätt. Till exempel kan du beräkna den per tid 

du arbetar, fast bestämd lön, lön beroende på din prestation eller kan du kombinera 

dessa. Förr i tiden var kollektivavtal vanligare som grund i lönsättning, men idag formas 

lönen mer individuellt. Lönen bestäms allt mer mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. 
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Som bas vid dessa moderna lönesättningar används prestation och kompensation (Olve 

& Samuelsson, 2008). 

3.6.1.2 Bonus 

Bonus är, enligt Olve och Samuelsson (2008), en form av lönetillägg. För en anställd är 

bonusen kopplad till de kortsiktiga målen medan ledning och chefer inom 

organisationen har sina bonusar kopplade till längre mål. Enligt Smitt, Wiberg, Olwig, 

Riegnell och Sjöstrand (2002) tillfaller bonusar när de resultatbaserade målen har 

uppfyllts. Om resultatet blir bättre än förväntat, blir bonusen högre. Om målet inte nås 

minskar eller får de anställda ingen bonus.  

Smitt med flera (2002) skriver att bonusar kan beräknas kollektivt eller individuellt. Det 

innebär att bonusen beräknas antingen på den gemensamma prestationen för en grupp 

eller för en individs egen prestation. Enligt Olve och Samuelsson (2008) är den 

individuella prestationen individens enskilda, och baseras på deras målsättningar. Den 

kollektiva bonusen förekommer främst inom organisationer som arbetar med projekt 

och projektgrupper och det är hela gruppens prestation som beräknas som bas för 

bonusen (Olve & Samuelsson, 2008). 

Steel och MacDonell (2012) menar att värdet av en uppgift kan få en negativ effekt om 

belöningen för den är hög, att individen tolkar en uppgift med lägre belöning som lättare 

och en uppgift med högre belöning som svår. Plassmann med flera (2008) beskriver 

ett liknande fall där effekten av prissättning av olika viner ger individer en högre 

njutning av det. En ökning av pris på vinet gav i genomsnitt en högre njutning för 

de som var med i experimentet. Testet visade också en fysiologisk njutning på 

grund av vinerna. På en functional magnetic resonance imaging, som är en 

utvecklad funktionell magnetröntgen av hjärna, visades aktivitet i hjärnans 

lustcenter. Det bevisar att priset på vinerna påverkar individerna psykiskt. 

Plassmann med flera (2008) skriver även att ett blindtest gjordes på samma 

personer som medverkade i experimentet med samma viner. På blindtestet gav de 

det billigaste vinet bäst betyg. 

3.6.2 Icke-monetära belöningar 

Det finns två undergrupper inom kategorin för icke-monetära belöningar och de kan 

delas upp i sociala och psykologiska belöningar (Olve & Samuelsson, 2008). 

Uppmuntran genom till exempel klapp på axeln, beröm från en chef eller erkännande är 
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alla exempel på psykologiska belöningar. Fler saker som går under samma grupp är 

frihet i arbetslivet, befordran, tjänstresor, utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Ett 

exempel på sociala belöningar, som är en den andra undergruppen inom de icke-

monetära belöningarna, är arbetsmiljön på företaget. Arbetsmiljö är till stor del en 

grundläggande och framstående del i skapande av engagemang och höjningen av 

motivation bland de anställda. Fler exempel på sociala belöningar kan vara större 

kontor, personalfester, julbord eller kick-off aktiviteter (Olve & Samuelsson, 2008). 

Enligt Steel och MacDonell (2012) är de finansiella belöningssystemen vanliga, men 

motiverar inte alls lika bra som de icke monetära kan göra. Det finns tydliga belägg på 

detta, till exempel har individer som gör volontärarbete plötsligt fått betalt tappat 

motivation för arbetet. Steel och MacDonell (2012) hänvisar till en studie som Frey och 

Oberholzer – Gee gjorde 1997 som handlar om att den Schweiziska regeringen ville att 

ett distrikt i landet skulle godta en kärnavfalls dumpzon i närheten. Det kom fram att 51 

procent av befolkningen gick med på att bygga en kärnavfallsdumzon i området. Den 

Schweiziska regeringen utlovade några tusen dollar om året för att få upp antalet röster, 

men det fick motsatt effekt. Endast 20 procent av befolkningen röstade för efter 

erbjudandet med pengar till förslaget. Befolkningen var villig att göra mer för mindre. 

Erbjudandet med pengar aktiverade andra delar av människornas hjärnor, belöningarna 

regeringen försökte ge var för lite. Till en början var det osjälviskt agerande som 

motiverade, men när pengar kom in i bilden ändrades detta. Detta ger lärdom om att det 

finns inre och yttre motiv som människan tar hänsyn till. Det kan, enligt Steel och 

MacDonell (2012), vara svårt att behålla balansen mellan de inre och yttre motiven. Där 

går det att läsa om när en expert inom psykologi och barnutveckling beskriver sitt 

försök till att försöka få sin sexåriga son att läsa. När han bad sin son läsa på begäran 

försvann intresset till att läsa. Det blev som en läxa för barnet. Det finns saker vi gör för 

egen vinning, och det finns saker som vi gör för att vi blir tillsagda. I ett företag handlar 

det om att urskilja de aktioner de anställda gör för egen vinning. Individen ser inte detta 

agerande som en del av sitt jobb (Steel & MacDonell 2012). 

Enligt De Board (1985) utvecklas inte människor som alltid ber om hjälp och får 

anvisningar. De lär sig endast av vem de ska be om hjälp. Rådgivning gör att människor 

tänker själva. Detta ger individen möjligheter att utvecklas och förändras. En rådgivare 

är ingen fadergestalt som säger till dig vad du ska göra, utan försöker få dig att vara 

självständig och tänka själv. En rådgivare ska vara som en medarbetare, som inte ska 
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fruktas. Om en chef kan skapa en sådan relation med sina anställda och guidar dem 

genom rådgivning istället för att beordra kommer de utvecklas och mogna som 

individer. (De Board, 1985) 

Eckert (2013) skriver i en artikel i Harvard Business Review att det finns två viktiga ord 

som bör användas mer, thank you. Genom att avvara tid varje vecka för att 

uppmärksamma de anställda. De anställda ska få ett handskrivet brev om det är möjligt 

att lösa. Det personliga och i detta fall handskrivna betyder mycket mer i vår digitala 

värld. Eckert (2013) diskuterar vidare att den anställde ska få utskällningar mellan fyra 

ögon och beröm ska komma öppet för att andra också ska höra det. Vidare går det att 

läsa att det finns två saker som människor eftersträvar mer än pengar och kärlek, det är 

erkännande och beröm. Genom att säga tack till de anställda kan motivationen öka 

(Eckert, 2013). 
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4. EMPIRI 

Nedan kommer en kort presentation av de två företag som vi arbetat mot samt de åtta 

som är intervjuade inom företagen. Vi vill presentera hur företagen ser ut och en kort 

bakgrund om samtliga respondenter. Företag och respondenter kommer att presenteras 

genom hela uppsatsen anonymt och därför har fiktiva namn tilldelats till samtliga. 

Utgångspunkten i resultatredovisningen kommer att grundas i våra kvalitativa 

intervjuer men kommer att kompletteras med resultatet från enkätundersökningen. 

Frågeställningar kommer att presenteras och resultat från intervju och enkät kommer 

att redovisas löpande.  

4.1 Presentation 

4.1.1Företag A  

Företag A är ett geografisk stationerat i östra Småland och befinner sig på fler orter i 

området och totalt sett har företaget runt 60 anställda. Företaget har en säljavdelning 

som säljer produkter, tjänster och även förmedlar affärer mellan två kunder. I företaget 

A valde vi att intervjua en i chefsposition som bestämmer och utformar 

belöningssystemet inom företaget och två av de säljare som finns på säljavdelningen 

som omfattas av belöningssystemet. 

4.1.2 Person 1 – Anders Alexandersson  

Anders Alexandersson är säljare på företag A och har arbetat inom företaget i snart tolv 

år. Han är 37 år gammal och har inte arbetat med att sälja eller liknade innan han kom 

till företag A. Alexandersson är gift och har två barn.  

4.1.3 Person 2 – Bertil Bengtsson 

Även Bertil Bengtsson är säljare på företag A. Det har han varit i fem år, men har 

arbetat inom liknande företag i ytterligare fem år innan han kom till företag A. 

Bengtsson är gift och har tre barn och han är 36 år gammal.  

4.1.4 Person 3 – Cesar Carlsson 

Cesar Carlsson är chef och delägare på företag A och har varit det snart tio år och har 

arbetat med att sälja i snart 30 år totalt. Carlsson är en av två delägare och är den av de 

två som ansvarar för strukturen och utformningen på belöningssystemet inom företaget. 

Han är idag 53 år gammal, är gift och har två utflyttade barn.  
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4.1.5 Företag B 

Företag B är aktivt i västra Sverige och även dem befinner sig på många orter. Företag 

B är ett renodlat säljföretag som säljer diverse produkter på uppdrag från andra företag. 

Utöver det arbetar företag B även med att sälja utbildning inom sälj. På företag B valde 

vi att intervjua några fler än på företag A. Detta gjorde vi för att antalet säljare är fler på 

företaget och för att få en mer representativ bild valde vi en chef och fyra säljare. På 

företag B arbetar i dagsläget 70 stycken säljare.  

4.1.6 Person 4 – David Danielsson 

David Danielsson är ägare till företag B och har varit det i strax över sex år och han är 

den som har bestämt hur belöningssystemet ser ut. Innan företag B har han även arbetet 

ytterligare 7 år inom säljbranschen. Danielsson är 33 år, är singel och har inga barn.  

4.1.7 Person 5 – Emanuel Eriksson  

Emanuel Eriksson har arbetat inom företag B i snart ett år som säljare men kommer att 

få mer och mer ansvar och ska arbeta som verksamhetschef framöver. Han är 35 år 

gammal och har ett års erfarenhet av säljyrket innan han kom till företag B. Eriksson har 

en sambo och ett barn.  

4.1.8 Person 6 – Filip Fredriksson  

Filip Fredriksson är 24 år och arbetar som säljare på företag B och har gjort det i snart 

tre år. Han har arbetat innan han kom till företag B men inte som säljare. Fredriksson är 

singel och har inga barn. 

4.1.9 Person 7 – Gustav Gunnarsson 

Gustav Gunnarson är 19 år och har arbetat på företag B i en månad och har lite 

erfarenhet sen innan inom säljarbete på andra företag. Gunnarson är singel och har inga 

barn.  

4.1.10 Person 8 – Henrik Hugosson  

Henrik Hugosson är 25 år och har varit fyra år av dem som säljare på företag B och har 

haft några sommarjobb och liknande som säljare innan. Han har en sambo men inga 

barn. 

4.1.11 Respondenter till enkätundersökningen 

Enkätundersökningen skickades ut via mail till de två cheferna i företag A och B för att 

de sedan ska skicka dessa vidare till sina anställda. Tillsammans skickade de två 

cheferna ut länken med undersökningen till 98 personer. Totalt svarade 72 av de 98 
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11 
Ålder 

15-30

31-45

46-60

(73,4 %) på våra 19 frågor och av de 72 som svarade var 40 män (55 %) och 32 kvinnor 

(45 %) som går att följa i graf nr.  

Respondenterna är indelade i tre åldersgrupper som presenteras i Tabell 1. 42 (58,4 %) 

respondenter är mellan 15 och 30 år, 19 (26,3 %) är mellan 31 och 45 och till sist är det 

11 (15,3%) som är mellan åldern 46 och 60. Anledningen till att vi valde en lägsta gräns 

på 15 år var ifall det fanns extraarbetare eller personer som har slutat med sina studier.  

I enkätundersökningen har respondenterna värderat svarsalternativen mellan 1 och 6, 

där 1 är det som inte skulle få dig att höja din arbetsprestation och 6 är det som i hög 

grad skulle få dig att öka din arbetsprestation.  

4.2 Resultat 

4.2.1 Varför jobbar du som säljare? 

Henrik Hugosson beskrev tidigt i intervjun att han älskade sitt arbete som säljare och att 

det var den absolut största anledningen till att han har jobbat kvar på företag B i fyra år. 

Han sa: ”Yrket som säljare är något som tillåter mig att vara öppen och fri. Jag är en 

person som verkligen älskar att sälja. Att dessutom få arbeta med människor gör 

verkligen inte saken sämre”. Även David Danielsson som är chef på företag B tycker 

om branschen de arbetar inom och väljer att poängtera att han trivs jättebra och att du 

kan påverka din egen lön är det bästa. ”Vill jag slappa så tjänar jag inget, Jobbar jag en 

lördag söndag så tjänar jag mer pengar. Det är det som är grunden med det hela” sa 

Danielsson och fortsatte: ”Jag är helt för provisionsbaserad lön. Jag är också helt 

införstådd med att alla inte kan jobba med full provision”. Samtliga av de intervjuade 

håller med det som Hugosson och Danielsson sa. De tyckte alla om arbetet som säljare 

och nämner orsaker som friheten, arbeta med människor, varierande dagar som inte 

40 

32 

KÖN 

Män

Kvinnor

Tabell 1 Kön och åldersfördelning 
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liknar varandra, utvecklingsmöjligheterna och psykologin bakom säljtekniken som 

viktiga delar inom yrket.  

4.2.2 Vad tycker du om monetära belöningar? 

Anders Alexandersson sa: ”Man jobbar ju för att tjäna pengar. Vi är ju säljare, man 

vill ju sälja så mycket som möjligt”. Samtliga av de som vi intervjuade tycker att 

monetära belöningar i form av pengar är motiverande, de anser också att det inte finns 

något fult i att få en bonus. Alexandersson fortsatte och sa att bonusar är bra om de går 

att mäta, vilket Bertil Bengtsson också menar när han sa att ”Det absolut viktigaste är 

att du ska kunna påverka din bonus, annars är den helt ogjord”.  

Carlsson som är chef på företag A tror att lön är en bra motivationsfaktor. Han anser att 

det är lön som i grunden driver de anställda. Carlsson fortsatte: ”Pengar driver alltid, 

det är jag hundra på.”, han tror också att de flesta strävar och drivs av de ekonomiska 

belöningarna.  

Bengtsson menar att det är bra med monetära belöningar, han sa: ”När du kan påverka 

resultat och verksamheten i stort så känner jag personligen att det är en självklarhet att 

du ska kunna tjäna på att prestera bättre och därmed hjälpa företaget”.  

Vi har delat in enkätundersökningen i vissa kategorier. Nedan i tabell 2 visar 

medelvärdet av alla respondenter på frågorna löneökning samt kontantbonus. Dessa två 

har vi delat in i en kategori som vi kallar direkta monetära belöningar. Vi anser att dessa 

har en direkt ekonomisk inverkan på individen. 

Direkta monetära belöningar Medelvärde 

En löneökning 4,5 

En kontantbonus 4,4 
Tabell 2 Direkta monetära belöningar 

 

Värdena 4,5 och 4,4 är bland de tre högsta resultaten, de enda som är högre är befordran 

som är på 4,6, beröm från chef fick ett medelvärde på 4,5. 

Resultatet från enkätundersökningen om de direkta monetära belöningarna styrker det 

som de intervjuade sa. Medelvärdena 4,5 på löneökning samt 4,4 på kontantbonus är 

bland de högsta medelvärdena jämfört med hela enkätundersökningen. Alla som vi 

intervjuade har sagt att pengar och lön är bland det viktigaste för dem. Som Hugosson 
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från företag B sa: ”De belöningar som inte är ekonomiska belöningar är viktiga men 

betalar inte mina räkningar”.  

Vi kan se skillnader i de olika kön och ålderskategorierna i de direkta monetära 

belöningarna. Till exempel minskar medelvärdet, i löneökningsfrågan, inom åldern 15-

30 från 4,9 till ett värde av 4,3 i åldersintervallet 31-45. Detta värde faller sedan vidare 

till ett medelvärde på 3,5 inom åldersintervallet 46-60. Män, i fråga om löneökning, har 

ett medelvärde på 4,6 mellan åren 15-30. Medelvärdet minskar sedan till 4,2 vid 

åldersgruppen 31-45 och fortsätter minska även vid åldrarna 46-60 där medelvärdet 

ligger på 3,9. Kategorin kvinnor i ålder mellan 15-30 har ett medelvärde på 5,1 vilket är 

det högsta bland de medelvärden vi tagit fram i de direkta monetära belöningarna. Detta 

värde minskar dock mer än männens i köns- och ålderskategorierna vilket i en 

jämförelse med kvinnor i samma åldrar minskar från 5,1 – 4,3 – 3,0. 

På företag B har de många skräddarsydda löner. Vi frågade Danielsson varför de inte 

använder endast fasta löner, hans svar var att de har förekommit helt fasta löner men att 

säljarna själva hellre väljer en mer provisionsbaserad lön framför en fast lön. Danielsson 

tycker att nästan allt borde vara provisionsbaserat, han menar att oavsett vilket yrke du 

har ska den som presterar bäst eller bättre än någon annan också få en lön därefter.  

Säljaren Filip Fredriksson som arbetar på företag B sa: ”Jag tycker det är bra med 

blandad lön, man jobbar ju med sälj för att tjäna pengar. Men det är alltid skönt att ha 

en del fast som säkerhet.” Gustav Gunnarsson som även han jobbar på företag B tycker 

den fasta lönen är extremt viktigt. Han fortsatte med: ”Jag tycker det är väldigt bra med 

både fast och rörlig lön(…) jag hade nog inte jobbat här om det bara hade varit rörlig 

lön.”. Hugosson sa: ”Jag är på jobbet för att tjäna pengar.”, han fortsatte senare med 

att säga att om någon presterar bättre än sin kollega är det mer rättvist att den tjänar 

bättre. Hugosson ansåg också att bonussystem och monetära belöningar är ett måste i 

hans arbete. Han berättade att: ”Jag trivs med att få betalt för det jag gör.”  

Indirekta monetära belöningar är monetära belöningar men med en indirekt ekonomisk 

påverkan på individen. Nedan i tabell 3 har vi en sammanställning på dessa. 
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Indirekta monetära belöningar Medelvärde 

En bilförmån 3,0 

En matförmån 2,4 

Jobbmobil 2,9 

Jobbdator 3,1 

Extra semester/ledighet 4,0 

Vidareutbildning/kurser 3,4 

Biljetter till t.ex. bio, fotboll 2,7 
Tabell 3 Medelvärde gemensamt för indirekta monetära belöningar 

I tabell 3 presenteras medelvärdena på indirekt montära belöningar. Här finner vi 

enkätundersökningen tre lägsta medelvärden. Matförmån, biljetter till exempel fotboll 

och bio samt jobbmobil är dessa tre. 

Indirekta monetära belöningar Medelvärde Man  Medelvärde Kvinna  

En bilförmån 3,2 2,8 

En matförmån 2,4 2,6 

Jobbmobil 2,9 3,0 

Jobbdator 3,1 3,1 

Extra semester/ledighet 3,8 4,2 

Vidareutbildning/kurser 3,4 3,4 

Biljetter till t.ex. bio, fotboll 2,7 2,7 
Tabell 4 Medelvärde för män och kvinnor indirekta monetära belöningar 

I tabell 4 som finns här ovan ser vi dessa skillander mellan män och kvinnor. Det mest 

nämnbara är att bilförmån har en högre motivationsfaktor bland män jämfört med 

kvinnor. När det gäller att arbeta mot extra ledighet eller mot mer semester har den 

belöningen en större effekt bland kvinnor än män. I övrigt är det inga större skillnader 

bland de indirekt monetära belöningarna sett till skillanden mellan könen. 

Indirekta monetära belöningar 15-30 31-45 46-60 

En bilförmån 2,9 3,2 3,3 

En matförmån 2,4 2,5 2,6 

Jobbmobil 3,0 2,9 2,9 

Jobbdator 3,2 3,0 2,7 

Extra semester/ledighet 3,5 4,6 4,6 

Vidareutbildning/kurser 3,2 4,2 3,1 

Biljetter till t.ex. bio, fotboll 2,9 2,2 2,9 
Tabell 5 Medelvärde för åldersintervall indirekta monetära belöningar 

Som går att följa i Tabell 5 kan vi se skillnader i hur de anställda motiveras olika efter 

hur gamla de är. Tydliga skillander här är att en bilförmån ökar som motivationsfaktor 

med åldern och framför allt bland äldre män. En annan typ av belöning som ger ökad 
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motivation desto äldre individen blir är extra semester eller mer ledighet. Hos den 

yngste i undersökningen är medelvärdet på 3,5, men om vi ser på de två äldre 

åldersintervallen är medelvärdet uppe på 4,6 för bägge grupperna.  

En belöning som istället får minskad motivationseffekt med åldern är jobbdator. Där har 

åldersgruppen 15-30 ett medelvärde på 3,2. Samma medelvärde för de äldre 

ålderskategorierna är 3,0 och 2,7.   

4.2.3 Vad tycker du om icke-monetära belöningar?  

Alexanderssons syn på de icke-monetära belöningarna är att de är mycket bra och 

viktiga i företagen. Han sa: ”Allt går inte att ersätta med pengar, det kan vara svårt att 

mäta vissa prestationer och därför tycker jag det är bra med icke-monetära 

belöningar” och fortsatte senare med att poängtera att ”… alla mår nog bra av att få 

icke monetära belöningar på något sätt. Uppskattning och beröm kan vara oerhört 

underskattat. Ett tack för en utförd prestation kan vara mer än tillräckligt som 

belöning”. Danielsson sa att icke-monetära belöningar måste existera i ett företag och 

att det är jätteviktigt att de anställda får veta om de gör ett bra arbete, men även ge 

feedback och förslag på förändringar om arbetsinsatsen inte är helt tillfredställande. Han 

sa:  

Jag tycker om raka puckar och raka rör. Genom att låta människor vara 

människor och låta dem göra fel ibland som då kan diskuteras, så kan 

man få de att växa som människa. Människor utvecklas genom feedback 

och rådgivning mer än tillrättaviselse.  

I tabell 6 kan vi se icke-monetära belöningar från enkäten och medelvärdet på samtliga 

72 respondenters betygssättning.  

Icke-monetära belöningar Medelvärde 

"Klapp på axeln" 3,8 

Beröm från chef 4,5 

Beröm från medarbetare 4,0 

Mer ansvar 4,0 

Mer omväxlande arbetsuppgifter 4,0 

Frihet i arbetslivet 4,2 
Tabell 6 Medelvärde för icke-monetära belöningar 

Emanuel Eriksson håller med om att det är viktigt med belöningar som inte är av 

ekonomisk karaktär och nämner positiv feedback, nya arbetsuppgifter, respekt och att 
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chefen visar uppskattning för individens insatser inför gruppen. Erikssons åsikter stärks 

med enkätundersökningen där beröm från chefen kom på en delad andra plats med ett 

medelvärde på 4,5. Vid noggrannare granskning av enkätresultatet går det att urskilja att 

de mellan åldrarna 31 och 45 har värderat beröm från en chef högre och har ett 

medelvärde på 5,1. Går vi ännu djupare går det att se skillnader mellan vad kvinnor och 

män tycker om denna icke-monetära belöning. Kvinnor i ålder 31-45 värdesätter 

verkligen att få beröm från sin chef och har ett medelvärde på 5,7 medan männen har ett 

värde på 4,8.  

Bengtsson uppskattar beröm från sin chef och sa att: ”… en klapp på axeln efter en 

utförd prestation kan verkligen ge en vilja, suget och motivationen att fortsätta 

prestera”. Enkätundersökningens resultat visar även på att klapp på axeln är mer 

uppskattat bland de som är över 31 år, men att de yngre inte värdesätter det lika mycket. 

Cesar Carlsson som är chef och ägare av företag A, sa att innan han började på företag 

A uppskattade han verkligen de icke-monetära belöningarna. Han sa:  

Det är rätt roligt att få den typen av belöningar men att det tyvärr finns 

så att många ledare och chefer som är för dåliga på det. Vissa vet inte 

hur de ska göra, andra gör det inte tillräckligt ofta tyvärr. Det har lärt 

mig att uppmärksamma prestationer bättre och vara mer personlig mot 

mina anställda.  

När Fredriksson började diskutera icke-monetära belöningar med oss framgår hans 

åsikter tydligt. Uppmuntran och bekräftelse är högt värderat men han fortsatte med att 

tillägga:  

Jag älskar pengar och det ska jag inte sticka under stolen. Älskar pengar 

och älskar att tjäna pengar, men det skulle vara mindre roligt med 

pengar om jag inte uppmuntrades och fick beröm och bekräftelse för de 

prestationer som jag utför här på arbetsplatsen.  

Hugosson uppskattar verkligen de icke-ekonomiska belöningarna, han känner att på alla 

arbetsplatser han arbetat på tidigare har de varit duktiga på att komma med feedback 

och uppmuntran. Hugosson fortsatte med att han inser vilken tur han har haft med 

arbetsplatserna han arbetat på. Många i hans umgängeskrets har haft chefer som inte 

sagt ett ord, inte gett någon uppmuntran och i ett skräckexempel han beskriver var hans 
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kompis chef oerhört negativ och bara klagade konstant på allt och alla. Trivseln och 

motivationen var mycket låg på de arbetsplatserna hade hans kompisar beskrivit. 

Historier som de han hört har fått honom att uppskatta de icke-monetära belöningarna 

mer än innan. Hugosson sa:  

Det viktigaste är ju att det finns pengar till mat och boende. När det är 

klart så uppskattar jag mer utvecklingsmöjligheterna som ges och att 

vara en del av gruppen här. Att arbete med människor och den kontakt 

jag får här prioriteras högre när ekonomin är säkrad.  

Hugosson nämnde beröm från andra medarbetare och inte bara från chefen. Enligt 

enkätundersökningen är det något som uppskattas av fler än bara honom. Medelvärdet 

för beröm från medarbetare är på 4,0. Vid en djupare granskning av enkäten går det att 

urskilja att åldern har stor påverkan om hur högt du värderar beröm från medarbetare. 

De i åldersgruppen 15-30 gav denna kategori ett medelvärde på 3,6 medan de som är 

31-54 och 46-60 gav 4,5 respektive 4,7. Det som utmärker sig mest är om vi går in i 

gruppen 46-60 och delar upp den efter kön, ser vi att kvinnorna är de som uppskattar 

beröm från medarbetare högst där medelvärdet blev 5,8. Männen i samma åldersgrupp 

har ett värde på 4,1.  

Ledighet samt frihet i arbetet pratar de flesta av de vi intervjuar om, Alexandersson 

formulerade sin syn på det som följande:  

Offrar man frihet ska man få frihet i jobbet, det är ömsesidigt. Behöver 

man sticka någon timme tidigare någon gång så ska det inte vara några 

problem. Det handlar om att ge och ta helt enkelt. Det kan inte bara vara 

ensidigt. 

Han fortsatte senare med ”Motivation styrs av ekonomiska belöningar och tid. Det är 

väl det man behöver, pengar och tid”. 

Gunnarsson sa: ”Friheten i arbetslivet är underbart som säljare. Trots att jag inte varit 

här så länge så gillar jag det”. Frihet i arbetslivet är något som uppskattas enligt 

enkätundersökningen och är det femte viktigaste sett till medelvärdet på 4,2. Kvinnor 

och män har ingen skillnad mellan sig totalt, men undersöks svaren efter ålder syns 

direkt flera skillnader. De yngsta som är mellan 15 och 30 värderar inte friheten i 

arbetslivet högt. Det får ett medelvärde på 3,7, men om vi ser på de som är mellan 31 
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och 45 ser vi direkt en ökning i uppskattning. Medelvärdet för den ålderskategorin är 

4,9 och för de mellan 46 och 60 år är medelvärdet 4,9. 

Icke-monetära belöningar Medelvärde 

Befordran 4,6 

Företagsaktiviteter (personalfest osv) 3,7 
Tabell 7 Medelvärde för befordran och företagsaktiviteter 

Som går att utläsa i Tabell 7 har belöningsformen befordran fått ett värde på 4,6, vilket 

är det högsta medelvärdet i enkätundersökningen. En befordran är något viktigare bland 

männen än kvinnorna, men den största utmärkningen vid en djupare granskning är att de 

i åldrarna 31-45 är de som motiveras bäst med denna belöning. 5,0 är medelvärdet för 

den åldersgruppen både för kvinnor och män.   

När det gäller att motivera de anställda med företagsaktiviteter som personalfest, 

middagar, kick-off eller liknande har ett medelvärde på 3,7 som går att utläsa i Tabell 7. 

Vid en närmare undersökning går det att urskilja skillnader mellan könen och 

åldersgrupper. Männen har ett medelvärde på 4,1 medan kvinnorna har 3,3. Män i 

åldrarna 15-30 har värde på 5,0 som går att jämföra med kvinnor som är 31-45 som har 

ett värde på 1,4 för personalaktiviteter. Eriksson sa vid intervjutillfället att ”En middag 

med gruppen på en restaurang kan skapa en långsiktig lojalitet och den glöms inte bort. 

En extra femhundring är glömd väldigt snabbt”. Hugosson har liknande åsikter och 

tycker att göra något som grupp tillsammans kan göra mycket mer än att alla får en liten 

bonus. Han beskrev ett tillfälle från en annan arbetsplats som han arbetat innan på där 

alla anställda fick biobiljetter om de klarade av en säljmålsättning en dag. De lyckades 

och alla valde att tillsammans en kväll gå och se en film istället för att gå själva. Det var 

en kväll som blev mycket lyckad och det pratade länge om hur roligt de hade.  

Danielsson pratade under intervjun om välgörenhet. De skänker, på företag B, i snitt 

150 000 kronor varje år till välgörenhet. Danielsson anser att välgörenhet är väldigt 

viktigt, han poängterade skillnaden av värdet i pengar mellan olika människor. Han sa: 

”20 000 kronor i någon annans ficka kan vara mycket mer värt än för mig”. Han har 

även en egen stiftelse där de varje år väljer ut runt sex ungdomar med problem och 

sponsrar dem på olika sätt. 
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4.2.4 Hur påverkas din motivation av det som finns runt dig? 

Eriksson tycker att det som påverkar mest är hur själva arbetsmiljön och hur chefen 

agerar på arbetsplatsen. Eriksson sa:  

Det är hur viktigt som helst med arbetsmiljön. Det gäller även som chef 

att implementera och skapa den rätta mentala inställningen hos dina 

anställda. Det är chefens absolut viktigaste roll och det är verkligen inte 

en lätt uppgift. Finns ju inget klart och färdigt recept som alltid fungerar.  

Bengtsson tycker liksom Eriksson att arbetsmiljön är viktig. Han kan dock inte peka på 

något specifik som han skulle uppskatta mer än något och påpekar att helheten är det 

viktiga med arbetsmiljön. Medarbetare, stämningen på kontoret, kontakten med 

cheferna och den fysiska miljön på kontoret är alla med och påverkar. Bengtsson 

fortsatte senare: ”Känner väl inte att det skulle motivera mig om det var en mycket 

bättre arbetsmiljö. Hade den varit sämre så hade jag nog inte trivts på min arbetsplats. 

Jag hade nog i det fallet med sämre arbetsmiljö presterat sämre”.  

Eriksson som arbetar på företag B anser att en middag med de anställda en kväll kan ge 

väldigt mycket för motivationen. Han berättar vidare att det kan skapa en vi-känsla i 

gruppen som är ovärderlig för företaget i framtiden. Eriksson nämnde tidigare att en 

middag med gruppen hjälper att skapa en långsiktig lojalitet och att en liten 

kontantbonus glöms snabbt. Fredriksson tycker att han är beroende av gruppen, han sa: 

”Jag är ju lite beroende av gruppen, jag är inte alltid så självgående alla gånger då är 

mycket energi i salen och positivt peppande bra när man själv känner sig opeppad.”. 

Hugosson pratade också om att frihet i arbetet, pepp-talk och gruppkänsla ger 

motivation, han tyckte också att om kunskapen inom sälj ökar, ökar motivationen till att 

sälja. Gunnarsson sa: ”vi peppar varandra, vi får tidigare lunch, får gå hem tidigare.”. 

När Fredriksson funderar på vad som påverkar honom på arbetsplatsen kommer svaret 

att människorna är det viktigaste, speciellt inom säljyrket. Han sa:  

Om inte arbetskamraterna är bra är det inte kul att arbeta, gruppen 

likaså måste fungera tillsammans. Gemenskapen är viktig för mig. Det 

gör ju att man trivs när man kommer till folk som man tycker om och att 

man har varandra. Det är ju ett speciellt jobb vi har, det tillhör inte 

riktigt den verkliga världen.  
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Andra icke-monetära belöningar Medelvärde 

Större/bättre kontor 2,9 

En bra arbetsmiljö 4,1 
Tabell 8 Medelvärde för andra icke-monetära belöningar 

Enligt enkätundersökningen är det fler som håller med om det som bland annat Eriksson 

sa om arbetsmiljöns påverkan. Som det går att se i tabell 8 har en god arbetsmiljö 4,1 i 

medelvärde och här går det inte att se någon direkt skillnad mellan varken kön eller 

åldersgrupper. Eriksson som berättade om att han läst om Google och deras fysiska 

arbetsmiljö och sa: ”En kaffemaskin och fruktkorg är ju bra men kommer inte alltid att 

fungera. Ett bollhav, pingisbord eller roliga färger på väggarna kanske fungerar hur 

bra som helst på vissa arbetsplatser, men inte alla”.  

Eriksson, som kommer att arbeta som verksamhetschef framöver på företag B, 

diskuterade vidare: 

Det hela handlar om att skapa en arbetsmiljö och motivation genom 

att använda sig av moroten. Piskan kommer inte att fungera. Det finns 

många småsaker som inte kostar något alls eller väldigt lite som ger 

den anställda så mycket. 

Hur individernas kontor ser ut har en mindre påverkan jämfört med andra faktorer. Det 

går att följa ovan i tabell 8. I enkätundersökningen får belöningsformen större eller 

bättre kontor 2,9 i medelvärde. Gunnarsson sa: ”Det är väl kul om mitt bås är trevligt 

utformat, men det är inte något som skulle påverka min motivation”.  

4.2.5 Vad har ni för belöningssystem inom företaget idag? 

Företag A 

Monetära belöningar Icke-monetära belöningar 
Lön Vidareutbildningar 

Provision Befordringar 
Bilförmån Klapp på axeln 
Jobbmobil Beröm från chef 

 
Ledighet/semester 

 
Frihet i arbetslivet 

 
Ansvarsområden 

 
Företagsaktiviteter 

 
Biljetter till fotboll 

Tabell 9 Belöningar för företag A 
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I tabell 9 ser vi att företag A använder sig av både monetära och icke-monetära 

belöningar för att motivera de anställda inom företaget. Carlsson sa att ”ingen av mina 

säljare har samma belöningssystem som någon annan inom företaget. Alla har lite olika 

parametrar på vad som styr belöningar och bonusar”.  

Carlsson berättade att företag A har ett utvecklingssystem som finns där för att utbilda 

personalen och behålla en hög kompetensnivå inom organisationen. Det finns flera steg 

de anställda kan ta och vilket steg de befinner sig på har en påverkan på lönen som de 

tjänar. En annan typ av belöning som företag A är nöjda över är att kunna erbjuda sina 

anställda en form av flextid. Det finns anställda som vill arbeta hårdare och mer 

intensivt under vissa delar av veckan för att vara mer ledig under andra. Carlsson 

nämnde att flera av de anställda verkligen uppskattar möjligheten att påverka sin 

arbetstid eftersom flera har familj.  

Företag B 

Monetära belöningar Icke-monetära belöningar 
Lön Vidareutbildningar 

Provision Befordringar 

 
Klapp på axeln 

 
Beröm från chef 

 
Beröm från medarbetare 

 
Ledighet/semester 

 
Frihet i arbetslivet 

 
Företagsaktiviteter 

 
Veckans säljare 

 
Månadens utveckling 

 
Säljtävlingar 

 
Statussymboler/kontor 

Tabell 10 Belöningar för företag B 

Danielsson förklarade att utöver den lön och provision på antal sälj de anställda har på 

en månad har företag B en rad olika icke-monetära belöningar som går att följa i tabell 

10. De jobbar aktivt veckovis med att till exempel uppmärksamma den säljare som 

ledningen tycker gjort den bästa prestationen. I konferensrummet där morgonmöten 

hålls finns en avsatt plats till namnet på veckans säljare. Bredvid den finns en plats för 

den säljare som haft den bästa utvecklingen senaste månaden. Utöver detta arbetar de 

aktivt med tävlingar där priserna ibland kan vara mycket attraktiva. Danielsson fortsatte 

med: ”För någon vecka sedan hade vi en tävling om vem som kunde sälja mest. 

Vinnaren då fick en iPad och de anställda arbetade verkligen stenhårt. Jag var hur glad 
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som helst när jag såg hur de jobbade”. Vidare sa han att priserna i säljtävlingarna inte 

alltid är lika roliga som iPad kanske är, men att de ändå kunde se skillnader på aktiviten 

bland säljarna när det var tävling.  

4.2.6 Hur påverkas du av de belöningar du kan få idag?  

Alexandersson som är säljare på företag A anser att systemet för att belöna honom 

verkligen fungerar. Inga säljare har samma system på företag A berättade han och 

fortsatte med:  

Jag har familj och barn. Vi har bil och villa i familjen. Jag kan inte ha en 

hög rörlig ersättning till exempel. Måste ha tryggheten så att jag kan 

betala mina räkningar och amorteringar och jag har därför fått en hög 

fast lön med en lite mindre del som är rörlig.  

Det är ett driv att sälja när du har en provision på det som du säljer sa han och fortsatte 

med: ”… en säljare som inte säljer är inte bra på sitt jobb”. Alexandersson är nöjd med 

att han får det stöd han känner att han behöver från ledningen och att han kan utvecklas 

på arbetsplatsen genom bland annat vidareutbildningar och genom feedback.   

Bengtsson tycker att det är en självklarhet med provision inom säljyrket och fortsatte 

intervjun med att säga att personer i ställning att påverka företagets resultat eller 

omsättning definitivt ska få ta del av det han tillför. Bengtsson tycker om att de 

använder sig av individanpassade belöningssystem på företag A för att ingen människa 

är den andra lik. Visst det finns likheter sa han men alla motiveras inte av samma 

stimulanser. Ibland har personer sämre dagar berättade han och fortsatte med: ”Det kan 

förändra fortsättning av dagen med en uppmuntran eller klapp på axeln på 

förmiddagen”. 

Eriksson berättade för oss att han ibland måste offra sin fritid för sitt arbete. Det viktiga 

är att han ersätts för den fritid han måste offra för sitt arbete. Han sa: ”Får jag inte det 

så kommer jag att bli förbannad. Förväntningen är ju att om jag offrar min egen tid för 

företaget så ska företaget kompensera mig för det”. Personligen känner Eriksson att det 

fungerar bra på företag B och han tycker att han får den belöning och kompensation han 

förtjänar. Han fortsatte med att säga: ”Jag kan utvecklas här. Jag känner mig väl 

omhändertagen samt att jag aktiveras och motiveras att arbeta”. Han tycker att företag 

B är extra bra på att skapa en arbetsmiljö som möjliggör för de anställda att prestera. 
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Gunnarsson håller med om det som Eriksson sa om arbetsmiljön och hur viktigt det kan 

vara för att motiveras.  

Fredriksson tycker om de små sakerna företag B gör för de anställda. Kaffe och frukt är 

inget speciellt för många, men Fredriksson berättade för oss att en dag utan kaffe när du 

kommer till jobbet inte är en bra dag. När han sedan berättade om sin 

provisionsbaserade lön framgår det att det är något som verkligen är något för honom. 

Han sa:”Säljare är ett speciellt sällskap. En speciell typ av människor och inte som alla 

andra. Vi jagar pengar med våra provisioner men klarar oss inte utan 

arbetskamraterna. Gruppen stöttar dig och hjälper dig när du har det svårt”. 

4.2.7 Vad är viktigt med utdelning av belöningar? 

Carlsson tycker att det är grundläggande med rättvisa när en belöning ska delas ut och 

speciellt om den är av ekonomisk karaktär. Han sa:  

När vi delar ut en ekonomisk belöning här på företag A är vi noggranna 

med att den grundas i en mätbar prestation. Är den inte det finns risken 

att det skapas en osäkerhet att den är rättvis bland de anställda. Kommer 

belöningen ur en direkt mätbar prestation kan ingen argumentera emot 

belöningen. 

Osäkerheten i belöningssystem är något som Eriksson har fått uppleva på en av hans 

tidigare arbetsplatser och han berättade om problemen som fanns i det systemet. 

Eriksson beskrev att kriterierna för att belönas med en ekonomisk bonus var vaga och 

öppna. Det innebar att alla som klarade kriterierna fick bonus helt rättvist, men att de 

som inte fick kunde argumentera och diskutera sig till bonus. Det slutade med att 

samtliga fick bonus. Orättvist för dem som arbetat hårdare och presterat bättre tyckte 

Eriksson och han avslutade med: ”… jag har lärt mig precis hur man inte ska utforma 

ett belöningssystem”. 

Flera av de intervjuade nämnde hur viktigt det är att den som får en belöning eller bonus 

kan påverka det som den bedöms på. Bengtsson nämnde att: ”… det är viktigt att 

bonusen är prestationsbaserad och att den är möjlig att påverka av individen själv”. 

Alexandersson höll med om att det är prestationerna som ska vara grunden och att det 

ska vara en rättvis belöning. Han fortsatte även med att säga att den som får en bonus 

och förtjänar den ska få en rättvis summa för det. Det är viktigt att inte någon får en 
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belöning som är oproportionell mot prestationen. Alexandersson avslutade sitt 

resonemang med:  

… en annan sak som är viktig för mig är att om jag uppfyller kraven, som 

jag har på mig för att få en bonus, är att jag verkligen får min belöning. 

Har jag gått och kämpat och klarat mina krav, och belöningen uteblir så 

blir jag inte glad. Jag skulle bli oerhört besviken då.  

4.2.8 Skillnader mellan chefer och anställda 

Nedan finns en sammanställd tabell med samtliga frågor från enkäten. Den innehåller 

vad cheferna tror att de anställda svarat, medelvärdet av vad de anställda har svarat samt 

skillnaden mellan de två. 

Frågor 
Chefernas 

medelvärde 
Medelvärde 

anställda Skillnad 

En löneökning 5,5 4,5 1,0 

En kontantbonus 5,0 4,4 0,6 

En bilförmån 4,5 3,0 1,5 

En matförmån 2,0 2,4 -0,4 

Jobbmobil 3,5 2,9 0,6 

Jobbdator 4,5 3,1 1,4 

"Klapp på axeln" 3,5 3,8 -0,3 

Beröm från chef 4,5 4,5 0,0 

Beröm från medarbetare 4,5 4,0 0,5 

Extra semester/ledighet 5,0 4,0 1,0 

Vidareutbildning/kurser 4,5 3,4 1,1 

Befordran 5,5 4,6 0,9 

Mer ansvar 4,5 4,0 0,5 

Mer omväxlande arbetsuppgifter 4,5 4,0 0,5 

Större/bättre kontor 3,5 2,9 0,6 

En bra arbetsmiljö 4,0 4,1 -0,1 

Frihet i arbetslivet 4,5 4,2 0,3 

Företagsaktiviteter 5,0 3,7 1,3 

Biljetter till t.ex. bio, fotboll 2,5 2,7 -0,2 
Tabell 11 Skillnader mellan chefer och anställda 

 

Tabellen ovan visar skillnaden i medelvärdena som de anställda har i jämförelse med 

det svar som cheferna tror att de anställda motiveras av. 
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 Enligt tabell 11 är det några få frågor som visar större skillnader, dessa är: 

 En löneökning   1,0 

 En bilförmån   1,5 

 Jobbdator   1,4 

 Extra semester/ledighet  1,0 

 Vidareutbildning/kurser  1,1 

 Befordran   0,9 

 Företagsaktiviteter   1,3 

Det är sju frågor som cheferna och de anställda har stora olikheter i. På samtliga av 

dessa sju har cheferna trott att de anställda motiveras mer än vad de anställda faktiskt 

gör.  

De anställda värderar bara fyra belöningar högre än vad cheferna har trott. Dessa är 

matförmån, klapp på axeln, en bra arbetsmiljö och biljetter till event som fotboll eller 

bio. Det är väldigt små skillnader på dessa fyra. Det är en skillnad på 0,4 som mest, 

detta är på matförmån.  

När vi senare diskuterade tabell 11 och skillnaderna med de bägge cheferna sa båda två 

att de är förvånade över att de värderat så pass mycket högre på många av de olika 

belöningarna. Danielsson sa: ”Jag trodde mina säljare var mycket mer giriga, att de 

alltid ville ha mer” när vi pratade om skillnaderna på lön som motivationsfaktor. Detta 

höll Carlsson med om när han fick höra resultatet. Sedan sa han: ”I och för sig, alla är 

olika. Detta kan vi se i vårt företag ganska tydligt då delar av vår verksamhet valt att 

inte gå på provision, vilket är ovanligt för liknande avdelningar inom branschen. Så 

alla jagar vi olika saker”.  

När vi diskuterade vad cheferna trodde om sina anställda var det ett par 

belöningsformer, och dess låga medelvärde, som förvånade dem väldigt mycket. 

Carlsson som är chef på företag A, som använder sig av bilförmåner till sina säljare var 

mycket förvånad över att det hade en så pass låg påverkan på motivationen hos de 

anställda. Han sa: ”Jag trodde nästan att vi chefer hade ett undervärde på det. Trodde 

de anställda skulle uppskatta det ännu mer. Det är ju en bekvämlighet som jag skulle 

uppskatta väldigt mycket i alla fall”.  
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Både Carlsson och Danielsson trodde att jobbdator skulle vara en mycket god 

motivationsfaktor. De trodde tillsammans att snittet skulle ligga på 4,5 men i själva 

verket var medelvärdet hos de anställda 3,1. Detta ger en skillnad på 1,4 vilket var den 

näst största skillnaden i denna del av undersökningen. Bara bilförmånen hade en större 

skillnad och den var på 1,5. Som nämnts tidigare i empirikapitlet sjunker 

motivationsnivån med åldern när det gäller jobbdator, vilket innebär att cheferna får mer 

fel i sina bedömningar desto äldre den anställde blir när det gäller jobbdator som 

motivationsfaktor.  

Danielsson tyckte ändå att han hade en god koll på vad de anställda uppskattade och vad 

som skulle få dem att öka sin arbetsprestation. Han sa: ”Visst, lite fel ute är jag på 

några saker men överlag är jag hyfsat rätt på svaret”. Carlsson tyckte ungefär likadant 

men var något besviken att han inte var närmare på flera av belöningarna och sa: ”Jag 

tycker ändå jag får godkänt i det stora hela. Jag är dock besviken att det kunde bli så 

stora skillnader som 1,4 och 1,5. Jag får helt enkelt försöka att ha en bättre koll på vad 

mina anställda tycker och tänker.”  

4.2.9 Vilka målsättningar finns inom organisationen idag? 

 

Företag A Målsättningar 

Ekonomi Utveckling Marknad 

Lönsamhet Personal Marknadsledande 

Omsättning 

  Tabell 12 Målsättningar företag A 

I tabell 12 kan vi se målsättningarna som företag A arbetar mot i dagsläget. Inom 

ekonomin arbetar företaget mot en lönsamhet och omsättning. För att kontinuerligt följa 

de ekonomiska målsättningarna använder sig företaget av budgetar och liknande 

rapporter för att kunna justera löpande om något inte går som det var tänkt.   

Samtliga som arbetar på företag A har en utvecklingsplan och en utbildningsgång som 

de ska genomföra. Lönen hos de anställda inom företaget påverkas av hur långt du 

kommit i din utbildning.  
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Carlsson som är chef på företag A berättade för oss:  

… vi har varit marknadsledare i 15 år i rad. Vi har väl legat upp mot en 

60-65 procent av marknaden inom de geografiska områden vi arbetar 

inom. Ifjol så hamnade vi något lägre men vår målsättning är att jobba 

för att ha minst 50 procent av marknaden.  

 

Företag B Målsättningar 

Ekonomi Utveckling Marknad 

Lönsamhet Personal Bibehålla kvalitet i säljtekniken 

Omsättning 

 

Antal sälj 
Tabell 13 Målsättningar företag B 

Likt företag A, arbetar även företag B med ekonomiska målsättningar. Lönsamheten 

och omsättningar används inom olika avdelningar och följs upp med rapportarbete och 

möten. Företag B arbetar mycket med det som Danielsson hävdar är deras absolut 

viktigaste resurs. Det gäller att ta hand om de anställda och tillhandahålla dem med den 

kunskap de behöver för att kunna utföra ett bra jobb. För att förse de anställda med rätt 

kunskap använder sig företag B av en utbildningsplan för sina säljare. Danielsson 

berättade:  

Vi har en akademi där alla våra säljare går igenom ett visst antal 

utbildningar för att bli godkända säljare. Vi har en kvalitetsutbildning 

som de går kontinuerligt under 6 månadsperioder. Vi har veckomål, 

månadsbudgetar både på individ och gruppnivåer. Säljarna är väldigt 

införstådda i vad jag som arbetsgivare kräver. Det är kontinuerliga 

uppföljningar på allt så jag kan lita på att kunskapen finns hos mina 

säljare. 

Uppföljning av målsättningar och försäljningar sker kontinuerligt. Företag B arbetar 

med uppföljningar veckovis, månadsvis och kvartalsvis beroende på vilken nivå de 

mäter på. Säljare följs upp veckovis, säljchefen månadsvis och kontorschefen följs upp 

kvartalsvis. Danielsson diskuterade vidare: 

Säljarna är med på vad som gäller, men det är svårt att få dem att tänka 

6 månader framåt i tiden. De får all information men de kanske inte ka ta 

åt sig den på samma sätt som någon inom ledningen.  
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5. TOLKNING OCH ANALYS 

Här i det femte kapitlet kommer vi att presentera studiens analys samt de tolkningar vi 

gjort utifrån våra intervjuer och enkätundersökningen som tillhör empiriinsamlingen 

från de två företag vi arbetat mot. Analys och tolkningar kommer att jämföras och 

kopplas ihop med det som vi har tagit upp i teori- och referensram kapitlet.  

5.1 Påverkan av en monetär och icke-monetär belöning  
Som det nämns i teori och referensramen finns det flera olika typer av belöningar. Dessa 

kan delas upp i två kategorier, monetära belöningarna som är ekonomiska och de som är 

icke-monetära som är av annan karaktär än ekonomisk. Olve och Samuelsson (2008) tar 

upp att lön är den vanligaste belöningen som en anställd får från sin arbetsgivare. Som 

Alexandersson sa under sin intervju, han arbetar för att tjäna pengar. Likartade 

kommentarer har kommit fram under samtliga intervjuer. Det Olve och Samuelsson 

(2008) skriver om lön och att det är den vanligaste belöningen stämmer verkligen med 

studiens insamlade empiri. En löneökning som motivation är något som är mycket 

populärt, enkätundersökningens resultat visar att säljarna inom företag A och B till stor 

del skulle öka arbetsinsatsen om de skulle belönas med en löneökning.  

Flera av de som intervjuades uppskattade att bli ersatta för sina arbetsinsatser genom att 

belönas med pengar. Fredriksson berättade för oss att den viktigaste anledningen till att 

han valde denna bransch är för att tjäna pengar. Gunnarsson håller med om att pengarna 

är viktiga för arbetsinsatsen och motivationen. Ytterligare intervjuade håller med 

Fredriksson och Gunnarsson om pengar och hur viktigt det är. Herzberg (1987) skriver i 

sin tvåfaktorsteori att lön är en miljöfaktor. Dessa faktorer måste finnas i företagen, men 

det är inte de som motiverar den anställde. Miljöfaktorerna kan dock skapa missnöje om 

de inte uppfylls. Den insamlade empirin går emot det Herzberg säger. Både intervjuerna 

och enkätundersökningen visar att det är viktigt med lön samt att kontantbonus är något 

som verkligen motiverar säljarna.  

Enligt enkätundersökningen finns det tydliga skillnader i om lön och kontantbonus 

motiverar mellan de tre ålderskategorierna som går att följa i tabell 14. Studien visar att 

lön och kontantbonus motiverar olika mycket beroende på individens livssituation som 

till exempel civilstånd, familjesituation och ålder. Vi menar att motivationsnivån 

påverkas av längden på individens arbetsliv. En ung anställd har i regel lägre lön än de 

som arbetat längre, därför ökar motivationen till högre lön och kontantbonus.   
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Direkta monetära belöningar 
Medelvärde  

15-30 
Medelvärde  

31-45 
Medelvärde 

 46-60 

En löneökning 4,9 4,3 3,5 

En kontantbonus 4,9 4,2 3,3 
Tabell 14 Medelvärde åldersintervall direkta monetära belöningar 

Det går även att utläsa en skillnad mellan män och kvinnor i hur mycket de motiveras 

av löneökningar. En kontantbonus har dock inte lika stor skillnad mellan könen men sett 

till enbart åldersintervallen i enkäten har de liknande motivationspåverkan som en 

löneökning har.  

De Board (1985) anser att människor inte utvecklas om de inte tänker själva. Människor 

måste lära sig att tänka själva och inte bara bli tillrättavisade om de ber om hjälp. 

Rådgivning, som De Board kallar det, gör att människor utvecklas och förändras. 

Danielsson, chef på företag B, har ett liknande tankesätt när han pratar om sina 

anställda. Han pratar om raka puckar och raka rör. Danielsson hävdar att om han låter 

människor vara människor och att låta dem göra fel, för att sedan diskutera detta och ge 

feedback istället för att tillrättavisa den anställde och genom detta kan den anställde 

utvecklas som människa och säljare. Danielsson lägger under intervjun stor tyngd på att 

poängtera att feedback är viktigt för företaget och de anställda, han menar att de måste 

existera en dialog mellan chef och anställd. Den anställde måste få positiv feedback om 

han gör ett bra arbete, han måste också få veta om han gör ett dåligt arbete för att kunna 

utvecklas. Vi anser att denna kommunikationslinje, som ska gå åt båda hållen, är en stor 

faktor om det går bra i företaget eller inte. Cheferna kan inte stå och peka med hela 

handen och inte lyssna på sina medarbetare. Eriksson pratar om att en chef måste skapa 

en respekt av sina anställda, han menar att en chef inte kan lura sina anställda utan 

måste skapa en bra arbetsmiljö i företaget. Det måste vara bra relationer mellan de 

anställda och cheferna i företaget. Eriksson pratade mycket under intervjun om att det är 

viktigt att skapa en bra arbetsmiljö i företaget. Han menar att motivation skapas med 

hjälp av moroten och inte piskan. Alexandersson är nöjd med hur organisationen 

behandlar honom och känner att han kan utvecklas. Han får till exempel mycket 

feedback och erbjuds vidareutbildningar om det behövs.  

Vi anser precis som De Board (1985) att feedback och rådgivning är en nyckel för att de 

anställda ska utvecklas till bättre arbetare och individer. Feedback och rådgivning 

skapar en relation mellan de anställda och chefen. En personlig kontakt där den 

anställde känner sig trygg med sin chef är viktigt för båda parterna. De kan föra en 
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dialog och kan på ett snabbt sätt lösa problem. Den anställde vågar göra fel, vilket leder 

till mer ansvarstagande och kreativitet. Om den anställde får feedback utvecklas han och 

med kunskap om sitt arbete producerar han mer. Vi menar att genom feedback och 

rådgivning vet den anställde när han gör fel och när han gör något bra. Detta skapar en 

trivsel på arbetsplatsen och genom en öppen dialog mellan den anställde och chefen 

kommer den anställde våga ta upp problem och frågor. Finns det ingen dialog mellan 

chefen och den anställde skapas en arbetsplats där chefen pekar med hela handen. Den 

anställde kommer i ett sådant fall invänta tillrättavisning och inte ta egna initiativ. 

Individerna på denna arbetsplats kommer inte utvecklas.  

Hackman och Oldham (1976) tar i sin teori upp att det finns olika typer av människor 

och att de motiveras av olika faktorer, kunskap inom yrket är ett måste för att kunna 

motivera en anställd. Hög variation inom arbetet motiverar vissa människor, andra 

kräver feedback och utvecklingsmöjligheter och det finns de som motiveras av ansvar 

och tycker att arbetet de utför ska vara meningsfullt. Efter våra intervjuer på företagen, 

ser vi att de anställda är olika till personligheter precis som Hackman och Oldham 

säger. På företag A har de ett belöningssystem som är anpassat till varje individ. Företag 

B har ett system där de anställda och cheferna kommer fram till hur stor del av deras lön 

som kommer bestå av provision. Detta för att vissa föredrar säkerheten med en stor del 

grundlön medan andra föredrar att jaga pengar genom större andel provision.  

Företag A och B använder sig mycket av feedback till sina anställda och att de på något 

sätt har en utvecklingsplan för sina anställda där de får kunskaper för att förbättra sina 

arbetsprestationer. En iakttagelse från enkätundersökningen stärker det som Hackman 

och Oldham (1976) säger om att människor är olika och motiveras av olika faktorer. 

Detta tydliggör det som nämndes tidigare om att en individs livssituation påverkar vad 

de motiveras av. Flera vi intervjuade pratade om att en individ med familj och 

bostadslån inte kan arbeta med endast provision. De eftersträvar en trygghet i sin 

ekonomi, därför behöver de en större del fast lön. Vi menar därför att en person med 

familj och bostadslån motiveras av tryggheten medan en person som endast behöver 

tänka på sig själv motiveras mer av provisionen och pengarna i sig. Företag A och B har 

täckt alla av de tre personlighetsdrag som en människa motiveras av, som Hackman och 

Oldham (1976) hävdar. Dessa tre är: kunskap om arbetet, utvecklingsmöjligheter och att 

den anställde anser sig göra ett meningsfullt arbete. Kurser och utbildningar har båda 

företagen, de har obligatoriska utbildningar som alla måste genomföra, men även 



55 

 

utbildningar som är frivilliga. Känner en anställd att han vill gå en utbildning för att öka 

sin kompetens, finns inga hinder för det. Detta täcker till viss del 

utvecklingsmöjligheterna som en anställd eftersträvar. Det finns också tydliga 

karriärstegar i företagen. Hackman och Oldham (1976) menar att ett bra sammanhang i 

arbetet motiverar den individ med personlighetsdrag som motiveras av ett meningsfullt 

arbete. En sådan anställd måste känna att han gör nytta för att kunna motiveras. Vi anser 

att om en individ kan påverka organisationen och har en bra kommunikation till sina 

chefer uppfylls detta krav. Eftersom bägge företagen vi undersökt lägger stor vikt i 

dialoger mellan anställda och chefer täcker de dessa krav. Vi tror också att välgörenhet 

kan spela en avgörande roll som motivationsfaktor hos många anställda. Till exempel 

skänker företag B cirka 150 000 kr om året till välgörenhet. En anställd på företag B kan 

anse detta vara meningsfullt och motiveras av detta. Danielsson håller välgörenhet 

väldigt högt, han har en egen stiftelse där de varje år väljer ut sex ungdomar från 

förorten som de sponsrar. Vi tror att den välgörenhet som företag B håller på med kan 

vara en motivationsfaktor hos många på företaget.  

Enligt Eckert (2013) är något av det viktigaste en chef kan göra är att säga tack till sina 

medarbetare. Genom att avvara tid varje vecka för att uppmärksamma ett bra arbete kan 

motivationen hos de anställda öka. Carlsson berättade att det är roligt att få den typen av 

belöningar, men det är många som är dåliga på ge sådana belöningar. Han tycker att han 

har blivit bättre själv på att uppmärksamma de bra prestationer som hans anställda gör. 

Carlsson försöker också göra det personligen för att få en starkare effekt. Alexandersson 

håller med och sa att ett tack för en utförd prestation kan vara mer än tillräckligt som 

belöning. Vi menar att användandet av tack, är något av det bästa ett företag kan göra 

för att visa uppskattning gentemot de anställda. Eckert (2013) tar det så långt att han 

säger att thank you är de två viktigaste orden, vilket vi håller med om. Ett personligt och 

riktat tack är en acceptabel belöning precis som Alexandersson nämner, ett tack kostar 

inget för företaget. Det enda är att chefen måste avvara lite tid till att uppmärksamma 

prestationerna och förmedla sin uppskattning till de anställda. Vi tycker att chefer borde 

avvara tid varje vecka för att uppmärksamma prestationer och personligen tacka den 

eller de som arbetat bra under veckan. Vi anser att om ett tack ska fungera som en 

belöning måste tacket vara personligt och helst komma från en chef. Sker det via mail, 

telefon, standardiserat dokument eller liknande tycker vi att det inte ses som en belöning 

eller att belöningen får mindre effekt. Enkätundersökningen visar att beröm från chefen, 
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som vi anser kan jämföras med ett tack, är mycket uppskattat som motivationsfaktor. Vi 

tror, precis som Carlsson, att många chefer är för dåliga på att visa uppskattning och 

säga tack till sina anställda på ett personligt sätt. Som vi skriver tidigare anser vi inte att 

en belöning som ges via mail eller liknande har någon större effekt, om någon alls. 

Fokus av cheferna bör läggas på att förmedla tacket på rätt sätt. 

Enligt Steel och MacDonell (2012) är de monetära belöningssystemen vanligast, men de 

har inte samma motivationsförmåga som de icke monetära belöningarna. Det empiriska 

materialet överensstämmer inte helt med det som Steel och MacDonell skriver. I de 

intervjuer vi har haft har det diskuterats monetära och icke monetära belöningar. Det har 

inte framgått någon distinkt skillnad i vad som motiverar bäst, enkätens resultat stärker 

det spridda resultatet från intervjuerna. Resultatet visar att de fem motivationsfaktorer 

som har fått det högsta medelvärdet är två monetära och tre är icke-monetära.  

Steel och MacDonell (2012) anser att det är viktigt att medarbetarna vet hur företagets 

belöningssystem fungerar. Båda företagens chefer har varit tydliga med att de förmedlar 

den information som behövs om företagens belöningssystem och mål. På företag B 

ansåg Danielsson att det var av väsentlig betydelse att en anställd vet vad han har för 

belöningssystem samt vad företaget kräver i form av prestation. Vi anser att det är av 

stor vikt att den anställde är införstådd med vad företaget vill att den anställde ska 

prestera för att belönas. Vet inte den anställde hur belöningssystemet fungerar kommer 

syftet och effekten av belöningssystemet försvinna. Belöningssystem finns för att 

motivera, vet inte den anställde hur det fungerar kommer de inte motiveras av de tänkta 

belöningarna.  

Olve och Samuelsson (2008) skriver att standardiserade belöningssystem kan framkalla 

negativa konsekvenser. Detta på grund av att belöningssystemet inte tar hänsyn till den 

enskilda individen. Studien visar att företagen till större del undviker standardiserade 

belöningar. Företag A använder inte alls standardiserade belöningssystem och företag B 

har främst skräddarsydda belöningar, de anställda för en dialog med sin chef och 

bestämmer därifrån hur stor del fast och rörlig lön de kommer få. De har dock 

standardiserade belöningar i form av olika säljtävlingar och dylikt. Eftersom det är en 

liten del av belöningssystemet anser vi att det inte har någon negativ effekt. 

Boëthius och Ehdin (1994) skriver om inre och yttre motivation där den inre handlar om 

att cheferna ska skapa ett intresse hos den anställde genom att bland annat utbilda dem 
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för att bli bättre medarbetare. De skriver även om yttre motivation som kan ges genom 

exempelvis tävlingar. Yttre motivation är något som förekommer på bägge företagen. 

Både företag A och B har utbildningar till sina anställda för att öka deras kunskap och 

intresse för arbetet. På företag B försöker de skapa en långsiktig lojalitet gentemot 

företaget genom olika evenemang. Eriksson berättade om att alla på kontoret gick på 

middag tillsammans och att det blev en väldigt lyckad kväll. De anställda pratade om 

det länge och middagen strärkte gruppens sammanhållning. Eriksson menar att 500 

kronor istället för en middag snabbt blir bortglömt. Vi tycker att en middag med 

gruppen skapar en långsiktig sammanhållning i gruppen. Vi anser att denna sorts 

belöning skapar en glädje och lojalitet hos de anställda som företaget i längden tjänar 

på. Vidare använder de sig av yttre motivation genom att locka med belöningar i form 

av tävlingspriser, lön och bonus för att nämna några. Vi menar precis som Boëthius och 

Ehdin (1994) att det är chefens uppgift och roll att hjälpa den anställde att finna sin inre 

motivation. Först när chefen gjort det kan den anställde känna arbetsglädjen och finner 

sitt arbete meningsfullt. Vi anser att genom bland annat utvecklingsmöjligheter och 

utbildningar kan chefen snabbare få en anställd att finna sin inre motivation. Yttre 

motivation får de anställda genom att företagen lockar med belöningar såsom lön, bonus 

och tävlingar. Dessa skapar inte inre motivation, men fungerar att locka till 

arbetsprestation på kortare sikt. Vi anser att det är ett måste med yttre motivation i form 

av belöningar för att skapa motivation på arbetsplatsen. Ett belöningssystem enbart 

uppbyggt av yttre motivationsfaktorer kommer inte att lyckas i längden.  

Herzberg (1987) använder sig av en metafor som handlar om att den anställde laddar sitt 

batteri med motivation. Effektiviteten ökar endast om företaget lyckas installera en egen 

generator på den anställde. För att få den anställde motiverad på lång sikt måste han 

vilja utföra sitt arbete. Vi anser att det i grund och botten måste finnas en inre vilja hos 

individen att utföra sitt arbete. Vill inte den anställde arbeta, finns det inte heller någon 

motivation till det.  

Enligt Scofidio (2010) är det viktigt att cheferna försöker ge sina säljare en viss frihet 

till att utföra sitt arbete. Gunnarson från företag B sa att frihet i arbetslivet är underbart 

som säljare. Detta framkom i enkätundersökningen att frihet i arbetslivet rankas högt på 

listan av motiverande faktorer. De har även olika yttre motivationer, företag B har ofta 

tävlingar där den som säljer mest får en extra belöning. Företag A ger sina säljare 

chansen att ta ledigt genom att jobba hårdare eller längre de andra dagarna. Vi håller 
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med om det och anser att företag kan motivera sina anställda genom frihet i arbetet. 

Flextider där de anställda har mer indlytande över sina arbetstider anser vi vara 

motiverande. De anställda kan givetvis inte vara helt fria i sina arbetstider, men att det 

finns möjligheter till att kunna påverka sina arbetstider påverkar de anställda positivt.  

Enligt Davids (2007) är det viktigt att de anställda inte får ett ultimatum, det kan få en 

negativ påverkan för att den anställde känner ett tvång vilket minskar den inre 

motivationen. Eriksson pratade under intervjun om att en chef inte kan använda sig av 

piskan, det fungerar inte. Piskan är en metafor för ett hot eller tvång vilket jämförs med 

Davids (2007) beskrivning av ultimatum. Olve och Samuelsson (2008) skriver att det är 

viktigt att ett belöningssystem inte är kontrollerande, utan att det ska vara 

uppmuntrande. Vi anser att ett belöningssystem inte bör vara kontrollerande eller att det 

ställer ultimatum på de anställda. Vi menar att ett belöningssystem som har dessa 

egenskaper genererar negativa effekter på företagets anställda. Genom att istället forma 

belöningssystemet så det uppmuntrar de anställda kommer de motiveras av det. 

Danielsson säger att de anställda får ett tydligt mål för dagen att arbeta mot och nås 

detta mål får de anställda belöningar för det. 

På företag B har de anställda chans att belönas med olika statussymboler. En anställd 

kan belönas med månadens säljare, de kan få en bättre plats på kontoret eller dylikt. 

Adams (1965) nämner i sin teori att statussymboler anses som en rättvis belöning och 

att det inte måste vara av monetär karaktär. Vi anser att utmärkelser som månadens 

anställde är uppmuntrande och motiverande. Genom denna belöning kommer företaget 

skapa dels inre motivation hos den enskilde individen, men även något som andra kan 

eftersträva. Detta skapar en bild av hur företaget vill att de anställda ska arbeta och 

prestera, månadens säljare blir som en förebild till sina medarbetare. Vi tycker att detta 

är ett väldigt bra sätt att förmedla hur en anställd ska vara. Månadens säljare anser vi 

vara en belöning i sig, men det bidrar även till ökad motivation bland företagets övriga 

anställda. De kommer vilja uppnå denna belöning, den medför prestige och övriga 

anställda ser upp till denna individ.  

5.2 Mätbarhet, rättvisa och förväntningar 
Olve och Samuelsson (2008) skriver att en av belöningssystemets viktigaste funktioner 

är att identifiera företagets önskade resultat för att sedan koppla det till chefens och 

medarbetarnas belöningar. Bägge företagen har de finansiella belöningarna kopplade till 



59 

 

företagets önskade mål. Både Carlsson och Danielsson anser att de förmedlar företagens 

mål och önskade resultat till sina anställda. Som Danielsson nämner är det väsentligt för 

företaget att de anställda vet vad företaget har för mål och vad som krävs av dem.  

Finansiella mått som grund i belöningssystem har enligt Olve och Samuelsson (2008) 

fått kritik. Kritiken riktas mot att finansiella belöningar leder till kortsiktig planering 

vilket kan skada företaget på lång sikt. Företag B använder sig av dagliga resultatmått, 

de planerar även veckovis, månadsvis, kvartalsvis samt årsvis. De anställda får 

information om alla mål och resultat som företaget strävar efter, men de lägger stort 

fokus på organisationens dags- samt veckomål. Danielsson hävdar att det är svårt att få 

en säljare att tänka sex månader framåt i tiden. Han menar att de får all information om 

de mål företaget har, men att de inte kan ta åt sig den på samma sätt som de i till 

exempel ledningen. 

De vi intervjuade var eniga om att en belöning eller bonus måste vara rättvis. Om den 

inte är rättvis eller kan mätas på ett rimligt sätt skapar det en negativ arbetsplats. 

Erikssons exempel från sin tidigare arbetsplats där bonussystemet inte fungerade där 

personer som inte presterade fick lika mycket belöningar som de anställda som 

presterade. Detta bonussystem skapade osämja och motivationen i organisationen 

minskade, belöningarna fick en motsatt effekt och de fick sluta med bonussystemet. Ett 

bonus- eller belöningssystem där det är svårt att mäta de anställdas prestationer är 

komplicerat att handskas med, vilket samtliga intervjuade höll med om.  

Adams Equity theory grundas på att den anställde vill få tillbaka lika mycket som de ger 

i sitt arbete. Den anställde kommer kräva högre kompensation om han presterar bättre 

än vad ersättningen visar. Det behöver inte vara en monetär kompensation, det kan vara 

att den anställde får en högre status eller mer ansvar, detta använder sig företag B av. 

Danielsson pratar om att den anställde kan belönas med en statussymbol som var deras 

plats på kontoret är.  

Enligt Hedegaard Hein (2012) går Vrooms förväntansteorin ut på att den anställde 

förväntar sig en belöning som är kopplat till det arbetet som han utfört. Den enskilda 

individen motiveras att arbeta den mängd som han kommer få igen för arbetet. Samtliga 

intervjuade pratar som sagt om att en prestation som belönas måste vara mätbar och 

rättvis. Detta överrensstämmer med Adams och Vrooms teorier där individen förväntar 

sig att få tillbaka lika mycket som han arbetar, samt att det ska vara rättvist. Vi anser att 
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det är dessa två teorier som främst speglar det empiriska data vi samlat in genom våra 

intervjuer. Alla intervjuade tyckte att det måste vara rättvist samt att de förväntar sig att 

få belöningar och kompensation för sina insatser. Alexandersson sa i intervjun att om en 

individ offrar frihet ska han få frihet i sitt arbete, han menar att det är ömsesidigt. 

Danielsson pratar också om det och han förklarar att grunden i företaget är att den 

anställde påverkar det han tjänar, vilket även gäller honom som chef. Prestationen har 

en direkt koppling till de belöningar som de anställda kommer erhålla. Eriksson berättar 

att han offrar mycket av sin fritid för sitt arbete, men han anser att detta acceptabelt om 

han ersätts för den fritid han måste offra för sitt arbete. Han menar att förväntningen för 

offrad privattid är att företaget ska kompensera honom för det. Carlsson, chef på företag 

A, lägger stor vikt i att när en ekonomisk belöning i företaget ska delas ut är de 

noggranna med att den grundas i mätbara prestationer. Det måste alltså vara rättvist och 

mätbart när de får en belöning. Får en individ en belöning på direkt mätbara prestationer 

minskar chansen att någon ifrågasätter detta. Ett belöningssystem med främst 

ekonomiska belöningar som inte grundar sig i mätbara prestationer är svårt att använda 

sig av.  

Studien visar att rättvisa är av väsentlig betydelse för de anställda inom företagen. Detta 

på grund av att det vid orättvisa kan skapa negativ stämning på arbetsplatsen. Erikssons 

erfarenheter från en av sina tidigare arbetsplatser är bara ett exempel på konsekvenserna 

för ett icke fungerande belöningssystem. Vi anser att rättvisa belöningar är ett måste på 

en arbetsplats och har företagen inte det kommer de inte kunna skapa en kreativ och 

effektiv miljö att arbeta i. Genom rättvisa på arbetsplatsen minimeras konflikter och 

andra negativa effekter av orättvisa. Vi lever i ett demokratiskt land där mycket i 

samhället är rättvist, detta måste även finnas inom företagsvärlden. Anledningen till att 

vi anser att rättvisa är en av de avgörande faktorerna för ett fungerande belöningssystem 

är för att om belöningar delas ut orättvist kan det skapa negativ effekt. 

Belöningssystemets syfte försvinner i sådana fall helt, de anställda kommer inte vilja 

prestera. Det kan till och med gå så långt att de anställda motarbetar företaget och 

skapar en negativ miljö, precis som Adams (1965) tar upp i sin Equity theory.  

Studien visar att Equity theory och förväntningar som Vroom diskuterar på många sätt 

är sammankopplade. För att kunna skapa rättvisa inom företaget visar studien att ett 

utformat belöningssystem med tydliga kriterier är ett måste. Belöningarnas kriterier bör, 

enligt oss, vara mätbara för att de inte ska kunna diskuteras om ett kriterium är uppfyllt 
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eller inte. Är kriterierna tydliga och belöningssystemet rättvist, skapar det förväntningar 

hos individerna i företaget. Den förväntningen som skapas är att om kriterierna för en 

belöning är uppfyllt ska belöningen erhållas. Är ett kriterium oklart kan förväntningar 

skapas utan grund. Vi tror i sådana fall att det finns en risk att företaget och den 

anställde inte delar samma syn av belöningens kriterier. Den anställde kan förvänta sig 

en belöning medan företaget anser att kriterierna inte är uppfyllda. I det fallet känner sig 

den individen orättvist behandlad vilket skapar negativitet och osämja på arbetsplatsen.  

Finns inte rättvisa i organisationen visar studien att de anställdas motivation försvinner. 

Utan rättvisa blir de anställdas förväntningar att prestation inte är direkt kopplat till 

belöningar. Belöningar kan delas ut utan någon direkt grund till varför den delas ut 

samtidigt som belöningar även kan utebli helt.   

Studien visar att individen motiveras och arbetar utifrån vad han förväntar sig att få 

tillbaka. Om den anställde inte vet varför han får en belöning eller varför en belöning 

uteblir, kommer han inte motiveras och prestationsnivån minskar. Om 

belöningssystemet skapar orättvisa inom företaget kommer det inte spela någon vad 

företaget försöker locka med för belöningar. Utan rättvisa försvinner hela 

belöningssystemets syfte. Arbetsprestationen, effektiviten samt trivseln kommer att 

minska i organisationen. 

5.3 Påverkan av det runt omkring dig 
Något som kom fram under intervjuerna var att en bra arbetsmiljö var ett viktigt 

kriterium för att trivas med sitt arbete, men att det inte nödvändigtvis var motiverande i 

sig. Enligt Herzbergs (1987) och hans tvåfaktorsteori är det tvärt om. Enligt hans teori 

är det de inre motivationsfaktorerna som exempelvis arbetsmiljö och trivsel som 

motiverar medan att få lön endast är ett grundläggande krav för att arbeta. 

Respondenterna från enkätundersökningen håller dock med Herzberg där medarbetarna 

har rankat en bra arbetsmiljö högt.  

Alla intervjuade berättade att de tyckte att det var viktigt med en bra arbetsmiljö och 

goda arbetskamrater för att trivas på arbetsplatsen. Vi tycker det är viktigt att de 

anställda har bra relationer till varandra samt att det finns en team-känsla på 

arbetsplatsen. Vi anser också att det är av väsentlig betydelse att gruppen stöttar och 

hjälper varandra de dagar som det går trögt på företaget. Detta inkluderar även de chefer 

som arbetar på företagen. I företag B sätter säljchefen ett mål för antal sälj under dagen. 
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Detta mål sätter de genom att känna efter hur stämningen är hos de anställda och 

anpassar sig efter deras humör.  

5.4 Att utforma ett belöningssystem 
När belöningssystem ska utformas är det viktigt att cheferna har kunskap om sina 

anställda för att veta vad som motiverar dem bäst. I företag A har säljarna olika 

belöningssystem som är anpassat specifikt för dem. I företag B kan säljarna själva 

bestämma hur mycket av lönen som ska vara fast och hur mycket som ska vara rörlig. 

De anställda kan vara på olika steg i behovshierarkin och väljer annorlunda 

kompensation i enlighet med den enligt Maslow med flera (1987). Vissa har ett behov 

av trygghet och har därför högre fast lön, detta för att de har en familj eller liknande. 

Andra har ett behov av självhävdelse och vill bevisa att de kan prestera bra och väljer 

därför högre del provision. 

När det gäller bonusar håller alla med om att de ska vara rättvisa. Den ska vara baserad 

på en mätbar prestation för att undvika missförstånd. Enligt Adams Equity theory vill de 

anställda ha tillbaka lika mycket som de ger för att undvika att de ska känna sig orättvist 

behandlade. Enligt Vrooms förväntansteori motiveras den anställde att arbeta den 

mängd som han kommer få igen. Om de måste ta med jobbet hem kommer de förvänta 

sig att få någon kompensation för det. Blir de inte kompenserade kommer de anställda 

bli missnöjda och frustrerade. Eriksson berättade att han skulle bli förbannad om han 

var tvungen att offra privattid för arbetet utan att bli kompenserad för det. Studien visar 

att bägge företagen har lyckats bra med att motivera sina säljare med deras 

belöningssystem. Likheterna vi fann mellan företagen var att de har anpassat sig efter 

säljarnas personligheter och behov vilket leder till ett effektivare system. På företag A 

uppskattar de anställda chansen att få ledigt vissa dagar och på företag B fick olika 

tävlingar verkligen igång säljarna. 

5.5 Chefer och de anställdas resultat 

De största skillnaderna mellan vad de anställda motiveras av och vad cheferna tror att 

de anställda motiveras av, är att Carlsson och Danielsson tror att de anställda motiveras 

mer på de flesta frågorna. Detta tror vi har att göra med att människor är olika och 

motiveras på olika sätt. Davids (2007) skriver om att ett belöningssystem inte ska 

formas på antaganden av vad de anställda motiveras av. De som skapar 

belöningssystemet ska genom intervjuer och dialoger ta reda på vad de anställda 
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motiveras av. En belöning måste vara eftertraktad av de anställda för att den ska 

motivera. Davids (2007) skriver också att belöningssystemets motivation avtar allt 

eftersom och individerna blir mindre och mindre tillfredsställda. Vi anser därför att 

belöningssystemen som företagen använder sig av ska uppdateras och ändras 

kontinuerligt. Företagen måste hela tiden hitta nya belöningar som motiverar de 

anställda.  

En öppen dialog mellan de anställda och chefer underlättar i skapandet av ett 

belöningssystem. Vi anser att chefen vid en öppen dialog med de anställda snabbt 

kommer märka om en motivationsfaktor sjunker och varför den sjunker. De anställda 

kommer också kunna påverka de nya belöningar som kommer införas vid uppdatering 

av belöningssystemet. Detta anser vi leda till engagemang hos de anställda och att rätt 

belöningar väljs. Vi menar att om en anställd kan påverka belöningssystemet kommer 

han prestera bättre och motiveras till att arbeta i företagets riktning.  

Att de anställda värderade vissa motivationsfaktorer lägre än cheferna anser vi främst är 

på grund av att cheferna har en övertro på sina belöningssystem. Andra faktorer som 

påverkar är att människor är olika samt att belöningars värde minskar med tiden. Med 

det menar vi att en belönings motivation minskar för att den är återkommande vilket gör 

att de anställda räknar med att få den hela tiden. Carlsson var inne på samma spår som 

oss där han sa att människor är olika vilket kunde syns tydligt i företag A på de olika 

avdelningarnas provisionsandel. Vi anser att en öppen dialog mellan de anställda och 

chefer i företagen gör att skaparna av belöningssystemet vet vad de anställda 

eftersträvar och motiveras av. Vid skapandet av ett belöningssystem visar studien att 

effekten av belöningssystemet ligger i om det baseras på vad individerna eftersträvar. 

Företag A har helt individanpassade belöningssystem, genom detta elimineras free 

rider-problemet som Olve och Samuelsson (2008) tar upp. 

5.6 Målsättningar 
Vi anser att bägge företagen har tydliga målsättningar för att cheferna har fasta siffror 

när det gäller lönsamhet och omsättning som kontrolleras på en månadsbasis. För att nå 

en god lönsamhet och hög omsättning är det en förutsättning att produkterna säljs, vilket 

underlättas om belöningssystemen är välstrukturerat. Enligt Olve och Samuelsson 

(2008) kan företag använda sig av både finansiella och icke-finansiella mått. Genom att 

använda sig av endast finansiella mått finns det risk att företaget fokuserar på endast 
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kortsiktiga mål. Genom att också använda sig av icke-finansiella mått som exempelvis 

kvalité, hjälper det företaget att arbeta på både kort och lång sikt.  

De ekonomiska målsättningarna delar cheferna med sig till sina anställda för att de ska 

kunna veta hur det går för företaget. De får olika mycket information beroende på 

vilken position de har i företaget. För att få de anställda att arbeta mot företagets 

ekonomiska målsättningar erbjuds de anställda på företag B provisionslön och 

emellanåt har de säljtävlingar. Provision och tävlingar ökar antalet sälj som direkt är 

kopplat till företagets omsättning och kan påverka resultatet. Vissa av tävlingarna 

erbjuder lite exklusivare priser, men storleken på priset är inte det viktigaste, det är 

själva tävlingen som väcker strävandet att vinna. På företag A har de också 

provisionsbaserad lön, men inte tävlingar för att deras produkter är större och dyrare. 

Istället får säljarna ta del av till exempel vinsten eller omsättningen på det de själva 

säljer. Genom att sälja fler produkter får de en högre bonus.  

Vi anser att provisionen som företagen använder är bra. Detta håller upp antalet sälj på 

grund av att de anställdas lön blir lägre om de anstränger sig mindre. Det som är bra 

med dessa tävlingar är att det ger säljarna ny kraft att arbeta hårdare och får dem att 

vakna på nytt igen. Sedan allt eftersom som motivationen sjunker igen kommer en ny 

tävling som ger ny kraft igen. Detta är en balansgång som cheferna måste hålla koll på 

genom att känna sina anställda och uppfatta deras humör. 

När det gäller icke-finansiella mått som exempelvis utveckling, erbjuder bägge 

företagen utbildningar och kurser inom olika områden. På företag B måste säljarna gå 

igenom en mängd utbildningar för att bli godkända säljare. De har även en 

kvalitetsutbildning som de går kontinuerligt. Allt detta görs för att nå företagens 

målsättningar vad det gäller marknaden. Företag A strävar efter att vara 

marknadsledande vilket de har varit 15 år i rad. Detta känner vi är ett klart bevis på att 

det sätt som de anställda blir belönade på fungerar. Företag B har som mål att det ska 

vara kvalité i säljtekniken hos de anställda och att sälja så mycket som möjligt. Detta 

lyckas de med genom alla utbildningar som sker kontinuerligt och med alla olika sorters 

tävlingar. 

Enligt Jäghult (2005) är de anställda den viktigaste resursen i företaget. Därför är det 

viktigt att belöningarna anpassas efter individen. Olve och Samuelsson (2008) skriver 

att syftet med ett belöningssystem är att få ut den största möjliga potential av de 
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anställda och skapa målkongruens, vilket innebär att de anställdas målsättningar ska 

sammafalla med företagets. Detta är något vi tycker företagen har lyckats med. De har 

lyckats få företagets ekonomiska målsättningar att allt mer sammanfalla med de 

anställdas mål. I företag A får de ta del av exempelvis omsättningen vilket gör att de vill 

sälja mer för att sedan få mer. I företag B hålls motivationen att sälja mycket igång hela 

tiden med alla tävlingar.  
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6. SLUTSATS 

I detta avslutande avsnitt presenteras de slutsatser vi har kommit fram till. Inledningsvis 

kommer en bredare diskussion som sedan mynnar ut i resultatet av studiens 

problemformulering för att till sist avsluta kapitlet med våra rekommendationer till 

företagen samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Diskussion 
Ger de monetära och icke-monetära belöningarna verkligen de effekter som eftersträvas 

av belöningssystemet? Finns det någon belöning som är bättre än den andra? Eller ska 

det vara en kombination av flera belöningar för att det ska ge effekt? Blir en anställd 

motiverad att genomföra en prestationshöjning oavsett belönings form och värde? 

Vi anser att företagens absolut viktigaste konkurrensfördel är personalen och de 

individer som arbetar inom organisationerna. Det gäller att utnyttja den konkurrenskraft 

för att uppnå maximala produktivitets- och effektivitetsnivåer. För att försöka uppnå en 

maximal prestationsnivå hos de anställda inom företaget använder sig företag av system 

för att belöna de anställda och motivera dem till att utvecklas. Studien visar att bägge 

företagen använder sig av belöningssystem och att det är en del av deras 

organisationskultur. Hur belöningssystemet är utformade och på vilka grunder det 

belönar skiljer sig mellan företagen. Beroende på hur utformningen av 

belöningssystemet ser ut anser vi att det kommer förstärka eller motarbeta företagens 

kärnprocesser. 

Hur bör då belöningssystemen utformas för att det ska stärka företagen? Vi menar att 

företagen ska utgå från sina målsättningar när de utformar ett belöningssystem. Det är 

viktigt att de anställda motiveras och uppmuntras att arbeta för att företaget ska klara de 

målsättningar som finns. Vi anser att prestationer som tar företaget närmare 

målsättningarna är de som bör belönas. Målkongruens inom företaget är en viktig del 

för att få en fungerande organisation. Är belöningssystemet utformat utifrån företagets 

målsättningar är möjligheten till målkongruens högre inom organisationen.  

Studien visar att det är viktigt att ett belöningssystem är rättvist, det får inte finnas 

någon orättvisa vid belöningar. Det skapar osämja och dålig stämning på en arbetsplats. 

För att skapa ett belöningssystem som är rättvist, anser vi att ett belöningssystem måste 

vara tydligt både i utformning men även i kommunikationen omkring det. Det bör inte 

finnas oklarheter kring vad som ska belönas och vilken typ av belöning som ska utdelas. 
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När systemet för belöningar är tydligt och klart skapas förväntningar hos de anställda. 

Har de uppfyllt kraven, förväntar de sig att bli belönade. Missar företaget att belöna en 

anställd som förväntar sig belöning skapas även här en negativ effekt och dålig 

stämning på arbetsplatsen. För att företagen ska ha en hög grad av rättvisa inom 

belöningssystemet och infria de förväntningar som de anställda har, är det viktigt att det 

finns tydliga och mätbara kriterier för vad som ska belönas. Vi anser att prestationer 

som utgör grunden för en belöning ska vara direkt mätbar och tydlig. Det är en 

grundpelare i ett rättvist, effektitvt, långsiktigt och fungerande belöningssystem.  

För att uppnå en hög effekt av ett belöningssystem menar vi att skaparen av 

belöningssystemet eller chefen för organisationen borde känna sina anställda. Det 

underlättar att veta vilken livssituation de anställda befinner sig i, vilka intressen de har 

och vad som motiverar dem. Genom till exempel personliga dialoger och 

utvecklingssamtal kan chefen erhålla information som underlättar vid utformningen av 

belöningssystemet. Något som vi anser verkligen har en stor påverkan på de anställdas 

motivation och prestationsnivå är användandet av individanpassade belöningssystem. 

Genom att diskutera fram ett belöningssystem med den enskilda individen kan företaget 

verkligen motivera den anställde. Vi tycker att standardiserade belöningssystem inte är 

lika effektiva som de individanpassade. Alla människor är olika, befinner sig i olika 

livssituationer och motiveras av olika faktorer. Med individanpassade belöningssystem 

kan företaget anpassa systemet efter vad individen eftersträvar och behöver. Genom 

individanpassade belöningssystem är det även lättare att rekrytera kompetent personal 

samt behålla nyckelpersoner inom organisationen. Yrkesstolthet och arbetsglädje är 

viktigt att skapa och bibehålla för företagen. Utöver detta är det viktigt att 

belöningssystemet förnyas och uppdateras utifrån verksamheten och i takt med att 

samhället förändras. Både företaget och de anställda måste känna att de tjänar på 

belöningssystemet för att det ska fungera på lång sikt. Det måste även finnas ett 

förtroende och en öppen dialog mellan chefer och anställda. 

6.2 Slutsatser  

 De två företag som vi arbetat med har båda individanpassade belöningssystem 

som verkligen motiverar säljarna. Det är uppskattat av säljarna att företagen inte 

använder sig av standardiserade belöningssystem.  
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 Båda företagen har tydliga målsättningar och har utgått från dessa vid skapandet 

av sina belöningssystem. Säljarna känner till de målsättningar som de kan 

påverka och belönas om de presterar mot dessa målsättningar.  

 Enkätundersökningens resultat skiljer sig mellan vad cheferna i våra 

undersökningsföretag tror att de säljarna motiveras av. Den visar även vilka 

belöningar som i själva verket skulle öka deras arbetsinsats. Cheferna har i 

dagsläget en övertro när det gäller monetära belöningar som motivationsfaktor. 

6.3 Rekommendationer till företagen 

Vi föreslår att båda företagen fortsätter med de individanpassade belöningssystemen 

eftersom dessa verkligen är uppskattade bland de anställda. Chefen måste känna sina 

anställda och ha en kommunikation med dem för att belöningssystemen ska fungera. Ett 

förslag till cheferna är att de borde hålla fler utvecklingssamtal där de kan lära känna 

sina anställda bättre så att gapet mellan vad de anställda motiveras av och vad chefen 

tror minskar. Skulle cheferna haft en bättre koll i dagsläget och verkligen veta om vad 

som motiverar varje anställd finns det en chans att spara in pengar genom att inte ge ut 

extra monetära belöningar till de som inte motiveras av det. Det finns de som mer skulle 

uppskatta någon form av icke-monetär belöning istället. Chefernas övertro på de 

monetära belöningarna, som framkom i enkätundersökningen, har inte den effekt som 

de trodde på samtliga anställda. Genom att diskutera belöningar på till exempel ett 

utvecklingssamtal kan chefen ta reda på mer om de anställda och deras livssituation 

samt vad de motiveras av. En dialog med de anställda bidrar också till en god stämning 

på arbetsplatsen.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att försöka att undersöka hur företag utformar 

belöningssystem utifrån en strategisk planering och hur de långsiktiga målsättningarna 

företag har kan bli nåbara med hjälp av ett korrekt utformat system. Det kan även vara 

intressant att undersöka hur belöningssystem kan skilja sig mellan företag i olika 

branscher och undersöka om individerna inom de olika branscherna motiveras av olika 

faktorer.  
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Bilagor  
Bilaga 1 – Frekvenstabeller från enkätundersökningen  

En löneökning 
 

Jobbdator 
Värde Frekvens Procent 

 
Värde Frekvens Procent 

1 2 2,8% 
 

1 5 6,9% 

2 1 1,4% 
 

2 20 27,8% 

3 13 18,1% 
 

3 23 31,9% 

4 19 26,4% 
 

4 15 20,8% 

5 17 23,6% 
 

5 6 8,3% 

6 20 27,8% 
 

6 3 4,2% 

       En Kontantbonus 
 

Beröm från Chefen 
Värde Frekvens Procent 

 
Värde Frekvens Procent 

1 0 0,0% 
 

1 0 0,0% 

2 4 5,6% 
 

2 5 6,9% 

3 12 16,7% 
 

3 8 11,1% 

4 21 29,2% 
 

4 23 31,9% 

5 18 25,0% 
 

5 17 23,6% 

6 17 23,6% 
 

6 19 26,4% 

       En Bilförmån 
 

Beröm från medarbetare 
Värde Frekvens Procent 

 
Värde Frekvens Procent 

1 11 15,3% 
 

1 1 1,4% 

2 15 20,8% 
 

2 13 18,1% 

3 21 29,2% 
 

3 12 16,7% 

4 13 18,1% 
 

4 16 22,2% 

5 10 13,9% 
 

5 19 26,4% 

6 2 2,8% 
 

6 11 15,3% 

       En Matförmån 
 

Extra semester/ledighet 
Värde Frekvens Procent 

 
Värde Frekvens Procent 

1 24 33,3% 
 

1 1 1,4% 

2 18 25,0% 
 

2 7 9,7% 

3 13 18,1% 
 

3 20 27,8% 

4 9 12,5% 
 

4 16 22,2% 

5 7 9,7% 
 

5 17 23,6% 

6 1 1,4% 
 

6 11 15,3% 
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En Jobbmobil 
 

Vidareutbildning/kurser 
Värde Frekvens Procent 

 
Värde Frekvens Procent 

1 9 12,5% 
 

1 2 2,8% 

2 20 27,8% 
 

2 17 23,6% 

3 22 30,6% 
 

3 18 25,0% 

4 12 16,7% 
 

4 22 30,6% 

5 6 8,3% 
 

5 9 12,5% 

6 3 4,2% 
 

6 4 5,6% 

       

       
En befordran 

 

Frihet i arbetslivet 
 

Värde Frekvens Procent 
 

Värde Frekvens Procent 

1 0 0,0% 
 

1 0 0,0% 

2 5 6,9% 
 

2 4 5,6% 

3 10 13,9% 
 

3 18 25,0% 

4 16 22,2% 
 

4 19 26,4% 

5 22 30,6% 
 

5 21 29,2% 

6 19 26,4% 
 

6 10 13,9% 

       
Mer ansvar  

 

En "Klapp på axeln" 
 

Värde Frekvens Procent 
 

Värde Frekvens Procent 

1 1 1,4% 
 

1 1 1,4% 

2 8 11,1% 
 

2 6 8,3% 

3 20 27,8% 
 

3 23 31,9% 

4 15 20,8% 
 

4 26 36,1% 

5 16 22,2% 
 

5 9 12,5% 

6 12 16,7% 
 

6 7 9,7% 

       Omväxlande 
arbetsuppgifter  

 

Företagsaktivitet 
(Personalfest/middag) 

 

Värde Frekvens Procent 
 

Värde Frekvens Procent 

1 1 1,4% 
 

1 9 12,5% 

2 7 9,7% 
 

2 9 12,5% 

3 16 22,2% 
 

3 8 11,1% 

4 26 36,1% 
 

4 22 30,6% 

5 13 18,1% 
 

5 15 20,8% 

6 9 12,5% 
 

6 9 12,5% 
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Större/bättre kontor 
 

Biljetter (Fotboll, bio) 
 

Värde Frekvens Procent 
 

Värde Frekvens Procent 

1 9 12,5% 
 

1 15 20,8% 

2 21 29,2% 
 

2 24 33,3% 

3 21 29,2% 
 

3 13 18,1% 

4 10 13,9% 
 

4 10 13,9% 

5 9 12,5% 
 

5 7 9,7% 

6 2 2,8% 
 

6 3 4,2% 

       En bra arbetsmiljö 
    Värde Frekvens Procent 
    1 1 1,4% 
    2 9 12,5% 
    3 12 16,7% 
    4 22 30,6% 
    5 18 25,0% 
    6 10 13,9%  
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Bilaga 2 – Medelvärden från enkätundersökningen 

 

  

 
TOTALT KÖN ÅLDER KÖN OCH ÅLDER 

Typ av belöning Medelvärde Man Kvinna 
15-
30 

 31-
45 

 46-
60 

Man  
15-30 

 Kvinna  
15-30 

Man  
31-45 

Kvinna  
31-45 

Man  
46-60 

Kvinna  
46-60 

En löneökning 4,5 4,4 4,7 4,9 4,3 3,5 4,6 5,1 4,2 4,3 3,9 3,0 

En kontantbonus 4,4 4,4 4,5 4,9 4,2 3,3 4,9 4,9 4,1 4,4 3,6 2,8 

En bilförmån 3,0 3,2 2,8 2,9 3,2 3,3 2,7 3,0 3,8 2,1 3,9 2,2 

En matförmån 2,4 2,4 2,6 2,4 2,5 2,6 2,0 2,8 2,5 2,4 3,1 1,8 

Jobbmobil 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 3,2 3,0 2,7 3,3 2,2 

Jobbdator 3,1 3,1 3,1 3,2 3,0 2,7 3,0 3,5 3,2 2,7 3,3 1,8 

"Klapp på axeln" 3,8 3,6 4,0 3,5 4,1 4,4 3,4 3,6 3,7 4,9 4,3 4,5 

Beröm från chef 4,5 4,5 4,6 4,2 5,1 4,6 4,3 4,1 4,8 5,7 4,6 4,8 

Beröm från medarbetare 4,0 3,9 4,1 3,6 4,5 4,7 3,6 3,5 4,2 5,0 4,1 5,8 

Extra semester/ledighet 4,0 3,8 4,2 3,5 4,6 4,6 3,3 3,8 4,2 5,3 4,7 5,0 

Vidareutbildning/kurser 3,4 3,4 3,4 3,2 4,2 3,1 3,1 3,2 4,2 4,1 2,9 3,5 

En befordran 4,6 4,6 4,4 4,4 5,0 4,5 4,6 4,2 5,0 5,0 4,3 4,8 

Mer ansvar 4,0 4,0 4,1 3,8 4,5 4,1 3,6 4,0 4,6 4,4 4,0 4,2 
Mer omväxlande 
arbetsuppgifter 4,0 3,9 4,1 3,7 4,4 4,5 3,6 3,7 4,1 4,9 4,4 4,5 

Större/bättre kontor 2,9 3,1 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,3 2,3 3,0 2,8 

En bra arbetsmiljö 4,1 4,0 4,2 4,1 3,9 4,3 4,0 4,1 3,8 4,1 4,3 4,2 

Frihet i arbetslivet 4,2 4,2 4,2 3,7 4,9 4,9 3,7 3,7 4,8 5,1 5,0 4,8 

Företagsaktiviteter  3,7 4,1 3,3 4,5 2,4 2,9 5,0 4,1 2,9 1,4 3,4 2,0 

Biljetter till t.ex. bio, fotboll 2,7 2,7 2,7 2,9 2,2 2,9 2,6 3,2 2,4 1,7 3,7 1,5 
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Bilaga 3 – Enkätundersökningsmall 

Belöning, belöningssystem och motivation 

Hej.  

 

Vi är tre studenter på Linnéuniversitetet i Kalmar som går på ekonomprogrammet med inriktning mot 

affärsredovisning och ekonomisk styrning. Just nu skriver vi en c-uppsats om belöningar, belöningssystem 

och motivation.  

Vi vill därför ha lite hjälp av just dig. I denna enkät har vi 19 frågor som totalt tar cirka 1-2 minuter att 

besvara. Hela din medverkan kommer att vara anonym så ingen kommer att kunna spåra dina svar.  

 

Tack på förhand! 

 

Belöning och dess effekter 

Kön * 

Man Kvinna 

Ålder * 

15-30 31-45 46-60 60- 

Av nedanstående belöningsalternativ, rangordna samtliga mellan 1 och 6 där 1 är det 
som inte skulle få dig att höja din arbetsprestation och 6 är det som skulle få dig att öka 
din arbetsprestation mest.  

En löneökning * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 

 

En kontantbonus * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 
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En bilförmån * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 

 

En matförmån * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 

 

Jobbmobil * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 

 

Jobbdator * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 

 

"Klapp på axeln" * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 

 
Beröm från chef * 
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Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 

 

Beröm från medarbetare * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 
 

Extra semester/ledighet * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 
 

Vidareutbildning/kurser * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 
 
Befordran * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 

Mer ansvar * 

Ingen 
    

Mycket 
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påverkan hög 

påverkan 

      

 
 

Mer omväxlande arbetsuppgifter * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 
 

Större/bättre kontor * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 
 

En bra arbetsmiljö * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 
 

Frihet i arbetslivet * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 

      

 
 

 
 

Företagsaktiviteter (personalfest osv) * 

Ingen 
    

Mycket 
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påverkan hög 

påverkan 

      

 
 

Biljetter till t.ex. bio, fotboll * 

Ingen 

påverkan 
    

Mycket 

hög 

påverkan 
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Bilaga 4 – Intervjuguide till cheferna 

Namn: 

______________________________________________________________________ 

Ålder: 

______________________________________________________________________ 

Företag: 

______________________________________________________________________ 

Yrke: 

______________________________________________________________________ 

År på företag: 

_____________________________________________________________________ 

År inom bransch: 

_____________________________________________________________________ 

Summa lön Fast/rörlig: 

_____________________________________________________________________ 

Utbildning: 

_____________________________________________________________________ 

Civilstånd/familj: 

____________________________________________________________________ 

Motivation 

Motivation som definition: Motivation är de faktorer som hos en individ väcker, inriktar 

samt bevarar ett visst beteende mot ett givet mål. Med andra ord vill företagen motivera 

de anställda genom att belöna det agerande och de prestationer som går i företagets 

linje och mot dess målsättningar.  

Varför arbetar du? Vad får du ut av det? 

Vilka drömmar och ambitioner har du privat och med arbetet? 

Har din karriär gett dig möjlighet att infria dina drömmar? 

När är du som lyckligast på dagen?  

Varför är du som lyckligast då?  

När trivs du som ledare? Vilka känslor får du då och varför? 

Beskriv din bästa arbetsdag någonsin! Vad var det som gjorde just den så speciell? 

Vilka känslor får du när du tänker tillbaka på den dagen? 

Beskriv din värsta arbetsdag någonsin! Vad var det som gjorde just den så 

speciell? Vilka känslor får du när du tänker tillbaka på den dagen? 
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Vad är det som driver dig i ditt arbete? 

Blandad lön med en del fast och en del rörlig. Hur ser du på det? Gillar du det? 

Hur mycket är du villig att offra av ditt privatliv för ditt arbete? (T.ex. Tid) 

Vad skulle motivera dig till att utföra en uppgift hemma? 

Vad skulle motivera dig till att utföra en uppgift på jobbet? 

Vad skulle motivera dig till att utföra en samhällsuppgift eller volontärarbete? 

Hur långt kommer ett företag med att motivera sina anställda med att ha en 

trivsam arbetsmiljö? 

 

Belöningssystem  

Ett belöningssystem är ett helt enkelt ett system som ska hjälpa företaget att få de 

anställda att bli motiverade att utför uppgifter och arbeta mot det som företaget satt 

upp som målsättningar. Belöningar kan vara av monetära och ickemonetära inslag. 

Monetära kan vara lön, förmån och bonus medan ickemonetära kan vara erkännande 

och beröm för sina chefer, befordran eller en klapp på axeln.  

Anser du att belöningssystem är en motiverande rent allmänt?  Varför/varför 

inte? 

Vad är din åsikt på ekonomiska belöningar såsom lön? 

Vad är din åsikt på icke-ekonomiska belöningar såsom beröm, erkännande och 

klapp på axeln? 

Är det någon skillnad på ekonomiska och icke-ekonomiska belöningar när det 

gäller vad som är viktigast för dig? Varför/varför inte?   

Vad har er organisation för belöningssystem idag? Tänk på att nämna alla 

monetära och ickemonetära. 

Anser du att dagens belöningssystem ni har inom företaget är motiverande?  

Varför/varför inte? 

Har du arbetat på andra företag innan som haft något bonussystem? Vad var bra 

eller dåligt med det systemet?  

Vad tycker du är en bra prestation? 

Vad är måttstocken för en bra prestation?  

Målsättningar på företaget 
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Ett företag har i regel en mängd målsättningar på både lång och kort sikt. Dessa 

målsättningar kan vara inom lite olika områden. Det vanligast är de ekonomiska 

målsättningarna men företag har även målsättningar inom personal och utveckling. Det 

kan även tänkas ha inom att ha en marknadsandel eller antal sälj?  

Vad har företaget för ekonomiska målsättningar? 

Har företaget för målsättningar inom de andra perspektiven som kan vara 

personal, utveckling, marknadsandel eller antal sälj?  

Hur förmedlar ni i ledningen målsättningarna till de anställda? 

Hur följer ni i ledningen upp målsättningarna? 

Känner du att ni i ledningen skulle kunna få era anställda att arbeta hårdare mot 

dessa målsättningar, som ni i företaget har, om de anställda skulle få någon typ av 

extra kompensation för det?  
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Bilaga 5 – Intervjuguide till de anställda 

Namn: 

______________________________________________________________________ 

Ålder: 

______________________________________________________________________ 

Företag: 

______________________________________________________________________ 

Yrke: 

______________________________________________________________________ 

År på företag: 

______________________________________________________________________ 

År inom bransch: 

______________________________________________________________________ 

Summa lön Fast/rörlig: 

______________________________________________________________________ 

Utbildning: 

______________________________________________________________________ 

Civilstånd/familj: 

______________________________________________________________________ 

Motivation 

Motivation som definition: Motivation är de faktorer som hos en individ väcker, inriktar 

samt bevarar ett visst beteende mot ett givet mål. Med andra ord vill företagen motivera 

de anställda genom att belöna det agerande och de prestationer som går i företagets 

linje och mot dess målsättningar.  

Varför arbetar du? Vad får du ut av det? 

Vilka drömmar och ambitioner har du privat och med arbetet? 

Har din karriär gett dig möjlighet att infria dina drömmar? 

När är du som lyckligast på dagen?  

Varför är du som lyckligast då?  

När trivs du som säljare? Vilka känslor får du då och varför? 

Beskriv din bästa arbetsdag någonsin! Vad var det som gjorde just den så speciell? 

Vilka känslor får du när du tänker tillbaka på den dagen? 

Beskriv din värsta arbetsdag någonsin! Vad var det som gjorde just den så 

speciell? Vilka känslor får du när du tänker tillbaka på den dagen? 



86 

 

Vad är det som driver dig i ditt arbete? 

Blandad lön med en del fast och en del rörlig. Hur ser du på det? Gillar du det? 

Hur mycket är du villig att offra av ditt privatliv för ditt arbete? (T.ex. Tid) 

Vad skulle motivera dig till att utföra en uppgift hemma? 

Vad skulle motivera dig till att utföra en uppgift på jobbet? 

Vad skulle motivera dig till att utföra en samhällsuppgift eller volontärarbete? 

Hur långt kommer ett företag med att motivera sina anställda med att ha en 

trivsam arbetsmiljö? 

Belöningssystem  

Ett belöningssystem är ett helt enkelt ett system som ska hjälpa företaget att få de 

anställda att bli motiverade att utför uppgifter och arbeta mot det som företaget satt 

upp som målsättningar. Belöningar kan vara av monetära och ickemonetära inslag. 

Monetära kan vara lön, förmån och bonus medan ickemonetära kan vara erkännande 

och beröm för sina chefer, befordran eller en klapp på axeln.  

Anser du att belöningssystem är en motiverande rent allmänt?  Varför/varför 

inte? 

Vad är din åsikt på ekonomiska belöningar såsom lön? 

Vad är din åsikt på icke-ekonomiska belöningar såsom beröm, erkännande och 

klapp på axeln? 

Är det någon skillnad på ekonomiska och icke-ekonomiska belöningar när det 

gäller vad som är viktigast för dig? Varför/varför inte?   

Vad har er organisation för belöningssystem idag? Tänk på att nämna alla 

monetära och ickemonetära. 

Anser du att dagens belöningssystem ni har inom företaget är motiverande?  

Varför/varför inte? 

Har du arbetat på andra företag innan som haft något bonussystem? Vad var bra 

eller dåligt med det systemet?  

Vad tycker du är en bra prestation? 

Vad är måttstocken för en bra prestation?  

Målsättningar på företaget 
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Ett företag har i regel en mängd målsättningar på både lång och kort sikt. Dessa 

målsättningar kan vara inom lite olika områden. Det vanligast är de ekonomiska 

målsättningarna men företag har även målsättningar inom personal och utveckling. Det 

kan även tänkas ha inom att ha en marknadsandel eller antal sälj?  

Vad har företaget för ekonomiska målsättningar? 

Har företaget för målsättningar inom de andra perspektiven som kan vara 

personal, utveckling, marknadsandel eller antal sälj?  

Hur förmedlar ledningen målsättningarna till er anställda? 

Hur följer ledningen upp målsättningarna? 

Känner du att du skulle arbeta hårdare mot dessa målsättningar som företaget har 

om du skulle få någon typ av extra kompensation för det?  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


