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Sammanfattning 

Titel: Belöningssystem – Ett verktyg för företag att motivera sina anställda 

Författare: Julia Henriksson och Madeleine Olsson 

Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Växjö 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur försäljningsenheten på TV4 tillämpar 

belöningssystem för att motivera sina anställda, samt hur de anställda motiveras av det 

befintliga belöningssystemet.  

Metod: En fallstudie har utförts på försäljningsenheten på TV4 i Växjö. 

Semistrukturerade intervjuer med försäljningschefen och två säljare från fallföretaget 

har legat till grund för empiriinsamlingen.  

Slutsats: TV4 har valt att tillämpa resultatlön som lönesättning och har alltså delat 

upp lönen i en fast del och en rörlig del. Den fasta lönedelen skapar trygghet för säljarna 

och tillsammans med den rörliga lönedelen motiveras de anställda till att utföra ett bra 

arbete. Den rörliga lönedelen är en stor motivationsfaktor då säljarna själva kan påverka 

sin lön. Prestation är direkt kopplat till belöningarna, kopplingen bidrar till att säljarna 

triggas att arbeta lite extra om de ligger på gränsen till bonus.  

Nyckelord 
Belöningssystem, motivation, motivationsteorier, bonus, icke-monetära belöningar, 

monetära belöningar, styrmedel, kommunikation  
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Abstract 
 

Title: Reward system – A tool used by companies to motivate their employees 

Authors: Julia Henriksson and Madeleine Olsson 

Institution: School of Business and Economics, Linnaeus University, Växjö 

Purpose: The purpose of this paper is to describe how the sales unit at TV4 applies 

reward system to motivate their employees, and how the employee motivates by the 

existing reward system. 

Method:  A case study was carried out on the unit of sales at TV4 in Växjö. 

Interviews with the sales manager and two employees from the company have been the 

basis of this empirical data collection. 

Conclusion: The salary at TV4 is composed of a fixed part and a variable part. The 

fixed salary component provides security for its sellers, while the variable portion 

motivates employees to do a good job. The variable part is a great motivation factor for 

sellers who can influence their own salary. Performance is directly linked to rewards, of 

which, this link encourages employees to work harder to gain bonuses. 

 

Keywords 
Reward-system, motivation, motivation theories, bonus, monetary rewards, non-

monetary rewards, management control measure, communication 
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1. Inledning 
Detta kapitel innehåller en bakgrundsbeskrivning till vårt valda ämne; belöningssystem. 

Sedan följer en problemdiskussion som leder fram till våra frågeställningar. Kapitlet 

innefattar också rapportens syfte samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrundbeskrivning 

För att motivera personal använder sig företag av olika former av belöningar 

(Samuelson, 2004). Motivation och vad som motiverar människor är ett välforskat 

område och vad som styr människor och får dem motiverade är individuellt. 

Gemensamt för de flesta är att tillgodose psykologiska och sociala behov, som kan 

uppnås genom ett roligt och stimulerande arbete. (Arvidsson, 2005) Maslow, Hertzberg 

och McClelland är tre kända forskare som var och en bidragit till forskningen inom 

motivation. Dessa tre teorier belyser olika motivationsfaktorer och olika behov som 

måste uppfyllas för att människor skall känna sig motiverade. (Kressler, 2003) 

Att motivera sin personal är ett utav huvudsyftena med belöningssystem. Andra syften 

är att styra företaget mot de uppsatta målen samt rekrytera och behålla viktig 

kärnkompetens inom organisationen. (Arvidsson, 2005) För att ett företag skall kunna 

drivas effektivt och skaffa sig en konkurrenskraftig position på marknaden kan det var 

en fördel att ha motiverad personal som strävar mot organisationens mål (Samuelson, 

2004) Det är viktigt att företaget kommunicerar belöningssystemet till sina anställda så 

att alla inom organisationen är införstådda hur systemet fungerar. Detta är en grundsten 

för att syftena med ett belöningssystem skall uppfyllas. (Smitt et. al. 2002) 

En vanlig tanke hos många när man talar om belöningssystem är att man får 

kompensation i form av pengar (Samuelson, 2004). Pengar även kallade monetära 

belöningar är inte den enda formen av belöningssystem. Befordran, utbildning och 

mervärde på arbetsplatsen är former av belöningar och kallas icke-monetära belöningar. 

(Arvidsson, 2005) 

Belöningar är vanligt förekommande i de högre leden för att motivera chefer som i sin 

tur ska motivera övriga medarbetare att göra ett bra jobb i syfte att arbeta mot 

organisationens mål. Belöningssystemet bör genomsyra hela företaget och även nå 

medarbetare på lägre nivåer inom organisationen. Det är viktigt att även på de lägre 

nivåerna i organisationen belöna medarbetare för goda arbetsinsatser och på så sätt 

skapa motivation hos personalen. (Samuelson, 2004) Motiverade och nöjda medarbetare 
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stannar kvar längre på samma arbetsplats och på så sätt behålls viktig kärnkompetens 

inom organisationen (Anthony och Govindarajan, 2007).  

1.2 Problemdiskussion 
 

“What gets measured gets done” (Simons, 1999 se Arvidsson, 2005, s.6) 

”Vad som sker i företaget beror på vilka handlingar som belönas” (Samuelson, 2004, 

s.146) 

 

Dessa uttryck av Simons och Samuelson belyser vikten av belöningssystem. Båda 

lägger tonvikt vid hur viktigt belöningar är för att styra och motivera personalen i 

riktning mot organisationens mål. Vad är det egentligen som motiverar personalen?  

Belöningssystem är viktigt för att motivera företagets viktigaste tillgång nämligen 

personalen. Motiverad personal är hörnstenen till en konkurrenskraftig position på 

marknaden. (Arvidsson, 2005) Det finns olika typer av belöningar och alla motiveras 

inte av samma saker, det gäller att företaget känner sina anställda väl när man utformar 

ett belöningssystem (Samuelson, 2004). 

Att alla är medvetna om vad de förväntas prestera för att ta del av belöningssystemet är 

ett grundkriterium. Lyckas inte ledningen kommunicera belöningssystemet till sina 

anställda fyller systemet ingen funktion. (Smitt et. al. 2002) Att arbeta mot 

organisationens mål och samtidigt ha nöjda medarbetare är en stor utmaning för företag. 

Belöningssystem fungerar både som ett styrmedel men också som ett konkurrensmedel. 

Företaget styr sina medarbetare mot önskade prestationer och attraherar samtidigt nya 

medarbetare med deras utformade belöningssystem. (Samuelson, 2004) 

Men bidrar belöningssystem enbart till positiva effekter?  Kohn (1993b) har en annan 

syn på belöningar och skriver i sin artikel att belöningar enbart bidrar till en tillfällig 

förändring av individens handlingar. Kohn (1993b) vill belysa att belöningar inte bidrar 

till en långsiktig förändring av beteende och attityd. Finns det en poäng i Kohns artikel? 

Varför använder sig då företag av belöningssystem?  

Det finns olika typer av belöningssystem att tillämpa så organisationer måste ta hänsyn 

till vad individer uppskattar när de utformar företagets belöningssystem. 
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Belöningssystemet skall vara utformat så att personalstyrkan fortsätter att arbeta på 

bästa sätt och mot gemensamma mål. (Arvidsson, 2005) Företaget kan genom 

belöningssystem styra sina medarbetare mot organisationens mål. Det är viktigt att alla 

inom organisationen är väl medvetna om de övergripande mål som företaget har, detta 

för att veta vad de förväntas prestera. (Paul & Alm, 1991) 

Genom en studie på TV4 har vi tagit reda på hur deras belöningssystem är uppbyggt och 

om personalen motiveras av det befintliga systemet. Med hjälp av teorier och en studie 

på TV4 i Växjö har vi skapats oss en förståelse för vikten av belöningssystem och hur 

TV4 tillämpar belöningssystem för att motivera sin personal. Genom vår uppsats 

kommer TV4 få insikter hur deras belöningssystem fungerar och vad personalen har för 

synpunker på det befintliga systemet. Vidare kommer studien illustrera hur ett 

belöningssystem kan vara uppbyggt för att motivera sina anställda.  

1.3 Problemformulering 

Som vi diskuterade i problemdiskussionen kommer vi med hjälp av teori och en studie 

på ett fallföretag studera belöningssystem och dess betydelse för att motivera sina 

anställda. Detta har lett oss fram till frågeställningarna:  

 Hur är TV4:as belöningssystem utformat? 

 Hur använder sig TV4 av belöningssystem för att motivera sina anställda?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur försäljningsenheten på TV4 tillämpar 

belöningssystem för att motivera sina anställda, samt hur de anställda motiveras av det 

befintliga belöningssystemet.  

1.5 Avgränsningar 

Vi har i vår rapport valt att avgränsa vår studie av belöningssystem till TV4:as 

försäljningsenhet i Växjö. Detta för att TV4:as organisation är så pass stor att det är 

kommer bli svårt med vårt tidsintervall att studera hela organisationen. Om vi avgränsar 

oss till kontoret i Växjö kommer vi få en nära kontakt med personalen och möjlighet till 

flera intervjuer.  
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2. Metod 
 Kapitel två innehåller en metoddel som bland annat beskriver och motiverar 

tillvägagångssättet för insamling av teori och empiri. Metodkapitlet behandlar även 

uppsatsens etiska överväganden samt metod- och källkritik.   

2.1 Fallstudie 

Studien utfördes på TV4:as försäljningsenhet i Växjö och därigenom lämpade sig en 

fallstudie som tillvägagångssätt. En fallstudie var ett lämpligt tillvägagångssätt då 

studien utfördes på ett företag. Vad som kännetecknar och skiljer en fallstudie från 

andra tillvägagångssätt är att forskaren vill skapa sig en mer djupgående och detaljerad 

bild av det specifika fallet. Fallstudier brukar därför inte rekommenderas när man vill 

göra en bred och mer omfattande studie. (Yin, 2006) 

Enligt Yin (2006) brukar fallstudier föredras då man i sin problemformulering har 

frågor om ”hur” eller ”varför”, vilket stämmer bra överens med våra valda 

frågeställningar. Författaren menar att man bara har kontroll till en viss grad av det 

valda fallet och man fokuserar då på aktuella händelser i ett specifikt socialt samspel. 

Således är man intresserad av respondenternas agerande i den sociala miljön. (Yin, 

2006) Detta blev aktuellt i vår uppsats då medarbetare och deras arbete på TV4 

studerades.  

Termen ”fall” är enligt Bryman & Bell (2005) förknippad med en plats eller lokal till 

exempel en arbetsplats. De betonar att man på ett intensivt stadium studerar denna plats 

eller miljö, i studien var ”fallet” TV4:as kontor i Växjö.  

En fallstudie medför att man kommer praktiken och fallet nära, den ger möjlighet till 

nya upptäckter. Med andra ord jobbar man inte enbart med att förkasta eller bekräfta en 

hypotes utan man ges möjlighet att se utanför frågeställningen. I och med detta skapas 

möjlighet för forskaren att upptäcka oväntade resultat. Med detta sagt har fallstudier 

varit underlag för insamling av empirisk data. (Yin, 2006) 

2.2 Val av fallföretag 

TV4 är en stor och välkänd organsation och intresset var att undersöka hur 

belöningssystem tillämpas i organsationen. Intervjuer genomfördes på 

försäljningsenheten i Växjö, där fokus var att ta reda på hur de använde sig av 

belöningssystem för att motivera sina anställda. Den geografiska närheten till kontoret i 
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Växjö underlättade då det var smidigt att hålla kontakt med respondenterna. I och med 

den begränsade tidsramen var ett företag på nära håll en fördel för oss då besök och 

intervjuer utfördes på deras kontor. Närheten till TV4 gjorde det möjligt att anpassa oss 

efter deras tider då de var villiga att ställa upp på intervjuer.  

2.3 Datainsamling 

Primärdata är information som forskaren samlar in själv och som inte är insamlad eller 

publicerad tidigare. (Bryman & Bell, 2005) Tillvägagångssättet i vår studie för 

insamling av primärdata var intervjuer med personal på TV4 i Växjö. Intervjuer med 

personal från olika nivåer på TV4 gav oss olika perspektiv och synpunkter kring vad 

belöningar kan bidra till och vad belöningar har för betydelse för personalens 

motivation. 

2.3.1 Val av respondenter 

För att få en initial insikt i belöningssystemet kontaktades chefen för 

försäljningsenheten i Småland och Bleking, Fredrik Sundberg. Utöver säljchefen 

kontaktades ytterligare två personer för intervju. Säljaren Katarina Juhlin kontaktades 

på egen hand medan säljaren Erik Walden rekommenderades av säljchefen Sundberg.  

2.3.2 Intervjuutformning 

I vår rapport har semistrukturerade intervjuer tillämpats. Denna intervjuform är 

uppbyggd så att forskaren har specifika teman som skall beröras under intervjun, men 

respondenten har frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Forskaren behöver inte ställa 

frågorna i samma följd som i intervjuguiden och andra frågor kan också ställas under 

intervjun. (Bryman & Bell, 2005) Denna intervjuform passade studien då vi ville ha 

svar på konkreta frågor som exempelvis belöningssystemets uppbyggnad, motivation 

samt för-och nackdelar med belöningssystemet men samtidigt lämnades plats för egna 

synpunkter och tankar. Under våra intervjutillfällen gavs möjlighet till följdfrågor, dessa 

kunde utformas utifrån respondenternas svar. Intervjufrågorna grundades utifrån 

teoriinsamlingen för att kunna besvara våra valda frågeställningar. Intervjuerna tog 

cirka 30-40 minuter och olika frågemallar användes till säljchefen respektive säljarna. 

Se bilaga 1 och 2. 

2.4 Materialinsamling 

Teoriinsamling har skett genom litteratur, artiklar, tidskrifter och internetsidor. 

Litteratur har givit oss relevant information för studiens syfte samt en bred kunskapsbas 
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av vårt valda ämne. Artiklar har använts som huvudsyfte att få en nutida insikt kring 

den senaste forskningen samt möjliggjort att fördjupning av ämnet varit möjlig.  

2.5 Kvalitetsmått  

Reliabilitet och validitet behandlar i vilken utsträckning de tillvägagångssätt man valt 

för sin studie lever upp till den kvalité som forskaren eftersträvar i sin studie (Bryman & 

Bell, 2005).  

2.5.1 Validitet   

Begreppet handlar om i vilken utsträckning man mäter det som man eftersträvar att 

mäta. Att bedöma validiteten är centralt i all vetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 

2005). Ett konkret exempel gällande validitetsbedömning är huruvida en salstentamen 

verkligen är ett bra test på vad studenten lärt sig under ett visst tidsintervall (Arvidsson 

& Rosengren, 2005). Validiteten handlar här om huruvida de tre respondenterna 

besvarar de frågor som ämnar eftersträvas.   

Öppna frågor ställdes så att respondenterna kunde, utan påverkan från oss besvara 

frågorna. Genom denna metod kunde vi utifrån respondenternas svar formulera 

följdfrågor. Med hänsyn till detta gav de semistrukturerade intervjuerna 

tillfredsställande svar för studiens syfte.  

2.5.2 Reliabilitet  

Med reliabilitet avses huruvida ett resultat från en undersökning kan upprepas, det vill 

säga hur tillförlitlig studien är (Bryman & Bell, 2005). För att uppnå hög reliabilitet 

gäller det att vara noggrann genom hela mätningsprocessen för att säkerställa att datan 

är tillförlitlig (Arvidsson & Rosengren, 2005). Vid genomförandet av en studie finns 

alltid risken att slumpmässiga eller tillfälliga friktioner äger rum som gör att mätningen 

blir otillförlitlig. Det är viktigt att tänka igenom vilka mätfel som kan uppstå då man 

genomför en studie. Mätfel som kan uppstå kan ta olika form som exempelvis; det 

objektet som mäts, felformulering av frågor, omgivningen kring och situationen för 

mätning. (Arvidsson & Rosengren, 2005)  

Genom en intervju med säljchefen Fredrik Sundberg och ytterligare två intervjuer med 

säljare på TV4 fick vi svar på våra frågor. Om vi hade intervjuat någon annan på 

TV4:as försäljningsenhet hade vi troligen fått likaratade svar då personalen är väl insatt 

i det belöningssystem om upprätthålls på TV4. Personliga preferenser har beaktas, 

exempelvis en person kan se befordran som den optimala belöningen medan nästa 
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person endast ser monetära belöningar som önskvärt. Hur TV4 valt att utforma sitt 

belöningssystem kan påverka hur olika personer uppskattar belöningssystemet. 

Försäljningsenheten består av fyra personer och tre av dessa intervjuades, förmodligen 

hade inte våra slutsatser förändrats om en fjärde respondent intervjuades.    

2.6 Etiska övervägande 

Det är viktigt att man i en undersökning tar hänsyn till undersökningspersonernas 

integritet. Det är viktigt att de personer som ställer upp på intervjuer känner sig trygga 

med att deras svar och identitet förblir anonyma om respondenten önskar detta (Bryman 

& Bell, 2005) 

Ett av de mest omtalade ämnen inom samhällsvetenskapen när det gäller etiska frågor är 

frågan som rör samtycke och godkännande till om man vill vara delaktig i en 

undersökning eller ej. Det är viktigt att personerna som ställer upp i undersökningen är 

väl medvetna om vad syftet med studien är och vad forskningen handlar om. För de 

allra flesta är privatlivet något man vill hålla för sig själv, forskning har ingen rättighet 

att överskrida denna gräns. (Bryman & Bell, 2005) Vid intervjuerna med 

respondenterna på TV4, förklarades syftet med uppsatsen väl för att de skulle få en klar 

bild vad som förväntades av dem. Om man skulle ge falska beskrivningar av 

undersökningen eller undanhålla information för att attrahera flera att ställa upp i en 

undersökning kan detta ses som bedrägeri (Bryman & Bell, 2005). Detta undveks 

genom att redan innan intervjun skicka ut ett underlag till säljchefen Sundberg som 

tydligt beskrev vad rapporten avsåg och vad intervjun skulle handla om, säljarna fick 

muntlig information om studien innan intervjuerna utfördes. Detta gav respondenterna 

möjlighet att tacka nej till intervjun om de kände att de inte ville medverka.  

2.7 Metodkritik 

Tre intervjuer utfördes, det kan tyckas vara för få intervjuer för att få ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt. Dock är så inte är fallet utan tre intervjuer räckte för oss för att få 

den information och skildring vi behövde. På försäljningsenheten i Växjö arbetar totalt 

tre stycken säljare och att intervjua majoriteten ansåg vi vara tillräckligt.  Människor har 

olika preferenser och värderingar gällande belöningar, två intervjuer gav oss en bra 

inblick av respondenternas tankar gällande belöningssystemet på TV4.  

Semistrukturerade intervjuer gav oss en öppen och flexibel dialog med respondenterna. 

Detta kan dock leda till att respondenten går in på delar som inte är relevant information 
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för vår studie. Tidsbegränsade intervjuer kan leda till att tid inte finns för att få den 

information som behövs för studien. (Bryman & Bell, 2005) Genom att förbereda oss 

och vara inlästa på teorin innan intervjun fick vi svar på de frågor som eftersträvades.   

Belöningssystem kan för vissa vara ett känsligt ämne att diskutera, detta kan leda till att 

respondenterna inte kommer med ärliga svar i intervjuerna. Det finns risk att en 

försköning av belöningssystem sker av medarbetare på de högre nivåerna för att ge en 

så positiv syn som möjligt av företaget. (Bryman & Bell, 2005) Med tanke på att tre 

intervjuer utfördes lades mycket tid ner på att formulera frågorna väl så att inte 

missförstånd under intervjun skulle uppstå. Det gäller att frågorna är enkla och klara så 

inte tolkningsfel uppstår.  

2.8 Källkritik 

Att vara källkritisk innebär att man kritiskt granskar det källmaterial som man samlat in, 

samt att man granskar trovärdigheten av de påståenden som tas upp i en källa. Det gäller 

att kritiskt granska det material som samlas in för att säkerställa att de slutsatser som 

hävdas verkligen är grundat på tillförlitliga källor. (Patel & Davidsson, 2003) Data som 

tillhandahölls genom intervjuer med medarbetare på TV4 har kritiskt granskats för att 

undvika en försköning av organisationen.   

I viss mån användes internetsidor och då främst TV4:as hemsida. Då organisationen 

själv står bakom hemsidan kan det vara så att de själva vill idealisera sin egen 

verksamhet och detta är något som fanns i åtanke genom arbetets gång.  
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3. Teori  
Kapitel tre omfattas av studiens teoretiska referensram. Teorin består av en 

motivationsdel där motivation definieras samt motivationsteorier behandlas. Sedan 

följer ett avsnitt om belöningssystem och hur detta kan tillämpas i praktiken. 

 

3.1 Motivation 

Motivation är ett begrepp som många använder sig av. Bara för att det är ett vanligt 

begrepp betyder det inte att det är lätt att definiera. Flertalet forskare är överens om att 

motivation främst kan liknas med följande handlingar: prestation, initiativkraft, arbeta i 

en bestämd riktning och uthållighet. (Arvidsson, 2005) 

Granbom (1998) beskriver motivation lite annorlunda. Han skriver att motivation alltid 

finns hos människor och tar aldrig slut. När man har tillfredsställt ett begär uppkommer 

genom hela livet nya begär, som intar tidigare begärs plats. Därför söker man alltid efter 

nya mål och ambitioner för att hålla motivationen på en hög nivå.  

Två olika typer av motivationer brukar identifieras, inre- och yttre motivation. Inre 

motivation uppkommer naturligt hos människan, denna ligger till grund för ens 

handlingar och är grundad på inre personlighetsfaktorer. När individen själv kan 

bestämma över sin tillvaro kommer motivationen inifrån och personen intresserar sig 

för aktiviteter för att det är intressant, inte för att någon annan säger åt en vad man skall 

göra. Yttre motivation hålls vid liv då personen i fråga hoppas få belöningar eller uppnå 

uppsatta mål. När kraven är skapade av andra än en själv talar man om yttre motivation. 

(Granbom, 1998) 

3.2 Motivation i arbetslivet  

Schou (1991) skriver att motivationen i arbetslivet är starkt kopplat till 

överensstämmelsen mellan det personalen vill ha ut av sina arbetsuppgifter och vad 

arbetet i praktiken kan erbjuda. Forskaren menar att hög motivation hos personalen 

uppstår när individerna har intressanta och tillfredsställande arbetsuppgifter, när det 

finns ett belöningssystem som personalen anser vara ersättande samt när det finns 

utvecklingsmöjligheter på företaget. Schou (1991) menar att man inte kan dra en direkt 

koppling mellan materiella belöningar och motivation utan att motivationsfaktorer som 

arbetsklimat, ledarskap och utvecklingsförhållande har en stark påverkan på 

arbetsmotivationen. Det har tydligt visat sig vara lönsamt för företag att satsa på 
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motivationshöjande åtgärder, men det är inte enkelt att skapa ett system som motiverar 

hela personalstyrkan då alla värderar saker olika. (Schou, 1991) 

Det finns ett antal grundteser som är kända inom motivationsforskningen. 

 Personal blir mer motiverad av chansen att bli belönade än av rädslan att bli 

bestraffade. Därför bör företags belöningssystem vara belöningsinriktade. 

 Om personalen får rapporter som återkopplar till deras prestationer blir de mer 

motiverade. Det har visat sig att individer lättare ändrar sitt beteende och blir 

mer motiverade att uppfylla företagets mål om de får ta del av resultaten.  

 Motivation hos personalen är mycket viktigt när de strävar efter att nå företagets 

mål, mål som också ligger inom ramen för deras egna mål.  

(Samuelson, 2004) 

3.3 Motivationsteori 

Intresset för motivationsforskning uppstod genom de klassiska Hawthornstudierna på 

West Electric i Chicago. Studien gick ut på att förklara hur produktionsresultaten 

påverkades av arbetsförhållandena. De undersökte bland annat vad lönesystemet, raster 

och gratis förfriskningar hade för påverkan på medarbetarnas arbetsinsats. (Arvidsson, 

2005) Oavsett om arbetsförhållandena förbättrades eller försämrades ledde det till ökad 

produktivitet. Denna så kallade Hawthorne-effekt innebär att personal i synnerhet 

värdesätter att företagsledningen intresserar sig för dem och deras arbete, alltså var det 

inte arbetsförhållanden som påverkade produktiviteten som de först trodde utan faktum 

att företagsledningen intresserade sig för dem. (http://ekonomistas.se) 

3.3.1 Maslows behovstrappa 

Psykologen Abraham Maslows behovstrappa är en av de mest omtalade behovsteorierna 

inom arbetspsykologin. Denna behovshierarki har starkt stöd då man talar om 

motivation. (Samuelson, 2004) Maslow vill med hjälp av behovshierarkin påvisa att det 

existerar ett komplext fundamentalt behov bakom ett synbarligen självklart beteende. 

Maslow har konstruerat sin teori med hjälp av en hierarki, han menar att behoven längst 

upp i hierarkin bara kan uppnås genom att man tillfredsställer de lägre behoven först. 

De fysiologiska behoven kommer först och måste tillfredsställas innan motivation kan 

uppstå för de andra nivåerna. När man har tillfredsställt sina fysiologiska behov 

kommer trygghetsbehovet, när man inte känner trygghet blir inget annat mer viktigt än 

att uppnå trygghet och skydd. Efter trygghet har Maslow listat tillhörighet som nästa 



 

18 
 

behov. Kontakt med människor är viktigt då vi är sociala varelser och vill gärna känna 

att vi tillhör en grupp. Dessa tre behov, fysiologiska, trygghet och gemenskap måste 

vara uppfyllda innan vi kan röra oss uppåt på behovstrappan. (Granbom, 1998) 

På toppen av hierarkin finner vi uppskattnings- och självförverkligandebehovet 

(Robbins, 2005). Dessa två behov kan människan uppnå när man har möjlighet att 

utveckla och tillämpa sina kunskaper. Detta kan uppnås när man är anställd i en 

organisation där ledningen uppmärksammar ens arbete och ger en belöning. (Granbom, 

1998) Människor är i behov av erkännande och respekt från andra människor, det 

handlar om att man vill ha en någorlunda positiv bild av sig själv och det får man ofta 

genom att andra ger en uppskattning. När en person eftersträvar självförverkligande är 

det viktigt att detta ligger i företagets intresse och mål så att det inte uppstår konflikter 

mellan personal och företaget. Det är därför viktigt att företaget har en öppen dialog 

med sina medarbetare för att säkerställa att medarbetarnas och företaget sammarbetar 

och att man arbetar mot samma mål. (Granbom, 1998) 

  (http://Saraohman.se)  

3.3.2 Hertzbergs tvåfaktor teori 

Ytterligare en känd forskare inom motivationsteorier är Fredrick Herzberg som forskade 

om relationen mellan incitament, tillfredsställelse och arbetsprestation. Herzberg 

utförde undersökningar i olika typer av företag. Han bad de anställda beskriva i detalj i 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=maslows+behovstrappa&source=images&cd=&cad=rja&docid=a3NPYbMuje4b0M&tbnid=zMSZigCtSjge2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://saraohman.se/2010/04/26/vad-du-vet-vet-aven-alla-andra/&ei=BCOOUbOCFMbbsga98IGgDA&bvm=bv.46340616,d.Yms&psig=AFQjCNHsswasGsCZSMnM0ez_smbgdvjNEg&ust=1368355910718526
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vilka situationer de kände sig nöjda/missnöjda med deras arbete och vad de ville få ut av 

arbetet. Hertzberg kunde tydligt avläsa från respondenternas svar att svaren skilde sig 

avsevärt åt ifall man kände sig nöjd respektive missnöjd med sitt arbete. (Robbins, 

2005) 

Resultatet av Hertzbergs studie visade att respondenternas attityd gällande nöjdhet var 

nära knutet till prestationer, erkännande, ansvar, arbetets innehåll och befordran. Dessa 

svar kunde tydligt kopplas till respondenterna själva. De kännetecken som 

respondenterna nämnde när de kände sig mindre nöjda var: lön, chefer och 

arbetsförhållanden. Avsaknad av någon av dessa faktorer kan leda till negativa effekter 

för arbetsglädjen. (Robbins, 2005) 

Hertzberg delade in respondenternas svar i två viktiga faktorer: motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer.  

Till hygienfaktorerna hör: 

- Företagspolicy 

- Administration 

- Lön 

- Arbetsförhållanden                                                                     

(Robbins, 2005) 

Hygienfaktorerna är faktorer som påverkar arbetsförhållandet, dessa måste vara 

uppfyllda för att en person skall trivas på sin arbetsplats. Ändras bara hygienfaktorerna 

och inte motivationsfaktorerna kan missnöje bland personalen uppstå men motivationen 

förändras inte. (Bruzelius & Skärvad, 2011) 

 

Hertzbergs motivationsfaktorer är följande: 

- Prestation 

- Erkännande  

- Arbetet i sig 

- Ansvarstagande 

- Karriärsmöjligheter                                                                  

 (Robbins, 2005) 
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När motivationsfaktorerna är uppfyllda blir det möjligt för människor att trivas och 

känna engagemang för sina arbetsuppgifter. Dessa faktorer bidrar till att personal vill 

arbeta hårdare och att man stimuleras av sitt arbete. (Bruzelius & Skärvad, 2011) 

 

Det finns vissa likheter mellan Maslows och Herzbergs teorier om motivation. De två 

översta stegen i Maslows behovshierarki kan liknas med motivationsfaktorer medan de 

tre lägre stegen jämförs med hygienfaktorer.  

 

(Samuelson, 2004) 

 

3.3.3 David C. McClelland  

David C. McClelland har också forskat kring motivation och har i sin forskning 

fokuserat på de faktorer som gör att människan bestämmer sig för att företa sig saker 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). McClelland menar att mycket av vårt beteende kommer 

från vår uppväxt, utbildning och erfarenheter. Forskaren menar att människor redan från 

liten ålder lär sig vad som är önskvärt beteende från omgivningen (Kressler, 2003). 

För att dra kopplingar mellan denna motivationsteori till arbetslivet har McClelland lyft 

fram tre motiv som driver människor (Kressler, 2003). 

Kontaktmotivet: Behovet av att tillhöra en grupp, att forma mål tillsammans med andra. 
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Maktmotivet: Kontroll över sig själv och andra, egna idéer och mål som man ger andra 

uppdrag genom dominant beteende. 

Prestationsmotivet: Behovet av att nå mål, att uppnå någonting, övervinna svårigheter.                                                

(Bruzelius & Skärvad, 2011) (Kressler, 2003) 

Alla människor har dessa tre nyckelbehov, men intensiteten varierar från människa till 

människa. Det viktigaste behovet vid arbete och motivationsnivå är önskan att 

åstadkomma något. Människor som erhåller värde genom att uppnå mål är ofta 

självständiga, arbetar på eget initiativ, innovativa och kreativa. För dessa människor är 

det arbetet i sig som är viktigast. Lönen är inte lika betydelsefull den fungerar mest som 

en prestationsmätare. (Kressler, 2003) 

Det finns en tydlig koppling mellan McClellands och Hertzbergs forskning. De 

människor som är prestationsinriktade är mer intresserade av arbetet i sig, detta kan 

liknas vid Hertzbergs motivationsfaktorer. Prestationsinriktade individer lägger alltså 

inte så stor vikt vid hygienfaktorerna. De tenderar istället att ha starka ambitioner, de 

vill ha bekräftelse på hur bra de presterar istället för bekräftelse om de är omtyckta. 

(Bruzelius & Skärvad, 2011) 

För att motivera sin personal tillämpar många företag belöningssystem (Arvidsson, 

2005). I kommande avsnitt kommer vi behandla belöningssystemet och dess utformning 

för att motivera personal. 

3.4 Definition av belöningssystem  

I ekonomiska samband definierar man belöningssystem som de belöningar personal 

erhåller när deras arbete bidrar till att uppnå organisationens mål. Belöningssystem är 

alltså en resurs för verksamhetsstyrningen i företaget. (Kaplan & Atkinson, 1998)  

En annan definition av belöningssystem kommer från Paul & Alm (1991) som beskriver 

belöningssystem som monetära och icke-monetära uppskattningar för en lyckad 

arbetsinsats. Belöningar sker när individer presterar utöver det vanliga och skiljer från 

den vanliga ersättningen. 

En medicinsk definition av belöningssystem enligt Nationalencyklopedins är följande 

”ett belöningssystem är ett nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en 
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avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom 

tillfredsställelse, lycka och njutning” (http://www.ne.se).  

3.5 Belöningssystemets syfte  

Ett syfte med belöningssystem är att framkalla motivation hos medarbetare att arbeta 

bättre för att på så sätt skapa effektivitet i organsationen. Företaget vill motivera sina 

anställda, både individer och grupper att utföra sitt arbete på bästa sätt så att företagets 

mål kan uppfyllas. Det är här mycket viktigt att det finns en överensstämmelse mellan 

medarbetarnas individuella mål och de mål som företaget satt upp. (Samuelson, 2004) 

Företag upprättar belöningssystem för olika slags syften, ett belöningssystem kan 

exempelvis skapas för: verksamhetsstyrning, motivera sina medarbetare samt för att 

rekrytera och behålla personal. Belöningssystem kan alltså också fungera som ett 

konkurrensmedel och inte bara som ett motivationsverktyg. (Samuelson, 2004) Det är 

viktigt för företag att locka till sig meriterad personal men samtidigt är det lika viktigt 

att behålla kärnkompetens inom organisationen (Arvidsson, 2005).  

3.6 Belöningssystem som styrmedel 

För att ett företag skall kunna överleva på lång sikt gäller det att medarbetare arbetar i 

riktning mot organisationens mål (Samuelson 2004). Med hjälp av ett belöningssystem 

är målet att styra individer i riktning åt rätt håll och på så sätt skapa 

målöverensstämmelse mellan personliga mål och företagets mål. Belöningssystemet 

fungerar som ett styrmedel där företaget belönar de prestationer som är önskvärda ur 

företagets perspektiv. Målet är att påverka de anställdas handlingar och för att 

åstadkomma det måste belöningarna vara motiverande och meningsfulla. (Anthony och 

Govindarajan, 2007) Genom användning av ett belöningssystem är det lättare att styra 

individer att arbeta mot företagets mål och uppmuntra individer att tänka utifrån 

företagets bästa. Belöningssystemet motiverar de anställda att ändra beteende samt att 

prestera det som är önskvärt för företaget. (Samuelson, 2004) 
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(Samuelson, 2004) 

Bilden ovan visar att det föreligger en konflikt mellan det beteende som är önskvärt för 

att uppnå organisationens mål, de individuella prestationerna och de prestationer som 

mäts av styrsystemet. Genom att använda sig av ett belöningssystem kan konflikten 

lösas. Med hjälp av belöningar motiveras individer att förändra sitt beteende till vad 

företaget anser som önskvärt beteende som även är de mått som styrsystemet avser att 

mäta. En förutsättning för att styrsystemet skall fungera är att belöningarna är 

motiverande och meningsfulla. Bilden omfattar tre olika cirklar där cirkel A är det 

önskvärda beteendet som önskas av företaget för att uppnå organisationens mål. Cirkel 

B är de individuella prestationerna. Cirkel C är de prestationer som styrsystemet fångar 

upp. (Hopwood, 1973, se Samuelson, 2004) 

Cirkel C skall för bästa effekt omfatta så stor del av cirkel A som möjligt, det vill säga 

att styrsystemet ska grundas på mått som är önskvärt för företaget. När de anställda 

ändrar sitt beteende i riktning mot organisationens mål för att i gengäld få ta del av 

belöningarna kommer cirkel B att närma sig cirkel C. Cirkel B kommer då inkluderar 

fler nya mått som baseras på belöningarna. De nya måtten är grundade på önskvärda 

prestationer för företaget, dessa kommer tillsammans med de utformade belöningarna 

leda till att företagets mål uppfylls. (Hopwood, 1973, se Samuelson, 2004) 

Kressler (2003) skriver att den önskvärda effekten av ett belöningssystem kan 

åstadkommas genom att ha följande två frågor i åtanke:  

1. Hur effektivt tillfredsställs individuella behov av belöningssystemet? 

2. Bidrar belöningssystemet till att organisationens mål uppfylls?  
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Människor har olika behov och motiveras av olika faktorer. Kressler (2003) menar 

vidare om man tillfredsställer de personliga behoven med hjälp av belöningssystem kan 

det i många fall ge positiva bieffekter på graden av måluppfyllelse för organisationen 

som helhet. Med hjälp av belöningssystem motiveras de anställda och på så sätt styrs 

deras beteende i riktning mot företagets mål (Kressler, 2003).  

3.7 Olika former av belöningar 

Två vanliga former av belöningar kallas monetära belöningar samt icke-monetära 

belöningar. Monetära belöningar innefattar bonus i form av exempelvis kontanter, aktier 

och optioner (Anthony och Govindarajan, 2007). Icke- monetära belöningar utgörs av 

exempelvis ökat ansvar och befordran (Arvidsson, 2005). Kaplan och Atkinson (1998) 

menar att det finns två breda kategorier av vad människor värderar: Inre- och 

yttrebelöningar. Inre belöningar är en del av de icke-monetära belöningarna, medan 

yttre belöningar är en del av de monetära belöningarna (Samuelson, 2004). Yttre 

belöningar omfattar belöningar som utfärdas av andra så som bonus och lön, inre 

belöningar är å andra sidan något som individen själv utvecklar, till exempel genom 

känslan att bli befordrad. Vid inre belöningar krävs ingen åtgärd av någon annan person 

för att individen ska känna av den inre belöningen. (Arvidsson, 2005)  

Belöningar är ett viktigt styrmedel för organisationen och hur de väljer att utforma sitt 

belöningssystem kommer få effekter på personalens motivation (Samuelson, 2004). En 

vanlig tanke är att enbart monetära belöningar fungerar som drivkraft hos de anställda, 

men ett citat från Kaplan och Atkinson (1998, s.674) lyder: ”They believe that the 

motivational effects of intrinsic rewards is far more powerful than of extrinsic rewards”. 

De menar att inre belöningar är mer kraftfulla än yttre belöningar. Även Samuelson 

(2004) menar att monetära belöningar inte lika betydelsefulla som icke-monetära 

belöningar.  

Hur belöningssystemet utformas beror på företagets specifika situation och har stor 

betydelse för hur organsationen styrs mot företagets mål (Smitt et. al. 2002). Inget 

optimalt system finns att tillämpa utan företaget får själv ta ställning till olika 

frågeställningar när belöningssystemet skall utformas. Frågor så som konkurrens om 

medarbetare, hur ska vi behålla nyckelpersoner, hur värde skapas för aktieägarna, och 

skattemässiga synpunkter. Utformningen av belöningssystemet kan ta olika form där 

lön, bonuslön, gratifikationer, pension, aktier samt karriärsvägar inom företaget är några 

exempel. (Samuelson, 2004). 
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3.8 Flexibelt lönesystem 

Flexibelt lönesystem betyder att företaget tillämpar ett system där bonus erhålls om ett 

visst resultat eller mål uppfyllts. Om den anställde presterar och överträffar målet 

utdelas mer bonus, men om målet inte uppnås blir bonusen mindre alternativt uteblir. 

Bonuslönen kan baseras på grupprestationer eller individuella prestationer. Hur 

bonuslönen är konstruerad beror på arbetsuppgifter och verksamhetstyp. För företaget är 

det tilltalande att låta intäkter och kostnader styra den lön som utdelas till de anställda 

genom att skapa koppling till organisationens vinst. Genom att begränsa den fasta 

lönedelen utdelas mer bonus när företagets vinst är hög och mindre bonus när företagets 

vinst är låg. (Smitt et. al. 2002) 

Carlsson (2001) använder sig av uttrycket resultatlön som ett samlat begrepp för rörliga 

lönedelar så som bonus och provision. Författaren beskriver även att det huvudsakliga 

syftet med en rörlig lönedel är att stimulera de anställda till att öka produktiviteten och 

därigenom öka organisationens lönsamhet. På ett redan förutbestämt sätt varierar 

personalens lön beroende på deras resultat. Rörlig lönedel används främst inom 

säljyrket, där arbetsgivaren exempelvis vill styra den anställda att sälja mer. Ett sätt att 

styra medarbetarna i en viss riktning är att tillämpa resultatlön, då kan arbetsgivaren 

exempelvis styra säljarna att sälja mer eller mindre av en viss produkt. Införandet av en 

resultatlön innebär en minskning av den fasta lönen mot att personalen i gengäld har 

möjlighet att tjäna bättre. (Carlsson, 2001) 

För att en rörlig lönedel skall fungera i praktiken krävs det att medarbetarna har 

möjlighet att påverka resultatet och att företaget kan på att tillförlitligt sätt mäta 

resultatet. Genom att tillämpa en rörlig lönedel värderas medarbetarnas insatser och 

deras privatekonomi påverkas direkt. Tillämpar företag resultatlön mäter de ofta denna 

genom ett fåtal mätindikationer. Det kan exempelvis vara antalet sålda enheter. Carlsson 

(2001) tar upp att ett resultatlönesystem skall bidra till positiva effekter på personalens 

prestation samt företagets lönsamhet. En öppen dialog med medarbetarna och att ta del 

av deras synpunkter gällande resultatlönen är betydande för systemets intentioner. Att 

tillämpa resultatlön bidrar till att personalens arbetsinsatser direkt värdesätts. (Carlsson, 

2001) 
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Bilden nedan visar tre olika varianter av resultatlönesättning. De olika varianterna har 

alla en fast lönedel samt en rörlig del. Den rörliga delen varierar mellan att vara 

individuell, gruppbaserad eller bestå av båda delarna. Vilken modell som företag väljer 

att följa beror på deras intentioner med lönesättningen. (Carlsson, 2001) 

 

(Carlsson, 2001) 

3.9 Hur ett belöningssystem bör vara utformat 

Utformningen av organsationens belöningssystem har stor betydelse för vad som händer 

inom en organisation. Det beteende medarbetaren uppvisar styrs av det som belönas. 

Företagets mål bör genomsyra det belöningssystem som gestaltas. Om organisationen 

vill att personalen uppvisar ett specifikt beteende bör belöningar grundas på mått utifrån 

detta. (Thorpe och Homan, 2000) Om företag vill öka intäkterna kan företaget 

exempelvis basera belöningssystemet på försäljningsmått eller om organisationen har 

som mål att öka tillväxttakten bör man utforma belöningar baserat på tillväxttakten 

(Arvidsson, 2005). 

Vilket tidsintervall belöningarna baseras på är också av betydelse, det finns kortsiktiga 

belöningar och långsiktiga belöningar. Avvägningen mellan att kortsiktigt och 

långsiktig belöna är en svår uppgift för företag. Kortsiktig belöning kan leda till 

suboptimering, medan långsiktig belöning tenderar att minska medarbetarens 

motivation på grund av det långa tidsintervallet. (Samuelson, 2004) Kaplan & Atkinson 

(1998) lägger fram en kritisk diskussion till att kortsiktigt belöna sina medarbetare, de 

menar att individer offrar långsiktiga mål för att maximera sin kortsiktiga bonus. 
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Genom detta beteende tar organisationen skada då temporära optimeringar prioriteras på 

bekostnad av långsiktiga mål. Att basera belöningar på dels kortsiktiga grunder skapar 

klarhet och tydliga mål för medarbetarna samtidigt som långsiktiga belöningar utformas 

för att minimera suboptimering (Anthony och Govindarajan, 2007).  

3.9.1 Belöningar på individ-och gruppnivå 

Belöningar kan utfärdas grundat på personliga prestationer eller belöningar för hela 

gruppen (Kaplan & Atkinson, 1998). Huruvida företag bör utforma sitt belöningssystem 

behandlar avväganden mellan å ena sidan individuell belöning som kan leda till 

negativa effekter för gruppens resultat, då varje individ vill maximera sin egennytta. 

Belöningar för hela gruppen kan dock leda till free-rider problem där individer får ta del 

av belöningar utan att nödvändigtvis bidragit med något. Gruppbelöningar kan också 

orsaka att motivationen hos de anställda sänks då alla får ta del av samma belöning 

oavsett prestation. (Arvidsson, 2005)  

Paul & Alm (1991) skriver att belöningarna bör baseras på det resultat som är mest 

betydelsefullt, det vill säga om individuella prestationer är mest väsentliga eller om 

framgången ligger i hur bra grupper eller resultatenheter presterar.   

Gruppbelöningar kan leda till att lojaliteten och gruppkänslan förstärks samt att en 

positiv atmosfär inom organisationen kan skapas. Ett tillvägagångssätt kan vara att dela 

upp belöningen i två delar, en som tilldelas gruppen, exempelvis baserat på resultatmått 

och en del som individen själv kan påverka. (Samuelson, 2004)  

Belöningar kan ta olika form och vad en individ föredrar beror på personliga 

preferenser. En individ kan se befordring som önskvärd belöning medan en annan 

individ ser befordring som en självklarhet i arbetslivet och endast strävar efter bonus i 

form av pengar. (Samuelson, 2004) 

3.10 Kommunicera belöningssystemet  

För att samarbete i organisationer ska kunna fungera är kommunikationen avgörande 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Att kommunicera företagets belöningssystem till 

företagets anställda är av stor betydelse då avsikten med belöningssystem är att styra 

företaget mot de uppsatta målen. Belöningssystemet utgör ett viktigt styrmedel och är 

av strategisk karaktär. Oavsett hur belöningssystemet utformas är syftet att påverka 

medarbetarnas handlingar till bättre prestationer med hjälp av belöningar. Om 

medarbetarna inte motiveras av belöningssystemet påverkas inte deras beteende och 
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belöningssystemet är ineffektivt. Kostnaderna för företaget ökar utan ökade prestationer 

från de anställda. (Smitt et. al. 2002)  

Belöningssystem kan vara invecklade och måste på ett tydligt sätt kommuniceras till det 

anställda så att de vet prestationskraven för att få ta del av belöningarna. Ju enklare ett 

belöningssystem är desto bättre är det. Författaren hävdar att då kan personalen enklare 

förstå vad som belönas och agera utefter det. (Samuelson, 2004) Att kommunikationen 

mellan medarbetare och chef är god är en viktig faktor för att belöningssystemet ska få 

önskvärd effekt (Smitt et. al. 2002). 

Belöningssystemet sänder signaler om belöningskriterier som i sin tur påverkar 

organisationens kultur. Genom belöningssystemet skapas ett intresse hos de anställda att 

arbeta mot det som belönas och på så sätt ha i åtanke vad som är viktigt för företaget. 

(Smitt et. al. 2002)  

3.11 Problem med belöningssystem 

”Do rewards motivate people? Absolutely. They motivate people to get rewards” 

(Kohn, 1993a, s.62). Kritik mot belöningssystem har förekommit, att det exempelvis 

bara skapar en kortsiktig effekt och att det finns utrymme för free-riders att ta del av 

belöningar som genereras av gruppen. Vidare kan även kortsiktiga belöningar leda till 

suboptimering som sedan straffar sig i ett längre tidsperspektiv. (Samuelson, 2004)   

Bijleveld et. al (2012) menar att belöningar påverkar människors beteende och att varje 

individ värderar belöningarna olika. Detta förorsakar problem hur företaget ska utforma 

sitt belöningssystem. Vidare menar de att ett belöningssystem som inte motiverar de 

anställda är ineffektivt och kan leda till att fel handlingar utförs. Kohn (1993a) skriver i 

sin artikel att belöningar temporärt ändrar vårt agerande men förändrar inte vårt 

beteende på lång sikt. Kohn (1993b) berättar att i ett tillverkande företag vid namn 

Welders union hade ett bonussystem tillämpats i flera år när de beslutade att avveckla 

det. Om det var så att finansiella belöningar motiverade de anställda, skulle 

produktionen förväntas minska om belöningar avskaffades. Det var precis det som 

hände, till en början, nedgången i produktionen vände sedan och produktionsnivån steg 

till en nivå som tidigare aldrig uppnåtts. Faktum att produktionen ökade tack vare 

beslutet att avveckla belöningssystemet är något som är svårt för de flesta att acceptera. 

(Kohn 1993b) 

Kohn (1993b) lägger fram ett antal argument till varför belöningar inte fungerar: 
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Precis som bestraffning är belöningar manipulativa: ” Do this and you’ll get that” är 

indirekt samma sak som ”Do this or here’s what will happen to you” (Kohn, 1993b, 

s.1).  

Belöna människor för en handling är samma sak som att straffa för en icke utförd 

handling: När människor inte får den belöning de hoppas på att få, känner de sig 

bestraffade.  

Belöningar förstör relationer: Belöningar skapar tävling mellan medarbetare och förstör 

relationer som är viktiga för utbyte av idéer och laganda.  

Belöningar tar inte hänsyn till vilka anledningar som föreligger: För att kunna lösa 

produktivitetsproblem måste chefer förstå vad problemen grundar sig i. Är det så att 

medarbetare inte samarbetar på ett effektivt sätt eller att långsiktig tillväxt uppoffras på 

grund av kortsiktig vinstmaximering?  

Belöningar avskräcker från risktagande: När människor får ta del av belöningar blir de 

mindre risktagande, sämre på att utveckla nya lösningar och kreativiteten hos individen 

minskar. Belöningssystem förmedlar budskapet: gör det och du får detta. Individer 

tenderar att fokusera på ”detta” alltså själva belöningen som en viss handling medför. 

Med andra ord belöningssystem motiverar individer att få belöningar.  

Belöningar bidrar till minskat intresse: Ju mer chefer försöker få den anställda att tänka 

på vad personen i fråga tjänar vid bättre prestation, desto mindre intresserad blir 

personen att funderar över vad han/hon faktiskt gör. En anledning till detta är att 

belöningar är kontrollerande. Om människor drivs av en belöning, känner de att arbetet 

inte längre är ett fritt val och styrt av dem. De känner sig kontrollerade och förlorar 

intresse för arbetet.  
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3.12 Teorisammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av teorikapitlet där vi sammanställt materialet i fyra 

frågor med kapitelhänvisning till var svaren på frågorna kan hittas. Den teoretiska 

referensramen ligger till grund för vår empiriska datainsamling.  

 

Motivation hos individer uppstår när de har 
intressanta och tillfredsställande 

arbetsuppgifter. Maslow, Hertzberg och 
McClelland har alla tre bidragit till 
forskningen inom motivation. För att 

motivera sina anställda använder sig många 
företag utav belöningar. Belöningssystem är 

till för att belöna personal för en lyckad 
arbetsinsats. Belöningarna kan ta olika form 
och används främst som ett styrmedel. "What 
gets measured gets done" belyser vikten av 
belöningssystem samt hur viktigt det är att 
kommunicera det till sina anställda. Ett väl 

utformat belöningssystem är viktigt för att de 
anställda skall veta belöningskriterierna och 

vad de förväntas prestera för att ta del av 
belöningarna. Forskare har också belyst 

problemen som kan uppstå med 
belöningssystem, en brist kan vara att 
tävlingar mellan personalen uppstår.   

Vad innebär 
motivation och 

belöningssystem? 

Kap: 3.1, 3.3, 3.4, 3.7 

Hur bör 
belöningssystemet 

utformas och 
kommuniceras? 

Kap: 3.8, 3.9, 3.10 

 

Vilka effekter kan 
belöningssystem 

bidra till? 

Kap: 3.6, 3.11 

 

Varför använder 
sig företag av 

belöningssystem? 

Kap: 3.2, 3.5 
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4. Empiri 
Kapitlet behandlar uppsatsens empiriska material. Här redovisas primärdata som 

erhållits genom intervjuer med respondenter på TV4 i Växjö.  

 

4.1 Företagspresentation 
 

”TV4-Gruppens framgång bygger på vår förmåga att ge publiken, våra annonsörer och 

samarbetspartners upplevelser och erbjudanden som gör att de vill återkomma gång på 

gång. Vi ska leverera kvalitet med engagemang och trovärdighet. Vi är alltid i 

publikens tjänst.” (http://www.tv4gruppen.se) 

 Försäljningsenheten i Växjö är en del av TV4-gruppen som i sin tur ägs av Bonnier. 

TV4 började sända den 15 september 1990, redan i slutet av 90-talet uppnådde TV4 

tittarsiffror som bidrog till att de blev Sveriges största TV-kanal. Idag driver TV4-

gruppen cirka 40 TV-kanaler runt om i Norden. Tack vare TV4:as breda sortiment av 

kanaler så som TV4-fakta, TV4-sport, barnprogram och filmer riktar de sig till många 

målgrupper. TV4-gruppen står för 30 % av tittartidsandelen i Sverige för 

huvudmålgruppen 12-59 år. (http://www.tv4gruppen.se) 

TV4 erbjuder lokal TV-annonsering och är ensamma om detta i landet. Genom 30 olika 

lokala sändningsområden kan varje företag nå ut till sin specifika målgrupp och i sitt 

geografiska område. (http://spotlight.tv4.se) Kontoret i Växjö är ett av TV4-gruppens 

försäljningsstationer där säljarna säljer reklam-tid till lokala kunder.  

4.2 Presentation av respondenter  

Intervjuer har utförts med tre respondenter från TV4:as kontor i Växjö. Fredrik 

Sundberg arbetar som säljchef på TV4 och ansvarar för fyra kontor i Småland och 

Blekinge. Kontoren ligger i Växjö, Kalmar, Karlskrona och Jönköping där han är chef 

över nio säljare varav tre av dessa arbetar på kontoret i Växjö. Säljarna Katarina Juhlin 

och Erik Walden arbetar båda på kontoret i Växjö. Katarina Juhlin är 48 år och arbetar 

på TV4 som säljare sedan åtta år. Hon ansvarar för Höglandet samt norra Kalmar län. 

Juhlin utgår från kontoret i Växjö men arbetar mycket från Vetlanda där hon bor. Erik 

Walden är 33 år och är säljare på TV4 sedan sex år och har delat ansvar över 

Kronoberg. 

https://spotlight.tv4.se/Produkter/TV4-Gruppens-erbjudanden/Annonsera-i-TV4-Gruppen/
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I deras arbetsuppgifter ingår att bearbeta företag och kunder i respektive region. Både 

Juhlin och Walden arbetar med försäljning på TV4 där deras uppgift är att sälja reklam-

tid till företag. De informerar sina kunder om hur de kan använda TV som 

marknadskanal. 

4.3 TV4:as lönesättning 

Säljchefen Sundberg berättar att hela TV4:as lönesystem genomsyras av ett 

belöningssystem och de har använt sig av sitt befintliga belöningssystem i tre år. Alla 

säljare i hela Sverige har en lön som är baserad på en fast och en rörlig del. Säljarna har 

en mållön där en fast del består av 75 % och en rörlig del på 25 %. Den rörliga delen är 

provisionsbaserad, det innebär att säljaren måste klara månadens periodisering, alltså 

komma upp i de intäkterna som är periodiserade den månaden för att nå sin mållön. 

Säljchefen Sundberg berättar vidare att säljaren måste komma upp till 85 % av sin 

månadsbudget innan det betalas ut någonting av den rörliga delen. Lönesättningen 

fungerar som en trappa, mellan 85-97,5 % finns olika steg att ta för att successivt 

komma upp i sin mållön. Denna så kallade trappa är baserad på månadsbudgeten för 

respektive säljare. Utöver mållönen har TV4 utformat månadsbonusar för sina säljare. 

Dessa bonusar kan de erhålla genom att överstiga sin månadsbudget med 10 %. Även 

gällande månadsbonusen tillämpas en stegrande bonus upp till 150 % över budget, för 

varje steg man lyckas göra får man extra bonus. Dessa bonusar fungerar som en morot 

för säljarna att prestera lite extra.  Behöver gruppen triggas lite extra en månad kan 

säljchefen Sundberg välja att utforma gruppbelöningar.  

Säljchefen Sundberg berättar att TV4 också har kvartalsbonusar, dessa bygger på att 

säljaren skall klara sitt periodiserade kvartal. Om säljaren lyckas klara sitt periodiserade 

kvartal erhålls en engångssumma. Denna engångssumma varierar mellan 10 000-30 000 

kronor. Vilken engångssumma man erhåller beror på vilken månadsbudget man har, alla 

säljare har individuella månadsbudgetar. Årsbonusar delas också ut, hur stora dessa blir 

beror på hur långt över sin budget man lyckas sälja. 

TV4 använder sig även av icke-monetära belöningar som kan innefatta att personalen 

får några dagars ledighet i mellandagarna om säljaren klarat ett visst mål eller att de får 

bjuda sina respektive på ett restaurangbesök. Dessa är inte lika omfattande som de 

monetära belöningarna. Säljchefen Sundberg menar att detta beror på att det är lättare 

att mäta monetära belöningar och att det blir lättare skattemässigt.  
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4.4 Varför TV4 använder sig av belöningssystem 

I tron om att medarbetarna kommer jobba lite hårdare har TV4 infört ett 

belöningssystem berättar säljchefen Sundberg. TV4:as säljare kan påverka sin egen lön 

vilket fungerar som en stor drivkraft då de tjänar mer desto mer de säljer. 

Belöningssystemet är utformat så att personalen skall motiveras att sälja mycket och 

därigenom erhålla bonus. 

Säljchefen Sundberg berättar att vid rekrytering av ny personal söker TV4 främst 

personer som har utbildning och erfarenhet från arbetslivet och tjänar bra med pengar.  

Därför krävs det av TV4 att erbjuda en bra lön för att locka dessa personer till TV4. Ett 

välutvecklat belöningssystem blir en viktig faktor vid rekrytering men även för att 

behålla nyckelpersoner.  

Att personalen på TV4 är väl medvetna om vad belöningssystemet innefattar kan båda 

säljarna Juhlin och Walden intyga. De är också medvetna om varför TV4 använder sig 

av belöningssystem och säger precis som Sundberg att det är för att trigga personalen att 

sälja mer. Hela TV4:as lönesättning bygger på deras belöningssystem, hög prestation 

leder alltså till högre bonus. 

4.5 Belöningssystemet som motivationsfaktor 

Säljchefen Sundberg berättar att han blir motiverad av TV4:as belöningssystem och 

menar att det hela tiden finns incitament att jobba lite extra för att få ta del av alla 

bonusar. Sundberg har precis som sina anställda en liknande lönesättning där han får 

bonus baserat på enhetens resultat. Hela lönesystemet bygger på ett bonussystem där 

anställda kan påverka sin egen lön, det är alltså upp till var och en hur mycket lön man 

tjänar varje månad. Belöningssystemet ger individen möjlighet att själv påverka sin lön, 

detta är något som Sundberg värderar högt. Vidare menar han att belöningssystemet 

bidrar till att personalen får lön direkt kopplad till prestation.  

Säljarna Juhlin och Walden blir varje år tilldelad en budget av säljchefen Sundberg. 

Årsbudgeten skall sedan delas upp på hela året där ansvaret ligger på individen själv att 

nå upp till budget. Juhlin och Walden förstår och accepterar TV4:as val av lönesättning. 

Säljaren Juhlin menar att genom att tillämpa en rörlig del i lönesättningen drivs 

försäljningen framåt och företaget kan i en högre grad kontrollera försäljningen. 

Säljaren Walden poängterar att försäljningen är så pass mätbart att en rörlig del är ett 

bra tillvägagångssätt för att motivera sin personal.  
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TV4 har ingen uttalad gruppbelöning med i sitt belöningssystem utan belöningarna 

baseras på individuella prestationer. Säljchefen Sundberg menar dock att 

gruppbelöningar kan förekomma om behov finns. Han kan själv sätta mål för gruppen, 

exempelvis att de skall klara en viss budget. Lyckas gruppen klara budgetmålet får de 

utdelning i form av bonus. Gruppbelöningar sker på lokal nivå och utformas när 

säljchefen ser att behov finns. Säljarna Juhlin och Walden tycker båda att 

gruppbelöningar är motiverande men fokus ligger ofta på sin egen budget och att uppnå 

sina egna mål.  

4.6 För- och nackdelar med TV4:as belöningssystem 

Säljchefen Sundberg berättar att han är mycket nöjd med TV4:as belöningssystem och 

menar att detta bidrar till att säljarna presterar lite mer än vad de skulle gjort med enbart 

en fast lön. Sundberg menar att de säljare som han ansvarar för vill kunna påverka sin 

lön och drivs av att prestera lite extra varje månad för att tjäna mer pengar. Därför 

menar han att ett monetärt system lämpar sig bra för hans personalstyrka.  

När TV4 tillämpar en rörlig del på lönesättningen är den främsta nackdelen att 

tryggheten gällande en fast lön varje månad försvinner. Vissa personer föredrar en 

större fast del och en mindre rörlig del, detta är dock svårt att individanpassa, därför 

använder sig TV4 av ett belöningssystem för alla säljare i Sverige berättar säljchefen 

Sundberg. När en så stor del som 25 % är rörlig kan lönen variera kraftigt varje månad. 

Detta är något som vissa individer drivs av och ser som en morot medan andra värderar 

trygghet högre.  

Säljaren Walden anser att en rörlig lönedel är motiverande då man själv kan påverka sin 

egen lön. Han menar vidare att personalen är väl medvetna om vad de förväntas prestera 

för att erhålla belöningar. Mätbarheten i arbetet gör att man direkt kan koppla prestation 

till belöningar. Tydlighet och kommunikation bidrar till medvetenhet och ligger man på 

gränsen till bonus triggas Walden av att arbeta hårdare för att uppnå bonus.  

Säljchefen Sundberg poängterade tidigare att alla inte föredrar en rörlig lönedel. 

Säljaren Juhlin hade hellre sett att hennes lön bestod av enbart en fast lönedel och menar 

att hennes motivation inte hade blivit lägre för detta. Hon menar vidare att kundnyttan 

hade varit mer i fokus om endast en fast lön hade betalats ut. Det hon menar är att det 

finns tendens att påverka kunden att annonsera till fördel för ens eget kvartal. Säljarna 
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kan försöka påverka kunderna att annonsera i den period där de själva behöver intäkter 

för att komma upp i bonus.  

Säljarna på TV4 har en fast lönedel som de alltid kan känna sig trygga med. 25 % är den 

rörliga delen upp till mållönen där varje individ baserat på prestation uppnår en viss lön. 

Säljchefen Sundberg ser inte utebliven bonus som en bestraffning utan menar att alla är 

väl medvetna om villkoren och vad som krävs för att ta del av bonusen. Säljarna på TV4 

är drivna personer som vill kunna påverka sin lön och villkoren är lika för alla TV4:as 

säljare. Detta är något som säljarna Juhlin och Walden är medvetna om, säljer de inte 

tillräckligt mycket erhålls ingen bonus.  

Ibland kan det monetära systemet ”slå fel” med det menar säljchefen Sundberg att 

försäljningen varierar från månad till månad och därav varierar lönen. Detta kan skapa 

en osäkerhet för personalen då man vill kunna planera sin ekonomi. Säljarna Juhlin och 

Walden instämmer att en rörlig del kan skapa stress och att det finns en risk för att 

periodiseringen blir ojämnt fördelad. Dock tycker säljchefen Sundberg att fördelarna 

med ett monetärt system överväger dess nackdelar. Han menar att verksamheten bygger 

på resultat samt prestation och TV4 vill belöna de människor som arbetar hårt.  

Säljchefen Sundberg är medveten om att icke önskvärda effekter kan uppstå med 

TV4:as belöningssystem. Säljarna är själva ansvariga för sin försäljning till varje 

kvartal. Om individen har lyckats sälja mycket i kvartal tre kan personen i fråga börja 

fokusera på försäljningen i kvartal fyra. Detta för att uppnå bonus nästa kvartal då de 

redan uppnått maximal bonus i kvartal tre. I och med belöningssystemets uppbyggnad 

finns det utrymme för egen planering vilket inte alltid matchar gruppens uppsatta mål. 

När vi tog upp detta problem med säljarna Juhlin och Walden var det något som båda 

kände igen. De menar att många ser till sitt eget bästa och känner sig ”klara” med 

kvartalet om de uppnått sin kvartalsbonus. De tycker dock att alla borde hjälpas åt för 

att uppnå gruppens gemensamma mål. Juhlin menar att detta är belöningssystemets 

baksida och något som kan uppstå om man tillämpar provision. Säljaren Walden 

poängterar att man styrs av kunden och att det kan bidra till att han väljer att fokusera på 

kommande kvartal.  

Säljaren Juhlin berättar att säljaryrket ibland kan vara stressigt och förlorar man en stor 

kund syns det direkt i lönekuvertet. Hon menar att det kan uppstå en intern tävling om 

reklamtiderna börjar ta slut. Då måste man så fort som möjligt kontakta sina kunder 
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innan någon annan på TV4 bokar in samma tid. Tar reklamtiderna slut kan man gå 

miste om affären. Juhlin fortsätter med att berätta att det inte förekommer tävling och 

avundsjuka på kontoret i Växjö utan menar att det kan uppstå mellan kontoren i Syd. 

4.7 Relationen mellan chef och medarbetare 

För att stärka relationen mellan chef och medarbetare har Växjökontoret regelbundna 

möten, utvecklingssamtal, lönesamtal och medarbetarsamtal berättar säljchefen 

Sundberg. 

Möten - Möten inkluderar regionsmöten där Växjö tillhör region syd. Månadsmöten 

inträffar första fredagen varje månad där hela månaden redovisas i siffror och månadens 

säljare utses. Budgetmöte har Sundberg med sin personal en gång per år där blir de 

tilldelade sin budget för nästkommande år. Utöver dessa möten hålls även måndagsmöte 

via telefon mellan de olika kontoren i Småland och Blekinge.  

Utvecklingssamtal - Varje kvartal har säljchefen Sundberg utvecklingssamtal med varje 

försäljare där han tar upp vad som har gått bra och dåligt under kvartalet samt att 

medarbetarna ges möjlighet att framföra sina åsikter. Här diskuteras säljarens 

jobbsituation, hur mycket han/hon behöver sälja och vilka resurser som kan tänkas 

behövas.  

Lönesamtal - Äger rum en gång per år där lönerelaterade frågor behandlas.  

Medarbetarsamtal - Under samtalen får säljchefen reda på vad hans medarbetare drivs 

av, hur man trivs och synpunkter gällande arbetssituationen. Detta är ett ypperligt 

tillfälle att coacha och lära känna sina anställda bättre.  

Säljchefen Sundberg har ansvar över nio säljare vilka han har nära kontakt med och vet 

vad de motiveras av samt vilka mål de har. Båda säljarna Juhlin och Walden tycker att 

de är välinformerade om hur TV4:as belöningssystem är uppbyggt. Detta tack vare alla 

möten där Sundberg tydligt informerar sin personal om vad som förväntas av dem. Alla 

respondenter är överens om att god relation råder mellan chef och medarbetare. Säljaren 

Juhlin menar vidare att Sundberg är den bästa chef hon haft, då han alltid är 

lättillgänglig och hjälper till när problem uppstår.  

För att ett belöningssystem skall fungera så effektivt som möjligt måste 

belöningssystemet kommuniceras ut till alla medarbetare. Det är viktigt att alla är 

införstådda med systemet och vilka belöningskriterier som finns. Sundberg berättar att 
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hans personal till 100 % är medvetna om belöningskriterierna, tack vare alla möten 

under året.  

Genom en medarbetarundersökning som nyligen utförts fick säljchefen Sundberg 

bekräftelse på att relationen mellan chef och anställd var god. Undersökningens resultat 

var mycket bra och visade att de anställda trivs och har ett högt engagemang. Genom 

medarbetarsamtalen fick TV4 synpunkter på det dåvarande belöningssystemet. 

Personalen på säljenheterna i Sverige tyckte inte att systemet var tillräckligt, de menade 

att när mållönen uppnåtts fanns inget mer att eftersträva den månaden och efterfrågade 

därför en månadsbonus. Månadsbonus infördes sedan efter synpunkter från flertalet 

medarbetare runt om i Sverige berättar säljchefen Sundberg. För tillfället ser säljarna 

Juhlin eller Walden inte månadsbonusen som en motivationsfaktor. Dels för att fokus 

ligger på att klara sitt kvartal, men också för att en månad är ett kort tidsintervall att 

planera in försäljning.  

4.8 Vad värdesätter TV4:as personal? 

Som ovan nämnt visade medarbetarundersökningen goda resultat. Säljchefen Sundberg 

berättar att säljarna är personer som drivs av att tjäna pengar. Dock menar han att är 

viktigt att alla har en roll som de trivs med, trivs du inte på jobbet spelar det ingen roll 

vilken lön du har. Belöningssystemet har som syfte att motivera personalen att prestera 

sitt yttersta.  När vi frågade säljarna Juhlin och Walden om vad de värdesätter högst på 

sin arbetsplats blev inte svaret pengar. De menar båda två att lönen bidrar till motivation 

men att den inte är den främsta motivationsfaktorn.  

För säljaren Juhlin är det viktigt att ha en arbetsgivare som hon kan stå upp för, 

öppenhet, trygghet, kundnytta och arbetskamrater. Jobbet som säljare kan vara ensamt 

ibland, därför uppskattar Juhlin när hon kan komma till kontoret och ta en kopp kaffe 

med sina arbetskamrater. Självklart är lönen också viktig men det är inte den som 

motiverar henne att gå till jobbet varje dag. Juhlin skulle föredra en större fast lönedel 

med utarbetade gruppmål för att på så sätt fokusera mer på kundnyttan som hon 

värderar högt.  

För säljaren Walden är känslan efter en lyckad affär och att träffa kunder det som främst 

driver honom. Han berättar vidare att han gärna skulle se befordran samt utbildningar 

som en del av TV4:as belöningssystem.  
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Säljchefen Sundberg berättar att TV4 inte har befordran som en del av 

belöningssystemet främst grundat på att det inte finns mycket utrymme för befordran i 

Växjö. TV4-gruppen ägs av Bonnier så alla möjligheter till karriär finns.  För att bli 

befordrad måste personalen vara beredd att flytta på sig. Säljarna Juhlin och Walden 

skulle se befordran som en belöning men vet att de skulle vara tvungna att flytta på sig. 

Säljaren Walden poängterar att han skulle se ökat ansvar och utbildningar som en slags 

belöning. Detta skulle inte kräva en flytt av personalen utan skulle kunna ses som en 

slags befordran.  
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5. Analys 
I detta kapitel får läsaren ta del av ställningstaganden kring vår teoretiska referensram 

och empiriska datainsamling. Kopplingar mellan teori och empiri behandlas och 

analyseras. 

 

5.1 Behov, faktorer och motiv för motivation 

5.1.1 Individers grundläggande behov 

Alla säljare på TV4 har en fast grundlön varje månad som de kan känna sig trygga med. 

Den fasta lönedelen säkerställer den anställdes primära samt sekundära behov enligt 

Maslows behovstrappa. Genom ekonomisk trygghet varje månad kan de anställda 

bekosta de fysiologiska behoven som mat och dryck samt bostad. De anställda på TV4 

erhåller även trygghet gällande den fasta lönedelen. Varje månad oavsett hur mycket de 

lyckas sälja erhåller de 75 % av sin mållön 

vilken ger dem en trygghet i vardagen.  

Gemenskap uppstår genom att de anställda 

känner tillhörighet till en grupp. Säljaren 

Juhlin menade att en kopp kaffe med 

arbetskamraterna var mycket värt då hon ofta 

arbetar självständigt. Känslan av att tillhöra 

en grupp och vara omgiven av människor 

gör att personalen på TV4 kan tillgodose sig 

Maslows tredje behovssteg, gemenskap.  

(http://Saraohman.se) 

Det fjärde behovet i Maslows behovstrappa är uppskattning och uppfylls bland annat 

genom bonusar. De anställda erhåller bonus när de lyckas sälja för 85 % eller mer av sin 

budget. Utöver denna bonus kan de anställda även erhålla månadsbonus samt 

kvartalsbonus. Även gruppbelöningar förekommer, då får de anställda extra 

uppskattning i form av exempelvis restaurangbesök. TV4:as lönesystem är uppbyggt så 

att de anställda får direkt uppskattning vid prestation. TV4 har även många möten 

mellan säljchef och anställda, här får de direkt feedback gällande budget, personliga 

mål, trivsel och resultat. Både möten och bonus bidrar till uppskattning.  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=maslows+behovstrappa&source=images&cd=&cad=rja&docid=a3NPYbMuje4b0M&tbnid=zMSZigCtSjge2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://saraohman.se/2010/04/26/vad-du-vet-vet-aven-alla-andra/&ei=BCOOUbOCFMbbsga98IGgDA&bvm=bv.46340616,d.Yms&psig=AFQjCNHsswasGsCZSMnM0ez_smbgdvjNEg&ust=1368355910718526
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TV4 ger även sin personal möjlighet att uppfylla det femte och sista steget, 

självförverkligande. Sundberg berättar att möjligheter finns till självförverkligande 

sedan är det upp till individen själv att bestämma vilken väg den vill ta. Genom möten 

och den nära relationen mellan chef och medarbetare vet säljchefen Sundberg vad 

personalen drivs av. Möjlighet till utveckling inom företaget finns, dock krävs det att de 

måste förflytta sig till annan ort. Säljaren Walden berättade att han ansåg att mer 

utbildningar och ansvar hade uppskattats. Detta är något som TV4 kan utveckla och på 

så sätt kan självförverkligande i högre grad tillgodoses inom TV4.  

För att uppnå önskvärda effekter med belöningssystemet poängterar Kressler (2003) att 

man bör ha två frågor i åtanke. Den ena av dem är: Hur effektivt tillfredsställs 

individuella behov av belöningssystemet? Vidare menar forskaren att tillfredsställs de 

personliga behoven kan de i många fall ge positiva bieffekter på graden av 

måluppfyllelse för organisationen som helhet. Denna teori kan kopplas samman med 

Maslows behovstrappa, båda forskarna poängterar vikten av att individers behov 

tillfredsställs. TV4 är noga med att ha tillfredsställd personal och att vara lyhörda för 

deras önskemål. Den nära kontakten mellan chef och medarbetare har lett till att 

säljchefen Sundberg är väl medveten om sin personals mål och ambitioner. 

Tillfredsställs personalens personliga behov kan personalen på TV4 uppnå 

självförverkligande samtidigt som organisationens mål uppfylls.  

5.1.2 Motivationsfaktorer 

Hertzberg delade upp motivationsfaktorerna i två olika grupper, motivation- samt 

hygienfaktorer. Hertzberg menar att de grundläggande behoven, alltså hygienfaktorerna 

måste vara uppfyllda för att personalen skall trivas på arbetsplatsen. Forskaren menar att 

om hygienfaktorerna försämras uppstår missnöje bland personalen men motivationen 

ändras inte. Till hygienfaktorerna hör; företagspolicy, administration, lön och 

arbetsförhållanden. (Robbins, 2005) Säljarna Juhlin och Walden berättade att de såg 

lönen som en motivation att gå till arbetet men poängterade att lönen inte var den 

starkaste motivationsfaktorn. Att säljarna ändå såg lönen som en motivationsfaktor 

motsäger Hertzbergs teori till viss del.  

Säljarna på TV4 såg bland annat kundrelationer, lyckade affärer, bra arbetsgivare, 

utbildning samt arbetskamrater som sina stora motivationsfaktorer. Enligt Hertzbergs 

teori är motivationsfaktorerna; prestation, erkännande, arbetet i sig, ansvarstagande och 

karriärsmöjligheter (Robbins, 2005). Här kan vi se en koppling mellan säljarnas svar 
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samt teorin. Prestation kan kopplas till en lyckad affär, arbetet i sig hör samman med 

kundrelationer samt bra arbetsgivare. Säljarna listade även utbildning som en 

motivationsfaktor vilket stämmer överens med Hertzbergs motivationsfaktor, 

karriärmöjligheter. Även säljchefen Sundberg poängterade att har du inte ett arbete du 

trivs med, spelar det ingen roll vilken lön du har, uttalandet stämmer överens med 

Hertzbergs teori där lönen klassas som en hygienfaktor.  

Belöningar påverkar människors beteende och vad en individ värdesätter varierar från 

människa till människa. Detta förorsakar problem hur företaget ska utforma sitt 

belöningssystem. Ett belöningssystem som inte motiverar de anställda är ineffektivt och 

kan leda till att fel handlingar utförs. (Bijleveld et. al. 2012) TV4 har försökt att utforma 

ett belöningssystem som skall passa in på personalens preferenser och verksamhetens 

mål. Detta har visats sig vara svårt då människor värderar belöningar olika, poängterade 

säljchefen Sundberg. Även de två säljarna menade att de motiveras och värderar olika 

saker. Då TV4 har många säljare är det svårt att utforma ett belöningssystem som alla 

uppskattar. Även Kressler (2003) poängterar att människor har olika behov och 

motiveras av olika saker. Det är alltså svårt att utforma ett belöningssystem som passar 

alla.  

5.1.3 Motiv till motivation  

David C. McClelland belyser i sin forskning tre viktiga motiv; kontaktmotivet, 

maktmotivet och prestationsmotivet. Forskaren säger att dessa tre motiv finns hos alla 

men intensiteten varierar från människa till människa (Kressler, 2003). På TV4 kan vi 

se att dessa motiv föreligger hos både säljchefen och säljarna. De tre motiven; kontakt, 

makt och prestation erhåller de anställda genom självständigt arbete, gruppkänsla på 

kontoret, känslan efter en lyckad affär och att uppnå personliga mål och gruppmål.  

Vi kunde av intervjuerna på TV4 avläsa att alla tre respondenter har dessa tre 

nyckelbehov men att intensiteten varierade hos de anställda. Säljaren Juhlin sa att hon 

hellre hade sett en hel fast lön och att gruppmål utformades. Hon berättar vidare att 

arbetskamrater är en viktig del i hennes arbetstrivsel. Genom detta kan vi se en stark 

koppling till kontaktmotivet. För säljaren Walden är prestationsmotivet det starkaste, 

han berättade att känslan efter en lyckad affär är det som driver honom. Utbildningar 

och ökat ansvar är en del av prestationsmotivet och något som Walden värderar högt. 

Säljchefen Sundberg kopplar vi till maktmotivet, detta grundat på hans arbetsuppgifter 

som chef där han bland annat ansvarar för nio säljare och deras budgetar.  
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5.2 Motivation i arbetslivet 

Motivation hos personalen uppstår när individerna har intressanta och tillfredsställande 

arbetsuppgifter, när det finns ett belöningssystem som personalen anser ersättande samt 

när utvecklingsmöjligheter finns. Forskaren menar dock att man inte kan dra en direkt 

koppling mellan materiella belöningar och motivation. (Schou, 1991) Som tidigare 

nämnt delade Hertzberg in motivationsfaktorerna i två kategorier och menade att 

motivation inte uppstod genom monetära belöningar (Robbins, 2005). Även Samuelson 

(2004) nämner att monetära belöningar inte är lika betydelsefulla som icke-monetära 

belöningar.  

Respondenterna på TV4 var alla mycket nöjda med sitt jobb och ansåg att de hade 

tillfredsställande arbetsuppgifter. De såg även belöningssystemet som en morot att 

prestera lite extra för att komma upp i bonus, även om intensiteten i detta uttalande 

varierade hos personalen. Att materiella belöningar skall bidra till motivation anser inte 

Schou (1991), men enligt våra respondenter är det exakt det som belöningarna bidrar till 

dock var det inte den största motivationsfaktorn. Vi är medvetna om att vår slutsats kan 

påverkas av den bransch vi valt att studera. Försäljning är lätt att koppla till individuell 

prestation och är mätbart i form av bonus. TV4:as lönesystem bygger på prestation och 

är direkt påverkade av sin individuella prestation för att erhålla så hög lön som möjligt. 

Detta är en utav anledningarna till att personalen på TV4 motiveras av materiella 

belöningar.  

Om personalen får rapporter som återkopplar till prestation blir personalen motiverade. 

Om individer får ta del av resultat ändrar de lättare sitt beteende och blir mer 

motiverade till att uppnå företagets mål. (Samuelson, 2004) Mätbarheten i säljyrket 

bidrar till att säljarna tydligt kan koppla prestation till resultat. Säljarna på TV4 vet hur 

de ligger till, om de ser till sin budget. Säljaren Walden berättade att vet han att han 

ligger på gränsen till bonus sporras han att prestera lite extra. Granbom (1998) skriver 

att personal blir motiverade när de själva har kontroll över sin tillvaro och inte blir 

tillsagda vad de skall göra. Våra respondenter berättade att säljyrket innebär mycket 

självständigt arbete och bygger på individuella prestationer. Säljarna ansvarar själva 

över sin budget vilket bidrar till att de själva kontrollerar sitt arbete. Vi tror som 

Granbom (1998) att säljarnas självständiga arbete bidrar till motivation hos de anställda. 

Dock berättade säljaren Juhlin att hon kan känna en viss stress över sin budget. 

Självständigt arbete bidrar alltså inte bara till motiverad personal utan kan även skapa 
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icke-önskvärda bieffekter som stress. Juhlins uttalande om stress säger emot Granboms 

teori att självständigt arbete leder till motivation.  

5.3 Belöningssystemet som motivationsfaktor 

Det har poängterats att det är viktigt att utforma ett belöningssystem som uppfattas som 

motiverande och meningsfullt för den anställde. Belöningar motiverar individer, samt 

att de bidrar till att de anställda arbetar utifrån företagets bästa. (Anthony och 

Govindarajan, 2007) Säljchefen Sundberg tycker att TV4 har ett bra belöningssystem 

som motiverar de anställda att prestera lite extra. Han menar att säljarna på TV4 är 

individer som drivs av att tjäna pengar och menar därför att ett monetärt 

belöningssystem är effektivt i säljbranschen. Även säljaren Walden instämmer då 

försäljning är så pass mätbart och menar att belöningssystemet är motiverande.  

Belöningssystem är till för att styra individer i riktning åt rätt håll och på så sätt skapa 

målöverensstämmelse mellan företagets mål och personalens mål (Samuelson, 2004). 

TV4 använder sitt belöningssystem som ett slags styrmedel och med hjälp av bonusar 

försöker TV4 motivera sin personal att sälja mer. 

Företag bör tillgodose de personliga behoven med hjälp av belöningssystem. På så sätt 

genereras positiva bieffekter på graden av måluppfyllelse för organisationen som helhet. 

(Kressler, 2003) Säljchefen Sundberg berättade att han är väl medveten om vad hans 

personal drivs av. Utifrån det ansåg han att ett monetärt lönesystem är det som är bäst 

lämpar sig för organisationen. Detta skiljer sig dock från båda säljarna Juhlin och 

Walden som inte såg pengar som den stora drivkraften, de menade istället att andra 

faktorer så som arbetskamrater, göra affärer, arbetsgivare och kundnytta bidrar till ökad 

motivation. Det vi vill poängtera är att säljchefen Sundberg bör se över vad hans 

personal verkligen drivs av. Lyckas han utforma ett belöningssystem som tillgodoser 

personelens personliga behov kan detta enligt Kressler (2003) leda till positiva effekter 

för organisationen. 
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(Samuelson, 2004) 

Bilden beskriver sambandet mellan företagets önskade beteende, personalens 

prestationer samt det som styrsystemet mäter. Hos TV4 kan vi se tendenser att cirkel A 

och C inte sammanfaller helt med varandra. Alltså att de prestationer som företaget 

önskar och det som mäts av styrsystemet inte sammanfaller. Det vi observerat är att 

personalen tenderar att övergå till nästkommande kvartals försäljning om de uppnått 

nuvarande kvartals bonus, även om gruppen som helhet inte är klara. Detta var även 

något som säljchefen Sundberg hade uppfattat och belyste som en brist i systemet. I och 

med detta beteende förskjuts cirkel A och C ifrån varandra och styrsystemet får inte den 

effekt som man önskar.  

Vidare anser i att cirkel B och C till stor del sammanfaller. Detta grundat på att de 

individuella prestationerna baseras på det som mäts av styrsystemet. Som säljaren 

Walden poängterade, att ligger man på gränsen till bonus presterar man lite extra. 

TV4:as lönesättning bygger på bonussystemet, därför är de anställdas prestation direkt 

kopplat till lönesättningen. De anställda är fullt medvetna om belöningskriterierna vilket 

också bidrar till att prestationerna sammanfaller med de mått som styrsystemet mäter.  

5.4 Belöningssystemets syfte 

Belöningar utdelas när individer presterar utöver det vanliga (Paul & Alm, 1991). Detta 

är detsamma som säljchefen Sundberg beskriver TV4:as belöningssystem, att 

belöningssystemet är till för att belöna den personal som arbetar lite extra.  

Belöningssystem kan definieras som en resurs för verksamhetsstyrning i företag 

(Kaplan & Atkinson, 1998). TV4:as belöningssystem används som ett styrmedel och är 
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direkt kopplad till personalens lön. Genom att månads- och kvartalsbonusar delas ut styr 

det personalen att arbeta mot högre försäljning och på så sätt erhålla bonus.  

Samuelson (2004) skriver att belöningssystem kan ha olika syften, så som att behålla 

kärnkompetens och attrahera ny arbetskraft. De syften som säljchefen Sundberg belyste 

stämmer bra överens med Samuelsons teori.  

5.5 Resultatlön som lönesättning 

Det huvudsakliga syftet med en rörlig lönedel är att stimulera de anställda till ökad 

produktivitet och därigenom öka organisationens lönsamhet. Författaren använder 

resultatlön som ett samlat begrepp för rörlig lönedel, bonus och provision. Vidare 

skriver han att en rörlig lönedel främst tillämpas inom säljbranschen där arbetsgivaren 

vill sporra sina anställda att sälja mer. För att en rörlig lönedel skall kunna fungera 

krävs det att medarbetarna kan påverka resultatet och att man på ett bra sätt kan mäta 

resultatet. (Carlsson, 2001) TV4 har precis som vad Carlsson (2001) förespråkar infört 

en rörlig lönedel för försäljningsenheten. Säljaren Walden poängterade att säljyrket är 

så pass mätbart att en rörlig lönedel lämpar sig bra som lönesättning. Båda säljarna 

berättade att de blev sporrade av ett belöningssystem och att mätbarheten gör att man 

direkt kan koppla prestation till belöningar. Säljchefen Sundberg menade också att 

verksamheten bygger på resultat samt prestation och TV4 vill belöna de människor som 

arbetar hårt.  

Ett sätt att styra medarbetarna i en viss riktning är att tillämpa resultatlön, då kan 

arbetsgivaren exempelvis styra säljarna att mer eller mindre av en viss produkt. För att 

en rörlig lönedel skall fungera i praktiken krävs det att medarbetarna har möjlighet att 

påverka resultatet och att företaget kan på att tillförlitligt sätt mäta resultatet. (Carlsson, 

2001) På ett snarlikt sätt använder sig TV4 av resultatlön som teorin förespråkar. De 

använder lönesättningen som ett styrmedel för att få säljarna att sälja mer. TV4 

tillämpar flera olika bonusar i syfte att det hela tiden skall finnas nya mål för säljarna att 

sträva mot. Säljarna på TV4 är väl medvetna om kriterierna för att ta del av 

belöningarna samt att mätbarheten i säljyrket kan utföras på ett tillförlitligt sätt. TV4 

tillämpar sin lönesättning utefter teorins ”regler”, efter studier på företaget lämpar sig en 

resultatlönesättning bra.  

TV4 har valt att utforma ett belöningssystem med båda monetära samt icke-monetära 

belöningar där främsta fokus ligger på monetära belöningar. Enligt Anthony & 
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Govindarajan (2007) är monetära belöningar främst pengar, aktier samt optioner. TV4 

har valt att främst dela ut bonus i form av pengar, säljchefen Sundberg trycker på att 

personalen på TV4 är personer som vill och drivs av att tjäna pengar. Både Samuelson 

(2004) samt Kaplan & Atkinson (1998) belyser att icke-monetära belöningar är mer 

betydelsefulla än monetära. Säljaren Walden tycker att TV4 borde satsa mer på 

utbildningar och ökat ansvar som en del av belöningssystemet. Pengar är inte det 

säljarna Juhlin och Walden värderar högst på arbetsplatsen, båda nämnde andra saker 

som bidrar till motivation. Exempel som nämndes var trygghet, arbetskamrater samt att 

göra en lyckad affär. Detta var vad forskarna Samuelson (2004) och Kaplan & Atkinson 

(1998) belyser i sina teorier.  

5.6 Relationen mellan chef och medarbetare 

För att ett belöningssystem skall fungera bra och nå ut till alla medarbetare gäller det att 

ledningen kommunicerar belöningssystemet (Smitt et. al. 2002). Även Thorsvik & 

Jacobsen (2008) menar att kommunikationen i organsationer är avgörande för att 

samarbetet mellan ledning och anställda skall kunna fungera. TV4 har många möten 

med sina medarbetare, allt från vecko- till årsmöten. Under dessa möten får säljchefen 

tillfälle att kommunicera med sina medarbetare och på så sätt informera om företagets 

belöningssystem. Säljarna Juhlin och Walden tycker båda att de blivit väl informerade 

om kriterierna kring belöningssystemet samt att de har en god relation med säljchefen.  

5.7 Problem med belöningssystem 

Många forskare belyser de positiva effekterna av belöningssystem. En forskare som gått 

emot strömmen och forskat kring brister med belöningssystem är Kohn (1993b). Han 

belyser bland annat att belöningar kan förstöra relationer och att tävlingar mellan 

medarbetare kan uppstå. Tävlingar är något som respondenterna tog upp som en brist i 

TV4:as belöningssystem. Säljaren Juhlin menade att interna tävlingar kan förekomma 

om reklamtiderna börjar ta slut. Hon menar vidare att det blir en stressfaktor att först 

boka in sina egna kunder på de reklamtider som finns kvar. Vi tror alltså att Kohn 

(1993b) har en viss poäng i sin teori, belöningar kan bidra till att tävlingar uppstår. 

Samtidigt tror vi att tävlingar är oundvikligt i försäljningsbranschen. Reklamtiderna är 

begränsade samt att allas löner är försäljningsgrundade vilket oundvikligt skapar 

konkurrens mellan medarbetare.  

Kohn (1993b) tar även upp att belöningar bidrar till att intresset hos personalen minskar. 

Forskaren menar att belöningar kan få personal att bara tänka på vad de tjänar vid bättre 
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prestation och sluta fundera på vad de faktiskt utför i arbetet. Ett problem med 

belöningssystemet på TV4 är att fokus på kundnyttan kan komma i skymundan. 

Säljaren Juhlin berättade att hon hellre hade haft en fast lön och på så sätt kunnat lägga 

mer fokus på kundnyttan. En rörlig lönedel kan skapa en obalans mellan kundnyttan och 

säljarens periodiseringar. Alltså en tendens att planera in försäljning när man själv tjänar 

på det och erhåller bonus. Vi kan här se en koppling till Kohns teori, att personalen 

glömmer bort vart huvudfokus skall ligga, alltså på kundnyttan. På TV4 är 

belöningssystemet bara grundat på resultat, alltså hur mycket varje säljare lyckas sälja. 

Fokus på resultat kan bidra till att säljarna bara prioriterar de mått som mäts av 

belöningssystemet och andra viktiga faktorer glöms bort.  

Säljchefen Sundberg poängterade ett problem med det befintliga belöningssystemet som 

är svårt att lösa. Han menade att när personalen fyllt sitt kvartal med försäljningsintäkter 

tenderar en del att övergå till nästkommande kvartals försäljning även om gruppen som 

helhet inte är färdiga med kvartalet. Detta problem belyser Arvidsson (2005) och menar 

att individuella belöningar kan bidra till negativa effekter för gruppens resultat då varje 

individ vill maximera sin nytta.  Vi tror att kvartalsproblemet kan vara svårt för TV4 att 

lösa, då kvartalsbonus är en stor del av lönesystemet. När kvartalets försäljning är 

uppnådd och bonus erhålls finns inte mer för säljaren att uppnå det kvartalet.  

(Carlsson, 2001) 

För tillfället använder sig TV4 av den mittersta stapeln i figuren där lönesättningen 

bygger på en grundlön samt en rörlig del. Ett förslag till en lösning på problemet kan 

vara att införa gruppbelöningar varje kvartal. På så vis skulle personalen motiveras att 

hjälpa till att klara gruppens kvartal, vi tror att alla säljare på sikt skulle tjäna på 

gruppbelöningar. Utbyte av idéer skulle i större utsträckning tillämpas och lagandan 
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hade förstärkts. Den vänstra stapeln i figuren skulle alltså föredras för TV4. Detta 

förslag är något som även stöds av teorin, Samuelson (2004) anser att företag kan dela 

upp belöningar i två delar, en del baserat på gruppens resultat samt en del som individen 

själv kan påverka.  

Som tidigare nämnt är free-rider problem något som kan uppstå vid gruppbelöningar 

(Arvidsson, 2005). Dock tror vi att detta problem kan undvikas genom att både tillämpa 

individuell belöning samt gruppbelöningar. Genom detta sporras personalen att arbeta 

för att uppnå individuell belöning samt att tänka utifrån gruppens bästa. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel knyter vi samman säcken och presenterar vår slutsats och besvarar 

uppsatsens syfte uppdelad på våra två valda frågeställningar. Efter slutsatsen följer 

slutord där det poängteras huruvida teori och empiri sammanfaller eller ej. 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur försäljningsenheten på TV4 tillämpar 

belöningssystem för att motivera sina anställda, samt hur de anställda motiveras av det 

befintliga belöningssystemet. 

 

6.1 Hur är TV4:as belöningssystem utformat? 

Hela TV4:as lönesystem är baserat på belöningar. Säljarna har en så kallad mållön som 

består av en fast respektive rörlig del. Den fasta delen består av 75 % varav den rörliga 

delen står för 25 % av mållönen. Den rörliga delen är provisionsbaserad, detta innebär 

att säljarna måste klara månadens periodisering alltså komma upp i de intäkter som är 

periodiserade den månaden för att nå mållön. Vidare måste säljarna komma upp till 85 

% av sin månadsbudget för att över huvudtaget ta få ut sin rörliga del. Mellan 85-97,5 

% finns olika steg för att succesivt nå sin mållön. Varje säljare har sin egen 

månadsbudget som denna så kallade trappa baseras på.  

Utöver mållönen har TV4 även utformat månadsbonusar som erhålls om säljarna 

överstiger sin månadsbudget med 10 %. Även här tillämpas en stegrande bonus upp till 

150 % över budget. TV4 har även kvartalsbonus som bygger på att säljarna skall klara 

sitt periodiserade kvartal. Klarar säljarna sitt kvartal erhålls en engångssumma som 

varierar mellan 10 000-30 000 kronor. Vilken engångssumma säljaren erhåller beror på 

vilken budget personen i fråga har. Även årsbonus delas ut och storleken på denna beror 

på hur långt över budget säljaren lyckas nå.  

TV4 använder sig även av icke-monetära belöningar som kan innefatta att säljarna får 

några dagars ledighet i mellandagarna om ett visst mål uppnås. Eller att personalen får 

bjuda sina respektive på ett restaurangbesök. De icke-monetära tillämpas inte i lika stor 

omfattning som de monetära belöningarna.  
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TV4 har inga uttalade gruppbelöningar i sitt belöningssystem utan belöningarna baseras 

på individuella prestationer. Det kan dock förekomma att kontoret i Växjö tillämpar 

gruppbelöningar om säljchefen ser att behov finns. 

6.2 Hur använder sig TV4 av belöningssystem för att motivera sina 

anställda? 

TV4 använder sig av ett och samma lönesystem för hela organisationen. Detta för att det 

inte skall uppstå missförstånd och att det skall vara lika villkor för alla säljare på TV4. 

TV4 har lagt fokus på ett monetärt bonussystem och menar att detta system passar 

säljarna på TV4 då de är drivna personer som motiveras av att tjäna pengar. Säljarna 

Juhlin och Walden motiveras av det monetära systemet, dock poängterade de att pengar 

inte var den största motivationsfaktorn. De nämnde faktorer så som lyckade affärer, 

kundnytta och arbetskamrater som viktiga element till motivation.  

Säljchefen Sundberg lägger mycket tid på möten och kommunikation med sin personal. 

Mötena har lett till en bra relation mellan chef och medarbetare och att säljarna är väl 

medvetna om villkoren med belöningssystemet. Att kommunicera belöningssystemet till 

säljarna är mycket viktigt då personalen måste veta vad belöningsgrunderna är för att 

veta hur de skall kunna påverka sin lön. Kommuniceras inte belöningssystemet till de 

anställda vet de inte vilka handlingar som belönas och på så sätt leder inte 

belöningssystemet till motivation. Säljarna har tack vare den goda kommunikationen 

varje kvartal koll på hur de ligger till i förhållande till bonus. Båda säljarna berättade att 

detta sporrar dem till att arbeta hårdare för att uppnå bonus.  

Säljchefen Sundberg lyssnar och är medveten om personalens synpunkter och önskemål 

detta har lett till den goda relation som råder mellan säljchefen och säljarna. Som en 

följd av den goda relationen infördes en månadsbonus. Bonusen var ett önskemål av 

personalen då de inte tyckte att belöningssystemet var tillräckligt.  

En stor motivationsfaktor är att säljarna själva kan påverka sin egen lön. Prestation är 

direkt kopplat till belöningarna, kopplingen bidrar till att säljarna triggas att arbeta lite 

extra om de ligger på gränsen till bonus. Den fasta lönedelen skapar trygghet för 

säljarna och tillsammans med den rörliga lönedelen motiveras de anställda till att utföra 

ett bra arbete. Dessa var några av de motivationsfaktorer som säljchefen Sundberg 

nämnde och något som båda säljarna höll med om. Båda säljarna ansåg att TV4:as 
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nuvarande lönesättning motiverade dem dock ansåg de att en modifiering av 

belöningssystemet hade varit möjligt för bästa motivationseffekt.  

6.3 Slutord 

Till stor del följer TV4:as lönesättning och hur de tillämpar sitt belöningssystem det 

teorin förespråkar. TV4:as lönesättning har utformats efter hur Carlsson (2001) 

beskriver resultatlön. Författaren beskriver två grundkriterier för att resultatlön ska 

fungera; möjlighet för personalen att påverka resultat och att företagets resultat mäts på 

ett trovärdigt sätt. De nämnda grundkriterierna uppfyller TV4 och därav är deras 

lönesättning lämplig ur teoretisk synvinkel.  

TV4 har även valt att lägga mycket tid på att kommunicera sitt belöningssystem till sina 

anställda. Den goda kommunikationen på företaget har lett till att medarbetarna är väl 

medvetna om vad de förväntas prestera för att ta del av de olika belöningarna. Precis 

som Smitt et. al. (2002) säger är det viktigt att personalen är väl införstådda med vad 

belöningssystemet innefattar för att det skall fungera effektivt. 

Brister i TV4 belöningssystem har uppkommit, det är något som säljchefen Sundberg är 

medveten om. Bonusarna har skapat tävlingar mellan medarbetarna samt att fokus på 

egenintresse har uppstått. Även teorin belyser brister med belöningssystem, exempelvis 

tar Kohn (1993b) upp att belöningssystem kan orsaka tävlingar och att relationer på 

företaget förstörs. TV4 är medvetna om dessa problem och är något de kontinuerligt 

arbetar med, exempelvis tillämpar de gruppbelöningar när de ser att behov finns. 

Att säljarna på TV4 ser lönen som en motivationsfaktor är något som skiljer sig från 

teorin. Hertzbergs tvåfaktor teori belyser att lönen är en hygienfaktor som inte påverkar 

personalens motivation. En förändring av lönen kan leda till missnöje bland personalen 

men motivationen ändras inte. (Robbins, 2005) 

Till stor del stämmer teorin överens med hur TV4 valt att utforma och tillämpa sitt 

belöningssystem med ett fåtal undantag. Individer motiveras och värderar saker olika 

det är därför svårt att utforma ett ”perfekt” belöningssystem som passar allas 

preferenser.  
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Bilaga 1 
 

Frågemall till säljchefen Fredrik Sundberg 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 

2. Beskriv din position, vad ansvarar du för? 

3. Hur många medarbetare har du under dig? 

4. Använder ni er av någon typ av belöningssystem?  

5. Anser du att TV4:as belöningssystem motiverar dig i ditt arbete? Hur? 

6. Hur är belöningssystemet/belöningssystemen utformade? 

- Vad ser du som de största fördelarna/nackdelarna med monetära 

belöningssystem som ni använder? 

- Vad ser du som de största fördelarna/nackdelarna med de icke-monetära 

belöningssystem som ni använder? 

- Uppfattas befordran som en belöning? 

7. Hur är TV4:as system utformat? Får medarbetarna belöning vid prestation – 

Utebliven belöning/bestraffning vid icke-prestation? 

8.  Används ett och samma belöningssystem? Eller har ni olika belöningssystem på 

olika avdelningar/ för olika arbetsuppgifter? 

9. Hur anser du att din relation med dina medarbetare ser ut? 

- Är du väl medveten om vad de motiveras av? 

- Vet du vilka medarbetarnas mål är inom organisationen? 

10.  Varför använder ni er av belöningssystem?  

11. Har du uppföljningsmöten regelbundet där du för en dialog med din personal 

vad de har gjort bra/mindre bra? 
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12. Tror du att personalen är väl medvetna om vad de förväntas prestera för att ta del 

av belöningar? 

13. Vilka är fördelarna med ert belöningssystem? 

14. Vilka är nackdelarna med ert belöningssystem? 

15. Har du sett några icke önskvärda effekter av belöningssystemet? 
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Bilaga 2 
 

Frågemall till säljarna på TV4 

 

1. Berätta lite om dig själv och vad du arbetar med? 

2. Hur ser du på TV4:as lönesättning? 

3. Vad får du ta del av för belöningar? 

4. Ser du befordran som en slags belöning? 

5. Vet du vad du förväntas prestera för att ta del av belöningssystemet? 

6. Till vilken grad anser du att Fredrik Sundberg har informerat dig om hur 

belöningssystemet på TV4 fungerar? 

7. Anser du att belöningssystemet motiverar dig att prestera mer? I så fall hur? 

-Hur motiveras du av monetära belöningar? 

-Hur motiveras du av icke-monetära belöningar? 

8. Hur hade ditt arbete på TV4 påverkats om lönen endast bestod av en fast del? 

9. Känner du en osäkerhet när lönen består av en rörlig del? 

10. Varför tror du att TV4 använder sig av belöningar? 

11. Vad ser du för fördelar med TV4:as belöningssystem? 

12. Ser du några brister med TV4:as befintliga belöningssystem? 

13. Kan belöningssystemet bidra till en tävling mellan er på TV4? Hur har ditt 

arbete påverkats sedan TV4 införde månadsbonus? 

14. Vad är ditt huvudmål varje månad gällande lön/bonus? 

15. När du har uppnått exempelvis kvartal tre mål? Går du då vidare till kvartal 

fyras arbete? 
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16. Ge exempel på belöningar som hade motiverat dig, som i dagsläget inte ingår i 

TV4:as belöningssystem. 

17. Hur ser du på din relation till Fredrik Sundberg? 

- Tycker du att medarbetarsamtalet och lönesamtalen är bra? – Vad ger de 

dig? 

18. Är pengar den stora motivationsfaktorn i ditt arbete? 

19. Vad är viktigast för dig i ditt arbete? 

 

 

 

 

 

 


