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Förord  
Studien har givit oss fördjupade kunskaper inom budget och motivation och dess samverkan 

samt bidragit till en praktisk förståelse, vilket har ökat intresset för ämnena. Processen med att 

skapa uppsatsen har varit lärorik och intressant samt resulterat i nya erfarenheter som kommer 

vara till nytta i vår framtida yrkesroll. Vi vill rikta ett stort tack till AB Helmer Nilsson och de 

medverkande medarbetarna för att ni ställde upp och gjorde det möjligt för oss att genomföra 

studien. Ni har varit tillmötesgående och hjälpsamma under processen vilket har inspirerat oss 

i skrivandet. Ett stort tack riktar vi även till vår engagerade och vägledande handledare Tom 

Karlsson som under resans gång alltid tagit sig tid och givit oss konstruktiv kritik. Slutligen 
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bidragit till att uppsatsen ständigt varit under utveckling. 
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Författare: Marielle Orvinder & Malin Lindström  
Handledare: Tom Karlsson  
Titel: Budget och motivation  
 
Bakgrund: Budgeten är för många företag relaterad till en tids- och resurskrävande process 
samtidigt som den ses som ett viktigt styrmedel. Det är därför viktigt att företag får ut den 
förväntade nyttan av budgeten och att medarbetarna är motiverade att arbeta i enlighet med 
den. Hur och varför motiveras medarbetare till att arbeta i enlighet med budgeten? Behöver 
medarbetare någon form av morot för att de ska arbeta i enlighet med budgeten eller kan 
moroten i sig ge förödande konsekvenser?  
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur och varför medarbetare motiveras till att arbeta i 
enlighet med budgeten. Vi vill därför utreda de bakomliggande faktorerna till varför budgeten 
överhuvudtaget accepteras och om motivationen påverkas av inre eller yttre faktorer. Vi vill 
även identifiera om det finns några belöningar relaterade till budgetuppfyllelse och i så fall 
vilken påverkan dessa har på motivationen. Med denna studie vill vi bidra med en teori 
skapad på empirisk grund gällande medarbetares motivation och acceptans till budgeten. 
 
Metod: Forskningens tillvägagångssätt präglas av en kvalitativ forskningsstrategi och en 
induktiv forskningsansats med inslag av deduktion. Forskningsmetoden har varit i form av en 
fallstudie på AB Helmer Nilsson där semistrukturerade intervjuer genomförts.  
 
Slutsats: Den direkta förklaringen till hur medarbetarna på AB Helmer Nilsson motiveras till 
att arbeta i enlighet med budgeten är delaktighet och samförstånd samt uppföljning och 
återkoppling i budgetprocessen. Företagets generösa medarbetarpolicy, kollektiva belöningar, 
arbetsmiljö och arbetsuppgifter är något som indirekt svarar på hur de motiveras. Vidare ses 
företagskulturen som den direkta förklaringen till varför medarbetarna motiveras och 
accepterar att arbeta i enlighet med budgeten medan medarbetarnas inre motivation indirekt 
förklarar varför.  
 
Nyckelord: Budget, motivation, belöningar och företagskultur  

 
 



  
	  

 

Abstract 
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Title: Budget and motivation 
 
Background: The budget is for many companies related to a time and resource intensive 
process while it is at the same time seen as an important instrument. Therefore, it is important 
that companies get the expected benefit of it, and that employees are motivated to work in 
accordance with it. How and why are the employees motivated to work in accordance to the 
budget? Do employees need some sort of reward to work according to the budget or may the 
reward itself give devastating consequences? 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate how and why employees are motivated to 
work in accordance to the budget. Therefore, we want to investigate the underlying factors 
related to why the budget is accepted and if the motivation is affected by internal or external 
factors. We also want to identify if there are any rewards related to the budget, and if so what 
impact these have on the motivation. With this study, we want to contribute with a theory 
created on empirical grounds relating to employees motivation and budget acceptance. 
 
Method: A qualitative research strategy and a inductive research approach with impacts of 
deduction have characterized the research. The research method has been in the form of a case 
study of AB Helmer Nilsson in which semistructured interviews were conducted. 
 
Conclusion: The direct explanation for how employees in AB Helmer Nilsson are motivated 
to work in accordance with the budget is the participation and consensus, as well as 
monitoring and feedback in the budget process. The company's generous staff policy, 
collective rewards, working environment and the task itself indirectly explains how they are 
motivated. The culture of the company is seen as the direct explanation to why the employees 
are motivated and accept to work in accordance to the budget, while employees intrinsic 
motivation is seen as the indirect explanation to why. 
 
Keywords: Budget, motivation, rewards and the culture of the company  
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1. Inledning  

I detta kapitel kommer bakgrunden till uppsatsen att presenteras. Det kommer föras en 

problemdiskussion som berör ämnena budget och motivation vilken mynnar ut i vår 

forskningsfråga och uppsatsens syfte. I slutet av kapitlet ges en beskrivning av uppsatsens 

disposition. 
 

1.1 Bakgrund  

Ekonomistyrningens grundtanke är att motivera och inspirera medarbetare att arbeta i enlighet 

med företagets målsättningar samt att identifiera och korrigera eventuella felaktigheter i 

agerande (Källström, 1990; Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Ekonomistyrningen är därför 

både framåt- och tillbakablickande då den används som ekonomisk planering och för att 

kontrollera utfallet (Kullvén, 2009). För att kunna leda företaget mot dess uppställda mål 

menar Ax, Johansson och Kullvén (2009) att ett passande styrmedel behövs. De presenterar 

tre olika former av styrmedel, vilka är formella styrmedel, informella styrmedel och 

organisationsstruktur.  
 

Budgeten beskrivs som ett formellt styrmedel och är en av de äldsta och mest centrala 

metoderna inom traditionell ekonomistyrning (Ax, Johansson och Kullvén, 2009; Lindvall, 

2011). Svenska företag har, enligt Greve (2011), använt sig av budget som styrmedel sedan 

1950-talet och idag förekommer budgetering i nästintill alla slags organisationer. Greve 

(2011) menar vidare att budgeten kan ha olika syften och utformning som företaget behöver 

anpassa till sin verksamhet. En budget som är utvecklad i enlighet med organisationen kan 

bidra till att medarbetare agerar på ett sätt som ökar företagets effektivitet, vilket i sin tur kan 

leda till att företaget blir mer konkurrenskraftigt (Greve, 2011). Budgeten är en tids- och 

resurskrävande process och därför är det viktigt att företag får ut den förväntade nyttan av den 

(Kullvén, 2009). Det är relevant att nyttan överstiger kostnaden för allt som genomförs i 

företagen (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Det finns en hel del kritik riktat mot budgeten 

och hur den används i företag. Parment (2010) belyser att medarbetare lägger större vikt och 

fokus vid att uppnå budgetmålen istället för att fokusera på det som företaget verkligen ska 

göra, det vill säga att finna effektiva möjligheter och metoder samt på ett effektivt sätt bedriva 

organisationen. Wallander (1995) anser att det är en allt för stor osäkerhet i att spekulera om 

framtiden och att det är här och nu som är intressant. Wallander (1995) påstår även att 

budgeten inger en falsk trygghet, vilket i sin tur gör företag mindre förändringsvilliga. Om 
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prognoserna visar sig vara felaktiga blir budgeten inte mer än en sifferlek och företag kan, i 

värsta fall, drabbas hårt av felprognosen (Wallander, 1995). För att få medarbetarna att arbeta 

i enlighet med företagets mål menar Jacobsen och Thorsvik (2014) att motivation är en viktig 

faktor att ta hänsyn till. Hume (1995) belyser att människor kan motiveras att agera på ett 

liknande sätt men att graden av ansträngning och engagemang kan variera enormt. 

Motivationen hos individer eller grupper kräver därför ett noggrant övervägande för att 

individers prestationer ska kunna förbättras. Inom psykologin är motivation ett viktigt område 

som försöker förklara varför människor eller djur beter sig på ett visst sätt (Hume, 1995). 

Enligt Hein (2012) är motivation de faktorer hos en individ som väcker, leder och bevarar ett 

visst beteende gentemot ett givet mål. Lindquist, Bakka och Fivelsdal (2014) menar att 

begreppet motivation har sitt ursprung från det latinska ordet “motus” och betyder känsla och 

drift. De menar vidare att begreppet har olika betydelser i olika skolor men att motivation 

generellt kan benämnas som en gemensam beteckning för all den energi och drivkraft som 

finns i en människa. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) finns flera olika handlingar att tillgå 

för att öka motivationen hos medarbetare, det handlar bland annat om sådant som att skapa 

karriärmöjligheter, anställningstrygghet och utformning av belöningssystem. 
 

1.2 Problemformulering 

De flesta företag har valt att behålla budgeten som styrmedel, trots den kritik som riktats mot 

den (Parment, 2010). Budgeten har enligt Hansen, Otley och Van der Stede (2003) en central 

roll och ses som en hörnsten i de flesta företag. Ax, Johansson och Kullvén (2009) belyser att 

budgeten är en relevant del i företagens ekonomistyrning men att dess roll och betydelse 

skiftar mellan företag. Vad grundar sig egentligen medarbetarnas acceptans till budgeten i? 

Finns det något i budgetens bakgrund, dess utformning eller karaktär som påverkar 

motivationen till att arbeta i enlighet med den? Marisa och Yusof (2014) menar att en ständig 

utmaning för företag är att lyckas motivera sina medarbetare och att få dem att prestera i 

enlighet med företagets mål. De menar vidare att ett företags mardröm är att ha medarbetare 

som inte är motiverade och som inte bidrar något nämnvärt till företaget. Det går inte att 

separera företagets resultat från den interna motivationen, då brist på motivation hos 

medarbetare och chefer kan leda till låg effektivitet och produktivitet för företaget (Marisa & 

Yusof, 2014). Synen på vad som motiverar och vad som inte motiverar är en komplex fråga 

då människor inte alltid tycks uppleva detta på ett likartat sätt (Schein, 1965; Hume, 1995). Är 

mer pengar lösningen för att motivera medarbetare? Schein (1974) menar att det system 
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innehållande belöningar som organisationen har skapat spelar en avgörande roll vad gäller 

motivationen och effektiviteten hos medarbetarna i organisationen. Källström (1990) menar 

däremot att hot om bestraffning har visat sig ha en positiv inverkan på effektiviteten vid 

utförandet av enklare arbetsuppgifter medan effektiviteten vid svårare arbetsuppgifter 

försvagas. Ett känt påstående enligt Olve och Samuelsson (2008, s. 226) är dock att ett 

“belönat beteende upprepas”. Hur ett belöningssystem ska utformas är därför en komplex 

fråga då det ska anpassas till företagets situation och de behov som finns inom organisationen. 

Det finns, enligt Olve och Samuelsson (2008), inte något optimalt sätt att utforma belönings-

systemet på men utgångspunkten ska vara medarbetarens möjlighet att påverka ett utfall. Det 

är av stor betydelse att belöningarna uppfattas som meningsfulla och motiverande för att de 

ska ha någon inverkande effekt på medarbetarna (Olve & Samuelsson, 2008). Vad får 

människor till att motiveras i arbetet? Finns motivationen i människans inre eller är den 

beroende av yttre påverkan? Kan ett passande belöningssystem vara svaret på detta eller vad 

har egentligen belöningar för effekt på motivationen? Enligt Källström (1990) är relationen 

mellan belöning och prestation dock inte så stark som kan förväntas. Merchant och Manzoni 

(1989) påpekar å andra sidan att måluppfyllelse inte kan separeras från sådant som rör bland 

annat kompensation och belöningar. Olve & Samuelsson (2008) belyser att negativa effekter 

kan uppstå om hänsyn inte tas till hur individen vill att dessa ska vara utformade. Vid 

utformning av ett belöningssystem är det därför väsentligt att förstå de bakomliggande 

drivkrafterna till varför en individ beter sig som den gör (Olve & Samuelsson, 2008). Behöver 

medarbetare någon form av morot för att de ska arbeta i enlighet med budgeten eller kan 

moroten i sig ge förödande konsekvenser? Vi ställer oss därför frågan: 
 

Hur och varför motiveras medarbetare till att arbeta i enlighet med budgeten? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför medarbetare inom ett företag motiveras 

till att arbeta i enlighet med budgeten. Vi vill därför utreda de bakomliggande faktorerna till 

varför budgeten överhuvudtaget accepteras och om motivationen påverkas av inre eller yttre 

faktorer. Vi vill även identifiera om det finns några belöningar relaterade till budget-

uppfyllelse och i så fall vilken påverkan dessa har på motivationen. Med denna studie vill vi 

bidra till en teori skapad på empirisk grund gällande medarbetares motivation och acceptans 

till budgeten.  
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1.4 Disposition  

	  
  

Kapitel 1 
Kapitlet ger en bakgrund till uppsatsens huvudämnen, vilka är budget och motivation. Det 

förs en problemdiskussion gällande ämnena som sedan mynnar ut i vår forskningsfråga 
och syftet med studien. 

	  

Kapitel 2  
Studiens tillvägagångssätt, det vill säga vilka metoder som använts för att samla in, 

bearbeta och tolka det empiriska materialet presenteras. Avsnitt angående etiska 
överväganden och källkritik avslutar kapitlet. 

	  

Kapitel 3 
Teorier gällande budgetens utformning och karaktär samt vad motivation är och hur det 
kan uppstå presenteras. I slutet av kapitlet förklaras belöningar och bestraffningar samt 

företagskultur och deras eventuella påverkan på motivationen. 
 
	  

Kapitel 4  

Kapitlet presenterar det empiriska materialet som inhämtats genom intervjuer med 

medarbetare på AB Helmer Nilsson. 

	  

Kapitel 5  

I kapitlet analyseras det empiriska materialet med vår teoretiska referensram. Vi vill 

genom att jämföra vår studie med teorin se om det finns något teoretiskt stöd för resultatet. 

 

Kapitel 6 

I det avslutande kapitlet presenteras den slutsats som vi kommit fram till i samband med 

studien. Uppsatsens forskningsfråga och syfte besvaras och därefter avslutas kapitlet med 

slutord och förslag till framtida forskning. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt, det vill säga vilken metod som använts 

och hur data samlats in och bearbetats. Avsnitt angående etiska överväganden och källkritik 

avslutar kapitlet. 

 

2.1 Förförståelse 

Den uppfattning som en individ har om en händelse kallas förförståelse och kan fås genom 

erfarenhet, utbildning eller vetenskapligt arbete (Holme & Solvang, 1997). Vi som har skrivit 

uppsatsen har under tre år studerat civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö 

och där läst flertalet kurser som berört ämnet ekonomistyrning. Genom dessa kurser har vi fått 

en förståelse för vad teorin säger om budget, motivation och belöningssystem. Vår för-

förståelse om ämnena har legat till grund för inriktningen i uppsatsen då vi fann det intressant 

att undersöka medarbetares motivation och acceptans till budgeten.  

 

2.2 Val av företag  
Studien har utförts på AB Helmer Nilsson, som vidare benämns för Helmer Nilsson. 

Företaget arbetar med försäljning av förnödenheter och förbrukningsvaror och finns beläget i 

Växjö, Ljungby och Sölvesborg. Helmer Nilsson ansågs intressant i det avseendet att det var 

ett outforskat företag samt att det är verksamt i försäljningsbranschen. Företaget ansågs även 

lämpligt stort för studiens omfattning, då vi inom tidsramen för studien kunde skapa oss en 

djupare inblick i företaget och därmed en förståelse för medarbetarnas motivation och 

acceptans relaterat till budgeten. Det fanns dessutom en tydlig presentation av medarbetarna 

och deras ansvarsområden på företagets hemsida vilket gjorde att processen med att få 

kontakt med medarbetarna med olika befattningar förenklades. Att intervjua medarbetare med 

olika befattningar ansåg vi betydande för att undvika att enbart få en syn på problemet. Vi 

intervjuade därför både de som ansvarar för budgeten och de vars främsta uppgift är att 

förhålla sig till den. Dessutom fick vi en snabb och välkomnande kontakt med VD:n Fredrik 

Sandberg, vilket ökade intresset för företaget ytterligare. Studien har enbart utförts på 

huvudkontoret som är beläget i Växjö, detta då vi med enkelhet kunde genomföra intervjuerna 

och skapa oss en personlig kontakt med företaget.  
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2.3 Forskningsansats 

Forskare kan ha olika synsätt på förhållandet mellan teori och forskning, förhållningssätten är 

deduktion och induktion (Bryman & Bell, 2013). Deduktion sägs vara “bevisandets väg” och 

induktion förklaras som “upptäckarens väg” (Holme & Solvang, 1997). Vi har valt ett 

induktivt förhållningssätt med inslag av den deduktiva ansatsen. Den induktiva ansatsen 

förklaras, enligt Holme och Solvang (1997) och Bryman och Bell (2013), som att det är 

empirin som styr forskningen. Vidare förklarar de den deduktiva ansatsen som att det är teorin 

som ligger till grund för forskningen. Valet grundas i att vi inte enbart ville skapa oss en teori, 

grundat i empirin, utan även utvärdera och testa hållbarheten i redan befintlig teori. 

Forskningsprocessen startade i teorin då vi läste in oss på ämnena, vilka sedan lade grunden 

för vilket empiriskt material som samlades in. Det empiriska materialet kompletterades tills vi 

ansåg det tillräckligt för att kunna skapa oss en teori om hur ämnena samverkar.  

 

2.4 Forskningsstrategi 
Det finns två huvudstrategier när det gäller forskning, kvantitativ och kvalitativ. Kvalitativa 

forskare vill förstå och tolka och har, till skillnad från kvantitativa forskare, ett större fokus på 

ord än på siffror (Bryman & Bell, 2005; Backman et. al, 2012). I denna studie har den 

kvalitativa forskningsstrategin legat till grund då vårt fokus har varit på ord snarare än på 

siffror. Vi har genom kvalitativa intervjuer på Helmer Nilsson skapat oss en förståelse för 

medarbetarnas motivation och acceptans till budgeten. Den kvalitativa forskningsstrategin 

ansågs även lämplig då vi ville undersöka hur budget och motivation samverkar sett ur 

medarbetarnas perspektiv, detta finner stöd i Bryman och Bell (2005) som menar att 

kvalitativa forskare vill se världen genom de undersökta personernas ögon.  

 

2.5 Forskningsdesign 
För denna undersökning har en fallstudie legat till grund för insamling av empiriskt material. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en fallstudie ett samlingsnamn på de metoder som 

används för att studera ett fall, en person, en grupp eller en social enhet. Fallstudien är en 

metod där en empirisk undersökning ligger till grund i forskningen och där aktuella 

företeelser studeras (Yin, 2007). Studien har utförts på företaget Helmer Nilsson, vilket 

innebär att vi studerat ett enskilt fall och deras aktuella företeelser. Bryman och Bell (2005) 

menar att en fallstudie är en djupgående och detaljerad studie av ett enskilt fall. Då vi ville 

skapa oss en djupare förståelse och kunskap om problemet valde vi att studera ett företag. Vår 
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forskningsfråga innehåller dessutom “hur” och “varför”, vilket enligt Yin (2007) indikerar på 

att en fallstudie ses som en lämplig forskningsdesign. En del kritik har dock riktats mot 

fallstudien då det påstås att forskningen inte går att generalisera på grund av att den enbart 

bygger på ett fall (Yin, 2007). Vi är väl medvetna om att vår forskning speglar Helmer 

Nilsson och inte nödvändigtvis alla företag och branscher. Det finns dock en hel del rörande 

budget, motivation, belöningssystem och företagskultur som kan vara liknande även för andra 

företag med liknande storlek och organisationsstruktur. Vissa delar i studien kommer därför 

enbart stämma in på fallföretaget, Helmer Nilsson, medan andra delar skulle kunna ses som 

generella även för andra företag. Yin (2007) uttrycker även kritik riktat mot att fallstudien är 

tidskrävande och genererar mycket empiri. Vi har därför valt att samla in empiri stegvis för att 

inte överrumplas av omfattningen, det vill säga att vi har intervjuat medarbetarna under olika 

tidpunkter vilket har medfört att vi har haft tid till att sortera och bearbeta materialet. Vi har 

därefter kompletterat och utfört intervjuer tills vi har samlat in det material som vi ansåg 

behövdes för att färdigställa undersökningen. För att undvika att det blev allt för tidskrävande 

har vi varit noga med att förbereda oss inför intervjuerna och förberett en intervjuguide med 

ämnen och frågor vi ville beröra.  

 

2.6 Tillvägagångssätt för materialinsamling 
Bryman och Bell (2013) belyser att det finns flera tillvägagångsätt när det gäller data-

insamling i samband med kvalitativ forskning. För att samla in empiriskt material till 

undersökningen har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2005) 

finns två former av kvalitativa intervjuer, vilka är ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide har legat till 

grund (bilaga 1). Intervjuguiden har i sin tur bestått av ett antal förutbestämda öppna frågor 

där vår främsta avsikt var att lyfta fram problemet och få respondenten att själv tala om 

ämnena, utan att påverka dennes tankar i en viss riktning. Detta finner stöd i hur Backman et. 

al (2012) förklarar semistrukturerade intervjuer, det vill säga att intervjuaren använder sig av 

en intervjuguide innehållande ett antal frågor som bestämts i förväg. Vi har även anpassat 

intervjuerna utifrån vad och hur respondenterna har svarat när vi lyft fram ämnena, följdfrågor 

har därmed ställts utifrån svaren. Backman et. al (2012) menar att ordningsföljden i en 

semistrukturerad intervju anpassas utifrån situationen och att följdfrågor ställs utifrån 

respondentens svar.  
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2.7 Urval 
En relevant aspekt när det gäller att genomföra en undersökning är urvalet av undersöknings-

personer. Fel personer i urvalet kan orsaka att undersökningen blir oanvändbar (Holme & 

Solvang, 1997). Vi har i vår fallstudie valt att använda oss av ett teoretiskt urval. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är det en insamlingsmetod där forskaren bestämmer vad som ska 

samlas in och vart informationen går att hitta. Urvalet av personer i företaget gjordes på bas 

av vad som ansågs relevant och meningsfullt för undersökningen. Vi intervjuade företagets 

ekonomiansvarige Marie Jonasson, vice VD:n Peter Wiråker och säljaren Louise Windstedt. 

Därefter intervjuades företagets VD Fredrik Sandberg och slutligen säljaren Steve Helgesson. 

Efter dessa intervjuer ansåg vi att tillräckligt med material samlats in för undersökningen då 

vi intervjuat både de som är ansvariga för hur budgeten utformas, VD:n och Vice VD:n, och 

även de som främst ska förhålla sig till budgeten, vilket i Helmer Nilssons fall är säljarna. För 

att få ytterligare perspektiv på motivation relaterat till budgeten intervjuades även ekonomi-

ansvarige vars arbetsuppgifter inte direkt går att hänföra till företagets intäktssida. Efter 

intervjuerna ansågs att ingen ny information skulle genereras genom att fler medarbetare 

intervjuades.  

 

2.8 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 
Enligt Bryman och Bell (2013) är kvalitativa forskare intresserade av vad respondenterna 

säger och hur de säger det. I studien valde vi att spela in intervjuerna och därefter transkribera 

dem, detta för att säkerställa att vi uppfattat respondenterna på ett riktigt sätt. Fördelen med 

att spela in och transkribera intervjuer är, enligt Bryman och Bell (2013), att tillvägagångs-

sättet bland annat bidrar till att förbättra minnet och underlättar för noggrann analys av 

innehållet. Genom att vi transkriberade intervjuerna gav det oss möjlighet att läsa igenom 

materialet flertalet gånger vilket senare underlättade för oss att välja ut relevanta och 

intressanta delar och citat. Materialet från intervjuerna sorterades och delades in under 

rubriker, vilka presenteras i uppsatsen empiriska kapitel.  

 

2.9 Kvalitetsmått 
Vi har i studien utgått från kriterier angående trovärdighet och äkthet, vilket Bryman och Bell 

(2013) belyser som mått inom den kvalitativa forskningen. Kvalitetsmåtten består av fyra 

delkriterier, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. 

Äkthetsmåttets delkriterier berör former av autencitet och rättvisande bild (Bryman & Bell, 
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2013). För att skapa trovärdighet och äkthet i undersökningen har vi förmedlat det som de 

undersökta svarat under intervjuerna. Pålitlighet har skapats genom att vi tydligt redovisat 

forskningens tillvägagångssätt. Vi har även ställt oss öppna för kritik och har löpande råd-

frågat handledare och seminariedeltagare. Holme och Solvang (1997) påpekar att pålitligheten 

säkerställs genom ett ständigt samspel mellan forskaren och respondenten, detta för att 

forskaren ska säkerställa att den uppfattat respondenten på ett riktigt sätt. Genom detta 

ständiga samspel skapas en bättre, djupare och mer nyanserad uppfattning. Vi har därför, för 

att stärka pålitligheten ytterligare, flertalet gånger under intervjun frågat om vi förstått 

respondenten på ett riktigt sätt. För att skapa överförbarhet har vi tydligt redogjort för de val 

som studien grundar sig på. Tillförlitlighet har skapats genom att intervjupersonerna godkänt 

deras bidragande del innan den publicerats i uppsatsen, det vill säga vad Bryman och Bell 

(2013) kallar respondentvalidering. Detta har genomförts för att säkerställa att vi förstått de 

tillfrågades åsikter och tankar på ett riktigt sätt och för att kunna skapa en rättvisande bild, det 

vill säga att vi inte vinklat materialet för att passa bättre in till undersökningen. 

 

2.10 Etiska överväganden 
Vid forskning bör hänsyn tas till ett antal etiska principer, så som informationskravet, 

samtyckeskravet, kondifentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska före-

speglingar (Bryman & Bell, 2013). I studien har hänsyn tagits till de etiska principerna då 

syftet med undersökningen tydligt har förklarats för de inblandade. Innan undersökningen 

startade informerades alla deltagare om deras rättigheter vad gäller intervjuerna och vi frågade 

även om de godkände att vi spelade in intervjuerna. Vi har varit noga med att berätta att den 

information som vi samlar in endast kommer att användas för vår studies ändamål. För att 

uppfylla anonymitetskravet har vi informerat respondenterna om deras rätt att vara anonyma i 

undersökningen om så önskas. Detta för att vi vill att respondenten ska svara så sannings-

enligt som möjligt samt för att de inte ska känna sig utelämnade eller obekväma. Vi har 

informerat om att respondenternas uppgifter kommer behandlas med försiktighet och att det 

som sägs inte kommer föras vidare till andra personer på företaget. I uppsatsen har hänsyn 

även tagits till CUDOS - normerna, vilket är ett antal normer som avgör om forsknings-

resultatet går att lita på eller inte och hur forskare sinsemellan bör uppträda. Normerna står för 

den allmänna äganderätten till kunskap, att all data behandlas på lika grund, att opartiskhet 

ska prägla forskningen och att det finns en öppenhet för kritik, allt får och bör ifrågasättas och 

kritiseras (Backman et. al, 2012). Vi har fört ett neutralt förhållningssätt och visat på både 
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fördelar och nackdelar av ett fenomen samt att vi inte förespråkat något framför något annat. 

Under uppsatsens gång har vi även haft en tät dialog med de medverkande för att överens-

stämma att vi uppfattat dem på ett riktigt sätt. För att bygga uppsatsen på en bredare grund har 

vi dessutom haft respekt för och en öppenhet till tidigare forskning  

 

2.11 Källkritik 
Att tänka och förhålla sig kritiskt till informationskällor är en viktig del i att skapa 

tillförlitlighet i forskningen, det är även viktigt att argumentera och motivera väl för gjorda 

val samt uteslutande av andra tillvägagångssätt (Backman et. al, 2012). För att förhindra 

problem kring tillförlitligheten i forskningen har flera källor använts för att styrka påståenden 

och vi har motiverat väl för vilka val vi har gjort. I största möjliga mån har vi även försökt 

använda oss av grundkällan, vilket bidrar till att tillförlitlighet ökar ytterligare. Engelsk 

litteratur och vetenskapliga artiklar har använts och en kritisk aspekt kan därför anses vara 

tolkningen av dessa, detta då det kan uppstå feltolkningar som därmed kan leda till bristfällig 

förståelse. För att undvika detta har vi i de fall en svensk översättning funnits använt denna 

som komplement. Eftersom forskares egen tolkning ligger till grund för resultaten är det en 

aspekt att ställa sig kritisk till. Informationen till empirin är inhämtad från företaget vilket kan 

leda till att den visar en partisk sida då intervjupersonerna kan ha vinklat svaren för att de i 

senare led inte ska komma att påverka dem negativt. Även respondenternas befattning i 

företaget kan ses som en kritisk aspekt, då dessa kanske inte kan uttala sig hur som helst. För 

att komma ifrån att dessa problem ska ta plats i forskningen har vi valt att intervjua flera 

personer i företaget för att bygga empirin på en bredare grund.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska referensram presenteras. Kapitlet inleds med 

teori rörande budgeten, dess utformning och karaktär för att sedan övergå till motivations-

teorier. Vi redogör för vad motivation är och därefter presenteras Herzbergs tvåfaktorteori 

och Scheins teori om organisationspsykologi. Teorierna kompletterar varandra på så vis att 

Scheins teori bidrar till ytterligare en dimension av tvåfaktorteorin då hänsyn även tas till att 

medarbetare präglas av olika egenskaper och behov. Därefter berörs belöning och hot om 

bestraffning samt företagskultur och deras eventuella påverkan på motivationen. 

 

3.1 Budget 
Budgeten är ett värdefullt instrument i företagets verktygslåda, ett instrument som det gäller 

att hantera på rätt sätt för att den ska generera något värde. Många företag lägger ner 

betydande resurser på sin budgetering och det är därför viktigt att de får ut den förväntade 

nyttan av budgeten (Kullvén, 2009). Enligt Greve (2011) började svenska företag budgetera 

på 1950-talet. Under 1980-talet flyttades fokus från den vertikala styrningen mellan ledning 

och anställd till att innefatta ett flödestänk, där intresset låg i det horisontella varu- och 

tjänsteflödet i företaget. På 1990-talet kompletterades budgetens finansiella karaktär genom 

att innefatta även icke-finansiella mått (Greve, 2011). Vidare menar Greve (2011) att 

budgeten ses som ett verktyg för att fördela ansvar, den är framtidsinriktad, anges i monetära 

termer samt innefattar en begränsad tidsperiod. En budget berör sådant som ännu inte inträffat 

och utgår från antaganden om framtida utveckling, budgeten är därmed en förutsägelse av 

framtiden (Greve, 2011). Kenis (1979) belyser att en budget inte enbart är en finansiell plan 

som innehåller mål för kostnader och intäkter utan att den även är ett verktyg för kontroll, 

koordination, kommunikation, prestationsmätning och motivation. Greve (2011) menar att 

ledningen formar mål utifrån budgeten vilka de sedan förväntar sig att medarbetarna ska 

uppnå, prestationerna jämförs sedan med budgeterat. Företagsledningen får därmed ett utfall 

vilket de kan använda som underlag för prestationsmätning och uppföljning. Informationen 

hjälper ledningen att utvärdera medarbetare och därmed även om och hur belöningar ska 

fördelas (Searfoss & Monczka, 1973; Kenis, 1979). Uppföljning på hur väl budgetmålen 

uppnås är en viktig faktor för motivation, det vill säga att medarbetarna får återkoppling på 

det de utför (Kenis, 1979; Olve & Samuelsson, 2008).  
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3.1.1 Budgetutformning 

För att utforma och skapa en budget är många medarbetare i företaget inblandade och det är 

vanligen deras befattning som avgör vad deras uppgift i processen blir (Greve, 2011). Det 

finns tre olika former av budgetutformning, vilka är nedbrytningsmetoden, uppbyggnads-

metoden och den iterativa metoden (Kullvén, 2009; Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Hur 

budgeten utformas och genomförs kan ha en betydande inverkan på medarbetarnas attityder, 

beteenden och prestationer (Desmond, 2004). Den inre motivationen till budgeten är högre 

om medarbetare är involverade i budgetrelaterade aktiviteter och känner att budgetuppfyllelse 

är viktigt (Merchant, 1981).  

 

Greve (2011) beskriver nedbrytningsmetoden som en metod där ledningen har en central roll i 

budgetprocessen. För att den ska fungera effektivt är det viktigt att ledningen har en god insyn 

i hela verksamheten. Metoden innebär att ledningen formar målen och skapar en budget som 

gäller för hela företaget. Budgeten bryts sedan ner i mindre delar och lämnas till medarbetarna 

på lägre nivåer (Greve, 2011). Anthony et. al (2014) belyser att fördelarna med nedbrytnings-

metoden är att processen är relativt tidseffektiv och att de högre cheferna kan kontrollera 

slutresultatet. Nackdelen är att chefer och medarbetare på lägre nivåer inte får så mycket att 

säga till om i processen vilket i sin tur kan leda till bristande engagemang. Budgeten kan 

dessutom bli orealistisk då dessa kan inneha information som den högre ledningen inte vet om 

(Antony et. al, 2014). Uppbyggnadsmetoden innebär att chefer och medarbetare på lägre 

nivåer är delaktiga när det gäller att sätta mål i budgeten (Antony et. al, 2014). Greve (2011) 

beskriver metoden som att ledningen fortfarande tar initiativ men att de inte bestämmer i lika 

stor utsträckning som i nedbrytningsmetoden utan endast anger förutsättningarna för arbetet 

med budgeten. Budgetarbetet genomförs sedan av chefer och medarbetare på lägre nivåer. 

När dessa framfört sina förslag ställs en övergripande budget samman som gäller för hela 

företaget (Greve, 2011). Delaktighet i budgetprocessen, det vill säga involvering i processen 

och ett inflytande över målen i budgeten, har visat sig ha ett positivt samband med 

motivationen för budgeten (Searfoss & monczka, 1973; Merchant, 1981; Antony et. al, 2014). 

Kullvén (2009) menar att delaktighet i budgetprocessen bidrar till att medarbetaren vill sträva 

mot att uppnå budgetmålen då det är något som har bestämts gemensamt. Medarbetares 

involvering i processen gör även att de får en förståelse för varför målen är relevanta. Antony 

et. al (2014) påstår att det finns två anledningar till det positiva sambandet mellan delaktighet 

och motivation. För det första accepteras budgetmålen bättre om medarbetarna känner 

personlig kontroll istället för att kontrollen kommer utifrån. Personlig kontroll leder till ett 
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ökat engagemang för att uppnå målen. För det andra resulterar delaktighet i budgeteringen i 

ett effektivt informationsutbyte. Metoden kräver dock mycket tid och det kan vara svårt att 

komma överens om en slutlig budget (Ax, Johansson, Kullvén, 2009). Den tredje metoden 

som beskrivs är den iterativa, vilken enligt Anthony et. al (2014) innebär att processen startar 

precis som i uppbyggnadsmetoden men att den upprepas en eller flera gånger tills de högsta 

cheferna är nöjda med budgeten. Metoden låter de lägre cheferna och medarbetarna vara 

involverade i processen men under förutsättning att budgeten överensstämmer med 

ledningens avsikter. Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar att den iterativa metoden 

präglas av både uppbyggnadsmetodens och nedbrytningsmetodens för- och nackdelar.  

 

3.1.2 Budgetstyrning 

Enligt Nylinder (2011) kan ett företags styrsystem, inkluderat budgetering, vara av mer eller 

mindre hård karaktär. Van der Stede (2001) beskriver att ett styrsystem av hård karaktär 

innebär att de anställda med högsta sannolikhet agerar på det sätt som organisationen önskar. 

Hård styrning kan skapas genom att målen är specifika och tydliga. Det handlar även om att 

kommunicera målen på ett effektivt, frekvent och övertygande sätt för att få medarbetarna att 

bättre förstå och acceptera dem (Van der Stede 2001; Greve, 2011). Kenis (1979) och 

Desmond (2004) menar att budgetmål kan variera från lösa och lättuppnåeliga till svåra och 

ouppnåeliga. Mål som är svåra att nå kräver större insatser och eventuellt även mer kunskap 

och färdigheter än vad mål som är lätta att uppnå gör (Desmond, 2004). Kenis (1979) belyser 

att mål som är lätta att uppnå inte är en utmaning för medarbetare och att de därför har en 

svag motiverande effekt. Allt för hårda mål kan å andra sidan leda till känslor av miss-

lyckande, frustration och lägre ambitionsnivå hos medarbetarna (Kenis, 1979). Vidare menar 

Kenis (1979) att en strategi med hårda men uppnåeliga budgetmål är det mest effektiva för att 

motivera medarbetare att prestera bättre. Även Lindvall (2011) påstår att medarbetarnas vilja 

och motivation att prestera stärks om målen är svåra men trots det inte omöjliga att uppnå. 

Nylinder (2011) belyser att en hård budgetstyrning förväntas öka sannolikheten för att 

organisationen når sina mål. Även Simons (1988) menar att det finns ett positivt samband 

mellan hårda budgetmål och företagets ekonomiska utveckling. Enligt Van der Stede (2001) 

anses budgetmålen vid hård budgetstyrning vara ett bindande åtagande som medarbetarna 

utvärderas mot. Varje period jämförs prestationer med vad som budgeterats, avvikelser 

identifieras och diskuteras samt att korrigerande åtgärder vidtas om budgetmålen inte 

uppfyllts. Hård budgetstyrning karaktäriseras därmed av att ledningen lägger stor vikt vid att 

budgeten ska mötas och de har svårt att acceptera revideringar av den (Van der Stede, 2001; 
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Greve 2011). Avvikelser från budgetmålen ses som oacceptabla och den ansvarige förväntas 

ställas till svars för dessa. Hård budgetstyrning präglas dessutom av ett starkt engagemang i 

budgetprocessen där budgetuppföljning har en viktig roll (Van der Stede, 2001; Greve, 2011). 

Kenis (1979) belyser att om organisationens medarbetare inte vet resultatet av sina 

ansträngningar kommer de inte få en känsla för framgång eller misslyckande och därmed 

skapas inte någon drivkraft för ytterligare prestation. Olve och Samuelsson (2008) påstår att 

om medarbetare inte känner någon måluppfyllelse kommer de inte heller vidta några åtgärder 

för att ändra sitt beteende för att kunna uppnå målen. Vid mjuk budgetstyrning har 

budgetmålen, enligt Greve (2011), inte samma centrala roll som de har vid hård budget-

styrning. Fokus läggs då snarare på upprättandet av budget än uppföljningen av den. 

Budgeten kan vid mjuk budgetstyrning löpande ändras och anpassas till de rådande förut-

sättningar som företaget ställs inför. Graden av engagemang i budgetprocessen anses även 

vara lägre än vid hård budgetstyrning (Greve, 2011).  

 

3.2 Motivationsteorier 
Motivation är ett mycket komplext fenomen och det har skapats en mängd olika modeller för 

att försöka förstå det (Källström, 1990). Motivationsteorier handlar om de bakomliggande 

faktorerna till människans olika typer av beteenden (Lindkvist, Bakka och Fivelsdal, 2014). 

Källström (1990, s.154) förklarar motivation som “styrkan i en drivkraft mot ett agerande”. 

Han menar vidare att en medarbetares motivation uttrycks i dennes relation med situationen, 

organisationen och till andra människor. Källström (1990) påstår att människans behov kan 

delas in i primära och sekundära behov. De primära behoven innefattar grundläggande 

fysiska behov så som mat, sömn och värme. Behov rörande individens mentala karaktär, så 

som självförverkligande, uppskattning, ansvarstagande och uppmärksamhet är sekundära 

behov. De sekundära behoven är individuella för alla människor och är därför svåra för 

ledningen på ett företag att förstå sig på. Hein (2012) menar att ledningen endast kan skapa 

ramar och förutsättningar för motivation hos medarbetarna men att de inte kan motivera dem. 

Motivation bör, enligt Hein (2012), ses som något som kommer från människans inre. När en 

människa agerar är det på grund av dennes inre motivationsfaktorer och således inte från yttre 

faktorer. Jacobsen & Thorsvik (2014) menar att företag som lyckas motivera sina medarbetare 

kan skapa både ekonomiska och operativa fördelar. Genom motiverade medarbetare kan 

verksamhetens kvalitet, produktivitet och innovation öka.  
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3.2.1 Herzbergs tvåfaktorteori 

Frederick Herzberg var en amerikansk arbetspsykolog och professor i ledarskap och 

psykologi. Han är grundaren till tvåfaktorteorin, där han förklarar att det går att skilja på två 

faktorer som påverkar motivationen i arbetet, dessa är motivationsfaktorer och hygienfaktorer 

(Hertzberg, 1993). Tvåfaktorteorin är slutsatsen från en undersökning baserad på intervjuer 

med mellanchefer i olika företag under 1950-talet, där Herzberg (1993) frågade vad 

människor ville ha av sitt arbete. Undersökningen visade att arbetsuppgifternas karaktär hade 

ett starkt samband till hur tillfredsställda medarbetarna var med sitt arbete. Vantrivsel å andra 

sidan hängde ihop med hur de blev behandlade och i vilken arbetsmiljö de verkade. Herzberg 

(1993) menar att när medarbetare känner sig nöjda och motiverade med sitt arbete relateras 

det vanligen till arbetsuppgifterna, vilka benämns motivationsfaktorer och är nära relaterade 

till personlig utveckling och självförverkligande. Motsatsvis, menar Herzberg (1993) att när 

känslan av missnöjdhet uppstår är den inte associerad till arbetet i sig utan till faktorer i den 

miljö som omger arbetet, vilka benämns hygienfaktorer. En förbättring av hygienfaktorerna 

påstås förebygga missnöje hos medarbetarna men inte i sig ge upphov till ytterligare 

motivation.  När hygienfaktorerna ses som optimala och tillfredsställda bidrar de därmed 

endast till att undvika missnöjdhet och dålig arbetsprestation. Inom hygienfaktorerna 

inkluderar Herzberg (1993) exempelvis sociala relationer, arbetsvillkor, lön, medarbetar-

policy, förmåner och anställningstrygghet. Om någon av dessa faktorer försämras till en nivå 

som är lägre än den nivå som medarbetaren accepterar uppstår missnöjdhet, däremot gäller 

inte det omvända (Herzberg, 1993). Anledningen till att en del faktorer påverkar arbets-

attityden positivt och att en del inte gör det menar Herzberg (1993) grundas i hur väl de 

tillfredsställer individens behov av självförverkligande i arbetet. Det är endast i samband med 

att en människa utför en arbetsuppgift som en belöning kan erhållas som uppfattas ha en 

positiv inverkan på dennes ambitioner. Herzberg (1993) menar att både hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer möter medarbetarnas behov men att det primärt är motivationsfaktorerna 

som skapar tillfredsställelse i arbetet. Ju färre möjligheter det finns för motivationsfaktorerna 

att framträda, det vill säga genom att arbetsuppgifterna exempelvis inte går att variera 

nämnvärt, desto viktigare blir hygienfaktorerna för att göra arbetet tillfredsställande.  

 

Latham (2012) menar att Herzbergs teori generaliserar människor, då Herzberg menar att 

dessa har två basbehov och att karaktären på arbetsuppgifterna i sin tur är avgörande för hur 

väl behoven tillgodoses. Det första behovet Herzberg (1993) beskriver handlar i grunden om 

överlevnad och det andra behovet berör sådant som människans behov av utveckling och 



  
	  

16 
	  

självförverkligande. Dessa antaganden grundar sig i att behoven är generella för alla 

människor. Herzberg (1993) menar att om arbetsuppgifterna är utformade på ett sätt som 

överensstämmer med medarbetares behov så ökar även motivationen som en följd av det. Vad 

Latham (2012) belyser är att Herzbergs teori inte tar hänsyn till individuella olikheter mellan 

medarbetare. Enligt Latham (2012) förklarar teorin endast motivation då medarbetaren 

präglas av självförverkligande och personligt utveckling. Medarbetare som inte ser själv-

förverkligande som den främsta faktorn till motivation tenderar att avvisa värderingar och mål 

relaterat till detta. Dessa medarbetares behov uppfylls istället genom en ökad känsla av 

gemenskap och värde till den större organisationen. De motiveras därmed mer av det som 

Herzberg förklarar hygienfaktorer än motivationsfaktorer (Latham, 2012).  

	  

3.2.2 Scheins organisationspsykologi 

Schein (1974) menar att det inte finns någon utformad och enda rätt väg för hur 

organisationer ska styras. Det som avgör vilken väg som ska väljas beror på historiska 

omständigheter, vilka mål organisationen har och det allra viktigaste, kongruensen mellan vad 

ledningen har för antaganden om människor och vilka egenskaper organisationens 

medarbetare faktiskt har. Schein (1974) belyser att oavsett om vi uppmärksammar egenskaper 

hos andra människor görs ändå antaganden om hur människor är, vad som gör dessa 

motiverade och i sin tur hur de ska bemötas. Schein (1974) menar vidare att de antaganden 

som chefen gör om sina medarbetare kommer ha en inverkan på vilken ledningsstrategi denne 

kommer att utöva. Det är inte enbart organisationens chef som har förväntningar, även 

medarbetare har förväntningar om hur de ska behandlas av organisationen. Medarbetaren får 

lön och arbetet ger individen status samt arbetstrygghet, i utbyte mot detta förväntas ett väl 

genomfört arbete utföras (Schein, 1974). Inom en organisation finns, enligt Schein (1974), 

många grupper som har skapat sina egna normer om vilket beteende de anser är lämpligt. 

Schein (1974) menar vidare att organisationen måste studeras som ett helt system för att 

individuella beteenden ska kunna förstås. Oavsett om chefen är medveten eller omedveten om 

att denne gör antaganden om medarbetarna ligger dessa senare till grund för hur chefen 

behandlar dem. Schein (1974) presenterar fyra olika antaganden om människan, dessa är den 

rationella-ekonomiska människan, sociala människan, självförverkligande människan och 

den komplicerade människan.  
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Schein (1974) menar att antagandet om den rationella-ekonomiska människan bygger på att 

människan agerar på ett sätt som maximerar dennes egen nytta. Enligt antagandet styrs 

människan främst av ekonomiska motiv och individen utför sådant som ger högst ekonomisk 

vinning. Medarbetaren måste därmed kontrolleras, motiveras och manipuleras då det är 

företaget som har den ekonomiska kontrollen. För att motivera medarbetaren krävs, enligt 

Schein (1974), yttre belöningar eftersom den rationella-ekonomiska människan i grunden är 

lat. Det finns ingen kongruens mellan organisationens och medarbetarens mål och därmed 

måste yttre incitament användas för att kontrollera och påverka medarbetaren till att arbeta i 

enlighet med företagets mål (Schein, 1974).  

 
Den sociala människan vill bli omtyckt och accepterad av de människor som finns runt 

omkring på arbetsplatsen. Detta anses vara lika eller till och med mer betydelsefullt än 

faktorer som bygger på ekonomiska belöningar från företagets ledning (Schein, 1974). Det 

handlar om att det i grunden är sociala behov som motiverar människan och att denne i 

relationer med andra människor får en känsla av identitet. Den sociala människan är mer 

öppen för sociala effekter som förekommer mellan arbetskamrater än de kontroll- och 

motivationsåtgärder som ledningen använder sig av. Ledningens påverkan är något som 

medarbetaren är öppen och mottaglig för om de kan uppfylla individens sociala behov och 

behovet av att känna sig accepterad (Schein, 1974).  

 
Antagandet om den självförverkligande människan innebär, enligt Schein (1974), att 

människans behov kan delas in olika kategorier vilka är trygghetsbehov, sociala behov, behov 

av självkänsla, självständighet och självförverkligande behov. Medarbetaren strävar efter att 

utvecklas i arbetet och har även en förmåga att göra det. Det förekommer därmed ett visst 

oberoende hos medarbetaren då denne styr sig själv. Det berör också sådant som ökad 

flexibilitet när det gäller att anpassa sig till omgivningen. Antagandet utgår även från att 

människan motiveras av sig själv och har egen kontroll. Schein (1974) påstår att extern 

kontroll och yttre påtryckningar ses som ett hot för individen och gör det svårare för 

medarbetaren att anpassa sig. Medarbetaren kommer frivilligt att sammanföra sina personliga 

mål med organisationens (Schein, 1974).  

 

Den komplicerade människan är alldeles för komplex och komplicerad för att kunna 

kategoriseras som någon av Scheins (1974) ovanstående förklarade människotyper. 

Medarbetaren har många olika behov och skiljer sig från andra genom de olika egenskaper 
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denne har. Antagandet om den komplicerade människan utgår från att den är föränderlig och 

har många olika motiv som kan rangordnas i en hierarki (Schein, 1974). Medarbetaren kan 

genom de erfarenheter som erhållits inom organisationen skapa nya motiv och därmed blir 

motivationsmönstret en svår växling mellan inledande behov och organisationserfarenheter. 

Schein (1974) menar att det finns många olika typer av ledningsstrategier som kan påverka 

medarbetaren vilka grundas, förutom i arbetsuppgifterna, även i individens egna motiv. Det 

finns därmed inte en enda rätt väg att leda på som fungerar vid alla tidpunkter och för alla 

individer (Schein, 1974). 

 

3.2.3 Belöning och hot om bestraffning som motivationsverktyg 

Företag måste ständigt arbeta med att motivera sina medarbetare då brist på motivation kan 

leda till ett försämrat resultat för organisationen (Marisa & Yusof, 2014). Källström (1990) 

menar att motivationen kan påverkas genom hot om bestraffning, vilket har visat sig gynna 

effektiviteten vid utförandet av enkla arbetssysslor, medan effektiviteten försvagats vid 

svårare arbetsuppgifter. Hot om bestraffning kan dock medföra en ängslan hos medarbetare, 

vilket kan leda till att de blir rädda för att misslyckas. Ängsliga medarbetare tycks undvika 

utmaningar och istället välja trygga vägar i arbetet. Källström (1990) belyser även att ängsliga 

medarbetare vanligen undviker situationer där de kan bli kritiserade, förnekar ansvar och 

gärna skyller ifrån sig på andra. Syftet med belöningar är att skapa effektivitet i 

organisationen och även motivera de anställda. Det handlar om att belöningarna ska motivera 

företagets medarbetare att prestera på ett sådant sätt att företagets mål kan uppfyllas (Jacobsen 

& Thorsvik, 2014). Belöningar kan användas för att motivera anställda, för att attrahera ny 

personal och även för att betala medarbetarna för utfört arbete (Källström, 1990; Ax, 

Johansson & Kullvén, 2009; Anthony et. al, 2014). Belöningssystemets förmåga att motivera 

minskar med tiden då belöningar avtar i värde när de ackumuleras (Källström, 1990). 

Belöningar har en motiverande effekt så länge de är relaterade till framtiden (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014).  Källström (1990) påvisar dessutom att orsaken till att belöning och 

ansträngning inte har ett så starkt samband grundas i att medarbetaren tvivlar på sin förmåga 

att nå belöningen och att belöningen inte utgår från medarbetarens behov. Jacobsen och 

Thorsvik (2014) påpekar att om belöningar ska skapa motivation måste de utformas genom att 

relateras till mål som är realistiska och tydliga samt att målen uppfattas som viktiga för 

personen. Desmond (2004) menar att otydliga mål kan leda till försämrade prestationer, 

förvirring och missnöjdhet hos medarbetarna.  
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Olve & Samuelsson (2008) delar in belöningar i två kategorier, inre belöningar och yttre 

belöningar. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att yttre belöningar innebär att medarbetaren 

får något för det utförda arbetet, så som lön, högre position och status eller arbetstrygghet. De 

beskriver lönesystem och karriärsystem som de främsta incitamenten som företag har för att 

påverka den yttre motivationen, dessa system ses som materiella belöningar. Yttre belöningar 

kan även vara av en mer immateriell symbolisk karaktär, vilket kan innefatta att chefen ger 

beröm och uppmärksammar en prestation. Inre belöningar handlar istället om sådant som är 

relaterat till känslan av en väl utförd prestation, den inre drivkraften hos människan till att 

utvecklas och att lära sig nya saker (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Olve och Samuelsson 

(2008) belyser att inre belöningar skapas hos individen och kan handla om sådant som 

erkännande. Belöningar kan även skilja sig mellan om de är individuella eller kollektiva. Det 

finns tre olika tillvägagångssätt för att belöna vilka är individuella belöningar, grupp-

belöningar och systembelöningar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Tanken med individuella 

belöningar är att det ska öka den individuella prestationen, dock kan en utformning av denna 

typ av belöning leda till ökad konkurrens och samarbetsproblem internt. I de fall belöningar i 

stället ges till en grupp för deras kollektiva insats bidrar det till ökat samarbete bland 

individer. Gruppbelöningar kan dock leda till ökad konkurrens mellan olika avdelningar och 

därmed skapa samarbetsproblem på gruppnivå istället (Olve & Samuelsson, 2008; Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). För att undvika detta problem kan systembelöningar användas, det innebär 

att belöningar ges till alla medlemmar i organisationen. Sådana belöningar kan ha en 

symbolisk effekt då de sammanför hela organisationen till ett team (Jacobsen & Thorsvik, 

2014).  

 

3.2.4 Företagskultur som motivationsfaktor 

Målkongruens kan uppstå även utan belöningar, Anthony et. al (2014) beskriver företags-

kulturen som ett sätt för att lyckas med detta. Företagskulturen ses, enligt Eaton och Kilby 

(2015), som företagets DNA, ju starkare kulturen är desto lättare är det att de anställda 

accepterar och litar på företagets värderingar. Om medarbetarna är överens om värderingar, 

övertygelser och beteenden kommer de att arbeta i enlighet med företagets målsättningar 

(Mărăcine, 2012; Eaton & Kilby, 2015). Företagskulturen beskrivs av Ax, Johansson och 

Kullvén (2009) som en organisations inre liv, det vill säga hur organisationen tänker, lever, 

handlar och är. Kulturen i företaget påverkar hur människor kommunicerar med varandra, hur 

de fattar beslut och bedömer andras handlingar samt vad som bör eftersträvas eller undvikas. 

Lindquist, Bakka och Fivelsdal (2014) beskriver företagskultur så som att den har fokus på 
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värderingar och normer, språk och symboler, ledarskap och motivation. Vidare menar de att 

företaget kan liknas vid ett isberg, det vill säga där de formella aspekterna är synliga, så som 

mål, teknologi, struktur, färdigheter och finansiella resurser. Det dolda är de informella 

aspekterna så som attityder, värderingar, känslor, sociala kontakter och gruppnormer. De 

informella aspekterna spelar en avgörande roll för organisationen. Lindquist, Bakka och 

Fivelsdal (2014) beskriver att en negativ aspekt av en stark företagskultur är när företaget inte 

längre lär och utvecklas av sina erfarenheter utan fastnar i samma mönster. Det finns ingen 

förståelse för att handlingsmönstret kan vara föråldrat och bristande, utan företaget fortsätter 

med tidigare beteende utan att anpassa det till förändrade förutsättningar. Företagskultur är, 

enligt Jacobsen och Thorsvik (2014), en viktig faktor att studera för att kunna förklara ett 

företags framgång. De förklarar fem generella effekter som kulturen i företaget tycks ha på 

medarbetarnas beteende: 

 
1. Tillhörighet och gemenskap: Genom kulturen kan medarbetaren känna gemenskap 

vilket är ett grundläggande behov som de flesta människor har. En god gemenskap är 

väsentligt för att skapa trivsel. 

2. Motivation: Den tillhörighet och gemenskap som företagskulturen kan ge kan vara 

motiverande för medarbetaren. När gemensamma mål skapas och en socialisering sker 

kan det skapa motivation för att prestera. Individen kan genom detta få en känsla av att 

denne arbetar för något större, vilket har visat sig ha en starkt motiverande effekt.  

3. Tillit: Ju starkare kulturen i företaget är, desto starkare kommer tilliten mellan chefer 

och medarbetare att vara. Detta leder i sin tur till att mindre kontroll och övervakning 

behövs. 

4. Samarbete och koordinering: Ovanstående faktorer bidrar till att samarbetet i en 

organisation underlättas. Medlemmarna i en organisation med samma kultur kan 

lättare kommunicera med varandra då dessa tenderar att skapa sitt egna språk.  

5. Styrmedel: Kulturen i ett företag kan visa vägen för hur medarbetarna bör agera i 

givna situationer.   
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3.3 Sammanfattning teoretisk referensram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 visar hur teorierna är relaterade till varandra och hur de samverkar. För att budgeten 

ska generera någon nytta är det viktigt att medarbetare är motiverade att arbeta i enlighet med 

den. Budgetens utformning och karaktär tycks ha en viss påverkan på motivationen. 

Medarbetarnas motivation är i sin tur grundläggande och väsentlig för att de i senare led ska 

acceptera budgeten och arbeta i enlighet med den. Omotiverade medarbetare kan för många 

företag vara förödande. Motivation är dock ett komplext begrepp då medarbetare motiveras 

på olika sätt i olika situationer, vilket gör det till en ständig utmaning för företag att tillgodose 

alla medarbetares behov. Utöver Herzbergs benämnda hygienfaktorer och motivationsfaktorer 

är det även av betydelse att ta hänsyn till människans olika egenskaper och behov. Scheins 

antaganden om människan används därmed som komplement och stöd till Herzbergs teori. De 

egenskaper och behov medarbetaren har påverkar hur denne uppfattar belöningar och hot om 

bestraffningar samt hur företagskulturen utvecklas. Vilken kultur som präglar företaget kan 

påverka hur företaget ser på belöningar och bestraffningar. Omvänt kan utformningen av 

belöningar och bestraffningar i företaget ha en inverkan på kulturen. Den kultur som 

genomsyrar företaget och hur belöningar och bestraffningar utformas kan i sin tur ha en viktig 

roll i hur motiverade medarbetarna är, vilket i sin tur påverkar hur mottagliga de är för 

budgeten. Figur 1 ligger till grund för vilket empiriskt material som samlats in och i vilka steg 

forskningsfrågan senare analyseras.  

Figur 1 – Analysmodell, egen illustration 
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4. Empiri  

I detta kapitel kommer det empiriska materialet som samlats in genom intervjuer med 

medarbetare på Helmer Nilsson att presenteras. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

företaget och dess struktur, sedan följer medarbetarnas svar vad gäller intervjuernas 

berörda huvudämnen budget och motivation. Även belöningssystem, arbetsmiljö och företags-

kultur berörs i intervjuerna med fokus på dess eventuella påverkan på motivationen till att 

arbeta i enlighet med budgeten och dess mål. 

 

4.1 Respondenterna och upplevd arbetsmiljö 
Intervjuerna har genomförts enskilt och personligen med fem medarbetare med olika 

befattningar inom Helmer Nilsson. Intervjuerna ägde rum på företagets kontor, vilket bidrog 

till att vi fick en känsla av arbetsmiljön, lokalerna och en insyn i företagets vardag. Vi 

intervjuade Helmer Nilssons VD Fredrik Sandberg som varit VD i fem år och vice VD:n 

Peter Wiråker som arbetat på företaget i 12 år. Även företagets ekonomiansvarige Marie 

Jonasson som varit anställd i fem år intervjuades och därefter två säljare, Steve Helgesson och 

Louise Windstedt som arbetat i företaget i 38 år respektive 17 år. Företagets VD och Vice VD 

har det främsta ansvaret för hur budgeten utformas och att medarbetarna på Helmer Nilsson 

sedan arbetar i enlighet med den. Ekonomiansvarige fungerar som en stödfunktion till 

Företagets VD och vice VD då denne främst ansvarar för att ta fram underlag gällande 

företagets kostnader. I Helmer Nilsson är det säljarna som ska förhålla sig till och arbeta i 

enlighet med budgeten då företaget verkar inom försäljningsbranschen. Säljarnas prestationer 

är därmed viktiga för att budgetmålen ska nås.   
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Figur 2 – Respondenter, egen illustration 
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När vi kom till Helmer Nilsson möttes vi av trevliga medarbetare där alla, även de som inte 

skulle bli intervjuade, hälsade på oss. Vårt första intryck av företaget var att det kändes som 

en välkomnande arbetsplats. Vi uppmärksammade vid besöken att företagets lokaler var 

moderna och relativt nybyggda samt att väggarna var målade i en varm röd färg. I anslutning 

till kontorslokalerna låg butiken och lagret vilket skapade känslan av att företaget var en 

gemensam enhet. Helmer Nilsson hade även ett gemensamt fikarum som var beläget centralt i 

arbetsplatsen. Väggarna pryddes av planscher med företagets visioner och budskap. Dörrarna 

till alla kontor stod öppna och kontoren hade mycket fönster ut mot korridoren. 

Kontorspersonalens klädsel var personlig, vardaglig och välklädd. I butiken och på lagret 

hade medarbetarna arbetsuniform.  

 

4.2 Företagspresentation 

Helmer Nilsson grundades år 1929 och hade då fokus på papper och kuvert. Allt eftersom 

tiden gått har sortimentet utökats till att omfatta nästintill alla förnödenheter och 

förbrukningsvaror ett företag behöver. Idag innefattar sortimentet kontorsmaterial, 

rengöringsartiklar, butiks- och industriemballage, skyddsprodukter, hygien och torkpapper 

samt servering- och cateringprodukter. Helmer Nilsson finns idag beläget i Växjö, Ljungby 

och Sölvesborg och företaget har 39 medarbetare och omsätter omkring 155 miljoner per år 

(helmernilsson.se).  

 

“Vi har både en liten och en lite större värld som vi jobbar i och det är hela vårt sätt att 

tänka, vi säger att vi ska vara glokala. Globalt tänk men med en lokal förankring” (VD:n) 

 

Helmer Nilsson ingår i Nyblomgruppen, som består av 13 liknande företag från Kiruna i norr 

till Malmö i söder. Gemensamt för företagen är att de har en lång historia och en stark lokal 

förankring. Samarbetet bidrar till att företagen arbetar på ett liknande sätt, det vill säga att det 

finns övergripande bestämmelser för gruppen och där den personliga kontakten och höga 

kvaliteten ses som riktmärken. Nyblomgruppen omsätter omkring 1,2 miljarder kronor och är 

delägare i INPACS1, vilket är ett samarbete mellan sju europeiska distributionsgrupper som 

tillsammans omsätter omkring 30 miljarder kronor (helmernilsson.se).  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 International Partner for Cleaning and Hygienic supplies 
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4.2.1 Organisationsstruktur 

 

“Vi är inte ett större företag än att dörrarna alltid är öppna” (Vice VD:n) 

 

Helmer Nilsson beskrivs som en platt organisation med få led mellan ledning och 

medarbetare. Företaget 39 medarbetare innefattar 13 säljare, åtta lagerarbetare, sex butiks-

medarbetare och administration samt ledning. Företaget skiljer på ordet personal och 

medarbetare, på Helmer Nilsson finns ingen personal utan där är alla medarbetare. 

 

“Ordet personal försöker vi mota i dörren, vi är medarbetare allihop” (Vice VD:n) 

 

VD:n beskriver att bolaget präglas av öppenhet och hög delaktighet. Han belyser vikten av att 

medarbetarna är väl insatta i företaget, att de känner sig som ett med företaget och därmed 

även en del av något större. En gång i månaden har företaget medarbetarinformation där de 

informerar om hur det går för Helmer Nilsson och hur utfallet ser ut jämfört med budgeterat. 

Då organisationen karaktäriseras av en platt struktur innebär det att VD:n verkar operativt i 

verksamheten. Enligt Vice VD:n anses dock en viss nivå av hierarki behövas för att företaget 

ska kunna fungera.  

 

“Min dörr är alltid öppen så det är bara att komma in och hojta till om det är något som är 

bra eller mindre bra, definitivt” (VD:n) 

 

VD:n beskriver sin roll i företaget mer som en coach än som VD, då hans uppgift är att få 

medarbetarna på Helmer Nilsson att överträffa sig själva. Medarbetarna har arbetat på 

företaget under lång tid, säljkåren har i snitt arbetat 18,7 år. Detta bidrar, enligt VD:n, till 

kunniga och erfarna säljare med god kunskap inom branschen, dock är det en utmaning för 

VD:n att få medarbetarna att ständigt vilja utvecklas och gå utanför sin bekvämlighetszon.  

 

“Jag vet att jag aldrig behöver vara orolig när jag skickar ut någon säljare, de kan och gillar 

sitt bolag och det tror jag kunderna märker” (VD:n) 
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4.3 Budgetens roll och syfte  
 

“Främsta syftet med budgeten är att hålla Helmer Nilsson tuffande och tågande framåt i den 

takt som vi har bestämt, utifrån de mål som vi har satt tillsammans” (Säljare Windstedt) 

 

Alla respondenter talar gott om budgeten och anser att den är viktig för Helmer Nilsson. 

Säljarna belyser att budgeten krävs för att skapa motivation. Vice VD:n menar att det främsta 

syftet med budgeten på företaget är att sätta upp mål för all försäljning och att ta ner budgeten 

på säljarnivå. I Helmer Nilsson är budgeten ett viktigt styrmedel för att informera och 

samordna företaget. Medarbetarna talar om budgeten i termer av gemenskap och belyser 

vikten av att ha ett gemensamt mål att arbeta mot. VD:n belyser att engagerade och 

motiverade medarbetare är viktigt för att budgeten överhuvudtaget ska generera någon nytta 

för företaget. 

 

“Budgeten är jätteviktig, alla mår bra utav att känna att man är med i ett vinnande lag och 

att man är på banan” (Vice VD:n) 

 

Budgeten är enligt VD:n ett “bra räcke att hålla sig i”, dock menar han att det är viktigt att 

även inse faran i att bli alltför budgetorienterat. Det är relevant att förstå att budgeten är en 

prognos om framtiden och inte en verklighet. Att ha uppsyn över omvärlden är därmed av 

betydelse. Budgetmålen bör utformas med hänsyn till marknaden. Om marknaden ökar mer 

än förväntat kan det leda till förlorade marknadsandelar för företaget. Helmer Nilsson har 

alltid en målsättning grundad i marknaden, vilket är att tillhöra den högre kvartilen i 

branschen.  

 

“Vi säger nästan aldrig budget, vi säger prognos, det vill säga en kvalificerad gissning om 

framtiden” (VD:n) 

 

4.3.1 Budgetprocessen  

Helmer Nilssons budgetprocess startar informellt någon gång i oktober - november då säljarna 

börjar arbeta med nästa års budget. VD:n skickar sedan ut uppgifter och mallar i början på 

december och säljarnas prognosförslag ska vara VD:n tillhanda i början på januari. VD:n har 

någonstans en egen målsättning men det är upp till varje säljare att uppskatta sin egen 
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prestation det kommande året. Säljarnas bedömning av nästa års budget grundas främst i 

föregående års siffror. Hänsyn tas även till om det kommer en ny kund eller om de förlorar en 

kund, något som kan bero på exempelvis flytt eller konkurs. Säljarna är därmed högst 

delaktiga i budgetprocessen och ansvarar även för sin egen budget. Delaktighet i budget-

processen är något som säljarna framhäver som relevant för deras motivation.  

 

“Om jag är noga med någonting så är det att varje säljare sätter sin prognos och sina siffror, 

de ska äga sin budget” (VD:n) 

 

VD:n sammanställer säljarnas prognoser och om de överensstämmer med hans målsättning är 

budgeten bestämd. Oftast är säljarnas prognoser lite väl optimistiska och VD:n behöver därför 

justera och förändra dem innan den slutliga budgeten bestäms. Säljarna diskuterar med VD:n 

om det förekommer oklarheter eller om budgeten är för optimistisk eller pessimistisk, i sådana 

fall får de ange anledningarna till detta. VD:n menar även att Helmer Nilsson tar hänsyn till 

tillväxten på marknaden och om det är stora prishöjningar som kan komma att påverka 

företaget. Det är VD:n som har sista ordet i budgetprocessen men han belyser vikten av att 

säljarna måste ”äga sina siffror”, de ska vara överens om budgeten och aldrig känna att 

budgetmålen tvingats fram utan det har skett i samförstånd. Detta menar VD:n är 

grundläggande för att han i nästa led ska kunna ställa krav på säljarna, samt för att de ska 

kunna ställa krav på honom. Det är inte en envägskommunikation utan det handlar om en 

tvåvägskommunikation. 

 

“Vad är det som gör att medarbetarna ska springa på ett sätt de själva inte vill och där hjärta 

och hjärna inte är ihopkopplat? Det tror jag inte alls på, inte på Helmer Nilsson” 

(VD:n) 

4.3.2 Budgetuppföljning  

 

“Bristande fokus kan inte kompenseras med högre fart, om du inte vet vart du ska så spelar 

det ingen roll hur fort du springer” (VD:n) 

 

Uppföljning av budgeten sker kontinuerligt då alla säljare har en säljkod som de kan använda 

för att dagligen följa sina prestationer. Säljarna får dessutom uppföljning vecka för vecka för 

att få en uppfattning om hur mycket de i snitt måste omsätta för att nå budgeten. Om säljarnas 
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snitt är för lågt måste de öka takten för att komma upp och hålla snittet. Prestationerna mäts 

även månadsvis då medarbetarna får rapporter från VD:n om hur utfallet ser ut jämfört med 

budgeterat. 

 

“Man öppnar varje byrålåda som finns för att se om det går att hitta några fler orders eller 

någon mer försäljning” (Säljare Windstedt) 

 

Uppföljning och återkoppling på utförda prestationer är något som säljarna belyser har en 

inverkan på motivationen relaterad till att arbeta i enlighet med budgeten. Säljare Helgesson 

menar även att uppföljningen av budgeten är viktig för att företaget ska nå sina mål och för att 

medarbetarna ska veta om de utfört goda prestationer. Säljare Windstedt påstår att hon inte 

vill något hellre än att nå budgetens uppsatta mål. Säljare Helgesson menar att uppföljningen 

och återkopplingen skapar en tillfredsställelse och att alla får en känsla för om Helmer 

Nilsson är på rätt väg. Hade återkopplingen från ledningen inte funnits uttrycker säljare 

Windstedt att denne hade börjat undra om VD:n inte bryr sig om hur det går för företaget.  

 

”Det är en speciell känsla när det är mål som du själv satt upp och som du har skakat hand 

på att du ska klara av” (Säljare Windstedt) 

 

Företagets ekonomiansvarige är inte involverad i budgetprocessen vad gäller försäljning och 

intäktssidan, hon är dock delaktig på kostnadssidan. Hennes uppgift är att ta fram underlag för 

kostnaderna i företaget. Ekonomiansvarige menar att om hon hade varit mer involverad i 

budgetprocessen och kunnat påverka målsättningarna skulle hon antagligen även engagera sig 

mer i att försöka motivera sina medarbetare till att nå budgeten. Hon menar att hennes 

motivation skulle öka om hon fick vara mer delaktig vad gäller att utforma mål och ta beslut. 

Vice VD:n är delaktig i budgetprocessen och har möjlighet att påverka målen i budgeten. Han 

menar dock att målen måste vara bestämda i samförstånd för att säljarna ska tro på dem. 

Säljare Windstedt belyser att det är viktigt med bra argument och att den egna budgeten är 

genomtänkt. Det kan handla om privata omständigheter vilket måste informeras om det kan 

komma att påverka arbetet. Dialogen mellan säljarna och ledningen är något som framhävs 

som viktigt. Säljarna menar även att delaktigheten och möjligheten att påverka målen är 

någonting som ökar motivationen att hålla sig till budgeten. 
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4.3.3 Vad händer vid budgetuppfyllelse? 

Helmer Nilsson har inget belöningssystem relaterat till budgeten, vilket innebär att 

medarbetarna inte får någon individuell belöning när de uppnår budgetmålen. Alla 

medarbetare har fasta löner, ingen har provision eller bonus. Det är Nyblomgruppen som 

bestämt att ingen provision eller bonus ska förekomma utan att medarbetarna ska ha en fast 

lön som de arbetar utifrån. Företaget belyser att fördelen med att inte ha ett belöningssystem 

relaterat till budgetuppfyllelse är att alla hjälper varandra. Säljare Helgesson uttrycker att han 

är nöjd med nuvarande system och att han tror att tillvägagångssättet bidrar till ett bättre 

samarbete. 

 

“Man klappar sig själv på axeln och tycker att man har gjort ett bra år” (Säljare Windstedt) 

 

”När man når sitt mål skapas en känsla av belåtenhet” (Säljare Helgesson) 

 

Det som sker i Helmer Nilsson om budgetmålen uppnås är att VD:n blir glad och att 

medarbetarna känner sig nöjda. Vice VD:n berättar att företaget inte ger sina medarbetare 

något speciellt om budgeten uppnås. Ekonomiansvarige berättar däremot att företagets 

personalklubb får ett extra bidrag om budgeten uppfylls. Vice VD:n berättar att företaget 

under flera år har varit i en uppåtgående trend, vilket bidragit till att den generösa 

medarbetarpolicyn varit möjlig. Skulle trenden vända är personalklubben någonting som 

Helmer Nilsson behöver se över. VD:n menar att om budgetmålen uppnås har företaget större 

möjligheter att göra ytterligare saker utöver det vardagliga. När budgeten uppfylls i Helmer 

Nilsson kommer det alltid företagets medarbetare tillgodo, även om det inte sker den månad 

som det inträffar. Säljarna berättar att om budgetmålen inte uppnås infinner sig en känsla av 

besvikelse då budgeten är något som ständigt diskuteras i företaget och något som alla säljare 

arbetar för att uppnå.  

 

“Det är inte så som en del företag har det, när de får budgettårta varje gång man klarar 

budgeten” (Ekonomiansvarige) 
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4.4 Medarbetarnas motivation och företagskultur 
Motivation för ekonomiansvarige innebär att ha roligt på arbetet och att det ständigt finns 

arbetsuppgifter att göra. Hon är en person med eget driv och engagemang och för att känna 

motivation är det viktigt för henne att själv känna att hon utfört ett väl genomfört arbete 

snarare än att någon annan ska tala om det för henne. Enligt ekonomiansvarige är yttre 

uppmärksamhet inte lika betydelsefullt som känslan av att känna det inifrån. Vice VD:n talar 

om motivation i form av personlig utveckling. Det handlar även om att företaget utvecklas där 

han är en del av utvecklingen. Vice VD:n beskriver sig själv som en person som måste känna 

att han gör ett gediget arbete, han är inte en person som är beroende av yttre bekräftelse för att 

motiveras. Ytterligare en aspekt som Vice VD:n relaterar till motivation är det sociala livet i 

företaget, att han trivs med medarbetarna.  

 

“Om du tycker det är kul att gå till jobbet skapas motivation och en positiv inställning hela 

vägen” (Säljare Helgesson) 

 

Säljare Helgesson menar att en bra prestation grundas mycket i att du finner glädje i vad du 

gör. Han beskriver sig själv som en person som vill uppnå mål och att det är något som bidrar 

till att han motiveras i arbetet, även arbetsuppgifterna och delaktighet i verksamheten belyses 

väsentligt. För att han ska känna sig motiverad är det dessutom viktigt att han känner 

tillhörighet och är en del av gruppen. Säljare Windstedt menar att motivation är av personlig 

karaktär, vilket innebär att människor kan motiveras antingen av sig själva eller genom yttre 

faktorer. När Windstedt utgår från sig själv menar hon att motivationen kommer inifrån, det är 

ett eget engagemang för arbetsuppgiften som skapar motivation. Hon menar vidare att känslan 

av att utföra en bra prestation är en tillräcklig bekräftelse. Nöjda kunder är också viktigt men 

Windstedt menar på att det blir kontentan av motiverad personal. I Helmer Nilsson finns en 

stolthet och en “gammaldags heder”, som företaget själv uttrycker det. Det grundar sig i att 

när medarbetarna åtar sig något, så slutför dem det. Det är Helmer Nilssons sätt att vara. 

Säljarna blir, enligt vice VD:n, ett med sin budget och löftet i att leverera efter den. Den låga 

personalomsättningen i företaget tycks ha en inverkan på acceptansen för budgeten. Vice 

VD:n menar att det “sitter mycket i hjärtat”. Säljare Windstedt berättar att hon tror att 

anledningen till medarbetarnas vilja att uppnå budgeten och arbeta i enlighet med den beror 

på att det blir en bekräftelse på vad medarbetaren har utfört. Hon tror även att mycket grundas 

i uppfostran, åtar man sig en sak så ansvarar man även för det. Detta är något som präglat 

hennes uppväxt och därför tror säljare Windstedt att det följer med även i arbetet.  
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4.4.1 Trivselfaktorer i arbetet  

 

“För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs på sin arbetsplats. Den som trivs är 

motiverad och har roligt. Det leder i sin tur till bättre service och ett djupare engagemang för 

våra kunder” (helmernilsson.se) 

 

Helmer Nilsson beskrivs av alla respondenter som en bra arbetsplats, som är trevlig att gå till. 

Företaget har en god atmosfär och en härlig stämning och enligt säljare Helgesson har 

företaget högt i tak och är en arbetsplats som bidrar till glädje. Vice VD:n anser att god trivsel 

är kännetecknande för företaget. Helmer Nilsson är ett strukturerat och välorganiserat företag 

med tydliga ansvarsområden. Vidare menar ekonomiansvarige att Helmer Nilsson är en 

arbetsplats som främjar eget ansvar och där VD:n litar på sina medarbetare. Ekonomi-

ansvarige belyser att ett problem med den låga personalomsättningen är att medarbetare på 

företaget inte alltid förstår hur bra de faktiskt har det och därmed tar för givet att alla 

arbetsplatser har det likadant.  

 

“Helmer Nilsson är ett fantastiskt bolag” (Säljare Windstedt) 

 

“Ett gott gäng skulle jag vilja sammanfatta det” (Vice VD:n) 

 

VD:n berättar att företaget investerar mycket i sina medarbetare och att Helmer Nilsson har en 

trivselgrupp som får en summa pengar per medarbetare och år. Investeringen ses inte som en 

kostnad utan snarare som en satsning som företaget senare har igen. Medarbetare som trivs på 

arbetet presterar enligt VD:n bättre, vilket långsiktigt gynnar Helmer Nilsson. Vidare berättar 

VD:n att företaget har en generös medarbetarpolicy. Medarbetarna får varje dag frukost som 

företaget bekostar samt att de har gemensamma fester och ibland åker iväg på resor. Detta 

tycks uppskattas av medarbetarna och bidra till att företagets goda stämning bibehålls. Vice 

VD:n belyser dock att det är vardagen som betyder mest, om medarbetarna inte trivs på 

arbetet är resorna inte värda något ändå. Företaget belyser att de vill vara generösa men att de 

samtidigt förväntar sig att medarbetarna ger tillbaka genom goda prestationer.  

 

“Det är sådant som att umgås vid sidan av, att snacka skit med varandra, det är viktigt 

också” (VD:n) 
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En viktig trivselfaktor i arbetet för alla de tillfrågade är att de trivs ihop med sina arbets-

kamrater. Ekonomiansvarige anser att företaget genomsyras av en stark gemenskap där alla 

känner alla. VD:n beskrivs som en ytterligare faktor som påverkar trivseln i arbetet då han 

tror på sina medarbetare. Frihet under ansvar är något som medarbetarna anser ha en 

betydelsefull inverkan på trivseln. Arbetsplatsen i sig vad gäller trevliga och trivsamma 

lokaler spelar även in på hur väl medarbetare på Helmer Nilsson trivs på arbetet. Trevliga och 

fina lokaler beskrivs som inspirerande.  

 

“Har man inte god stämning på jobbet så spelar det nästan ingen roll vad man gör” 

(Vice VD:n) 

 

4.4.2 Belöningssystem  

Helmer Nilsson använder sig av löpande kollektiva belöningar vilka indirekt är relaterade till 

budgeten då budgetuppfyllelse är grundläggande för belöningarnas existens. Säljare 

Helgesson belyser att de kollektiva belöningarna gör att alla medarbetare känner sig lika 

viktiga för företaget. 

 

“Det blir inget mitt och ditt, utan det är vi och vårt” (VD:n) 

 

“På Helmer Nilsson är det laget som spelar” (Vice VD:n) 

 

Vice VD:n menar att ett införande av belöningssystem som är relaterat till budgetuppfyllelse 

skulle kunna skapa motivation på kort sikt men då en belöning inte kan höjas till skyarna är 

frågan hur belöningssystemet skulle fungera på lång sikt. Detta är något som Helmer Nilsson 

har diskuterat mycket. Vice VD:n berättar att det ibland kan kännas frestande att dela ut 

pengar till medarbetarna när det går bra men han tror att det främst är en temporär lösning. 

Han menar vidare att om företaget inte har uppnått att alla vill vara med och hjälpa till så 

kommer det inte heller ske med hjälp av en belöning. Säljare Windstedt påpekar dock att hon 

tror att motivationen i vissa fall kan öka om det finns någon form av belöning relaterad till 

budgeten, det vill säga att någonting extra erhålls för en lyckad prestation. Hon tror dock att 

de flesta medarbetarna på Helmer Nilsson skulle utföra ett minst lika bra arbete ändå. Säljarna 

berättar att de på säljavdelningen har säljtävlingar några gånger per år och att det finns 

premier relaterade till dem. Tävlingarna sker endast ett antal gånger per år och anses vara en 

rolig aktivitet. Att detta skulle vara grunden och någonting som säljkåren ständigt arbetade 
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med är dock ingenting som företaget tror på. Dels på grund av att Helmer Nilsson har ett brett 

sortiment som gör att alla inte kan vara experter på allting, därför är det viktigt att de kan 

arbeta ihop och ta hjälp av varandra. Vice VD:n menar att om en provision hade funnits skulle 

samarbetet mellan säljarna antagligen inte fungerat, då det hade skapats intern konkurrens. 

Varje säljare har sina egna kunder som de baserar sin budget på men om en ny kund ringer in 

och de inte har tid att ta hand om kunden har de inga problem med att lämna över den till en 

annan säljare. Den största vikten ligger inte på att själv få kunden utan att företaget får in den. 

Om en belöning funnits tillgänglig hade alla säljare troligtvis velat behålla kunden själv.  

 

“Jag tror att det hade blivit mer roffa åt sig syndrom” (Säljare Windstedt) 

 

“Vi är ett team där alla kunder är våra kunder” (VD:n) 

 

VD:n menar att det handlar om långsiktighet då Helmer Nilsson vill göra affärer med sina 

kunder länge, det innebär att vara seriös under en lång period. Företagets VD påpekar att han 

mer än gärna skulle vilja ge medarbetarna en bonus de år företaget går riktigt bra, detta tror 

han skulle uppskattas enormt. VD:n menar att människor är olika och drivs av olika saker, en 

del vill känna trygghet medan andra drivs av måluppfyllelse. Han anser därför att det inte är 

en definitiv självklarhet att personer drivs av pengar.  

 

“Precis som ett lag så behöver alla olika mycket näring kan man säga, så är det” (VD:n) 

 

Säljare Windstedt anser att ett införande av belöningssystem relaterat till budgeten troligtvis 

skulle leda till att Helmer Nilssons kultur hade förändrats, detta till det negativa. Även 

företagets VD tror att ett införande av belöningssystem skulle skapa mer elände än vad det 

skulle tillföra nytta på Helmer Nilsson med nuvarande medarbetare. Han berättar dock att vid 

en framtida generationsväxling, då yngre människor träder in i företaget, skulle han överväga 

belöningssystem. Kulturen i företaget skulle troligtvis förändras i samband med ny-

anställningar, dock handlar det enligt säljare Windstedt om hur företagets värdegrund ser ut. 

Hon berättar vidare att en värdegrundsbok ses igenom vid anställning och att den handlar om 

att företaget arbetar som ett team, det är något som de implementerar i varje människa som 

börjar där.  

“Vi har inte en Zlatan, vi är ett team” (Säljare Windstedt)  
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5. Analys  

I detta kapitel kommer den insamlade empirin kopplas samman med vår teoretiska referens-

ram. Med hjälp av figur 1 kommer vi analysera hur och varför medarbetarna på Helmer 

Nilsson motiveras till att arbeta i enlighet med budgeten. Vi vill genom att jämföra vår 

empiriska studie med teorin se om det finns något teoretiskt stöd för resultatet och om det går 

att skapa en teori som förklarar resultatet.  

 

5.1 Budgetens roll i verksamheten  
I Helmer Nilsson anses budgeten vara ett viktigt styrmedel och beskrivs som ett “bra räcke att 

hålla sig i”. Budgeten används i företaget för att skapa gemensamma målsättningar, informera 

om utfallet och för att samordna organisationen. Budgeten ger även upphov till en viktig 

kommunikation mellan Helmer Nilssons ledning och medarbetare. Syftet med budgeten i 

Helmer Nilsson speglar vad Kenis (1979) anser att budgeten kan användas till, det vill säga 

som ett verktyg för koordination, kontroll, kommunikation, prestationsmätning och 

motivation. Genom kommunikationen skapas målkongruens mellan företagets medarbetare 

och ledning vilket enligt medarbetarna bidrar till ett starkare engagemang för budgeten. Trots 

att budgeten anses behövas i Helmer Nilsson är det inte enbart positiva uttalanden i företaget 

om den. Respondenterna belyser faran i att vara alltför budgetorienterat. För att undvika detta 

fokuserar Helmer Nilsson även på mål som tar utgångpunkt i marknaden, mål som att 

företaget ska tillhöra den högsta kvartilen i branschen. Företaget menar att det bidrar till att de 

negativa aspekterna av att fokusera på budgetmål elimineras. Om Helmer Nilsson inte tar 

hänsyn till marknadens svängningar kommer inte heller budgeten ge en rättvisande bild av 

situationen. Det innebär att budgeten inte kommer skapa någon nytta för företaget vilket är 

väsentligt att den gör enligt Kullvén (2009). Greve (2011) menar att budgeten är en förut-

sägelse om framtiden då den berör sådant som ännu inte inträffat. Helmer Nilsson försöker 

därför undvika ordet budget och istället tala om prognos, detta för att skapa känslan av att 

budgeten faktiskt är en kvalificerad gissning om framtiden och ingen bestämd verklighet. 

Företaget belyser vikten av att förstå att det inte är budgeten i sig som styr företaget utan att 

det är människorna bakom budgeten som är det väsentliga. Helmer Nilsson anser därför att 

resurser främst bör läggas på att motivera och engagera medarbetarna för att budgeten ska 

accepteras och generera någon nytta för företaget.  
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5.1.1 Budgetutformning relaterat till motivation 

Delaktighet i budgetprocessen är i Helmer Nilssons fall en avgörande faktor för att skapa 

motivation hos medarbetarna, vilket finner stöd i Searfoss och Monczka (1973) och Anthony 

et. al (2014) som menar att det finns ett positivt samband mellan delaktighet och motivation. 

Då säljarna på Helmer Nilsson har möjlighet att påverka målen i budgeten samt har en god 

kommunikation med ledningen leder det till att de får en bättre förståelse för målen och att de 

därmed även i högre grad strävar efter att uppnå målen. Detta stöds av Kullvén (2009) som 

menar att delaktighet bidrar till en gemensam förståelse för målen. För att skapa delaktighet i 

budgeten använder sig Helmer Nilsson av vad Anthony et. al (2014) benämner den iterativa 

metoden, detta då processen startar och slutar hos företagets VD, däremellan är säljarna högst 

delaktiga i utformningen. Processen startar med att VD:n skickar ut mallar till säljarna 

rörande utformningen, därefter är det säljarna själva som utformar prognoser inför näst-

kommande år. Därmed influeras den iterativa metoden av vad Anthony et. al (2014) beskriver 

uppbyggnadsmetoden, det vill säga att medarbetare på lägre nivåer är delaktiga i att sätta mål. 

Prognoserna sammanställs sedan av VD:n och om dem överensstämmer med hans 

målsättning är budgeten bestämd. Det brukar dock ske en del justeringar innan den slutliga 

budgeten är klar, det sker genom samspel och kommunikation mellan VD:n och säljarna. 

Detta gör att den iterativa metoden även influeras av det som Greve (2011) benämner 

nedbrytningsmetoden då processen upprepas tills dess att säljarnas förslag överensstämmer 

med ledningens målsättning. VD:n har sista ordet i budgetprocessen men företaget belyser 

vikten i att budgetmålen är bestämda i samförstånd. 

 

Att arbeta likt den iterativa metoden kan ha både sina för- och nackdelar, Ax, Johansson och 

Kullvén (2009) menar att det kan krävas mycket tid för att komma fram till den slutliga 

budgeten. I Helmer Nilsson kan den iterativa metoden dock anses fungera väl då den innebär 

att säljarna, som senare ska förhålla sig till budgeten, får vara en del i utformning. Detta 

påverkar troligtvis deras inställning till budgeten och deras vilja att göra sitt yttersta för att 

prestera i enlighet med den. Desmond (2004) stödjer detta då han menar att det sätt som 

budgeten utformas på kan påverka medarbetarnas prestationer, attityder och beteenden. 

Säljarna i Helmer Nilsson tycks dessutom genom sina erfarenheter i branschen besitta 

information som VD:n själv inte innehar vilket gör att det är säljarna som bäst kan uppskatta 

en trovärdig prognos. Säljarna har i genomsnitt arbetat 18,7 år i Helmer Nilsson och de kan 

företaget utan och innan, vilket gör det möjligt för VD:n att lämna ansvaret till dem. Helmer 

Nilsson belyser att det ska vara en tvåvägskommunikation och att säljarna ska “äga sin 
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budget” för att den ska generera någon nytta för företaget samt för att de ska vara motiverade 

att arbeta i enlighet med den. Antony et. al (2014) stödjer resonemanget då de menar att 

budgetmålen accepteras bättre, skapar mer motivation och personligt engagemang hos 

medarbetarna om de känner delaktighet och ett personligt ansvar till budgeten. Om säljarna 

inte hade fått vara involverade i processen och inte haft möjlighet att påverka målen utan 

endast fått en budget tilldelad sig hade de troligtvis inte känt något större engagemang för att 

uppnå den. Antagligen hade företaget då behövt arbeta med någon form av belöning eller hot 

om bestraffning relaterat till budgeten för att få säljarna att prestera i enlighet med den. Om 

detta var fallet hade företagets syn på belöningar och bestraffningar och även företagskulturen 

troligtvis sett annorlunda ut. Att medarbetarna är delaktiga i utformningen av budgeten och att 

målen har bestämts i samförstånd tycks ha en motiverande effekt, men hur vet medarbetarna 

på Helmer Nilsson om deras prestationer är tillräckliga eller inte?  

 

5.1.2 Budgetstyrning relaterat till motivation 

Helmer Nilsson tycks ha vad Van der Stede (2001) och Greve (2011) benämner hård budget-

styrning, detta då delaktighet, uppföljning och återkoppling spelar en viktig roll för 

motivationen till budgeten i företaget. Om medarbetarna på Helmer Nilsson inte skulle få 

någon återkoppling på utfört arbete menar de att motivationen skulle minska, detta på grund 

av att de då inte skulle veta hur de presterat eller hur det går för företaget. Därmed kommer 

medarbetarna inte veta om deras prestation är tillräcklig eller om det krävs att de presterar 

ytterligare. Detta finner även stöd i vad Kenis (1979) påvisar, att om det inte finns ett tydligt 

samband mellan resultat och ansträngning finns det inte heller någon känsla för framgång 

eller misslyckande. I Helmer Nilssons fall ses återkoppling därför som ett bra sätt för att 

informera och utvärdera medarbetarnas prestationer samt att det inger en känsla för hur de 

presterat, det vill säga om de har lyckats eller misslyckats. Enligt Van der Stede (2001) och 

Greve (2011) innebär en hård budgetstyrning även att målen är specifika och tydliga och att 

de kommuniceras på ett effektivt sätt, vilket i sin tur ses som grundläggande för att 

medarbetarna ska förstå och acceptera målen. För att kommunicera målen använder sig 

Helmer Nilsson av uppföljning och återkoppling i samband med säljarnas prestationer. Detta 

sker kontinuerligt genom att säljarna har en kod de kan följa dag för dag samt att VD:n 

månadsvis rapporterar om hur utfallet ser ut jämfört med budgeterat. För att medarbetarna på 

Helmer Nilsson ska se målen som motiverande måste de, förutom att vara specifika och 

tydliga, även vara utformade på ett sätt där de upplevs svåra men inte omöjliga att uppnå. 

Detta finner stöd i vad Lindvall (2011) och Kenis (1979) menar påverkar medarbetarnas vilja 
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och motivation till att prestera. Hade målen i budgeten varit alldeles för svåra eller till och 

med omöjliga att uppnå hade de antagligen inte haft någon motiverande inverkan på säljarna, 

då säljarna troligtvis hade givit upp innan de försökt. Målen får å andra sidan inte vara allt för 

lättuppnåeliga då de, enligt Kenis (1979), inte har någon motiverande effekt eftersom de då 

inte uppfattas som en utmaning för medarbetarna. Säljarna vill troligtvis känna att det finns 

någon form av utmaning i målen för att de hela tiden ska ha något att sträva efter och känna 

att de utvecklas. Att budgetmålen i Helmer Nilsson bestäms i samförstånd kan antas bidra till 

att målen accepteras och uppfattas som rimliga samt motiverande utav företagets medarbetare.  

 

I Helmer Nilsson ses budgetuppfyllelse som viktigt, dock med hänsyn till förändringar på 

marknaden. Merchant (1981) menar att den inre motivationen och attityderna till budget är 

högre om medarbetare känner att budgetuppfyllelse är viktigt. Helmer Nilsson reviderar sällan 

sin budget, enbart om det är en stor förändring i omvärlden som tvingar dem till det, annars 

genomsyras företaget av att “lagd budget ligger”. Även detta finner stöd i Greves (2011) och 

Van der Stede (2001) teori rörande att ett företag med hård budgetstyrning inte gärna 

reviderar sin budget. Den hårda budgetstyrningen tycks ha en positiv inverkan på 

medarbetarna på Helmer Nilsson då de benämner delaktighet och uppföljning som ledord 

gällande hur motivation för budgeten skapas. Detta finner stöd i hur Van der Stede (2001) och 

Greve (2011) talar om hård budgetstyrning, det vill säga att styrningen präglas av ett starkt 

engagemang för budgeten. Även Nylinder (2011), Simons (1988) och Kenis (1979) menar att 

hårda budgetmål är det mest effektiva för att motivera medarbetarna att arbeta i enlighet med 

målen. Frågan är vidare om budgetens utformning och karaktär är det enda som bidrar till 

medarbetarnas motivation att arbeta i enlighet med den, eller finns det ytterligare aspekter?  

 

5.2 Medarbetarnas motivation  
Helmer Nilsson gör mycket för att skapa motivation och trivsel för sina medarbetare. Den 

höga medarbetarpolicyn, de kollektiva belöningarna, arbetsuppgifterna i sig och arbetsmiljön 

tycks ha en inverkan på den generella motivationen i företaget. Detta i sin tur kan bidra till 

medarbetarnas acceptans för budgeten och hur villiga de är att arbeta i enlighet med den. 

Detta kan finna stöd i Herzbergs (1993) teori rörande motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Motivationsfaktorer i Helmer Nilsson skulle kunna identifieras som arbetsuppgifterna medan 

hygienfaktorerna kan liknas vid företagets arbetsmiljö, så som lokalerna och medarbetar-

policyn. Herzberg (1993) menar att det primärt är motivationsfaktorerna som ger upphov till 
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ökad motivation medan hygienfaktorerna fungerar i förebyggande syfte för att undvika 

missnöje hos medarbetarna. I Helmer Nilssons är hygienfaktorerna generösa vilket gör att 

standarden gällande dessa är hög. Medarbetarna förväntar sig en viss standard och det är 

därför viktigt att Helmer Nilsson behåller nuvarande nivå gällande dessa. En försämring av 

nuvarande hygienfaktorer skulle kunna ge upphov till missnöjdhet hos medarbetarna då det är 

någonting de är vana vid. Det skulle kunna leda till att de inte trivs på arbetet och därmed 

utför sämre prestationer. Detta i sin tur kan få en inverkan på hur de arbetar i enlighet med 

budgeten. Skulle Helmer Nilsson dock öka sin redan generösa medarbetarpolicy ytterligare 

skulle det troligtvis inte öka motivationen hos medarbetarna utan enbart höja standarden till 

en ännu högre nivå. Detta finner stöd i Herzberg (1993) som menar att en förbättring av 

hygienfaktorerna inte leder till någon ökad motivation. Ju mer medarbetarna får, desto mer 

tycks de också förvänta sig. Det är en viktig balansgång för företaget att inte vara alltför 

generösa utan att det handlar om ett utbyte. Detta för att hygienfaktorerna ska kunna ha en 

motiverande effekt och inte tas för givet. Det är viktigt att medarbetarnas inre driv och 

motivation till att arbeta inte övertas av företagets generösa medarbetarpolicy, fokus får 

därmed inte flyttas från viljan i att prestera till girighet hos medarbetarna.  

 

Herzberg (1993) framhäver motivationsfaktorerna som det främsta i att bidra till en ökad 

motivation i arbetet hos medarbetare. Medarbetarna i Helmer Nilsson menar att arbets-

uppgifterna har en viss inverkan på motivationen till arbetet, dock talas ytterst lite om dessa 

under intervjuerna och respondenterna benämner dem på skilda sätt.  Detta tycks bero på 

medarbetarnas olika befattningar och roller i verksamheten. Ekonomiansvarige, vars uppgifter 

mestadels präglas av en liknande organisationsstruktur, talar främst om hygienfaktorer för att 

motivera henne i arbetet. Hon menar att företagets storlek och familjära stämning, där alla 

hjälper alla, bidrar till att hennes uppgifter känns varierande och tillfredsställande. Detta 

finner stöd i Herzberg (1993) som menar att ju färre möjligheter det finns för motivations-

faktorerna att framträda, desto viktigare blir hygienfaktorerna.  Säljarnas arbetsuppgifter är 

föränderliga och präglas av mycket eget ansvar, vilket bidrar till ökad motivation. Säljarna 

belyser även hygienfaktorer som bidragande till motivationen. VD:n och Vice VD:n talar om 

både arbetsmiljö och arbetsuppgifter när det handlar om hur de motiveras i arbetet, detta tycks 

bero på att de har en övergripande roll i verksamheten där de försöker få både hygien-

faktorerna och motivationsfaktorerna att samverka på ett effektivt sätt. Herzberg (1993) 

menar att både hygienfaktorer och motivationsfaktorer möter medarbetarnas behov men att 

det primärt är motivationsfaktorerna som skapar motivation i arbetet. Detta grundas i att det 
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enbart är motivationsfaktorerna som kan tillfredsställa medarbetarens behov av själv-

förverkligande. Att utgå från att alla människor motiveras av självförverkligande är att 

generalisera, individers behov och egenskaper varierar oerhört. Detta finner stöd i Latham 

(2012) som kritiserar Herzbergs teori för att vara allt för generaliserande. Latham (2012) 

menar vidare att Herzbergs teori inte tar hänsyn till individuella olikheter mellan medarbetare 

utan endast förklarar motivation i termer av att medarbetaren präglas av självförverkligande 

och personlig utveckling. Latham (2012) menar vidare att alla medarbetare inte ser 

självförverkligande som det främsta för motivation och därmed inte heller motivations-

faktorerna som det viktigaste. För att förstå vad som motiverar medarbetare är det viktigt att 

även ta hänsyn till individens olika egenskaper och behov. De medarbetare som motiveras av 

något annat än självförverkligande kan snarare komma att tillfredsställas av vad Herzberg 

(1993) benämner hygienfaktorer. Troligtvis tillhör människor inte enbart en av Scheins (1974) 

beskrivna människotyper utan är antagligen en kombination av flera och att de därmed 

motiveras på olika sätt vid olika tillfällen och situationer. VD:n på Helmer Nilsson tycks vara 

väl införstådd i sina medarbetares olika behov, det vill säga att alla medarbetare som han själv 

uttrycker det ”kräver olika mycket näring”. Detta finner stöd i vad Schein (1974) benämner 

den komplicerade människotypen. Han menar att människor har olika behov som skiljer sig 

från andra genom de olika egenskaper denne har. Medarbetarna på Helmer Nilsson kan 

därmed ses som en kombination av de människotyper som Schein (1974) presenterar, detta då 

de mer eller mindre stämmer in på flera av de olika antaganden han beskriver. Det finns 

därmed flera olika typer av ledningsstrategier som kan komma att påverka människan och det 

finns inte en enda väg att leda på som fungerar för alla vid alla tidpunkter. Hygienfaktorerna 

och motivationsfaktorerna kan därför komma att variera i betydelse för hur de påverkar 

medarbetarnas motivation.  

 

Medarbetarna på Helmer Nilsson menar att det till viss del är deras eget driv och engagemang 

som skapar motivation i arbetet och att motivationen i sig inte är beroende av externa faktorer. 

Detta stämmer överens med hur Hein (2012) ser på motivation, det vill säga att motivation 

bör ses som något som skapas i människans inre och inte i samband med yttre påverkan. Över 

lag tycks medarbetarna kännetecknas av att de strävar efter självförverkligande och att 

utvecklas som människor, vilket enligt Olve och Samuelsson (2008) handlar om inre 

belöningar. De tillfrågade medarbetarna menar även att det sociala livet i företaget och att de 

trivs tillsammans på arbetsplatsen är viktigt för att skapa motivation, vilket kan ses som 

arbetsmiljön och därmed identifieras som hygienfaktorerna. Medarbetarna skulle därmed till 
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viss del kunna identifieras som vad Schein (1974) beskriver den självförverkligande 

människan och den sociala människan. Detta då de i viss mån tycks motiveras av arbets-

uppgifterna och i viss mån av arbetsmiljön. Då budgeten ses som ett viktigt styrmedel i 

Helmer Nilsson samt att uppföljning och återkoppling i samband med budgeten identifierats 

som motivationshöjande, kan medarbetarna till viss del även ses som vad Schein (1974) 

benämner den rationella-ekonomiska människan. Det är dock många antaganden som inte 

stämmer överens inom denna människotyp. Medarbetarna i Helmer Nilsson är inte lata och 

behöver därför inte styras och kontrolleras för att de överhuvudtaget ska arbeta, dock ses 

kontrollen relaterat till budgeten som något som motiverar medarbetarna i arbetet. 

Medarbetarna agerar inte heller på ett sätt som maximerar deras egen nytta utan det är 

företagets framgång som är det viktiga för dem, detta kan bero på att företaget inte arbetar 

med individuella belöningar. I Helmer Nilsson krävs inte yttre belöningar för att motivera 

medarbetarna till att arbeta i enlighet med företagets målsättningar, utan uppföljning och 

återkoppling ses som tillräckligt. Då medarbetarnas egenskaper och behov till viss del 

överensstämmer med flera av Scheins (1974) förklarade människotyper innebär det att de inte 

kan kategoriseras inom endast ett antagande utan är, som tidigare nämnt, en kombination av 

flera. De kan därmed ses som den komplicerade människan då det inte går att generalisera 

medarbetarnas behov och egenskaper. 

 

Schein (1974) menar vidare att chefen gör antaganden om sina medarbetare, medvetet eller 

omedvetet, vilka sedan används för att avgöra hur medarbetarna ska behandlas. Det är något 

som stämmer överens med hur det ser ut på Helmer Nilsson, detta då VD:n antar att 

medarbetarna tycker om att arbeta och att de gör det av egen vilja. Därmed behövs ingen 

belöning relaterad till budgetuppfyllelse. Samförstånd och återkoppling i budgetprocessen 

samt företagets sociala liv ses även som viktiga för att motivera medarbetaren till att arbeta i 

enlighet med budgeten, vilket är något som VD:n verkar vara medveten om i nuläget. Hade 

VD:n inte varit uppmärksam på vilka behov och egenskaper medarbetarna har skulle det 

kunna leda till att ledningsstrategin utformades på ett sätt som missgynnar företaget. Om 

VD:n utformat ett system med belöningar eller bestraffningar relaterat till budgeten som inte 

tar hänsyn till medarbetarnas preferenser skulle det antagligen fått en motsatt effekt på 

företagets prestationer. Med andra ord påverkar de antaganden som VD:n gör om sina 

medarbetare även vilken ledningsstrategi som denne använder sig av. Medarbetarnas 

egenskaper och behov är svåra att generalisera då de anser att både motivationsfaktorerna och 

hygienfaktorerna bidrar till motivation för budgeten.  



  
	  

40 
	  

5.2.1 Belöning och bestraffning relaterat till motivation 

Helmer Nilsson har ingen belöning eller bestraffning direkt relaterad till om budgeten 

uppfylls eller inte. Det som händer vid budgetuppfyllelse är att det skapas en härlig stämning i 

företaget. Om budgetmålen däremot inte uppfylls skapas en känsla av besvikelse och 

misslyckande. Individuella belöningar är ingenting som Helmer Nilsson över lag tror på, de 

menar att detta skulle skapa konkurrens mellan säljarna på företaget då de hade tänkt mer på 

sig själva och sin individuella belöning snarare än på hur det går för företaget i helhet. Detta 

finner stöd i Jacobsen och Thorsvik (2014) som menar att individuella belöningar kan skapa 

interna samarbetsproblem. Risken med individuella belöningar relaterat till budgetuppfyllelse 

på Helmer Nilsson är att den stämning och gemenskap som företaget har skulle kunna gå 

förlorad och det skulle i sin tur kunna leda till ett sämre resultat för företaget. I dagsläget är 

det bestämt att alla företag som är medlemmar i Nyblomgruppen inte ska använda sig av 

belöningssystem och med andra ord kan inte VD:n i Helmer Nilsson ensam avgöra om 

företaget ska ha ett belöningssystem eller inte. Ett införande av belöningssystem på Helmer 

Nilsson skulle dock kunna missgynna det interna samarbetet och skapa obalans i företaget. 

Dessutom verkar nuvarande medarbetarna och kultur inte drivas av och förespråka yttre 

belöningar. En framtida generationsväxling kan dock komma att förändra detta och därmed 

kan ett belöningssystem i framtiden komma att bli aktuellt för att motivera medarbetarna.  

 

Om företaget i framtiden inför ett belöningssystem är det, enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2014) och Källström (1990), viktigt att belöningarna utformas och relateras till realistiska 

mål som uppfattas som betydelsefulla för medarbetaren för att de ska vara motivations-

givande. Målen måste även, enligt Lindvall (2011), utformas på ett sätt där medarbetarna 

känner att målen inte är omöjliga att uppnå. Då säljarna på Helmer Nilsson är mycket 

delaktiga i utformningen av budgeten skulle det troligtvis innebära att målen uppfattas som 

viktiga för medarbetarna och att en belöning därmed skulle kunna ha en motiverande effekt. 

Hänsyn måste även tas till vilka egenskaper människan har, om de drivs av inre eller yttre 

faktorer. Enligt respondenterna skulle nuvarande medarbetare på Helmer Nilsson genomföra 

ett minst lika bra arbete som tidigare även om en belöning infördes. Detta grundas i att 

medarbetarna har ett inre driv vilket inte kräver någon yttre belöning. Vidare innebär det 

därför att ett belöningssystem i dagsläget inte skulle vara till någon nytta för Helmer Nilsson. 

Införandet av ett belöningssystem skulle dessutom kunna leda till att företaget behöver 

minska på något annat inom den generösa medarbetarpolicyn, vilket i sin tur skulle kunna 

skapa missnöjdhet hos medarbetarna då det är något som medarbetarna i dagsläget förväntar 
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sig och tycks se som en standard. Då belöningar inte kan höjas till skyarna är frågan vad som 

händer med motivationen över tiden. Belöningen kommer förr eller senare nå en nivå där den 

inte längre har en motiverande effekt och istället ses som en grundläggande rättighet som 

medarbetarna tar för givet. För att undvika känslan av mättnad relaterat till belöning måste 

det, om ett belöningssystem skulle införas på Helmer Nilsson, utformas på ett sätt som 

ständigt bidrar till hunger och viljan att prestera och utvecklas. Detta finner stöd i vad 

Jacobsen och Thorsvik (2014) menar, att belöningar endast har en motiverande effekt så länge 

de är relaterade till framtiden, det vill säga när belöningen väl är uppnådd minskar 

motivationseffekten relaterad till den. Istället för individuella belöningar i samband med 

budgetuppfyllelse använder sig Helmer Nilsson av löpande kollektiva belöningar och 

oregelbundna säljtävlingar. Det tycks vara ett bra tillvägagångssätt för att bibehålla och 

främja det interna samarbetet samt motivationen. De löpande kollektiva belöningarna tycks 

uppskattas av medarbetarna och vara något som de är nöjda med. Indirekt är dessa belöningar 

relaterade till budgeten i och med att de år det går bra för företaget är dessa möjliga, 

budgetuppfyllelse är därmed grundläggande för att dessa belöningar överhuvudtaget ska vara 

genomförbara. Belöningarna kan vara i form av att medarbetarna får åka iväg tillsammans, 

personalfester eller en mindre gåva. De kollektiva belöningarna är därför i form av det som 

Jacobsen och Thorsvik (2014) benämner systembelöningar och syftar i Helmer Nilssons fall 

främst till att förstärka samarbetet och den interna stämningen samt att visa uppskattning för 

väl utfört arbete. Genom att belöna alla i företaget skapas en bättre stämning och en känsla av 

tillhörighet, vilket Jacobsen och Thorsvik (2014) påstår är syftet med systembelöningar. 

Dessa belöningar tillgodoser även till viss del medarbetarnas sekundära behov, vilket 

Källström (1990) beskriver som självförverkligande, uppskattning, ansvarstagande och upp-

märksamhet. De sekundära behoven är svåra att identifiera och förstå då de är individuella för 

alla medarbetare (Källström, 1990), det känns dock som att VD:n i Helmer Nilsson har 

lyckats identifiera de sekundära behoven hos sina medarbetare och tillfredsställer dem väl.  

 

Storleken på företaget skulle kunna vara en bidragande faktor till att Helmer Nilsson lyckats 

skapa en känsla där medarbetarna bryr sig om företaget, är stolta över företaget och har en 

inre vilja att verksamheten ska gå bra. Detta i sin tur kan ha medfört att företaget inte tycker 

sig behöva ett belöningssystem utan att medarbetarna är motiverade till att arbeta ändå. I ett 

större företag skulle det kunna vara svårare att skapa en familjär stämning där medarbetarna 

känner sig som ett med företaget, detta då större företag i högre grad kan behöva tydligare 

strukturer och hierarkier för att samordna företaget. Därmed kan även en annan kultur skapas 
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och det kan komma att krävas någon form av belöning eller bestraffning för att få 

medarbetarna att arbeta i enlighet med budgeten och dess mål. Att använda sig av 

bestraffningar för att motivera medarbetare kan dock, enligt Källström (1990), skapa oro i 

företaget och leda till att medarbetare mår dåligt. Hot om bestraffning kan även göra 

medarbetarna ängsliga och rädda för att misslyckas. Om bestraffningar hade varit något som 

förekom i Helmer Nilsson skulle det kunna leda till att medarbetarna hellre väljer trygga och 

säkra vägar i arbetet istället för att testa på nya utmaningar. Detta skulle i sin tur kunna leda 

till att företagets utveckling stagnerar och i värsta fall även bidra till att företaget hamnar efter 

sina konkurrenter. Vidare skulle det även kunna innebära att de förlorar marknadsandelar. Om 

det finns en ängslan hos medarbetarna påstår Källström (1990) att medarbetarna gärna skyller 

ifrån sig på andra och förnekar ansvar, detta skulle i Helmer Nilssons fall kunna leda till dålig 

stämning och känslan av att inte vara ett team. Motivationen i företaget skulle därmed kunna 

påverkas negativt, vilket i ett senare led kan komma att påverka prestationen negativt och leda 

till att budgetmålen inte uppfylls. Frågan är vidare hur Helmer Nilsson bibehåller 

medarbetarnas motivation och acceptans till budgeten över tid utan varken belöningar eller 

bestraffningar?  

 

5.2.2 Företagskultur relaterat till motivation  

Lindquist, Bakka och Fivelsdal (2014) benämner företagskultur så som de dolda aspekterna i 

sin metafor med att likna företaget vid ett isberg. Dessa är svåra att identifiera och förstå då de 

kan skilja sig åt, i Helmer Nilssons fall tycks de dolda aspekterna dock präglas av liknande 

värderingar, känslor och attityder i arbetet. Förklaringen till detta kan vara företagets låga 

personalomsättning vilket kan ha bidragit till att medarbetarna skapat liknande normer om 

vilket beteende som anses lämpligt. Detta finner stöd i Mărăcine (2012) och Eaton & Kilby 

(2015) som menar att om medarbetarna är överens om värderingar, övertygelser och 

beteenden kommer de att arbeta i enlighet med företagets målsättningar. Detta förenklar i sin 

tur arbetet för Helmer Nilssons VD med att tillgodose medarbetarnas behov och att styra dem 

mot budgetmålen. Ju starkare kulturen är desto lättare är det, enligt Eaton & Kilby (2015), att 

de anställda accepterar och litar på företagets värderingar. I Helmer Nilsson finns en viss 

stolthet relaterat till budgeten vilken tycks grundas i företagskulturen då företaget präglas av 

en, vad de själva uttrycker det, gammaldags heder. Det innebär att du tar ansvar för dina 

handlingar och för vad du lovar, det är Helmer Nilssons sätt att vara. Detta stämmer överens 

med hur Ax, Johansson och Kullvén (2009) benämner företagskultur, det vill säga det inre 

livet i organisationen och hur företaget tänker, lever, handlar och är.  
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Att Helmer Nilsson lyckas skapa detta samspelta inre liv tycks bero på att företagets 

medarbetare arbetat i företaget under lång tid. De har lyckats skapa en atmosfär där 

medarbetarna känner tillhörighet och gemenskap, vilket Jacobsen och Thorsvik (2014) 

benämner är en effekt som kulturen kan ha på medarbetarens beteende. Företagskulturen i sig 

kan i Helmer Nilssons fall därmed bidra till motivation. Den skapar även en känsla av att 

medarbetaren är en del av något större och att det är “laget som spelar” som Helmer Nilsson 

själva uttrycker det. Detta stöds i vad Jacobsen och Thorsvik (2014) menar, då dem förklarar 

att motivationen ökar om individen får en känsla av att de är en del av något större. Ledningen 

i Helmer Nilsson litar på sina medarbetare och företagets höga medarbetarpolicy grundas i att 

ledningen vet att de kan förvänta sig en hög prestation från medarbetarna. Helmer Nilsson 

menar att de ska vara generösa men att de då även förväntar sig en god prestation tillbaka. 

Hade ledningen inte haft den tillit de har till sina medarbetare utan tvivlat på dem hade den 

höga medarbetarpolicyn troligtvis inte funnits och företaget hade därför behövt arbeta mer 

med kontroll och styrning. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att ju starkare företags-

kulturen är desto starkare kommer även tilliten mellan ledningen och medarbetarna vara och 

därmed krävs mindre kontroll och övervakning. Tillhörighet och gemenskap, motivation samt 

tillit är faktorer Jacobsen och Thorsvik (2014) benämner har en bidragande grund till att 

samarbetet i en organisation förbättras. Ett väl fungerande internt samarbete förenklar det 

dagliga arbetet i Helmer Nilsson och mindre resurser behöver därför läggas på kontroll. I 

Helmer Nilsson tycks kulturen fungera som vägvisare och styrmedel i att leda medarbetarna 

mot gemensamma mål, vilket Jacobsen och Thorsvik (2014) stödjer är ytterligare en positiv 

effekt som kulturen kan ha.  En negativ aspekt av en stark företagskultur är enligt Lindquist, 

Bakka och Fivelsdal (2014) när företaget inte längre lär och utvecklas av sina erfarenheter 

utan fastnar i samma mönster. I Helmer Nilsson kan den låga personalomsättningen ses som 

en negativ aspekt i den bemärkelsen att medarbetarna, som VD:n själv uttrycker det, kan ha 

svårt att gå utanför sin bekvämlighetszon. För att Helmer Nilsson ska agera på ett framgångs-

rikt sätt och undvika att fastna i samma mönster är det viktigt att företaget ständigt arbetar 

med att utbilda och utveckla medarbetarna. Lindquist, Bakka och Fivelsdal (2014) menar att 

handlingsmönster kan vara både föråldrade och ha brister utan att medarbetarna märker det. 

Ett problem för företaget kan därmed vara att lyckas förändra beteendet efter förändrade 

förutsättningar. Näthandel och den tekniska utvecklingen skulle kunna ses som, eller i 

framtiden bli, företagets stora akilleshäl. Detta grundat i att medarbetarna gör som dem alltid 

har gjort och därmed inte innehar de aktuella kunskaperna inom dessa områden. Det är viktigt 

att Helmer Nilsson är medvetna om nackdelarna av den låga personalomsättningen och 
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ständigt arbetar för att utbilda och förnya kunskaperna hos medarbetarna. Detta för att 

företaget ska vara konkurrenskraftiga på marknaden och kunna tillgodose kundernas behov. 

Då Helmer Nilsson säljer förnödenheter och förbrukningsvaror till andra företag, vilket är 

något som alla företag behöver men som inte direkt är avgörande för kundens verksamhet, vill 

kunden med största sannolikhet inte spendera onödig tid och resurser på att beställa detta. Allt 

fler företag kan därmed vilja handla varorna enkelt och smidigt på internet, vilket är något 

som Helmer Nilsson måste vara medvetna om för att även i framtiden kunna uppnå deras 

uppsatta målsättningar grundat i budgeten. Ett generationsskifte i Helmer Nilsson skulle 

kunna ställa kulturen i företaget på sin spets då VD:n kan komma att behöva ändra sin 

ledningsstrategi. Med nya människor kommer, förutom nya tankar och idéer, även nya 

egenskaper och behov. Det skulle kunna vara bra för att utveckla och leda företaget framåt 

men det skulle även kunna skapa en obalans, detta då de nya medarbetarnas sätt att vara och 

agera på inte nödvändigtvis stämmer överens med den tidigare kulturen i Helmer Nilsson. Det 

är därmed viktigt att ha med i beräkningen om det är de nuvarande medarbetarna som skapat 

kulturen i Helmer Nilsson eller om det är kulturen i sig som påverkat medarbetarnas beteende. 

För att förstå individuella beteenden är det enligt Schein (1974) viktigt att studera 

organisationen som ett helt system. I framtida anställningsprocesser är det därmed viktigt att 

företaget tar ställning till om de vill behålla rådande kultur eller om de vill att de nyanställda 

ska skapa en ny kultur som ledningsstrategin måste anpassas efter.  

 

”Vi har inte en Zlatan, vi är ett team” (Säljare Windstedt)  
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till i samband med vår studie 

utförd på Helmer Nilsson. Uppsatsens forskningsfråga och syfte besvaras och därefter 

avslutas kapitlet med slutord och förslag till vidare forskning.  

 

“Hur och varför motiveras medarbetare till att arbeta i enlighet med budgeten?” 

 

Medarbetarna på Helmer Nilsson anser att budgeten är ett viktigt styrmedel. Budgetens 

främsta syfte är att skapa målsättningar för hela företaget, ge upphov till kommunikation samt 

samordna verksamheten. De belyser dock vikten i att målen även tar hänsyn till förändringar i 

omvärlden, Helmer Nilssons mål tar därför utgångspunkt i marknaden. Företaget använder sig 

av ordet prognos istället för budget för att indikera på att budgeten är en kvalificerad gissning 

om framtiden och ingen bestämd verklighet. Helmer Nilssons budgetutformning sker i 

samförstånd och kan därmed ses som tids- och resurskrävande för företaget. För att budgeten 

överhuvudtaget ska generera någon nytta framhäver Helmer Nilsson att medarbetarna måste 

vara engagerade och motiverade. Företaget är därför noga med att säljarna, som sedan ska 

förhålla sig till budgeten, ska vara delaktiga i utformningen och att de ansvarar för sin egen 

budget. För att utvärdera medarbetarnas prestationer används uppföljning och återkoppling. 

Medarbetarna får ingen individuell belöning relaterad till budgetuppfyllelse utan företaget 

arbetar med att i grunden ha en generös medarbetarpolicy för alla medarbetare. I gengäld 

förväntar sig företaget goda prestationer från medarbetarna. Helmer Nilssons medarbetare har 

olika egenskaper och behov och det är därför svårt att kategorisera dem enligt Scheins 

antaganden då medarbetarna är en kombination av flera.  
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Figur 3 – Herzbergs & Scheins teorier i samverkan, egen illustration  
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Det innebär att människor kan motiveras av olika faktorer beroende på situation och därmed 

är det inte säkert att alla individer strävar efter självförverkligande i arbetet, vilket Herzberg 

påstår. Medarbetarna i Helmer Nilsson har identifierats som vad Schein benämner den 

komplicerade människan, detta då de deras motivation och acceptans för budgeten grundas i 

flera antaganden. I Helmer Nilssons fall är delaktighet och samförstånd i budgetprocessen 

direkt grundläggande för hur medarbetarna motiveras att arbeta i enlighet med budgeten. 

Företaget präglas av en hård budgetstyrning där kontinuerlig uppföljning och återkoppling 

sker, vilket också är något som direkt kan hänföras till hur motivationen för budgeten skapas 

och bibehålls hos medarbetarna. Det finns inga belöningar eller bestraffningar relaterade till 

om budgeten uppfylls eller inte, utan Helmer Nilsson använder sig istället av en generös 

medarbetarpolicy och löpande kollektiva belöningar i form av systembelöningar. Dessa 

uppkommer dock inte i samband med budgetuppfyllelse och kan därför inte direkt hänföras 

till hur medarbetarna motiveras till att arbeta i enlighet med budgeten. Helmer Nilssons höga 

standard gällande hygienfaktorer, så som arbetsmiljön och den generösa medarbetarpolicyn, 

har identifierats som motivationshöjande. Även arbetsuppgifterna har identifierats som viktiga 

för att skapa motivation i arbetet. Hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna i sig ger dock 

inte något direkt samband till hur de påverkar motivationen relaterad till budgeten men svarar 

på vad som motiverar medarbetarna i allmänhet i företaget och hur den goda stämningen 

skapas. Detta är i sin tur grundläggande för att skapa motivation för budgeten och därmed har 

hygien- och motivationsfaktorerna en viktig roll. I Helmer Nilsson grundas även motivationen 

för budgeten i en underliggande stolthet relaterad till den. Detta tycks bero på den låga 

personalomsättningen och att medarbetarna känner sig som ett med företaget. Helmer Nilsson 

präglas av en, vad de själva uttrycker det, gammaldags heder. I dagsläget ses den rådande 

kulturen som a och o i Helmer Nilsson då den direkt förklarar varför medarbetarna motiveras 

till att arbeta i enlighet med budgeten utan vare sig belöning eller bestraffning. Även 

medarbetarnas inre driv bidrar till motivation och acceptans för budgeten. Detta är något som 

indirekt svarar på varför medarbetarna motiveras till att arbeta i enlighet med budgeten då den 

inre drivkraften ses som grundläggande till varför budgeten överhuvudtaget accepteras.  
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Vi har med denna studie bidragit till en teori skapad på empirisk grund rörande medarbetares 

motivation och acceptans till budgeten, vilket sammanfattas i figur 4. Figur 4 besvarar den 

ställda forskningsfrågan och syftet med uppsatsen. Det vill säga hur och varför medarbetarna 

motiveras till att arbeta i enlighet med budgeten, vilket i Helmer Nilssons fall förklaras genom 

en direkt och en indirekt påverkan. Den direkta påverkan till hur de motiveras är delaktighet 

och samförstånd samt uppföljning och återkoppling i budgetprocessen. Medan den indirekta 

påverkan grundas i den generösa medarbetarpolicyn, de kollektiva belöningarna, arbetsmiljön 

och arbetsuppgifterna i sig. Medarbetarnas acceptans för budgeten, det vill säga varför dem 

motiveras till att arbeta i enlighet med den, har sin direkta förklaring i företagskulturen och 

sin indirekta förklaring i medarbetarnas inre motivation.  

 

6.1 Slutord och egna reflektioner  
Helmer Nilssons tillvägagångssätt för att motivera sina medarbetare att arbeta i enlighet med 

budgeten tycks i nuläget fungera väl. Att företaget inte använder sig av varken belöningar 

eller bestraffningar relaterade till budgetuppfyllelse ser vi som grundläggande för att främja 

det interna samarbetet, vilket är avgörande då företaget har ett brett sortiment där allas 

kompetens är viktig i en och samma affär. Helmer Nilssons höga medarbetarpolicy innebär att 

medarbetarna förväntar sig en viss standard och om policyn hade förändrats och blivit mer 

återhållsam skulle det kunna ge upphov till missnöjdhet hos medarbetarna, vilket i slutändan 

även kan ha en inverkan på motivationen till budgeten. Vi anser det därför viktigt för Helmer 

Nilsson att deras medarbetarpolicy utformas på ett sätt som främjar samarbetet men där fokus 

inte flyttas från medarbetarnas inre vilja att prestera till girighet. Det är väsentligt att företaget 

tar hänsyn till medarbetarnas behov, vilka kan komma att förändras vid framtida generations-

skifte. Detta för att medarbetarpolicyn ska ha en motiverande effekt även i framtiden. Nack-
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Figur 4 – Motivation & acceptans för budget, egen illustration  
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delen med företagets kollektiva belöningar och generösa medarbetarpolicy anser vi är att 

medarbetarna inte kan identifiera eller påverka sin egen prestation i förhållande till 

belöningen, vilket bidrar till att belöningen inte har någon direkt relation med prestationen 

relaterad till budgetmålen. Ett individuellt belöningssystem är dock ingenting som vi tror 

skulle fungera med nuvarande medarbetare i Helmer Nilsson då det hade givit upphov till en 

ökad konkurrens mellan säljarna och även haft en negativ inverkan på kulturen i företaget. 

Långsiktigt hade det antagligen minskat både motivationen och acceptansen för budgeten.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning  

Under forskningsprocessens gång har nya tankar och idéer växt fram, är detta resultat något 

som går att generalisera eller är det något som är signifikant för Helmer Nilsson? För att 

besvara detta skulle det vara intressant att undersöka fler företag och då även större företag 

med fler anställda för att se om sambanden mellan budget och motivation är liknande där som 

i vår studie. Det skulle även vara av intresse att studera andra branscher för att undersöka om 

det är branschen i sig som skapat resultatet eller om det kan finnas liknelser även inom andra 

branscher. För att stödja resultatet i forskningen ytterligare skulle längre observationer på 

företaget kunna göras, detta för att på ett djupare plan kunna tolka, förstå och analysera 

kulturen i företaget. Studien skulle dessutom kunna genomföras med en kvantitativ 

forskningsstrategi i form av enkäter, detta för att nå fler medarbetare i företaget och därmed få 

fler perspektiv på frågan, det skulle vara något som underbyggde slutsatsen ytterligare.  
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Bilagor 

Intervjuguide - Ekonomiansvarig, Vice VD, säljarna 
 

Öppning 

Inledande presentation av oss, syfte med intervjun och en övergripande förklaring till hur 

upplägget kommer att se ut och hur lång tid intervjun förväntas ta. 

 

Öppna bakgrundsfrågor 

• Berätta kort om vem du är, vad har du för befattning? Arbetsuppgifter? Hur länge har 

du arbetet här? 

• Hur skulle du beskriva din arbetsplats, både utifrån hur atmosfären är samt hur 

organisationen ser ut? 

• Vilka faktorer tycker du påverkar din trivsel/vantrivsel i arbetet? 

• Om du utgår ifrån dig själv, vad innebär motivation i arbetet för dig? 

 

Budgetens syfte 

• Vad anser du är budgetens främsta syfte? 

• Hur ser du på budgeten som styrmedel? 

Ser du budgeten som ett styrmedel … för dig? ... för din avdelning? …. för ledningen? 

 

Budgetprocessen 

• Skulle du kunna beskriva er budgetprocess? 

- När startar den och vem startar den? 

- Finns det mallar och instruktioner som ska följas? 

- Vem godkänner budgeten? 

- Vem/vilka tar fram underlag? 

- Hur följer ni upp budgetutfallet? 

- Hur ofta sker uppföljningen? 

- I vilket syfte genomförs uppföljningen? 

- Till vem/vilka rapporteras uppföljningen? 
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• Har du någon möjlighet att påverka budgetens utformning? I så fall hur är du delaktig 

i budgetprocessen? 

 

Ja - anser du att du blir mer motiverad till att uppfylla målen när du får vara med och 

påverka? Varför? 

 

Nej – hur anser du att det påverkar dig i ditt arbete? Har det någon betydelse för 

måluppfyllelsen? Hade du känt större engagemang för målen i budgeten om du hade 

fått vara en del i processen och ha en chans att påverka budgetmålen? Varför? 

 

Belöningssystem kopplat till budgeten 

• Vad händer om ni uppnår budgetmålen/ respektive inte uppnår dem? 

• Hur motiveras du till att arbeta i enlighet med budgeten? 

- Finns det en bonus eller annan kompensation kopplad till uppfyllelse av budgeten? I 

så fall hur är det utformat? 

 

Om ja, hur ser du på det, finns det något positivt eller negativt med utformandet? 

 

Om nej, varför tror du inte att det finns det? Hur tror du att ett införande av 

belöningssystem kopplat till budgeten skulle påverka motivationen i företaget? 

Varför? 

 

- Blir du mer eller mindre motiverad av att arbeta mot budgeten om uppföljning 

rapporteras till ledningen? 
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Intervjuguide - VD 
 

Öppning 

Presentation av oss, syfte med intervjun och en övergripande förklaring till hur upplägget 

kommer att se ut och hur lång tid intervjun förväntas ta. 

 

Öppna bakgrundsfrågor 

• Vill du göra en kort företagspresentation och sedan berätta om vem du är och vad har 

du för arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du arbetet här? 

- Hur delaktig är du i det vardagliga arbetet? 

• Hur skulle du beskriva din arbetsplats, både utifrån hur atmosfären är samt hur 

organisationen ser ut? 

• Vilka faktorer tycker du påverkar din trivsel/vantrivsel i arbetet? 

• Om du utgår ifrån dig själv, vad innebär motivation i arbetet för dig? 

• Hur tror du medarbetarna på Helmer Nilsson motiveras?  

 

Budgetens syfte 

• Vad anser du är budgetens främsta syfte? 

• Hur ser du på budgeten som styrmedel? 

• Ser du budgeten som ett styrmedel  

… för dig? ... för avdelningarna här? …. för ännu högre ledning? 

 

Budgetprocessen 

• Skulle du kunna beskriva er budgetprocess? 

- När startar den och vem startar den? 

-  Finns det mallar och instruktioner som ska följas? 

- Vem godkänner budgeten? 

- Vem/vilka tar fram underlag? 

- Hur följer ni upp budgetutfallet? 

- Hur ofta sker uppföljningen? 

- I vilket syfte genomförs uppföljningen? 

- Till vem/vilka rapporteras uppföljningen? 

- Hur ser feedbacken ut i företaget? 
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• Har du någon möjlighet att påverka budgetens utformning? I så fall hur är du delaktig 

i budgetprocessen? 

 

Belöningssystem kopplat till budgeten 

• Vad händer om ni uppnår budgetmålen/ respektive inte uppnår dem? 

• Hur motiverar du dina anställda till att arbeta i enlighet med budgeten? 

- Finns det en bonus eller annan kompensation kopplad till uppfyllelse av budgeten? I 

så fall hur är det utformat? 

- Om nej, varför har ni inte det? Hur tror du att ett införande av belöningssystem 

kopplat till budgeten skulle påverka motivationen i företaget? Varför? 


