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Sammanfattning  

Titel: Belöningssystem och motivation – En fallstudie på Ericsson Local Services AB 

Författare: Sandra Barkstedt & Sara Hell  

Program: Civilekonomprogrammets controllerfördjupning  

Examinator: Elin Funck  

Handledare: Anders Jerreling  

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö  

 

Bakgrund och problem: Belöningssystem kan beskrivas som ett styrmedel för att 

motivera anställda till att arbeta i riktning mot företagets mål. Belöningssystem som 

styrverktyg har en viktig roll hos företagen, eftersom ett välutvecklat och 

tillfredställande belöningssystem kan öka motivationen avsevärt för de anställda. Bland 

dagens företag, där tjänsteverksamheten växer, får också arbetstagarna en allt viktigare 

roll. Tidigare studier kring belöningssystem berör främst anställda med höga positioner 

eller säljare som erhåller prestationsbaserade löner. Den här studien behandlar 

belöningssystem och motivation hos arbetstagare som utför det grundläggande arbetet i 

en tjänsteverksamhet, självständigt och frikopplat från arbetsgivaren.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur det nuvarande belöningssystemet på 

Ericsson Local Services AB i Växjö är utformat och varför den här utformningen har 

valts. För att därefter kunna belysa hur det befintliga belöningssystemet är tänkt att 

belöna de anställda. Vi vill även kartlägga hur de anställda uppfattar belöningssystemet 

med avseende på hur motiverande det är, för att komma fram till en utvärdering av 

belöningssystem i den här typen av organisation.   

Metod: Studien har genomförts utifrån en kvalitativ enfallsstudie. Empiriskt material 

har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. I skapandet av studien har vi även 

valt att ta hänsyn till kvalitetskriterier och forskningsetiska överväganden samt haft en 

kritisk hållning vid litteraturinsamling.  

Slutsats: Slutsatsen visar att belöningssystemet bygger framförallt på sociala och inre 

belöningar, vilket också är de belöningar som främst motiverar teknikerna på Ericsson 

Local Services med aspekter som självständigt arbete, variation, stimulans, tillhörighet 

och uppskattning. Slutligen anser vi att företag med liknande verksamheter bör fokusera 

på belöningar i form av sociala och inre framför monetära.  

Nyckelord: Belöningssystem, motivation, tjänsteföretag  



  
 

iii 

Innehåll 

1.0 Inledning __________________________________________________________ 5 

1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 5 
1.1.1 Företagens viktigaste resurs - medarbetarna ________________________ 5 

1.1.2 Motivera och belöna ___________________________________________ 6 

1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 8 
1.3 Frågeställningar __________________________________________________ 9 
1.4 Syfte ___________________________________________________________ 9 

2.0 Metod ____________________________________________________________ 10 
2.1 Forskningsdesign ________________________________________________ 10 

2.1.1 Kvalitativ fallstudie ___________________________________________ 10 

2.2. Val av fallföretag ________________________________________________ 11 
2.3 Datainsamling ___________________________________________________ 12 

2.3.1 Intervjuer ___________________________________________________ 12 

2.4 Analys av data __________________________________________________ 13 

2.5 Kvalitetskriterier _________________________________________________ 14 
2.6 Forskningsetiska överväganden _____________________________________ 15 
2.7 Litteraturinsamling _______________________________________________ 16 

3.0 Teori _____________________________________________________________ 18 
3.1 Belöningssystem _________________________________________________ 18 

3.1.1 Belöningssystemets syfte och grunder _____________________________ 18 

3.1.2 Belöningssystemets utformning __________________________________ 19 

3.1.3 Mjuka värden som belöningar ___________________________________ 21 

3.1.4 Mätning av belöningssystem ____________________________________ 22 

3.1.5 Mottagare av belöningar _______________________________________ 22 

3.1.6 Påverkbarhet på belöningssystemet ______________________________ 24 

3.1.7 Equity Theory _______________________________________________ 25 

3.1.8 Kritik mot belöningssystem _____________________________________ 25 

3.1.9 Belöningssystem och motivation _________________________________ 27 

3.2 Motivation _____________________________________________________ 28 

3.2.1 Fysiologiska perspektiv ________________________________________ 28 

3.2.2 Beteendeteorier ______________________________________________ 31 

3.2.3 Kognitiva perspektiv __________________________________________ 32 

3.2.4 Arbetsplatsen och chefens roll för att motivera _____________________ 34 

3.3 Styrformer och belöningssystem ____________________________________ 35 
3.4 Sammanfattning teori _____________________________________________ 38 

4.0 Empiri ___________________________________________________________ 40 
4.1 Företagsbeskrivning ______________________________________________ 40 
4.2 Belöningssystemet på Ericsson Local Services i Växjö ___________________ 41 

4.3 Teknikernas åsikter kring motivation och belöningssystemet ______________ 45 
4.4 Empirisk sammanfattning __________________________________________ 56 



  
 

iv 

5.0 Analys ___________________________________________________________ 58 
5.1 Belöningssystemets utformning _____________________________________ 58 

5.1.1 Monetära belöningar __________________________________________ 58 

5.1.2 Sociala belöningar ____________________________________________ 59 

5.1.3 Inre belöningar ______________________________________________ 60 

5.2 Vad motiverar teknikerna? _________________________________________ 61 
5.2.1 Självständigt arbete och ansvarskänsla ___________________________ 61 

5.2.2 Variation ___________________________________________________ 62 

5.2.3 Ersättningar _________________________________________________ 63 

5.2.4 Stimulans ___________________________________________________ 64 

5.2.5 Tillhörighet _________________________________________________ 65 

5.2.6 Bekräftelse av chefen och av kunderna ____________________________ 66 

5.2.7 Känslan av att göra ett bra arbete och yrkesstolthet _________________ 67 

5.2.8 Uppskattning ________________________________________________ 67 

5.3 Vad minskar motivationen hos teknikerna? ____________________________ 68 
5.3.1 Mycket övertidsarbete och underbemanning ________________________ 68 

5.3.2 Låg grundlön ________________________________________________ 69 

5.3.3 Prestationsbaserad belöning ____________________________________ 70 

5.4 Motivation genom belöningssystemet ________________________________ 72 

6.0 Slutsats ___________________________________________________________ 74 

Referenser ___________________________________________________________ 78 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A - Intervjuguide till arbetsgivare ___________________________________ I 
Bilaga B - Intervjuguide till arbetstagare __________________________________ II 



  
 

5 
 

 

1.0 Inledning 

Kapitlet introducerar inledningsvis betydelsen av medarbetarna i tjänsteföretag på ett 

övergripande sätt och belöningssystem som styrmedel. Vidare belyser kapitlet begreppet 

motivation till att arbeta samt kritik som finns mot belöningssystem. Det leder in på en 

problemdiskussion om belöningssystem för kärnpersonalen i verksamheten som 

slutligen mynnar i problemformuleringarna och syftet. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Företagens viktigaste resurs - medarbetarna 

De senaste decennierna har medarbetare fått en allt viktigare roll i takt med att 

tjänsteverksamheten har blivit en allt större del hos företagen. De anställda, så kallade 

kärnpersonalen, sitter på betydande kunskaper och utgör företagens viktigaste resurs. De 

anställda utgör därmed basen för företaget och det är därför av största betydelse att de 

anställda har en liknande syn som företaget när det gäller vad som ska göras och hur 

man ska göra det, för att nå en så bra måluppfyllelse som möjligt (Nilsson och Olve, 

2013). För att samarbetet överhuvudtaget ska bli effektivt krävs det någon form av 

arbetsfördelning som enklast utformas med hjälp av samordning och styrning 

(Arvidsson, 2005). Dessa styrmedel kan vara av byråkratisk karaktär som är införda och 

klargjorda av chefen, i syfte att påverka anställdas beteende i riktning mot företagets 

mål. Det kan vara oskrivna mekanismer som syftar till att influera anställda till ett visst 

beteende, vilket innefattar värderingar, normer och organisationens kultur (Jaworski et 

al., 1993). Oavsett vilken vinkling av de två perspektiven som företag har för att styra 

verksamheten så har de mål som de vill nå, vilket innebär att någon form av styrmedel 

är nödvändig för att skapa ordning och effektivitet (Holmblad Brunsson, 2005). För att 

ett företag på lång sikt ska vara effektivt och växa är det viktigt att man tar hänsyn till 

personalen och får individerna i verksamheten att arbeta på ett sådant sätt som ligger i 

linje med verksamhetens mål och på så sätt skapa målkongruens, vilket kan vara en 

utmaning (Arvidsson, 2005). Nilsson och Olve (2013) beskriver fyra olika styrmedel för 

att skapa effektivitet i verksamheten och nå måluppfyllelse. Ett av dem är 

belöningssystem. Figur 1 illustrerar detta tillsammans med de olika flödena i en 

verksamhet.  
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Belöningssystem beskrivs som en form av motiverande styrmedel för driva 

verksamheten i rätt riktning (Arvidsson, 2005). Det innebär att man genom en 

integrering av belöningssystem kan skapa motivation hos de anställda, för att i sin tur få 

arbetsuppgifterna utförda både effektivt och korrekt (Ax et al., 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Styrning av en verksamhet (Nilsson och Olve, 2013, 29). 

 
1.1.2 Motivera och belöna 

För att motivera anställda räcker det inte enbart med finansiella belöningar. Icke-

finansiella belöningar är av lika stor betydelse och oftast efterfrågar anställda en 

kombination av dessa två. Genom att enbart använda sig av finansiella belöningar kan 

missnöje skapas hos de anställda och de kan uppfatta arbetet som meningslöst på grund 

av att finansiella belöningar ofta är tillfälligt tillfredställande. Arbetsgivare behöver 

därmed använda sig av en kombination av finansiella och icke-finansiella belöningar för 

att motivera anställda till att vara lojala och prestera (Whitaker, 2010). Att tillämpa detta 

i praktiken för att skapa motivation är dock inte helt okomplicerat, eftersom förhållandet 

mellan motivation och prestation beskrivs som komplext (Olofsson, 2010). Det beror på 

att den ekonomiska ersättningen tillsammans med faktorer som status på arbetet, hur 

energikrävande arbetet är och det sociala samspelet också har en inverkan på den 

anställdes motivation och prestation (Vroom, 1995). Med andra ord måste man ta 
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hänsyn till det enskilda företagets förutsättningar för att hitta de rätta systemen för 

organisationen (Smitt, 2002). 

 

Ur ett historiskt perspektiv, som vi även nämnt tidigare, har tjänstesektorns andel ökat 

betydligt i förhållande till totala sysselsättningen och utgör idag 50 procent (Nannesson, 

2014). Företag inom tjänstesektorn står även för en betydande del av BNP, mätt från 

produktionssidan, och även här har det skett en tillväxt, framförallt inom information- 

och kommunikationsteknologi (Carlgren, 2016).  

 

Information- och kommunikationsteknologi är områden som hela tiden expanderar och 

blir större. Stora satsningar görs på dessa områden och den utveckling som pågår ser ut 

att ha en lovande framtid enligt Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet (Vinnova, 

2013). Ericsson AB beskriver sig själva som ledande inom utvecklingen av 

kommunikationsteknologi under sina senaste 140 år (Ericsson, internetkälla 1, 2016). I 

Ericssonkoncernen är det Ericsson Local Services AB som arbetar med fälttjänster inom 

kommunikationsteknologi och är marknadsledande i Sverige inom sin bransch. Globalt 

sett står dessa fälttjänster för ungefär en fjärdedel av Ericssons utbud. Dessa tjänster 

utgör en väsentlig del av Ericssonkoncernen och är dessutom en verksamhet som växer 

och hela tiden blir större (Ericsson, internetkälla 2, 2016).  

 

I professionella tjänsteföretag sitter de anställda på specifika kunskaper och är 

verksamhetens nyckelroll, vilket gör att det är av stor betydelse att de anställda behålls 

kvar i företaget (Nilsson och Olve, 2013). Ericsson Local Services är ett sådant företag, 

vars arbetsuppgifter beskrivs som till stor del självständiga (Ronny Persson, 2016-04-

06). Deras kompetenser är företagets viktigaste tillgång vilket innebär att det är 

betydande att motivera den personal man har för att behålla den. Att ersätta kompetent 

personal med ny är kostsamt för företag (Arvidsson, 2005). Belöningssystemen bidrar 

inte enbart till att behålla den befintliga personalen, utan även till att attrahera nya 

medarbetare enligt Arvidsson (2005), vilket är relevant för ett företag som Ericsson 

Local Services som är under tillväxt.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
 

Belöningar associeras ofta med finansiella belöningar i form av lön men kan även 

innefatta flertalet positiva konsekvenser som inträffar tack vare bra utfört arbete, eller 

vara förknippat med själva arbetsuppgiften i sig vilket skapar en inre tillfredställelse 

(Paul & Alm, 1991). Alla belöningar behöver heller inte vara strukturerade med 

utbetalning på samma sätt som löner utan kan vara tidsmässigt korta eller långa, och 

mottagningen kan vara på såväl individ- som gruppnivå (Arvidsson, 2005). Enligt 

litteraturen som har presenterats ser vi belöningssystem som all intjänad ersättning som 

ges till den anställde. 

 

Det är dessutom av stor betydelse att skapa en strategi för hur prestation och beteende 

ska mätas för att få en rättvis bild och fördelning av belöningarna (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Att bygga upp belöningssystem i ett företag är med andra ord ett 

invecklat men viktigt arbete. Vissa menar att välanpassade belöningssystem är så pass 

viktiga att de kan ses som vägen till ett företags framgång och att dessa system inte 

kommer att lämna oss i första taget (Smitt, 2002). Andra forskare ifrågasätter 

belöningssystemets funktion till att motivera de anställda och menar att yttre belöningar 

i form av pengar kan resultera i att de inre belöningarna, gällande känslorna att vilja 

prestera, minskar. Detta skulle innebära att anställda förlorar sitt engagemang och sin 

motivation (Erlander, 2010, 26 november). Kohn (1993) menar att belöningar inte är 

motiverande på lång sikt utan endast tillfälliga. Med andra ord menar författaren att 

anställda kommer falla tillbaka i samma beteendemönster. Författaren menar dessutom 

att belöningar skapar sprickor i relationer bland anställda, motverkar kreativitet och 

försvagar engagemanget.  

 

Nilsson och Olve (2013) menar att man ofta pratar om anställda med höga positioner 

och anställda inom finansvärlden som erhåller stora bonusar och andra belöningar när 

man pratar om belöningssystem, trots att det inte är de som utför det grundläggande 

arbetet i verksamheten. Belöningssystem har även skapat mycket uppmärksamhet och 

frustation till följd av vinklade prestationsmätningar och enorma belopp som betalats ut 

till chefer (Nilsson och Olve, 2013). Tidigare studier fokuserar som sagt mycket på 

belöningssystem hos anställda med höga titlar samt säljare som erhåller 

prestationsbaserade löner (Luk et al., 1998, Chonko et al., 1992). Litteraturen som har 
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presenterats tidigare i inledningskapitlet beskriver medarbetarnas betydelse i 

tjänsteföretagen och vikten av att de motiveras och belönas. Därför kommer vår studie 

rikta in sig på medarbetarna som utför det grundläggande arbetet i en verksamhet, vilket 

i vårt fall är teknikerna på Ericsson Local Services i Växjö. Vi vill undersöka vad som 

skapar motivation hos medarbetare som arbetar självständigt och frikopplat från 

arbetsgivaren. Resultatet av detta mynnar ut i följande frågeställningar:  

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur ser belöningssystemet ut på Ericsson Local Services i Växjö? 

 

 Vad motiverar teknikerna på Ericsson Local Services i Växjö? 

 
 
1.4 Syfte 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva hur det nuvarande 

belöningssystemet på Ericsson Local Services AB i Växjö är utformat och varför den 

här utformningen har valts. För att därefter kunna belysa hur det befintliga 

belöningssystemet är tänkt att belöna de anställda. Vi vill även kartlägga hur de 

anställda uppfattar belöningssystemet med avseende på hur motiverande det är, för att 

komma fram till en utvärdering av belöningssystem i den här typen av organisation.   
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2.0 Metod  
Metodkapitlet inleds med val av kvalitativ fallstudie som forskningsdesign. Därefter 

presenteras det valda fallföretaget. Vidare beskrivs tillvägagångssättet för studiens 

genomförande. Slutligen framkommer ett avsnitt om val av kvalitetsmått, 

forskningsetiska överväganden samt litteraturinsamling.  

 

 

2.1 Forskningsdesign 

 

2.1.1 Kvalitativ fallstudie  

Vi har utfört en detaljerad och ingående studie av Ericsson Local Services i Växjö, ett 

företag som har sin grund i telekommunikationsbranschen. Det studerade 

serviceområdet inriktar sig på fälttjänster. Till följd av vårt intresse av att studera 

Ericsson Local Services i Växjö var det därför lämpligt att studera företaget genom en 

kvalitativ fallstudie. Enligt Yin (2007) syftar forskningsstrategin till att studera 

komplexa situationer där man avser att undersöka ett vis företeelse. Metoden är 

användbar när man avser att åstadkomma en detaljerad och grundlig diskussion av det 

man ämnar studera, vilket innebär att det handlar om djup snarare än om bredd (Bryman 

& Bell, 2013). Vår studie syftar till att beskriva företagets belöningssystem och 

kartlägga vad som motiverar teknikerna, vilket Yin (2007) menar är två av de 

grundläggande tillämpningsområdena vid en fallstudie. Att kartlägga eller förklara 

något innebär enligt Yin (2007) att påvisa samband som är för komplexa för att man ska 

kunna använda en surveyundersökning eller experimentell design. I vår studie är det 

viktigt att vi ser till helheten när vi studerar företagets organisation för att förstå det 

meningsfulla i deras sociala miljö. Detta är aspekter som Yin (2007) tar upp och 

beskriver som väsentliga delar i en fallstudie. Fördelen med att använda sig av en 

fallstudiedesign är enligt författaren den flexibilitet som metoden utgör. Med flexibilitet 

menar Yin (2007) fallstudiens förmåga att kunna anpassa sin karaktär under processens 

gång. Samtidigt menar författaren att kritiken mot fallstudier främst handlar om 

metodens flexibilitet som även kan ses som en stor nackdel, det vill säga är risken med 

att studien byter inriktning under processens gång och går mot andra håll än vad den 

syftade till vid undersökningens början. I studien har vi använt oss av ett deduktivt 

förhållningssätt, vilket enligt Bryman & Bell (2013) innebär att teorin ligger som 

utgångspunkt för studiens genomförande och därefter sker insamling av data. Det 
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deduktiva synsättet innebär enligt författarna att det finns en viss förförståelse för ämnet 

som studeras. 

 

Vi har valt att göra en enfallsstudie, vilket innebär att ett fall studeras för att söka svar 

på forskningsfrågorna. En enfallstudie är lämplig när man avser att bekräfta eller 

utveckla teorin inom ett område (Yin, 2007). Vi har tagit ställning till att enbart studera 

en arbetsplats för att undersöka hur deras belöningssystem är utformat och vad de 

anställda anser är motiverande. Studien syftar till att utveckla teorin inom ämnena 

belöningssystem och motivation. Genom att studera på vilket sätt belöningssystemet hos 

serviceområdet i Växjö är utformat och vad som motiverar de anställda strävar vi efter 

att, genom en enfallsstudie, bidra med utvecklade kunskaper om belöningssystem i den 

här typen av organisation. Yin (2007) beskriver att den här typen av argument för val av 

fallstudiedesign, som innefattar att ge ett bidrag och utvecklad information om 

situationen som man studerar. Detta ses som en grund för enfallsstudie som metod. 

Studien får även kvalitativa karaktärsdrag då datainsamlingen rör frågor som inte är 

numeriska (Yin, 2007). Insamlingen av empiriskt material innefattar snarare frågor där 

syftet är att tolka det som intervjupersonen säger och se situationen ur deltagarnas 

perspektiv (Bryman & Bell, 2013).  

 

2.2. Val av fallföretag 

 

Studien tog sin början genom vårt befintliga kontaktnät och på så sätt kom vi i kontakt 

med Ericsson Local Services AB. Genom att urvalet baserades på våra befintliga 

kontakter och personer som fanns i närheten har vi enligt Bryman & Bell (2013) gjort 

ett bekvämlighetsurval. Vi började med att kontakta Ronny Persson, arbetsgivare och 

platschef på serviceområdet i Växjö, för att presentera idéerna till vår studie och fråga 

om det fanns ett intresse från deras sida att låta oss studera företaget. Efter en diskussion 

med kontakter inom branschen och företaget Ericsson Local Services i Växjö, ansåg vi 

att det var ett intressant företag som har utvecklats snabbt och fortfarande växer. Vid 

vidare kontakt med arbetsgivaren frågade vi om det fanns möjlighet till insyn i företaget 

och möjlighet att få intervjua både han som platschef och de anställda teknikerna. 

Intresset att delta fanns hos serviceområdet i Växjö och vi möttes av öppenhet och 

hjälpsamhet. 
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2.3 Datainsamling 

 

2.3.1 Intervjuer  

För att framhäva och förstå den sociala miljö som vi har ämnat studera har vi valt att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. Bryman & Bell (2013) menar att det är 

flexibiliteten i en intervju som möjliggör den stora användningen av detta 

tillvägagångssätt i kvalitativa studier. Författarna fortsätter med att förklara att fokus ska 

riktas mot deltagarna i undersökningen, samt ge plats åt intervjun att vara elastisk för att 

låta det som deltagarna upplever som viktigt komma till uttryck. Genom 

semistrukturerade intervjuer fanns det utrymme till att ställa följdfrågor och få 

utvidgade svar om deltagarnas uppfattningar, vilket är en av fördelarna med denna typ 

av intervjustruktur enligt Bryman & Bell (2013).  

 

Vi utformade två intervjuguider
1
, varav en riktades mot arbetsgivaren och den andra 

mot arbetstagarna. Intervjuguiderna tar upp teman och ämnen som rör vårt 

problemområde med utgångspunkt från teoriavsnittet. Frågornas koppling till teorin 

beskriver Lantz (2013) som skälet till utformandet av en intervjuguide. Trost (2010) 

förklarar att det under en intervju är viktigt att fokusen är riktad mot den som blir 

intervjuad. Intresset ska enbart ligga på intervjupersonen och inget annat. Vid 

genomförandet av intervjuerna ansåg vi därför det som viktigt att låta deltagarna ta 

platsen i samtalet. Vår roll bestod därför mest av att styra samtalet mot de specifika 

teman som vi i förväg hade valt att ta upp. Vi ställde även följdfrågor för att få 

fördjupade svar och klargöra att vi uppfattade svaren korrekt. Fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer är att de tillåts vara mer flexibla med möjlighet till 

följdfrågor och skifta ordningsföljd, vilket gör att metoden nästan kan liknas vid ett 

vanligt samtal (Bryman & Bell, 2013). Till följd av möjligheten att ställa följdfrågor, 

fördjupa svaren och på så sätt låta oss komma närmare kunde vi skapa oss en större 

förståelse av det som sades. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

kunde vi även ställa frågor som inte ingick i intervjuguiden för att anknyta till saker som 

intervjupersonen själv tog upp under intervjun. Vi valde att börja med att intervjua 

platschefen på Växjös serviceområde. Anledningen till att vi började med att intervjua 

platschefen var för att vi ansåg att vi behövde information kring belöningssystemets 

utformning och en bild av arbetsgivarens åsikter om vad som motiverar de anställda. 

                                                 
1
 Se bilaga A och B. 
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Därefter intervjuade vi teknikerna för att få deras åsikter kring belöningssystemet och 

vad de anser att de blir motiverade av. Teman som togs upp under intervjun med 

platschefen var hur organisationsstrukturen ser ut, utformningen av belöningssystemet 

och reflektioner över vad som motiverar teknikerna. Intervjun var personlig och tog 

ungefär 90 minuter. De teman som togs upp under intervjuerna med teknikerna var hur 

de uppfattar det befintliga belöningssystemet, om det är motiverade och om det finns 

andra saker som motiverar dem. Vi tog även upp frågor om de var intresserade av andra 

typer av belöningar än de som ingår i det befintliga belöningssystemet. Några av 

intervjuerna var personliga och några genomfördes som telefonintervju. Varje intervju 

tog mellan 15-30 minuter. Sammanlagt finns det 21 tekniker på arbetsplatsen varav vi 

intervjuade 8 av dem. Teknikerna arbetar självständigt ute på fältet och kan befinna sig 

ett flertal mil från deras kontor i Växjö. Det är få av dem som överhuvudtaget befinner 

sig inne på kontoret under en arbetsdag. Vi hade därmed endast möjlighet att göra 

personliga intervjuer med några av teknikerna. Resterande intervjuer genomfördes via 

telefon. De personliga intervjuerna genomfördes på företagets kontor i samband med att 

den anställdes arbetspass började. För att fånga upp det som sagts under intervjun så 

korrekt som möjligt ansåg vi att det var lämpligast att vi som intervjuare satte oss ner 

tillsammans direkt efteråt för att gå igenom intervjun.  

 

De personliga intervjuerna som genomförts har även spelats in i samtycke med 

deltagarna. Eftersom vi spelade in intervjuerna hade vi möjlighet att lyssna på dem i 

efterhand för att diskutera och försäkra oss om att vi uppfattat det som sades på samma 

sätt, vilket Bryman & Bell (2013) menar är vanliga anledningar till att spela in 

intervjuer. Författarna menar att fördelarna med att spela in är att man kan återkoppla 

till vad den intervjuade sa och hur personen sa det.    

 

2.4 Analys av data 

 

Vår analysprocess av intervjuerna började redan under själva intervjuerna. Trost (2010) 

menar att man automatiskt börjar analysera och tolka till viss del under själva intervjun. 

Författaren menar att det inte finns gemensamma regler vid analys av kvalitativt 

material. Analysering av materialet handlar snarare om att förstå logiken i det som den 

intervjuade personen sagt. Till följd av att vi ställde följdfrågor och bad deltagarna 

fördjupa sina svar påbörjades en tolkning och analys av det som deltagarna sa. Som 
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nämnts ovan satte vi oss ner tillsammans direkt efter de genomförda intervjuerna för att 

sammanfatta. Vi har använt oss av ett vertikalt sätt gällande sammanställningarna av 

intervjuerna med teknikerna eftersom vi har sammanfattat de var och en för sig. I 

avsnittet för analys har vi tillämpat ett horisontellt synsätt, då vi har jämfört de enskilda 

intervjuerna med varandra för att analysera gemensamma och icke-gemensamma åsikter 

hos teknikerna om vad de anser är motiverande. Genom att sammanställa tabeller eller 

matriser där data placeras in i kategorier kan man skapa sig en översiktlig bild av det 

insamlade materialet (refererad i Yin, 2007, 139), vilket vi har gjort i avsnittet som 

sammanfattar empirin. Metoden underlättar i sökandet efter mönster för att därefter dra 

slutsatser av materialet (Lantz, 2013). För att ta fram ett mönster utifrån det insamlade 

materialet har vi därför sammanställt och kategoriserat in nyckelord utifrån intervjuerna 

med deltagarna. Därefter har vi analyserat materialet med utgångspunkt från de mönster 

som framkom genom intervjuerna. Det empiriska materialet kring hur teknikerna 

uppfattar belöningssystemet och deras åsikter om vad som är motiverande kunde 

därefter jämföras med det teoretiska kapitlet om belöningssystem och motivation, så 

kallad mönsterjämförelser (refererad i Yin, 2007, 145-145). Metoden för 

mönsterjämförelser innebär enligt författaren att forskarens empiriska mönster jämförs 

med det teoretiska mönstret. När det gäller intervjun med platschefen har vi 

sammanfattat intervjun precis som för intervjuerna med teknikerna och även tillämpat 

mönsterjämförelse.  

 

2.5 Kvalitetskriterier 

 

Yin (2007) beskriver fyra huvudsakliga begreppet för att bedömda fallstudiens kvalitet: 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet, och reliabilitet. 

 

Begreppsvaliditet innebär att man som forskare fastställer mått för de begrepp man har 

för avsikt att studera. Kriteriet syftar till att säkerställa att det man vill mäta också mäts. 

För att sträva mot hög begreppsvaliditet finns det tre olika metoder att använda sig av. 

Ett av tillvägagångssätten innebär att man samlar in data från flera olika källor. Den 

andra metoden innebär att en beläggskedja utformas. Metoden innebär att man som 

forskare strävar efter en tydlig sammanhängande tråd mellan frågeställningarna, det 

insamlade materialet och studiens slutsatser. Det tredje tillvägagångssättet innebär att 
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man låter någon eller flera utomstående göra en bedömning av utkastet och ge 

återkoppling. 

  

Intern validitet beskrivs som betydelsefullt när studien syftar till att förklara orsak och 

verkan mellan två faktorer. Kriteriet är tillämpligt vid studiens analysfas och avser att 

säkerställa de slutsatser som dras. Ett tillvägagångssätt för att sträva efter hög intern 

validitet är mönsterjämförelser. Genom att empiriskt mönster jämförs med det teoretiska 

mönstret kan man dra slutsatser med hög intern validitet. 

  

Det tredje kriteriet, extern validitet, innefattar generalisering av studiens slutsatser till 

andra situationer. När man talar om fallstudier och generalisering menar man analytisk 

generalisering. Det innebär att i en fallstudie där enbart ett fall har studerats är det 

möjligt att göra generaliseringar av analytiska slag, vilket innebär att slutsatserna kan 

generaliseras till en teori. Studien avser att generera djupare kunskaper om hur 

belöningssystem se ut i organisationer där de anställa arbetar mycket självständigt, har 

stort eget ansvar samt skapa en förståelse för vad som motiverar dessa anställda i den 

här typen av organisation.  

 

Med reliabilitet menar man att studien ska kunna genomföras igen och, oberoende av 

vem det är som genomför den, generera samma resultat. Kriteriet kräver därför att 

studiens tillvägagångssätt är detaljerat och korrekt beskrivet (Yin, 2007).    

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Under företagsekonomiska undersökningar kan det uppstå flera etiska problem. Det 

finns flera formuleringar av etiska regler som har skapats av statliga myndigheter, 

professionella organisationer, lärosäten och anslagsgivande instanser. När det kommer 

till grundläggande etiska regler inom företagsekonomi brukar man tala om frivillighet, 

integritet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen. Man 

arbetar då främst utifrån fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

anonymitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Till följd av att vi har arbetat med och intervjuat respondenter för att få en empirisk 

bakgrund, ser vi det som största prioritet att se till att ingen av deltagarna har upplevt 
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negativa konsekvenser som en följd av den här studien, varken under studien eller efter 

publiceringen av uppsatsen. Därmed valde vi att arbeta utifrån ovan nämnda etiska 

överväganden vid genomförandet.  

 

Informationskravet syftar enligt Bryman & Bell (2013) till att informera deltagare och 

involverade personer om studiens syfte och dess olika delar som kommer att ingå i 

studien. Vi har arbetat med kravet genom att börja varje intervju med att informera om 

varför vi skriver uppsatsen, vad den kommer handla om och hur intervjun kommer att 

gå till. Vidare förklarar Bryman & Bell (2013) samtyckeskravet, som beskriver att 

deltagarnas rätt om att medverka är frivillig samt rätten till att när som helst under 

studiens gång avbryta sin medverkan. Vi har följt detta krav genom att informera 

berörda personer om deras rättigheter och strävat efter att vara tydliga med detta under 

hela processen. Anonymitetskravet innebär att uppgifter på de personer som medverkar 

och har intervjuats behandlas strikt konfidentiellt (Bryman & Bell, 2013). Innan vi har 

genomfört intervjuerna har vi ställt frågan huruvida den intervjuade vill vara anonym 

eller inte. Oavsett om den intervjuade väljer att vara anonym eller inte har vi fortsatt 

vara försiktiga med personuppgifter. Vi har även förtydligat för berörda personer att 

insamlade uppgifter, och övrig information, från de intervjuade enbart använts i 

forskningsändamål, vilket gör att vi även uppfyller nyttjandekravet som Bryman & Bell 

(2013) beskriver.  

 

För att föregå etiskt har vi inte gett några deltagare falsk eller vilseledande information 

kring studien. Detta för att se till att deltagare inte på något sätt känner sig kränkta eller 

missleda och svarat på frågor, eller gett information, som inte varit nödvändig för vårt 

underlag. Vidare har vi inte heller haft till avsikt att göra intrång i privatliv vid frågor 

och diskussioner som rör ersättning och finansiella belöningar, vi har berört dessa delar 

med största försiktighet och inte utan att vi fått den intervjuades godkännande. 

 

2.7 Litteraturinsamling 

 

När vi har sökt efter källor har vi i första hand använt oss av facklitteratur och 

tidskrifter. Den teoretiska bakgrund som vi har använt oss av är från facklitterära böcker 

hämtade från Linneuniversitetets bibliotek. De vetenskapliga artiklarna vi har använt 

oss av är tagna ur databaserna Google Scholar och OneSearch. Sökord som vi har 
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använt i databaserna är reward systems, human motivation, intrinsic motivation, 

extrinsic motivation och work motivation. Annan befintlig information i uppsatsen är 

hämtad från övriga internetkällor, då vi inte har funnit den information som vi har 

efterfrågat i de tidigare nämna databaserna. I de fall där vi har använt andra 

internetkällor har dessa källor noga värderats och granskats innan användning för att 

sedan redogöras med tydlighet i vår referensförteckning. Vi har även i största möjliga 

mån försökt använda oss av primärkällor för att undvika att den redan refererade texten 

har tolkats på ett annat sätt än vad ursprungsförfattaren hade i syfte (Alexandersson, 

2012). 
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3.0 Teori 
Kapitlet inleder med att presentera belöningssystem och fortsätter med att beskriva dess 

olika former. Vidare följer en beskrivning av vilka som är mottagare av 

belöningssystemen och möjligheten att påverka systemen. Därefter presenteras kritik 

mot belöningssystem samt hur belöningssystem bidrar till motivation. Kapitlet 

introducerar därefter ämnet motivation och beskriver ett flertal teorier med olika 

infallsvinklar. Avslutningsvis presenterar kapitlet belöningssystem i förhållande till 

olika styrformer samt en teoretisk sammanfattning. 

 

 

3.1 Belöningssystem 
 

Belöningssystem kan beskrivas som ett styrmedel för att motivera de anställda till att 

arbeta i riktning mot företagens mål. För att uppnå målkongruens behöver belöningarna 

upplevas som tillfredställande hos arbetstagarna för att vara motiverande (Arvidsson, 

2005). Belöningar kan vara av finansiella slag eller icke-finansiella, materiella eller 

icke-materiella, samt att de kan vara avsiktligt eller oavsiktligt tilldelade de anställda 

(Shields, 2007). Kapitlet inleder med att definiera belöningssystemets syfte och grunder. 

Därefter lyfter kapitlet fram teorier om belöningssystem.  

 

3.1.1 Belöningssystemets syfte och grunder 

Enligt Arvidsson (2005) finns det tre syften med belöningssystem: styra mot 

verksamhetens mål, motivera till önskvärt beteende, samt att rekrytera och behålla 

kompetens. Om man ser till verksamhetens mål och belöningssystem handlar det om att 

använda belöningar som en form av verksamhetsstyrning, exempelvis att styra mot ökad 

effektivitet. Att använda belöningssystem för att motivera önskvärt beteende innebär att 

man vill få alla anställda att dra åt samma håll. Tredje syftet, att använda 

belöningssystem som ett verktyg för att rekrytera och behålla kompetens, handlar om att 

ha en korrekt marknadssyn på branschen och därmed kunna använda sig av belöningar 

för att attrahera ny kompetens och behålla den befintliga (Arvidsson, 2005). Andra 

forskare förklarar syftet med belöningssystem på liknande sätt. Svensson och 

Wilhelmson (1988) menar att belöningssystemets främsta syften är att belöna goda 

prestationer och öka konkurrenskraften vid rekrytering. De olika syftena med 

belöningssystem som tas upp är snarlika och behandlar alltjämt samma områden och i 

praktiken ser man ofta att dessa olika syften överlappar varandra.  
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Vidare kan man diskutera belöningssystemets grunder. Belöningssystemets grunder 

syftar till vilket underlag och vilka prestationer som belöningarna ska baseras på. Måttet 

på belöningarna baseras på prestationerna till följd av beteende. Måtten kan vara 

baserade på antingen finansiella eller icke-finansiella grunder. Finansiella mått kan 

grunda sig på räntabilitet på totalt sysselsatt kapital används. De icke-finansiella måtten 

kan baseras på värden som kundnöjdhet eller marknadsandelar. De finansiella måtten 

används i större utsträckning än vad icke-finansiella mått görs. Belöningarna som sedan 

delas ut kan ges till individer, grupper eller team, beroende på vilken nivå prestationen 

är utförd på (Arvidsson, 2005). Som det nämnts ovan finns det ett flertal olika syften 

och utformningar när det gäller belöningssystem. Det finns därmed svårigheter kring 

utformningen av dessa system. Därmed menar Stedwick att belöningssystemet i en 

specifik organisation bör vara utformat för att passa den enskilda organisationen. 

Stedwick förklarar att något ultimat belöningssystem, som alla organisationer kan 

tillämpa, inte finns (Refererad i Arvidsson och Rosenblom, 2005, 9).  

 

3.1.2 Belöningssystemets utformning 

Arvidsson (2005) tar upp tre former av belöningssystem: monetära belöningar, icke-

monetära belöningar, så kallade inre belöningar, och ägarandelar. De monetära 

belöningarna utgörs bland annat av lön som antingen kan vara fast eller rörlig. 

Belöningar kan även innefatta pensioner eller bonusersättningar. Inre belöningar kan 

innebära saker som nya arbetsuppgifter eller en eventuell befordran och kan ha en minst 

lika stor, om inte större effekt på beteendet som monetära belöningar. Ägarandelar ses 

som ett mellanting mellan monetära och inre belöningar och syftar vanligtvis på 

vinstutdelning i form av aktier eller optionsprogram (Arvidsson, 2005). Frey (1997) 

menar att vilken utformning av belöningssystem som verksamheten väljer är upp till 

individerna i verksamheten att ta fram. Standardiserade belöningssystem bör inte införas 

utan hänsyn till individerna. Studier visar att belöningssystem som inte tar hänsyn till 

individernas önskemål istället kan få negativa konsekvenser. När företaget övervakar 

individernas prestationer och ämnar ge en viss belöning som individerna inte önskar kan 

det uppstå en så kallad crowding-out effect, vilket innebär att motivationen till att utföra 

en uppgift trängs undan i takt med ett ökande missnöje kring belöningen.  
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Monetära belöningar 

Trots att man ofta refererar till att icke-monetära belöningar kan ha en kraftfullare 

motivationseffekt än monetära belöningar, så brukar organisationer normalt sträva efter 

att arbeta med monetära belöningar för att nå önskvärt resultat. Ersättningar i monetär 

form kan också klassas som yttre belöningar, med andra ord något fysiskt som på något 

sätt förmedlas till någon annan. När man diskuterar yttre eller monetära belöningar 

handlar det ofta om fast eller rörlig lön (Arvidsson, 2005). Den totala monetära 

ersättningen som en anställd erhåller förklaras som lön tillsammans med ytterligare 

övriga monetära ersättningar (Armstrong, 2002).  

 

Fast lön är den grundläggande ersättningen för arbetet som utförs och fungerar som en 

plattform för ytterligare ersättningar och belöningar. Den fasta lönen varierar ofta 

beroende på graden av svårighet av ett arbete eller graden av skicklighet som krävs för 

att utföra arbetsuppgifterna. Den fasta lönen är även beroende av inre och yttre faktorer. 

De inre faktorerna är effekter av vad som händer inom företaget och de yttre faktorerna 

handlar om de marknadsbaserade ersättningarna och kollektivavtal från fackförbund 

(Arvidsson, 2005).  

 

Begreppet rörlig lön förklaras som ett tillägg utöver den fasta lönen. Rörlig lön är en 

utbetalning till den anställde som kommer att variera och är en temporär del av den fasta 

lönen (Armstrong, 2002). Vid arbete som sker utöver den fastställda arbetstiden erhåller 

arbetstagaren särskild övertidsersättning. Ersättningen kan ske i form av pengar eller 

kompensationsledighet (Seko, 2016). Prestationsbaserad lön är en form av rörlig 

ersättning som grundar sig på individens eller gruppens prestationer. Den 

prestationsbaserade ersättningen bygger ofta på företagets uppsatta förväntningar och 

mål och i vilken utsträckning som målen har uppnåtts (Armstrong & Stephens, 2005). 

Vid tillämpning av dessa belöningar använder sig företag av någon form av mätsystem 

baserat på resultat för att mäta prestationer (Arvidsson, 2005). Till följd av att 

personalen, genom sin kompetens, skicklighet och erfarenhet, har presterat utefter 

företagets önskemål tilldelas de anställda ersättning i form av finansiella medel 

(Armstrong & Stephens, 2005). Traktamente är en form av ersättning som innebär att 

när man som arbetstagare arbetar på annan ort har rätt till ersättning för ökade 

levnadskostnader. Ersättningen som tillhandahålls ska täcka logi, ökade matkostnader 

samt andra mindre utgifter (Skatteverket, 2016).  
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Inre belöningar 

Inre belöningar, eller icke-monetära belöningar, är oftast belöningar som uppstår hos 

individen själv. Det behövs ingen åtgärd för att uppnå inre belöning, men en 

organisation kan skapa och bygga upp de förutsättningar som krävs för att individer ska 

ha möjlighet att uppnå inre belöningar (Kaplan & Atkinson, 1998). Dessa inre 

belöningar som organisationen skapar förutsättningar för kan exempelvis framstå vid ett 

visst arbetssätt, en viss kultur inom företaget eller genom ledarskapet. Företaget och 

ledningen skapar alltså förutsättningarna för inre belöningar, men det är individen eller 

en grupp av individer som upplever dem (Arvidsson, 2005). De inre belöningarna kan 

även uppstå hos individen till följd av utmanande arbetsuppgifter, flexibilitet i arbetet 

och feedback enligt Shields (2007). De inre belöningarna ligger nära och påminner om 

mjuka belöningar som diskuteras senare i kapitlet.  

 

3.1.3 Mjuka värden som belöningar  

Belöningar kan utformas på diverse olika sätt. I vissa företag väljer man istället att 

jobba mer med mjuka värden och förmåner framför belöningar baserade på finansiella 

mått. Belöningar kan då handla om förmånen att få ta ansvar och bli tilldelade 

arbetsuppgifter som skapa känslor av frihet, eller belöningar som uppstår som 

ersättningar av mer social betydelse. Sociala belöningar är kompensationer som ofta 

erhålls genom aktiviteter eller organiserade tillställningar arrangerade av företaget. De 

sociala belöningarna kan även ses som finansiella förmåner i vissa fall, eftersom det är 

en indirekt kostnad för företaget (Shields, 2007). Mjuka värden och förmåner kan liknas 

vid inre belöningar men är tekniskt sätt inte klassad som en belöningskategori utan mer 

som en beståndsdel i belöningssystemet. I många fall kan en ökad frihet till följd av 

vissa arbetsuppgifter, eller möjligheten till att fatta beslut som är av vikt för 

verksamheten, vara motiverande och ses som belöningar. Att få en ökad befogenhet och 

mer ansvar inom företag pekar på ett förtroende för den anställde och kan ofta betyda 

mer än en monetär belöning. Anställda uttrycker ofta att en ökad frihet, självständighet 

och högre ansvar värderas mer en eventuell löneökning (Svensson & Wilhelmson, 

1988).  

 

Alla de timmar som vi lägger ner på vår arbetsplats utgör en stor del av våra liv och vi 

definierar ofta oss själva genom vårt arbete. Till följd av detta resulterar det i att 

arbetsmiljön, arbetsgemenskapen och relationen till våra kollegor förbättras. Det är även 

av stor vikt att den anställde blir tagen på allvar. Dock får inte pengarnas betydelse och 



  
 

22 

värde undervärderas. Att enbart ha ett bra arbetsklimat kan inte alltid sättas i relation till 

en viss ersättning eller ett materiellt belöningssystem. Däremot kan ett sämre 

fungerande, och inte så väl uttänkt och utformat belöningssystem, ofta förstöra det 

positiva arbetsklimatet. Precis på samma sätt kan ett välutformat belöningssystem skapa 

förutsättningar för en positiv arbetsmiljö (Svensson & Wilhelmson, 1988). 

 

3.1.4 Mätning av belöningssystem 

När en verksamhet väl har satt upp de mål de strävar efter är det viktigt att dessa mål 

följs upp. Att målen preciseras och följs upp är av betydande roll för att individerna i 

verksamheten ska generera det beteende som verksamheten önskar. Arvidsson (2005) 

ger en grundregel som lyder: “Om man önskar stimulera ett visst beteende i 

organisationen skall belöningar baseras på mått på prestationer av detta slags 

beteende, till exempel olika resultatmått eller övergripande prestation”. Om en 

organisation önskar en stimulering och ökning av innovation och tillväxt så bör 

belöningarna baseras på mått som antal lanserade produkter eller procentuell tillväxt för 

företaget. Om ett företags mål däremot är ökad lönsamhet bör belöningarna istället 

baseras på mått som räntabilitet på eget kapital (Arvidsson, 2005).  

 

När verksamheten utformar ett belöningssystem bör de alltså först fundera på vilket mål 

företaget har och kan sedan fastställa hur dessa mål ska mätas samt vilken belöning som 

är rätt för prestationen. Därmed blir de grunder som belöningssystemet är uppbyggt på 

unikt för den enskilda verksamheten. Det är dock vanligt att grunderna bygger på olika 

finansiella mål och mått före icke-finansiella, trots att faktorer som nöjda kunder och 

marknadsandelar blir allt viktigare för företagen. De finansiella måtten brukar vanligtvis 

grundas av data från redovisningssystemen och anges i monetära termer. De finansiella 

måtten kan därmed avgöra hur och när belöningar ska delas ut (Kaplan & Atkinson, 

1998). 

 

3.1.5 Mottagare av belöningar 

Som tidigare nämnt kan belöningssystem omfatta individer, team, grupper och även 

ledningen. Med andra ord så omfattar belöningssystemet all personal med alla typer av 

befattningar i en organisation, eftersom alla berörda kan påverka de mått på prestationer 

som är önskvärda för organisationens måluppfyllelse (Arvidsson, 2005). För att det 

utarbetade systemet ska fungera är det av stor vikt att alla inom verksamheten faktiskt 

har möjlighet att bidra till måluppfyllelse för företaget. I de fall där individer eller 
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grupper i en organisation har olika möjligheter att påverka utfallet kan man basera 

belöningssystemet på ett påverkskriterium. Vid utdelning av belöningar tar man då 

hänsyn till hur pass stor möjlighet individen har till att påverka utfallet, samt att man 

granskar vilka olika resurser individen har till att påverka utfallet (Arvidsson, 2005).  

 

Som nämnts ovan är det av stor betydelse att belöningssystemet är skapat för hela 

organisationen. Det är trots allt samtliga i organisationen som i längden påverkar 

måluppfyllelse, antingen direkt eller indirekt. Därmed ska ett väl fungerande 

belöningssystem gälla för alla, från den högsta chefen till samtliga medarbetare i 

verksamheten. Därför är det också av stor vikt att samtliga anställda kan relatera till 

företagets uppsatta mål för att överhuvudtaget få önskad effekt. Även rätt 

kommunikation kring företagets belöningssystem och mål är därmed av stor betydelse 

(Arvidsson, 2005).  

 

Individuella och teambaserade belöningar 

Vid individuella belöningar handlar det om vad den egna individen presterar, vilket 

även ställs i relation till vad övriga individer inom organisationen presterar. Individuella 

belöningssystem kan vara svåra att utforma, men när man väl hittar rätt grunder att 

basera belöningssystemet på och rätt mått är individuella belöningar bland det mest 

rättvisa (Arvidsson, 2005). Dock kan uppfattningen om rättvisa och behandling av 

individen gentemot andra individer uppfattas annorlunda subjektivt än vad den 

objektiva verkligheten faktiskt är. Framförallt om individerna i fråga bedöms genom 

icke-finansiella mått där den egna insatsen eller ansträngningen kan vara svår att 

bedöma gentemot andras (refererad i Arvidsson, 2005, 26).  

 

En grupp eller ett team definieras som två eller flera personer som samspelar och arbetar 

med varandra målinriktat där gruppmedlemmarna innehar kompletterande kompetenser. 

Det innebär oftast att gruppens medlemmar tar ansvar för hela gruppens prestationer och 

resultat, då det är teamets och inte individens insats som bedöms (Lind & Särvad, 

2004). När det gäller ett stort team som tillsammans har presterat så kan en bonus 

baserat på resultat delas ut genom att en del hänförs hela företaget, och en del hänförs 

teamets måluppfyllelse. Dock kan det finnas svårigheter med att tilldela rätt 

procentenheter mellan dessa två parter. Ytterligare en svårighet vid teambelöningar är 

att företaget kan drabbas av så kallade Free riders. Begreppet betecknar individer i 
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teamet som ”glider med” utan att nå upp till förväntade prestationer. Dessa individer 

gömmer sig bakom högpresterande personer i teamet och tar därmed en del av teamets 

belöningar (Arvidsson, 2005).  

 

Det är inte endast teambaserade belöningar som kan skapa svårigheter i en organisation, 

utan även individuella belöningar. Problemen och svårigheterna uppstår till följd av att 

vissa anställda känner sig nöjda samtidigt som andra upplever missnöje. Baird och 

Hamner (1979) menar att belöningssystem som innefattar individuella belöningar 

resulterar i att arbetstagare som är högpresterare känner sig nöjda. Lågpresterare 

kommer däremot att känna missnöje. Problemet leder till svårigheter att motivera de 

missnöjda lågpresterarna till att prestera till den nivån som krävs för att erhålla 

belöning. Baird och Hamner (1979) menar att teambaserade belöningar höjer totala 

tillfredställelsen hos anställda, dock utan hänsyn till en individs prestation. Författarna 

förklarar att lågpresterare känner sig nöjda medan högpresterare tenderar att känna sig 

missnöjda. Risken finns därmed att högpresterare sänker sin arbetsinsats till följd av 

missnöjdheten.  

 

3.1.6 Påverkbarhet på belöningssystemet 

Vid utformningen av belöningssystem är möjligheterna för individen och gruppen att 

kunna påverka företagets måluppfyllelse av betydelse. Johansson och Östman (1992) 

talar om ett påverkbarhetskriterium som innehåller två komponenter. Dels måste den 

ansvariga för belöningssystemet ha tillräckligt med befogenhet och resurser till att 

motivera de anställda, dels ska de uppgifter som individen eller gruppen utför vara 

möjliga att påverka i mer eller mindre utsträckning. Vid mätning av prestationer och 

utdelning av belöningar måste hänsyn tas till huruvida individer uppnått önskat 

beteende eller inte. Utan den faktorn kommer det bli svårt för företaget att motivera 

individer till ett annorlunda beteende för att nå företagets mål. Om individerna känner 

att uppgifterna inte går att utföras annorlunda finns det inget incitament till att ändra 

beteende. Om individerna däremot ser att påverkhetskriteriumen kan uppfyllas och att 

prestationerna på ett eller flera sätt ligger till grund för belöningar kommer det ske ett 

ändrat beteende inom verksamheten, vilket i sin tur leder till måluppfyllelse för 

företaget. Måtten blir då en representation för det önskvärda beteendet (Johansson & 

Östman, 1992).  
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3.1.7 Equity Theory 

Adams beskriver Equity Theory som handlar om människors känslor och i vilken 

utsträckning de uppfattar sig bli rättvist bemötta. Till följd av att människor uppfattar att 

de behandlas rättvist så tenderar deras motivation att öka, med motsatt effekt om de 

upplever sig som orättvist bemötta.  Människor har en benägenhet att ständigt jämföra 

sig med andra och det är i relation till andra som vi uppfattar om vi behandlas rättvist 

eller inte. Dessa jämförelser kan göras i förhållande till en enskild individ eller en 

liknande grupp människor med samma preferenser (refererad i Armstrong & Stephens, 

2005, 126-127). Adams beskriver i in teori att rättvisa är ett begrepp som utgör en 

väsentlig del när det gäller belöningssystem, där bland annat lön är en central del som 

ska fördelas rättvist (Arvidsson, 2005, 26). 

 

3.1.8 Kritik mot belöningssystem 

Den kritik som finns mot belöningssystem syftar till att belöningssystem inte är svaret 

på att motivera anställda. Studier pekar på att det enbart är handlingarna som de 

anställda utför som ändras av ett belöningssystem. Belöningssystem tenderar därmed 

inte till att öka motivationen hos de anställda eller få de att engagera sig mer i arbetet. 

Studierna visar även att en borttagning av monetära belöningar, utöver den fasta lönen, 

kommer leda till att anställda återgår till sina gamla beteendemönster (Kohn, 1993). 

 

Kohn (1993) menar att monetära belöningar utöver den fasta lönen endast är tillfälliga. 

Författaren förklarar att på lång sikt är belöningar inte motiverande för de anställda och 

kommer inte leda till en förändring mot önskat beteende. Författaren beskriver sex 

anledningar till varför belöningssystem inte fungerar. 

 

 Lön är ingen drivkraft: Självklart är människor beroende av lön i bemärkelsen 

av att kunna köpa det man behöver för sitt uppehälle, men det anses inte vara  

motiverande för att prestera bättre på arbetet. 

 

 Belöningar straffar: Om en anställd inte erhåller en belöning kan individen 

uppleva detta som en bestraffning. 

 

 Belöningar förstör relationer: När det kommer till att tvinga människor att tävla 

och prestera över varandra för att erhålla en bonus så visar studier att det sänker 

motivationen. Missnöjdheten kommer spridas bland de som inte erhåller  



  
 

26 

bonusen i form av känslan att de har förlorat. 

 

 Belöningar ignorerar förklaringar: För att lösa problem handlar det om att förstå 

den bakomliggande orsaken. Därmed ger belöningar endast en kortsiktig 

förändring mot önskat beteende. 

 

 Belöningar motverkar risktagande: Till följd av belöningar tenderar människor 

att endast tänka på vad som krävs för att erhålla belöningen. Därmed försvinner 

motivationen att tänka i nya perspektiv och utanför ramen av själva uppgiften. 

 

 Belöningar försvagar intresse: Den inre drivkraften är den största motivationen 

till att utföra en handling. Belöningar kan istället leda till att man känner att man 

måste prestera, vilket skapar en känsla av att man är kontrollerad. Det i sin tur 

minskar den inre motivationen till att utföra handlingen. 

 

Kritiken mot belöningssystem handlar också om svårigheterna med att mäta 

prestationer. Det finns prestationer och resultat som är enkla att mäta som bland annat 

intäkter, antal tillverkade enheter och antal besökta kunder. Vissa verksamheter kan 

däremot ha svårigheter i att kvantifiera prestationer och mål. Det kan handla om företag 

där förtroende hos kunder är en central del av verksamheten för framtida intäkter. 

Exempelvis kan det handla om ett företag vars säljare tar god tid på sig vid mötet med 

en kund för att stärka relationen, vilket senare leder till en försäljning. Detta skapar inte 

en direkt utdelning men grundarbetet sätter förutsättningarna för att bygga upp 

relationer som leder till framtida intäkter (Smitt, 2002).   

 

Forskare riktar även kritik mot belöningssystemens “orättviseaspekt”. Vid skapandet av 

ett belöningssystem tar verksamheten ett beslut om vilka anställa som ska omfattas av 

systemet. Det gäller att de som inför belöningssystemet väl motiverar för de val som de 

gör och varför de väljer att belöningssystemet ska omfatta en viss grupp av de anställda. 

Ofta kan det införda belöningssystemet kritiseras för att det enbart riktar sig till en viss 

grupp, framförallt när belöningssystemet endast omfattar en exklusiv ledningsgrupp 

eller högre uppsatta personer inom företaget. Ett misstag som ofta görs vid dessa 

situationer är att kritiken inte tas på allvar och inte bemöts med förklaringar (Smitt, 

2002).       
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3.1.9 Belöningssystem och motivation 

Som nämnts ovan används belöningssystem för att garantera en viss effektivitet i en 

befintlig verksamhet. Eftersom det är arbetarna som styr över effektiviteten är ett av 

ändamålen med belöningssystemen att motivera arbetarna i den utsträckningen att 

effektiviteten ökar. Det är organisationen som sätter målen och därmed ser till att 

individerna vill nå upp till målen och att de faktiskt gör det också. Därmed behöver 

individerna motiveras till att utföra sina uppgifter så pass väl och effektivt att 

organisationen når sina mål. Genom att då använda någon form av belöningssystem kan 

individerna och organisation komma överens om en nivå och balans där båda parter är 

nöjda. Det går med andra ord inte att införa ett planlöst belöningssystem i 

verksamheten. Det är istället nödvändigt att belöningssystemet som införs är 

motiverande för de anställda och upplevs som meningsfullt (Arvidsson, 2005). Ett annat 

sätt att uppnå verksamhetens mål och effektivisera arbetet kan vara genom negativa 

belöningssystem, eller så kallade bestraffningar. Anthony och Govindarajan (2004) 

menar dock att individers prestationer ökar mer vid möjligheten att bli belönad än vid 

rädslan att bli bestraffad, och därmed bör belönings- och styrsystem vara inriktade på att 

belöna framför att straffa. 

 

Vidare diskuterar Kaplan och Atkinson (1998) kring belöningssystem och 

måluppfyllelse för företaget. Författarna menar att belöningar bör ges efter resultat, och 

att resultaten i sin tur ska vara mätbara och ha två specifika egenskaper. För det första är 

det viktigt att individerna i verksamheten är medvetna och införstådda i balansen och 

sambandet mellan prestation, resultat och belöningar. För det andra måste de mätbara 

prestationerna spegla verksamhetens generella mål.  

 

När verksamheten har skapat och använder sig av ett belöningssystem utvecklas det en 

så kallad förväntningsteori hos de anställda. Det är en kognitiv teori som innebär att 

individen nu förväntar sig att en viss prestation, som leder till målkongruens för 

företaget, ska generera en viss belöning. Belöningarna behöver inte vara monetära utan 

kan även innefatta inre belöningar hos de anställda till följd av ansvar, nya 

arbetsuppgifter och utmaningar. Det är dessutom av stor betydelse att individen i 

verksamheten är införstådd med vilka prestationer som genererar vilka typer av 

belöningar. Vilken typ av belöningar ett företag väljer att använda sig av till att för att 

motivera är individuellt och varierar för olika företag. Det finns inget som säger att en 
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viss typ av belöning alltid är den rätta. I vissa verksamheter kan inre belöningar fungera 

som ett bättre styrmedel än yttre belöningar (Vroom, 1964).  

 

3.2 Motivation 
 
Sedan långt tillbaka har forskare intresserat sig av förhållandet mellan motivation och 

arbete enligt Vroom (1995). Frågor som man har intresserat sig för inom området är 

varför människor överhuvudtaget utför handlingar och vad som bestämmer i vilken 

form handlingen kommer uttryckas i. Att jobba är en så självklarhet, att det är något vi 

bara gör. Vroom (1995) menar därmed att det simpla svaret man ofta får på frågan om 

varför man jobbar, att man måste arbeta, är betydligt mer komplext än så. Kapitlet 

inleds med teorier kring människans fysiologiska behov för att känna motivation. 

Därefter presenteras beteendeteorier, kognitiva perspektiv, arbetsplatsen och chefens 

roll för att motivera. 

 
 
3.2.1 Fysiologiska perspektiv 

 

Herzberg’s Two factor theory 

Enligt Herzberg (1968) räcker det inte med att ge arbetstagarna varierade 

arbetsuppgifter och förbättrade löner och arbetsförhållanden för att motivera dem. 

Genom att tilldela arbetstagarna ansvar över sina arbetsuppgifter och få utmanande 

sådana skapas motivation. Författaren tar upp metoden KITA och beskriver den som 

”kick him in the pants” för att få arbetstagare att göra det som arbetsgivaren vill. 

Metoden innebär att arbetsgivare antingen straffar eller belönar arbetstagare för att få de 

att utföra en handling. Herzberg (1968) jämför metoden med att få en hund att utföra ett 

kommando som ägaren vill. Författaren belyser metodens totala misslyckande och 

menar att människors beteende är mer komplext än så. 

 

Herzberg (1968) menar istället att arbetsgivare måste använda sig av andra metoder för 

att motivera arbetstagare. Författaren börjar med att förklara att faktorer som är 

relaterade till tillfredställelsen av att arbeta måste särskiljas från de faktorer som leder 

till missnöjdhet. Författaren menar även att man behöver skilja på människans 

psykologiska behov med människans naturliga instinkter och biologiska behov. De 

psykologiska behoven som att uppnå saker och stärka sin inre tillfredställelse beskriver 

Herzberg (1968) som motivators, faktorer som leder till tillfredställelse. Saker som 
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själva arbetet, ansvar och att få växa som person ryms också inom begreppet motivators. 

Faktorer som leder till missnöjdhet beskrivs som hygiene factors. Begreppet beskrivs 

som yttre faktorer i förhållande till arbetet vilket innefattar bland annat lön, status på 

arbetet och arbetsförhållanden. Studien visar att det huvudsakligen är motivators som 

skapar tillfredsställelse och motivation hos arbetstagare. Resultatet visar att de två mest 

centrala delarna bland motivators är möjligheten att uppnå saker och erkännande. 

Resultatet visar även att de tre största faktorerna som leder till en arbetstagares 

missnöjdhet är företagets policy, övervakning och relationen till de personer som har i 

uppgift att övervaka. 

 

Maslow's Hierarchy of needs 

Maslow (1943) förklarar att motivationsteori beskrivs som en del av ämnet 

beteendeteori. Beteende bestäms av biologiska faktorer, kultur och av den aktuella 

situationen. Maslow (1943) menar att människan har olika behov och delar in de i en 

hierarki av kategorier. 

 

Utgångspunkten i många motivationsteorier är ofta de fysiologiska behoven. Behoven 

beskrivs som de mest grundläggande förnödenheterna hos en människa. Maslow (1943) 

menar att det största behovet för en människa som är hungrig är mat. Det enda som rör 

sig i tankarna är mat och man efterfrågar det mer än något annat. Med andra ord 

kommer de fysiologiska behoven vara de enda behoven som existerar för en människa 

som inte har någonting. När det grundläggande behovet hunger är tillfredsställt kommer 

en människa ha andra behov som den strävar efter. När det behovet i sin tur är uppfyllt 

kommer människan att sträva efter ytterligare ett annat behov. Maslow (1943) menar att 

nästa steg när de fysiologiska behoven är uppfyllda är behovet av säkerhet. Säkerhet 

handlar i grunden om att skydda sig mot omvärlden och inte känna sig hotad. Behovet 

kan översättas till vår tid och uttryckas i from av tryggheten av att vara fastanställd, ha 

försäkringar samt sparpengar för oförutsägbara utgifter. Följande behov är kärlek och 

känslan av samhörighet. När de tidigare nämnda behoven är uppfyllda uppkommer 

längtan efter relationer med andra människor, så som vänner och familj. Respekt ses 

som det fjärde behovet och beskrivs som en människas strävan efter inre utveckling och 

självrespekt. Behovet kan delas in i två kategorier, varav den första beskrivs som en 

människas självkänsla, självständighet, frihet och känslan av att uppnå saker. Den andra 

kategorin beskrivs som behovet av respekt från andra, vilket innefattar uppskattning, 
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uppmärksamhet och erkännande. Självförverkligande ses som toppen på hierarkin av 

behov. Genom att göra det som vi är gjorda för att göra kan vi slutligen bli lyckliga 

menar Maslow (1943). Behovet innebär att det ständigt finns en strävan efter att hela 

tiden komma högre upp. Att självförverkliga sig själv kan komma i form av många 

olika uttryck och är individuellt speglat (Maslow, 1943). 

 

Slutligen menar Maslow (1943) att det finns individer som är undantag för 

behovshierarkin och att dessa personer inte följer den ordning av behov som beskrivits 

ovan. Författaren menar bland annat att för vissa människor spelar självförverkligande 

en större roll än kärlek. Behovet för kärlek och samhörighet behöver alltså inte vara 

uppfyllt för att personen ska ha ett behov av självförverkligande.  

 

McClelland’s Need for achievement theory 

McClelland’s teori om motivation innebär att människor har vissa behov som behöver 

tillfredsställas. Han menar att människan har tre grundbehov, behov av makt, behov av 

samhörighet och behov av prestationer (refererad i Pardee, 1990, 11). Det sista behovet, 

behov av prestationer eller ”Need for Achievement”, innebär att det finns människor 

som har ett stort prestationsbehov och som alltid kommer vilja göra saker bättre än 

tidigare. Dessa människor är ofta väldigt kreativa och har genomtänkta mål som de hela 

tiden strävar efter att uppnå. De kräver även mycket återkoppling till sina prestationer 

och har därmed ett behov av feedback (Eriksson-Zetterquist et al., 2012) De olika behov 

en människa har leder till att individen motiveras till ett visst beteende som sedan 

belönas. Belöningen ges till följd av beteendet som sedan tillgodoser människans behov. 

Behov beskrivs också som inlärda till följd av omgivningen, och personer som har ett 

stort behov av att uppnå saker tenderar att ansvara för uppgifterna de utför. För att lösa 

uppgifterna sätter de upp mål och värdesätter sedan återkoppling på det utförda arbetet 

(refererad i Pardee, 1990, 11). Noterbart är att de inlärda grundbehoven kan förändras 

snabbt genom träning och omfattningen av respektive behov kan enkelt öka eller 

minska. Yttre faktorer kan påverka hur mycket en individ värderar varje kategori av 

behov. Exempelvis kan ekonomisk tillväxt i ett land öka behovet av prestation för 

invånarna i och med att befolkningen då har råd att vara mer kreativa och 

entreprenörsbenägna. Dock finns det en del kritik mot McClelland’s prestationsteori. 

Vissa menar på att den är alldeles för individualistisk och motsäger många andra 

befintliga motivationsteorier. Man menar också på att teorin inte lägger tillräckligt 
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mycket vikt vid yttre faktorer som arbetsförhållanden och liknande. Teorin tar inte 

heller någon direkt hänsyn till kulturella skillnader, vad en individ inom en viss kultur 

värderar som en bra prestation kan värderas annorlunda i en annan kultur (Eriksson-

Zetterquist et al., 2012). 

 

3.2.2 Beteendeteorier 
 

Self-determination: Inre och yttre motivation 

Motivation är att vara inspirerad till att genomföra en viss handling utan motstånd 

(Ryan och Deci, 2000). Teorin Self-determination delar in motivation i två kategorier, 

inre och yttre motivation (refererad i Ryan och Deci, 2000, 55). Inre motivation 

beskrivs som att vi gör någonting för att vi finner det tillfredställande för oss själva. Det 

handlar om att utföra någon typ av aktivitet som man tycker är rolig och utmanande. 

Yttre motivation innebär att vi genomför en handling för att vi vet att det resulterar i ett 

visst utfall (Ryan och Deci, 2000). 

 

Begreppet inre motivation tar sitt ursprung från det naturliga beteendet som barn har när 

de leker, är nyfikna och vill utforska omgivningen. Den här typen av beteende hör till 

människans biologiska natur och är en viktig del i en människas kunskapsutveckling. 

Inre motivation är alltså förknippat till det kreativa och lekfulla beteendet hos 

människor (refererad i Ryan och Deci, 2000, 56). Inre motivation uppstår inte enbart av 

den egna tillfredställelsen av handlingen utan även mellan människor och den 

gemensamma tillfredställelsen. Det finns dock invändningar mot att människor styrs av 

inre belöningar i form av tillfredställelse. Andra menar att ett beteende enbart motiveras 

av belöningar i form av bland annat pengar (refererad i Ryan och Deci, 2000, 57). 

 

Till följd av att vi växer upp från barndomen kommer ansvar i skolan och på 

arbetsplatser. Många av dessa aktiviteter beskrivs som något vi måste göra i livet och 

styrs därför inte fullt ut av inre motivation. Yttre motivation beskrivs precis som inre 

motivation som individuellt. Två personer som utför samma aktivitet kan ha två helt 

olika yttre faktorer som motiverar dem. Yttre motivation kan handla om att man i 

samband med att man genomför en aktivitet känner samhörighet och blir en del av en 

social grupp. Handlingen som man utför blir värderad av dessa personer som man 

känner en gemenskap med, vilket beskrivs som den yttre motivationen till att utföra 

handlingen. En handling kan också genomföras för att man upplever ett tryck från 
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omgivningen, för att undvika skuld eller stärka sin stolthet. Andra yttre motivationer är 

att man upplever det som viktigt att bete sig och identifiera sig med ett visst beteende 

samt att man har kompetens att utföra en viss handling vilket gör det lättare att se målet, 

som i sin tur ger motivation. 

  

Vallerand förklarar att i sina tidigare studier undersöktes hur den inre motivationen 

påverkas i situationer när personer tävlar mot varandra, med en strävan mot att få bättre 

resultat än motparten och tävlingar där man antingen vinner eller förlorar. Studierna 

visar att de som förlorade också tappade en del av in inre motivation. Likaså för studien 

där personerna strävade efter att överträffa varandras resultat sjönk den inre 

motivationen. En annan studie visar att positiv feedback ökade den inre motivationen 

och fick personerna att känna sig mer kompetenta (refererad i Vallerand, 2012, 43).  

 

McGregor’s Theory X and Theory Y 

McGregor (1960) delar in människor i två kategorier och beskriver de ur två perspektiv, 

Theory X och Theory Y. Dessa två synsätt på människan leder fram till två metoder att 

förhålla sig till som arbetstagare. Theory X innebär att en människa av den här 

karaktären inte har några ambitioner, vill arbeta i så liten grad som möjligt och behöver 

ledas. En organisation med den här typen av arbetstagare behöver styra och kontrollera 

de anställdas handlingar, motivera genom belöning och bestraffa för att åstadkomma ett 

visst beteende. Arbetsgivaren behöver vara aktiv för att undvika att arbetstagare agerar 

passivt och motsätter sig företaget. Det andra perspektivet, Theory Y, innebär att synen 

på arbetstagare är att de är ansvarsfulla, vill arbeta och inte behöver kontrolleras av 

arbetsgivaren. De anställdas kompetens och potential kan tas tillvara genom att 

arbetsgivare agerar vägvisare och på sätt ger de möjligheter att utvecklas. De anställda 

uppmuntras av ha ansvar och möjligheten att kunna påverka. De drivs alltså av en inre 

motivation och inte av yttre belöningar, bestraffningar och kontroll. 

 

3.2.3 Kognitiva perspektiv 

 

Cognitive evaluation theory 

I teorin beskrivs hur yttre motivation påverkar inre motivation. Cognitive evaluation 

theory (CET) visar att känslan av självständighet och att vara kompetent är betydande 

för den inre motivationen. Utmanande arbetsuppgifter och positiv återkoppling på 

utförd prestation främjar känslan av att vara kompetent. Studier av teorin visar att 
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positiv feedback resulterar i högre grad av inre motivation jämfört med materiella 

belöningar som försvagar den inre motivationen. Negativ feedback resulterar i att 

försvaga motivationen och få arbetstagare omotiverade (refererad i Gagné och Deci, 

2005, 332). Studier inom området CET visar att yttre belöningar som bland annat 

materiella belöningar, tävlingar och utvärderingar av anställda kan resultera i att deras 

problemlösningsförmåga och kreativitet försämras (refererad i Gagné och Deci, 2005, 

333).  

 

Locke’s Goal-setting theory 

Teorin innebär att höga mål också resulterar i bättre prestationer jämfört med lägre eller 

diffusa mål. Detta förutsatt att en person är engagerad i målet, målet är rimligt att uppnå 

för personen och det finns inga mål som strider mot varandra. Anledningen till att högre 

mål är mer motiverande beror på att det krävs mer av personen. Ett uppnått mål leder till 

känslan av lycka och framgång. Genom att sträva efter mål som anses som meningsfulla 

och utmanande upplever människor att de får möjlighet att utvecklas. En viktig 

beståndsdel i modellen är återkoppling till arbetstagarna gällande graden av 

måluppfyllelse. Genom återkoppling kan det skapas engagemang hos arbetstagaren, 

ökad tro på sig själv och en ökad förståelse för målets betydelse (refererad i Locke och 

Latham, 2006, 265).  

 

Atkinson’s Expectancy - value theory 

Teorin innebär att förväntningarna och värdet av att lyckas är betydande för 

motivationen till att utföra uppgiften. Förväntningarna kring uppgiften definieras som 

att man tror att man antingen kommer att lyckas eller misslyckas. Värdet av att lyckas 

definieras som den grad av betydelse som det har för personen att lyckas eller 

misslyckas med uppgiften (refererad i Wigfield, 1994, 50). De uppgifter som genererar 

högst värde hos personen som utför dem är uppgifter av utmanande karaktär. Det 

framkommer att uppgifter som man har låga förväntningar på att klara resulterar i högre 

värde (refererad i Wigfield, 1994, 65). 

 

Weiner’s Attribution theory 

Nyfikenheten och behovet hos en människa av att förstå de underliggande strukturerna i 

en viss situation beskrivs som det grundläggandet motivet för att bli motiverad. Teorin 

grundar sig på att människor vill förstå de bakomliggande orsakerna till framgång eller 
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misslyckande av en viss uppgift. Genom att människan granskar sitt beteende och 

orsakerna till ett visst utfall påverkar det engagemanget som personen kommer ha i 

framtida liknande situationer. Det kommer även att påverka hur man agerar i en 

liknande situation och vilka åtgärder som kommer vidtas vid nästa tillfälle. 

Grundtankarna inom teorin är att det finns fyra element som påverkar resultatet på en 

utförd uppgift: personens förmåga, ansträngning, uppgiftens svårighet och tur (refererad 

i Savolainen, 2013, 64). 

 

3.2.4 Arbetsplatsen och chefens roll för att motivera 

Arbetsplatser med ett gott klimat som innefattar goda relationer mellan anställda, såväl 

medarbetare emellan som mellan medarbetare och chefer, är av stor betydelse och ökar 

motivationen. En arbetsplats med ett positivt klimat kännetecknas av värme och 

omtanke, där alla respekteras och tas på allvar. Studier visar att goda relationer mellan 

anställda är betydelsefulla för att skapa långvarig motivation. För att skapa ett bra 

arbetsklimat krävs det ett samspel mellan medarbetare och chefer. Det kan uppnås 

genom tydlig kommunikation där man uppmuntrar till ansvar och att ta egna initiativ. 

Det kan även uppnås genom att visa uppskattning och ge återkoppling samt att man 

visar att man tror på den andres kompetens till att utföra en uppgift. Begreppet 

autonomistödjare innebär att man som chef har tonat ner den kontrollerande och 

auktoritära stilen på ledarskap, och istället låter medarbetare vara med och påverka 

beslut som berör arbetsuppgifter. Det innebär även att chefen är förklarande i sitt sätt att 

visa hur man vill styra organisationen. Genom att dessutom möta sina medarbetare med 

rationalitet, empati och visst medbestämmande bidrar man med ökad motivation hos de 

anställda. Till följd av att som chef använda sig av auktoritär ledarstil kan istället 

motivationen hos medarbetare minska på grund av att de känner sig kontrollerade 

(Näslund och Jern, 2015).  

 

När det gäller arbetsbelastningen menar Marslach och Leiter att bördan inte ska vara så 

stor att det inte finns något utrymme för utveckling och avancering på arbetsplatsen. 

Vikten av att medarbetaren ska kunna arbeta med det som den tycker om betonas. 

Gällande den sociala miljön på arbetsplatsen menar författarna att gemenskap är viktigt 

för att uppnå välbefinnande. Det handlar om att arbetsmiljön har en positiv stämning 

och där anställda kan känna att det finns möjlighet till utveckling och stöd (refererad i 

Näslund och Jern, 2015, 229-230).  
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Warr har studerat förhållanden i arbetsmiljöer och menar att det är en balansgång att 

hitta den bästa blandningen av de det som stimulerar medarbetarna. Warr gör en 

jämförelse mellan arbetsmiljö och vitaminer. En kombination av vitaminer i en viss 

mängd är nödvändigt för att uppnå välbefinnande men en alltför stor mängd är skadligt. 

I modellen ingår bland annat omväxling och variation, användning och utveckling av 

kunskaper som anställda besitter, uppskattning från andra för utförda arbetsuppgifter 

och möjligheten att själv i viss mån kunna påverka sitt arbete (refererad i Näslund och 

Jern, 2015, 230). 

 

3.3 Styrformer och belöningssystem 
 

Styrning inom organisationer består vanligtvis av olika system. Systemen ska finnas där 

för att övervaka och kontrollera att handlingar och prestationer hos en eller flera 

individer, grupper och liknande leder dit organisationen vill. Ouchi (1979) diskuterar tre 

olika typer av styrformer: marknadsstyrning, byråkratisk styrning och klanstyrning. 

 

Marknadsstyrning 

Marknadsstyrning, eller styrning med hjälp av en prismekanism, är en form av styrning 

som kräver mätning och kontrollerbarhet. Mätningen kan göras på olika sätt, varav ett 

alternativ kan vara mätning i from av output jämfört med input. Ett företag som vill 

använda sig av marknadsstyrning måste ha en möjlighet att göra rättvisa och 

organiserade mätningar, med minsta möjliga felmarginal för att kunna tillämpa den här 

typen av styrning (Ouchi, 1979). 

 

Att använda marknaden som en styrform är ett effektivt sätt till kontroll. Priserna på en 

marknad är användbara och ses som nödvändig information för beslutsfattande. Dock 

kräver den här formen av styrning en friktionsfri marknad där priserna representerar det 

exakta värdet på en vara eller tjänst. Kan man använda sig av den här typen av 

information behöver beslutsfattare inte något annat underlag. Genom att använda sig av 

en friktionsfri prismekanism kan företaget göra det enkelt för sig och utforma ett 

belöningssystem där anställda som producerar, säljer eller skapar i liten utsträckning, får 

minsta möjliga ersättning eller belöning. De som producerar i större utsträckning får 

däremot ta del av en större del av belöningen. Ett sådant utvecklat system skulle 
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generera rättvisa och alla belöningar skulle ha underlag och vara väl motiverade. 

Systemet är som nämnts ovan endast tillämpligt och rättvist så länge det finns en 

friktionsfri prismekanism. Ju mer friktion som finns på marknaden, desto mer minskar 

rättvisan i det skapade belöningssystemet (Ouchi, 1979). 

 

Byråkratisk styrning 

Byråkratisk styrning innebär, på samma sätt som marknadsbaserad styrning, en form av 

mätning och framförallt kontrollerbarhet. Den byråkratiska styrningen kontrolleras 

däremot med hjälp av regler som styr beteendet. Styrformen handlar om att skapa 

rutiner som är tydliga och övervakningsbara. För det första måste det finnas tydlig 

information i de uppgifter som ska utföras av arbetstagaren. Informationen som ges bör 

även återfinnas i någon form av regler, så som regler i den bemärkelsen att de fungerar 

som riktlinjer för processer och olika typer av arbeten som ska slutföras för att nå en 

viss produktion eller kvalitet. Den här typen av regler kan vara utformade på olika sätt i 

form av en budget, en kostnadsstandard eller liknande. Som arbetsgivare kan man då 

observera och undersöka om resultatet följs, med andra ord om de så kallade reglerna 

följs. Arbetsgivaren kan sedan bestämma belöningar för de olika reglerna. Vidare kan 

arbetsgivaren följa upp vilka av personalen som följer och når upp till vilka regler, och 

på det sättet avgöra vem som bör få vilken belöning. Dock kräver processen mycket 

administrativt arbete och innebär därmed höga kostnader (Ouchi, 1979). 

 

Att arbeta med en byråkratisk styrform innebär att arbetstagarna finner sig noga 

övervakade, då det annars finns en risk för att moralen på arbetsplatsen sjunker. Det 

finns dessutom en problematisering kring arbetsuppgifter som kräver lagarbete. 

Arbetsuppgifter som kräver lagarbete kan innebära svårigheter för arbetsgivaren i den 

bemärkelsen att bedöma vilka individer i gruppen som har presterat mest och följt 

“reglerna” för vad som ska presteras, och vilka som enbart “flytit med” gruppen (Ouchi, 

1979). 

 

Klanstyrning 

Klanstyrning är en styrform som tillämpas genom sinnet styrs hos individen genom 

olika medel, som till exempel ritualer och ceremonier. Klanstyrning kan ses som en 

alternativ metod i en framförallt osäker miljö eller när marknadsstyrning och 
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byråkratisk styrning inte är möjligt att tillämpa. Det innebär att den styrform som är 

lämplig och bör väljas ofta avgörs av komplexiteten i organisationen (Ouchi, 1979).  

 

Klanstyrning är dessutom användbart för att skapa värdegrunder och öka tillhörigheten i 

en organisation genom att arbeta med att förmedla en företagskultur. Budgetar, 

scheman, lagar och regler som är former av marknadsstyrning och byråkratisk styrning 

kräver som nämnts ovan övervakning och en friktionsfri marknad. Om arbetsgivaren 

däremot inte har ett behov av övervakning, samt litar på att de anställda känner 

engagemang och en vilja att nå företagets mål, kan övervakning och utvärderingar 

minskas eller helt tas bort. Det innebär alltså att om det finns en medvetenhet hos 

arbetsgivaren om att anställda vill göra rätt för sig kan dyra aktiviteter som övervakning 

elimineras. När ett företag eller en organisation arbetar med styrning på det här sättet 

har de nått en socialiseringsprocess (Ouchi, 1979). Socialiseringsprocessen innebär 

enligt Ouchi (1979) att alla medborgare, eller i det här fallet arbetstagare, har uppnått en 

specifik egenskap. För ett företag som har styrformen klanstyrning innebär det en 

egenskap som leder till att alla utför arbetet utan kontrollering. Företaget har då uppnått 

en viss kultur och man kan hänvisa till företaget som en klan. Det finns då ett informellt 

socialt system som följs eftersom klanen har liknande värden som leder till ett särskilt 

beteendet inom företaget. Klanen kontrollerar sig själv och ligger till grund för 

organisationen. När det kommer till belöningar inom klanen brukar den vanligtvis vara 

av en gruppbaserad karaktär. I och med att klanen fungerar som en enhet, där man står 

och faller med varandra i klanen, kan inte belöningar mätas eller delas ut på individnivå 

(Ouchi, 1979). 
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3.4 Sammanfattning teori 

 

Teorikapitlet har redogjort för belöningssystem och även presenterat nio teorier om 

motivation utifrån tre olika perspektiv. Från det fysiologiska perspektivet har följande 

teorier presenterats: Herzberg’s Two factor theory, Maslow's Hierarchy of needs och 

McClelland’s Need for achievement theory. Perspektivet för beteendeteorier har 

presenterat teorin Self-determination som tar upp begreppen inre och yttre belöningar, 

samt McGregor’s Theory X and Theory Y. Det kognitiva perspektivet har presenterat 

Cognitive evaluation theory, Locke’s Goal-setting theory, Atkinson’s Expectancy - 

value theory och Weiner’s Attribution theory. Slutligen har tre olika styrformer 

presenterats: marknadsstyrning, byråkratisk styrning och klanstyrning.  

 

Som det framkommer av metodkapitlet kommer analysen av det empiriska materialet 

ske genom en mönsterjämförelse. När det gäller intervjuerna med teknikerna kommer vi 

i första delen av analysen att analysera vad som motiverar dem med avseende på de 

motivationsteorier som har presenterats i teorikapitlet. Vi kommer även att ta upp hur 

arbetsplatsen och chefens roll för att motivera de anställda bidrar till inre belöningar och 

mjuka belöningar. Även begreppet klanstyrning kommer att tas upp i analysens första 

del och hur en organisations sätt att styra är kopplat till utformningen av dess  

belöningssystem. Därefter kommer analysen att gå in på vad teknikerna anser minskar 

motivationen med utgångspunkt från teorikapitlet. Dessutom kommer monetära 

belöningar i form av fast lön att ställas i relation till Equity Theory. Med utgångspunkt 

från intervjun med platschefen Ronny Persson kommer andra delen av analysen att 

analysera hur belöningssystemet är utformat och hur det är tänkt att belöna de anställda. 

De delar som andra delen av analysen rör är monetära belöningar, sociala belöningar 

och inre belöningar. Stycket för monetära belöningar kommer beröra fast lön, 

övertidsersättning och traktamente. I den tredje delen av analysen kommer vi slutligen 

att diskutera hur företagets befintliga belöningssystem motiverar de anställda genom att 

ställa den första delen av analysen, om vad som motiverar teknikerna, mot den andra 

delen av analysen om hur belöningssystemet är tänkt att motivera teknikerna för att 

skapa motivation. Figuren nedan illustrerar det som har beskrivits ovan.  
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Hur ser belöningssystemet ut på 

Ericsson Local Services i Växjö? 

 

 Monetära belöningar 

- Fast lön 

 Inre belöningar 

 Mjuka värden som 

belöningar 

-Sociala belöningar 

 

 Two factor theory 

 Hierarchy of needs 

 Need for achievement theory 

 Inre motivation  

 Yttre motivation 

 Theory X and Theory Y 

 Cognitive evaluation theory 

 Goal-setting theory 

 Expectancy - value theory 

 Attribution theory  

 

 

 Arbetsplatsen och chefens 

roll för att motivera 

 Klanstyrning 

Vad motiverar teknikerna på 

Ericsson Local Services i Växjö? 

Equity Theory 
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4.0 Empiri  

Kapitlet beskriver inledningsvis fallföretaget och utformningen av dess 

belöningssystem. Därefter följer teknikernas åsikter kring motivation och 

belöningssystemet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

 

Ericsson Local Services AB är ett tjänsteföretag som arbetar med fälttjänster inom 

kommunikationsteknologi och är marknadsledande i Sverige inom sin bransch. Globalt 

sett arbetar ungefär en fjärdedel av de anställda inom Ericsson AB med fälttjänster och 

dessa tjänster utgör en väsentlig del av Ericssonkoncernen. Ericsson Local Services 

omsätter cirka 1,3 miljarder kr varje år och har idag ungefär 700 anställda, varav 350 

personer anställdes förra året (Ericsson, internetkälla 2, 2016). Huvudkontoret för 

Ericsson Local Services ligger i Kista och företaget har 16 serviceområden utspridda i 

landet, varav ett ligger i Växjö. Företaget lever mycket på och är beroende av sitt största 

avtal mot Skanova. Marknaden är delad mellan Ericsson Local Services och 

konkurrenten Eltel Networks Intranet AB. Ericsson Local Services är framförallt 

ledande i södra Sverige och av marknadsandelarna har de ungefär 53 %. Eltel är ledande 

i de norra delarna och innehar de resterande marknadsandelarna i Sverige. Det finns 

inga andra övriga resterande konkurrenter, dessa har blivit uppköpta som 

underleverantörer av något av de två ledande företagen (Ronny Persson, 2016-04-06). 

 

Ett av serviceområdena är som sagt placerat i Växjö och består av 21 tekniker som 

främst arbetar i Kronobergsområdet med Ronny Persson som platschef (Ronny Persson, 

2016-04-06). De arbetar åt Skanova med att underhålla, reparera och bygga ut deras 

fiber- och kopparnät. Tele- och bredbandsoperatörerna använder i sin tur Skanovas nät 

för att nå ut till sina kunder som är privatpersoner och företag (Skanova, 2016). Ronny 

Persson (2016-04-06) beskriver arbetet som fälttekniker som ett självständigt arbete, där 

initiativförmåga är en väsentlig del då merparten av arbetsuppgifterna utförs på egen 

hand ute på fältet. Volym och beläggning kan variera kraftigt under ett år och är ofta 

kopplat till årstider där åskoväder och stormar påverkar arbetstrycket.  
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4.2 Belöningssystemet på Ericsson Local Services i Växjö  

 

Serviceområdet i Växjö använder sig inte av någon form av prestationsbaserade 

belöningar. Den monetära ersättningen som teknikerna erhåller består av den 

individuella fasta lönen, övertidsersättning vid övertidsarbete och traktamente vid arbete 

på annan ort. Andra belöningar sker i form av gemensamma aktiviteter, såsom 

grillkvällar och hockeymatcher eller liknande tillställningar. Ronny Persson (2016-04-

06) förklarar att dessa aktiviteter är tänkta att bidra till teknikernas inre motivation.  

 

Emellanåt arbetar ett flertal av teknikerna under så kallad beredskap. Beredskapen 

fungerar som en jour där teknikerna får betalt för att vara beredda att “rycka in” vid 

behov. Även ersättningen vid beredskap är på fast timlön. Vid flera tillfällen under ett år 

finns det även möjlighet till att åka iväg för att jobba inom andra serviceområden, i 

områden som för tillfället har hård beläggning. När en tekniker är iväg och arbetar på 

annan ort får de utöver den fasta månadslönen övertidsersättning och betalat boende, så 

kallat traktamente. Enligt Ronny Persson (2016-04-06) är det ingen tekniker som blir 

tvingad att åka iväg, utan han som platschef ställer frågan om vem som kan tänka sig 

vara intresserad och det är sällan problem att få personal som erbjuder sig. Emellanåt 

jobbar teknikerna även övertid som de blir kompenserade för med fast timlön. Inte 

heller vid dessa tillfällen är det problem att få in personal. Flertalet tekniker ställer ofta 

upp och enligt Ronny Persson (2016-04-06) finns det en speciell laganda inom gruppen 

och en vilja att ställa upp för varandra.  

 

Ronny Persson har medvetet valt att lägga fokus på att gruppen som helhet ska fungera 

när det kommer till belöningssystem och styrning. Han menar att det är nödvändigt med 

harmoni i gruppen för att arbetet och verksamheten ska fungera, vilket är det han har 

som mål när det gäller hans fokus på mjuka värden som han själv beskriver sitt 

arbetssätt på. Serviceområdet använder sig inte av någon form av prestationsbaserade 

belöningar, varken individuella eller gruppbaserade. Han som platschef har inte heller 

möjlighet till ytterligare finansiella belöningar än den fasta lönen som medarbetarna 

erhåller. Han förklarar att sådana beslut tas på central nivå och att han som platschef 

inte själv kan införa ytterligare finansiella belöningar, eftersom budgeten bestäms av 

huvudkontoret och förmedlas neråt till de olika serviceområdena. Han förklarar också 

att det inte är ett högavlönat yrke. Han menar därför att det gäller att hitta andra sätt att 



  
 

42 

motivera personalen på. Ronny Persson (2016-04-06) förklarar att han tycker att 

belöningssystem och motivation är intressant, framförallt hur man motiverar genom 

kommunikation och mjuka värden. Under intervjun visar han oss tavlor som finns på 

hans kontor där man kan läsa: “Du leder inte genom att slå folk i huvudet, det är 

misshandel, inte ledarskap” och ”Motivation är konsten att få människor att göra det 

du vill att de ska göra eftersom de vill göra det”. Han pratar mycket om att konkret 

bemöta individen men att det är svårt då det inte finns en ”mall” eftersom alla individer 

fungerar olika. Han pratar även om hur han vill vara så närvarande och tillgänglig som 

möjligt för personalen och svårigheterna med det i en verksamhet där alla jobbar på 

olika geografiska platser under en arbetsdag. Ronny Persson (2016-04-06) berättar även 

om hur det inte finns så stora ekonomiska möjligheter till att få någon längre utbildning 

och hur personal därför kan kastas in i miljöer eller på uppdrag som de kanske inte 

känner sig helt bekväma i. Som platschef vill man därmed upplevas som tillgänglig och 

han vill att teknikerna känner sig bekväma i att våga fråga, be om hjälp och till och med 

vågar göra fel. Bättre att göra fel än att inte våga göra alls är ett motto som han strävar 

efter.  

 

Som nämnts ovan styrs stora beslut från huvudkontoret och förmedlas neråt i företaget. 

Budgetar och mål bestäms därmed på huvudkontoret. I budgeten finns det möjlighet till 

att ordna gemensamma aktiviteter för av att erbjuda personalen icke-finansiella 

ersättningar. Ronny Persson (2016-04-06) förklarar att det är viktigt för 

gruppdynamiken att man gör saker ihop på serviceområdet, eftersom arbetet handlar 

mycket om att placera gruppen före individen. Nyligen anordnades en grillkväll av 

kontoret, ett tillfälle för alla att träffa varandra, vilket inte sker så ofta då alla tekniker 

arbetar på olika platser.  

 

Företaget har ett system för att mäta prestationer som benämns Performance 

Management, vilket är ett poängsystem som omvandlar prestationer till siffor i 

uppföljningssyfte. När en kund gör en felanmälan skapas en order som tillfaller en av 

teknikerna, vars uppgift är att åtgärda felet. Poängsystemet omvandlar teknikernas 

prestationer till mätbara siffor. Uppföljning görs månadsvis hos de olika 

serviceområdena, där man tittar på vilken nivå varje serviceområde ligger på när det 

gäller prestationer och beläggningsgrad. Ronny Persson menar att det inte finns någon 

uttalad jämförelse mellan de olika serviceområdena men att man självklart vill hålla sitt 
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serviceområde på en bra nivå. Poängen mäts på gruppnivå för hela serviceområdet och 

det finns även möjlighet att gå ner på detaljnivå hos varje enskild tekniker. Ronny 

Persson (2016-04-06) förklarar att om det skulle visa sig att nivån ”lyser rött” och om 

det är något som gäller för alla medarbetarna på hela serviceområdet så får man se över 

teamet och arbetssättet, vilket är platschefens ansvar. Om det enbart skulle gälla en 

enskild tekniker går man in på detaljnivå för att följa upp det individuellt, eventuellt 

diskutera om någon ytterligare utbildning behövs. Även de årliga medarbetarsamtalen 

tar bland annat upp prestationsnivån och eventuella utbildningar. Ronny Persson (2016-

04-06) förklarar att systemet Performance Management har funnits i liknande form hos 

konkurrenter och att det är därifrån det kommer. Syftet med systemet är inte att det ska 

fungera som en grund för prestationsbelöningar utan snarare som ett hjälpmedel för 

utvärdering av prestationer.  

 

Ronny Persson (2016-04-06) menar: ”För att poängsystemet ska fungera behöver det 

trimmas in”. Han förklarar att vissa felräkningar kan förekomma, vilket till viss del kan 

bli problematiskt när prestationerna ska mätas eftersom det kommer leda till att nivån 

visar för låg prestation. Han menar att det inte blir rättvist eftersom det inte ska slå mot 

en individ som kanske jobbar mycket med den typen av arbete. Han förklarar därför att 

det inte är ett avgörande styrmedel som han vill bedöma prestationer på. Han förklarar 

att poängsystemet kan upplevas som stressande för teknikerna och försöker därför 

avdramatisera jakten på poäng. Han vill istället förmedla till medarbetarna att lägga 

större fokus vid att hjälpa varandra och kunden. Han förklarar även att man kan se det 

som att man antingen har kundfokus eller poängfokus. Han väljer då att fokusera på 

kunden samt verksamhetens helhet. Ronny Persson (2016-04-06) förklarar också att det 

finns mer värde i att hjälpa en kollega än att ha ett högt poängsnitt. Han berättar också 

att de emellanåt hjälper andra serviceområden i andra städer. Ibland skickar han sina 

tekniker till andra serviceområden för att arbete där en vecka. Om det då finns en öppen 

poängjakt för teknikerna som pågår mellan de olika serviceområdena så finns det en risk 

att man håller igen, eller inte presterar fullt ut när man är iväg och jobbar. Han pratar 

om att det kan upplevas som frustrerande att skicka iväg personal till andra 

serviceområden när de själva har en hög beläggning, men poängterar vikten av att 

minnas att det i grunden är ett tjänsteföretag som i sin helhet ska lyckas med att skapa 

nöjda kunder. Om poängfokusen då är för hög kan det leda till stora negativa 

konsekvenser för hela företaget. Det är så Ronny Persson väljer att se på verksamheten 
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och hur han väljer att styra den och motivera medarbetarna. Han förklarar att tidigare 

platschef har haft ett stort fokus på poängen och menar att han själv har gjort ett aktivt 

val vad gäller att tona ner den biten. Han tror att de övriga 15 serviceområdena väljer att 

jobba på liknande sätt med mjuka värden men att de olika serviceområdena trots allt är 

väldigt individuella. 

 

Ronny Persson (2016-04-06) förklarar att det är svårt att ta fram ett optimalt 

belöningssystem för företaget och serviceområdet. Han menar att om belöningssystemet 

skulle vara poängbaserat och även innefatta belöningar som delas ut individuellt, baserat 

på prestation inom en viss tidsram, så finns det en risk att man i gruppen inte vill hjälpa 

sina kollegor. Han tror därför inte att individuella belöningar skulle vara bra för 

verksamheten. Han tror inte heller på ett belöningssystem där prestationerna mäts på 

gruppnivå för varje enskilt serviceområde, med belöningar som tillfaller serviceområden 

efter prestation. Han menar att han inte tror på att de olika serviceområdena ska tävla 

mot varandra, eftersom det kan leda till att man inte längre vill hjälpa varandra med 

arbetsuppgifterna. Ett förslag som han har när det gäller att utveckla belöningssystemet 

är att varje serviceområde blir budgeterade lika stora belopp för belöningar baserat på 

antalet anställda. Beloppet skulle sedan kunna delas ut av platschefen till hela gruppen, 

antingen direkt på lönen eller genom att anordna gemensamma aktiviteter för gruppen. 

Gruppbelöningar och mer mjuka ersättningar som gemensamma aktiviteter tror Ronny 

Persson är det bästa sättet att motivera de anställda på.  

 

För närvarande har de behov av att anställa ytterligare en eller två tekniker och för 

tillfället ligger två jobbannonser ute. Han förklarar att han är noggrann när det gäller att 

nyanställa tekniker eftersom det är viktigt att hitta personer som passar in i gruppen, 

som passar för yrket och klarar av att arbeta självständigt. Han tror att anledningen till 

teknikerbristen handlar om att det inte är ett så högavlönat jobb samt att branschen är 

väldigt turbulent med korta avtal. Han menar att man som chef därför får försöka jobba 

med andra motivationsfaktorer än pengar för att attrahera medarbetarna. Själv tror han 

att det på serviceområdet i Växjö inte är någon brist på motivation. Han tror att den 

höga motivationen på serviceområdet i Växjö kommer ifrån att man har en bra 

teamkänsla, man vill hjälpa varandra och ställer upp för gruppen. Han menar också att 

viljan av att göra ett bra jobb och yrkesstoltheten motiverar de anställda (Ronny 

Persson, 2016-04-06).  
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4.3 Teknikernas åsikter kring motivation och belöningssystemet 

 

Tekniker 1 

Tekniker 1 (2016-05-03) beskriver arbetet som ett självständigt jobb som innebär frihet 

under ansvar när det kommer till att utföra arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna sker ute 

på fältet ute hos kunderna vilket gör arbetet miljöombytligt. Tekniker 1 (2016-05-03) 

förklarar: ”Det är ett fritt arbete, med miljöombyte och det gör jobbet roligt, och det är 

kul att träffa kunder”. Även om arbetet till största del utförs självständigt menar han att 

det är en väldigt bra gemenskap mellan kollegorna: ”Man kan alltid ta hjälp av 

kollegorna om man har något problem, de ställer alltid upp”. Problemlösning är en del 

av arbetet då de oftast arbetar självständig och därmed handlar det om att själv lösa sina 

arbetsuppgifter. Tekniker 1 (2016-05-03)  menar att själva problemlösningen också 

bidrar till att göra jobbet roligt samt att få lära sig nya saker. 

När det kommer till kompensation av arbetet beskrivs lön som huvudkompensationen 

som motiverar mest. Andra kompensationer beskrivs som gemensamma saker som 

kollegorna gör tillsammans. Tekniker 1 (2016-05-03)  förklarar att de brukar gå ut och 

äta emellanåt och de har haft en grillkväll ganska nyligen. Han uttrycker åter igen att 

gemenskapen mellan kollegorna är väldigt bra och att det är roligt att ordna saker 

tillsammans. Genom att man trivs så bra på arbetet och med kollegorna så resulterar det 

i att man vill göra ett bra jobb och prestera bra, menar Tekniker 1. Han förklarar även 

att om trivseln på arbetet inte hade varit så bra hade prestationen kanske inte heller varit 

lika bra. Han menar därmed att det är framförallt den goda trivseln som skapar 

motivation till att utföra arbetet så bra som möjligt. När det kommer till övertid 

förklarar Tekniker 1 (2016-05-03): ”Man ställer nästan alltid upp, kan nästan inte 

minnas att jag har tackat nej”. Det är framförallt övertidsersättningen som beskrivs som 

motivationen till att jobba över eftersom det är bra betalt och känslan att av man vill 

ställa upp när det är mycket att göra. Han förklarar att chefen brukar visa uppskattning 

genom att antingen skicka ut mail till alla när det har varit mycket övertidsarbete eller 

säga det personligen. Feedback och uppskattning vid bra prestationer beskrivs som 

motiverande.  

 

Det nuvarande belöningssystemet med fast lön och sociala belöningar i form av att göra 

gemensamma saker förklaras som tillräckligt motiverande: ”Jag är nöjd så som vi har 

det. Lite mer aktiviteter i så fall som att ut och äta och sådana saker, det är kul”. 
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Tekniker 1 (2016-05-03) syftar till att belöningssystemet inte behöver utvecklas och är 

inte intresserad av att ha någon form av lön med prestationsbaserade inslag eller någon 

form av team-tävlingar, utan menar att det inte skulle vara bra för gemenskapen mellan 

kollegorna och att det skulle leda till en tävlan mellan kollegorna.  

 

Tekniker 2 

Tekniker 2 (2016-05-04) beskriver sitt arbete som omväxlande då jobbet består en del 

bilkörande och syftar till att det är en av de bästa fördelarna eftersom det ger mycket 

miljöombyte och möte med nya människor. Även om arbetet utförs individuellt till stor 

del så förklarar Tekniker 2 (2016-05-04): ”Man har inte så mycket kontakt med 

kollegorna men det är ändå bra gemenskap mellan oss. Man kan alltid ringa sina 

kollegor och fråga om hjälp”. Han förklarar även att de positiva sakerna med jobbet 

framförallt är det självständiga arbetet som innebär frihet under ansvar.   

 

Tekniker 2 (2016-05-04) förklarar att det är den fasta lönen och gemensamma saker 

som man gör tillsammans med gruppen som kompenserar arbetet som utförs. Egna 

initiativ hos gruppen brukar finnas vilket gör att gemensamma aktiviteter ordnas 

emellanåt: ”Vi brukar ta egna initiativ till att hitta på lite roliga grejer. Saker man gör 

tillsammans knyter ihop gruppen, men visst, det skulle behövas lite mer men det är tiden 

som inte räcker till när man har familj”. De gemensamma aktiviteterna beskrivs som 

den belöning som motiverar mest och förklarar även att serviceområdet får en summa 

med pengar för att göra gemensamma saker. Motivation till att utföra ett så bra arbete 

som möjligt beskrivs som en följd av trivseln på arbetsplatsen. Tekniker 2 (2016-05-04) 

förklarar att så länge trivseln finns så finns även viljan att prestera bra och känslan av att 

vilja ge något tillbaka, men att en team-utbildning eller någon annan form av gemensam 

aktivitet är önskvärt. När det gäller övertidsarbete förklarar han att övertidsersättningen 

är bra och tror även att kollegorna är nöjda med den: ”Vill och kan man jobba över så 

kan man tjäna mer eftersom övertidsersättningen är bra”. Tekniker 2 (2016-05-04) ser 

inte negativt på övertidsarbete och tror inte heller att kollegorna gör det. Dock menar 

han att det personligen inte blir så mycket övertidsarbete för egen del eftersom 

familjelivet prioriteras.  

 

När det gäller den fasta lönen beskrivs grundlönen som för låg och om det är något som 

kan utvecklas så är det den fasta lönen. Lön med prestationsbaserade inslag är inte av 
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intresse: ”Alla har olika förutsättningar från början, t.ex. olika längd på resorna till 

jobben, olika geografiska områden där vissa är mer fördelaktiga och vissa är mindre 

fördelaktiga. Folk kommer vilja ha varandras områden. Det skulle skapa osämja i 

gruppen”. Någon form av team-tävlingar med t.ex. andra närliggande serviceområden 

beskrivs inte heller som något motiverande: ”Jag är inte intresserad av team-tävlingar, 

man ska sköta sitt jobb, det behöver inte krånglas till”. Förslag på att utveckla 

belöningssystemet syftar till någon form av årlig bonus som hela teamet i Växjö får som 

en gemensam summa om prestationerna har varit bra. Tekniker 2 (2016-05-04) förklarar 

att om en årlig bonus ska vara individuell eller gruppbaserad beror på hur stor den årliga 

bonusen i sådant fall skulle vara. Vidare menar han att om det rör sig om en större 

summa vill troligt vis de flesta att det delas upp individuellt. Även återkoppling om vad 

ett uppdrag genererar beskrivs som ett önskemål då tekniker 2 (2016-05-04) förklarar att 

man inte ser det i dagsläget. Generellt förklarar han att uppskattning och återkoppling 

från chefen är viktigt, men menar för sin egen del att det framförallt är känslan av att 

veta att man själv har gjort ett bra jobb som är tillfredställande: ”Jag kräver inte 

feedback så mycket men jag vet andra som vill ha det mer och då är det viktigt att de får 

det”.  

 

Tekniker 3 

De bästa fördelarna med jobbet beskriver Tekniker 3 (2016-05-04) som det 

självständiga arbetet och möjligheten att till viss mån lägga upp dagens arbete själv. 

Eftersom arbetet innebär en del bilkörande beskrivs också miljöombytet som positivt 

och att ingen dag är den andra lik. Likaså mötet med kunder beskrivs också som roligt 

med jobbet.  

 

Den fasta lönen och gemensamma aktiviteter beskrivs som de huvudsakliga 

kompensationerna för arbetet. Tekniker 3 (2016-05-04) förklarar att gemenskapen 

mellan kollegorna är väldigt bra och att ett flertal även umgås privat. Genom egna 

initiativ hos medarbetarna ordnar de emellanåt gemensamma aktiviteter. Lönen och 

även känslan av att ha gjort ett bra jobb förklaras som motivationen till att utföra ett bra 

arbete. När det gäller övertidsarbete förklarar Tekniker 3 (2016-05-04)  att det i viss 

mån är positivt med övertidsarbete till följd av övertidsersättningen. Emellanåt har han 

upplevt det som mycket övertidsarbete: ”Ibland har vi haft mycket att göra och att det 

har pågått i ett halvår, då kan det bli lite mycket. Annars har jag ingenting att jobba 
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övertid. Tror många ser det som positivt så kan man styra sina löner”. Han förklarar att 

grundlönen är för låg och att övertidsarbete därför ses som ett sätt för höja lönen lite 

extra och att många av kollegorna känner samma sak. En högre fast lön förklaras som 

betydande för motivationen. Det finns inget intresse av lön med prestationsbaserade: 

”Det hade inte fungerat. Folk hade börjat ta de enkla jobben och hade inte åkt och 

hjälpt kollegor som har det värre”. Tekniker 3 (2016-05-04) förklarar att det inte heller 

skulle vara av intresse att ha någon form av team-tävling, men menar att en bonus till 

hela gruppen hade varit möjligt att tillämpa om hela serviceområdet presterar bra. Om 

bonusen i sådant fall skulle vara individuell eller gruppbaserad förklarar han att det 

beror på summan, ju högre summa desto troligare att de flesta vill att den fördelas 

individuellt. När det gäller uppskattning och återkoppling förklarar Tekniker 3 (2016-

05-04) att det är viktigt, och tycker att det ges bra uppskattning vid utfört arbete och 

återkoppling via mail eller personligt. Han uttrycker dessutom att det är lätt att gå till 

chefen om man har något man vill ta upp. 

 

Tekniker 4 

Tekniker 4 (2016-05-05) förklarar att det bästa med jobbet är friheten under ansvar, att 

själv till viss mån kunna planera och lägga upp sin dag. Även det dagliga miljöombytet 

som jobbet innebär, träffa nya människor och att jobbet är varierande där en dag inte är 

den andra lik förklarar han som roligt med jobbet. Jobbet innebär mycket 

problemlösning då arbetet till stor del utförs själv på fältet, vilket beskrivs som en rolig 

utmaning med jobbet vilket dessutom innebär man ständigt lär sig nya saker.  

 

Av den fasta lönen och de gemensamma aktiviteterna som beskrivs som 

kompensationen för arbetet förklarar Tekniker 4 (2016-05-05) att det framförallt är 

lönen som är den belöning som motiverar mest. Han anser dock att grundlönen är för 

låg och att en högre lön skulle öka motivationen. Gemensamma aktiviteter ses som en 

möjlighet till att träffa sina kollegor eftersom jobbet är självständigt. Tekniker 4 (2016-

05-05) förklarar att det är de små sakerna man gör tillsammans med kollegorna som 

betyder mycket: ”Det är inte så att jag frågar efter att göra stora grejer tillsammans 

med kollegorna, men om man har t.ex. möte kan man bjuda på lite fika när man väl 

träffas. Sådana småsaker gör mycket. Det är rätt trevligt när man kommer in och träffar 

alla eftersom man inte gör det så ofta”. Han förklarar att en sådan sak gör att man 

känner uppskattning för jobbet som utförs. Han förklarar också att de har gjort 
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gemensamma aktiviteter som grillning och spelat fotbollsgolf som företaget har ordnat. 

När det gäller gemenskapen beskrivs den som väldigt bra och att kollegorna alltid ställer 

upp om man stöter på något problem med någon arbetsuppgift. Likaså förklarar 

Tekniker 4 (2016-05-05) att det är lätt att gå till chefen om man har några funderingar 

eller något problem och upplever även att det ges feedback och uppskattning för bra 

prestationer, men menar för egen del att det inte är så viktigt med feedback. Han menar 

att man vet själv om man har gjort ett bra jobb eftersom det ger nöjda kunder, och att 

det framförallt är glada och tillfredställda kunder som betyder mycket.  

 

När det gäller motivation till att utföra sitt arbete så bra som möjligt beskrivs nöjda 

kunder framförallt som drivkraften till att vilja prestera bra. Tekniker 4 (2016-05-05) 

förklarar även att det är känslan av att man har ett ansvar för sina arbetsuppgifter som 

också är en anledning till att utföra arbetet väl. Han menar också att trivseln på arbetet 

är bra vilket också spelar in när det handlar om att göra ett bra arbete. När det gäller 

övertidsarbete förklarar han att det emellanåt är mycket övertidsarbete, vilket ibland kan 

upplevas som nästan för mycket. Ett kraftigt åskoväder kan leda till många veckor med 

mycket övertidsarbete och att det då kan kännas väldigt tungt och nästintill hopplöst på 

grund av alla felanmälningar som kommer in. Han menar att de i dessa lägen skulle 

behöva vara fler anställda, men att de även i lugnare perioder som för tillfället utan 

problem skulle kunna anställa ytterligare en eller två tekniker. Annars förklarar 

Tekniker 4 (2016-05-05) att han är positivt inställd till övertidsarbete eftersom det är bra 

betalt och menar att man känner att man vill ställa upp när det behövs. Traktamente 

beskriver han som bra betalt men att åka iväg under en viss period och jobba på annan 

ort är inget han är särskilt intresserad av. Han menar att det oftast brukar vara samma 

personer som ställer upp och åker iväg. Det kan bli aktuellt att skicka iväg några 

tekniker på annan ort om det har inträffat någon kraftig storm någonstans, vilket 

Tekniker 4 menar inte händer mer än några gånger per år. När det gäller 

belöningssystemet är han är nöjd med så som det ser ut idag och är inte intresserad av 

lön med prestationsbaserat inslag eller tävlingar med andra serviceområden. Han menar 

att det skulle resultera i att kvalitén skulle sjunka på arbetet, alltså att mycket slarv 

skulle förekomma, eftersom det då skulle handla om vad man presterar, vilket mäts på 

antalet jobb som man skriver av. Han menar att det även skulle resultera i osämja i 

gruppen och minska den goda gemenskapen. Om någon form av bonus skulle införas 

förklarar Tekniker 4 (2016-05-05) att en team-baserad bonus för hela gruppen skulle 
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kunna vara möjlig, om de har presterat bra. Om den bonusen i sådant fall skulle delas 

upp individuellt eller tilldelas hela gruppen menar han beror på bonusens storlek. Om 

den skulle fördelas individuellt skulle det behöva handla om en större summa, annars 

menar Tekniker 4 att det är bättre att gruppen tillsammans bestämmer vad pengarna ska 

gå till.   

 

Tekniker 5 

Tekniker 5 (2016-05-03) anger som flera andra tekniker att det som är mest positivt 

med att arbeta på Ericsson Local Services i Växjö är att arbetet är väldigt självständigt. 

Den anställde säger att friheten och möjligheten till att själv få lägga upp och styra över 

sina dagar är det som är mest värt. Han förklarar att det är en stor anledning till varför 

jobbet är motiverande och kommer förmodligen leda till att han kommer arbeta länge 

inom företaget och branschen. Den anställde har redan arbetat inom branschen i över 10 

år och har varit anställd på Ericsson Local Services sedan företaget startade 2010. 

Övriga faktorer som motiverar är lönen men också att det är ett väldigt socialt arbete. 

Tekniker 5 (2016-05-03) berättar att det är roligt att arbeta i gänget: “Vi är många killar 

i samma ålder som även umgås mycket utanför jobbet”.  

 

När vi diskuterar löneaspekter och belöningssystem berättar Tekniker 5 (2016-05-03) att 

han anser att den fasta grundlönen är acceptabel men inte den största anledningen till att 

arbeta i branschen. Han pratar istället om andra förmåner de har som tekniker. Ett 

exempel han tar upp är hur de kan få ganska bra ersättning för att flytta på sin semester 

några veckor istället för att vara lediga under industrisemestern, då det är mycket att 

göra för företaget. Han berättar även om hur han uppskattar hur man kan få erbjudande 

om att åka iväg några dagar för att arbeta på annan ort och anser då att kompensationen 

för det, så kallat traktamente, som består av fast lön, övertidsersättning samt betalt 

boende är tillräckligt motiverande för att vilja göra det. Att man dessutom ofta åker två 

och två brukar vara ganska trevligt och bra för den sociala biten. Det är även positivt att 

man aldrig blir tvingad att åka utan kan välja lite själv när det passar och man har lust 

(Tekniker 5, 2016-05-03).  

 

Vidare kommer vi in på övertidsarbete och Tekniker 5 (2016-05-03) anger att det ofta 

blir att han jobbar övertid, men han förklarar att ersättningen för det fungerar bra. Även 

i de fall man blir inringd och får hoppa in kvällar, nätter och helger känns 
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förutsättningarna godtagbara enligt honom. Han anser att lönesystemet fungerar bra 

även vid de här situationerna och han tycker att det känns skönt att man har sin rätt till 

dygnsvila och därmed möjlighet att ta igen sig. Han menar att det finns mycket positiva 

aspekter med ersättning och belöningar inom företaget, men han har dock ett önskemål 

om ett belöningssystem med ytterligare monetära belöningar utöver lönen.  Han 

förklarar att någon form av bonussystem skulle kunna vara ett alternativ eller att 

tillämpa någon form av individuell lönestege. Tekniker 5 (2016-05-03) berättar hur man 

har olika kompetenser inom företaget. Det kan till exempel vara att någon har 

kompetens inom mastarbete. Vissa sitter på fler kompetenser än andra och ett alternativ 

enligt honom skulle därmed kunna vara att basera en lönestege på kompetenser. Ökad 

kompetens skulle då leda till ökad lön vilket skulle vara ett väldigt rättvist alternativ. 

 

Tekniker 6 

Tekniker 6 har väldigt varierande arbetsuppgifter inom företaget. Han arbetar med allt 

mellan kabelteknik till fibersvetsning och även lagerbeställningar. Arbetsuppgifterna 

han utför variera väldigt mycket från månad till månad och är väldigt årstidsberoende. 

Även han har en lång karriär inom branschen och har varit på företaget så länge 

Ericsson Local Services har funnits i Växjö. Som tidigare tekniker anger även Tekniker 

6 att fördelarna med arbetet är självständigheten, att lägga upp sina dagar själv vilket 

ger en stor frihet. Även kombinationen mellan att använda huvud och kropp i arbetet är 

motiverande och att det finns en problemlösningsaspekt, det är sällan två uppdrag ser 

likadana ut. Precis som tidigare tekniker anger även tekniker 6 att gemenskapen på 

arbetsplatsen är väldigt bra. Det är motiverande att göra ett bra arbete för man vill att 

gruppen ska framstå bra. Det är ofta man får ta hjälp av och hjälpa varandra och då vill 

man göra så bra ifrån sig som möjligt. När vi diskuterar vidare om vad det är som 

motiverar till ett bra arbete säger Tekniker 6 (2016-05-03): “Yrkesstoltheten är en viktig 

faktor, man vill ju göra ett bra arbete”.   

 

Vidare diskuterar vi belöningssystem och ersättning. Tekniker 6 (2016-05-03) berättar 

att de tillämpar individbaserad lön vilket blir lite godtyckligt och att frågan om lönen 

även har tagits upp på facklig nivå. Han tror att det hade varit mer positivt och 

motiverande med en konkret lönestege baserat på kompetenser med en grundlön i 

bottnen. Att företaget skulle använda sig av en lön med prestationsbaserat inslag tror 

han inte på. Han menar att det skulle leda till dålig lagkänsla och även ge negativa 
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konsekvenser för företaget som helhet. Vi diskuterar även alternativ som teamtävlingar, 

vilket har funnits på företaget tidigare men det är inte något som Tekniker 6 finner 

motiverande. Att utveckla en mer konkret lönestege och även arbeta med mjuka 

belöningar skulle vara optimalt enligt Tekniker 6. Han berättar att alla är så utspridda 

under veckorna och det är därför sällan man träffas. Man kan springa på varandra i 

fikarummet på morgonen men det är inte ofta. Han ser därför ett belöningssystem som 

inkluderar grillkvällar och liknande som positivt och menar att det är roligt. Dock är det 

svårt att hitta saker som alla vill göra. Tekniker 6 fortsätter att prata om mjuka värden. 

När det kommer till övertidsarbete menar han att det inte är själva ersättningen i sig som 

först och främst motiverar. Det handlar snarare om uppskattningen för övertidsarbete 

som är kul att få, att få en klapp på axeln för att man hjälper kollegorna. För närvarande 

arbetar han inte särskilt mycket övertid men uttrycker att om ersättningen för 

övertidsarbete var högre så skulle han jobba över vid fler tillfällen. När det gäller att åka 

iväg för att jobba på annan ort så gör han inte det så mycket längre. Han anser att 

traktamentet inte är tillräckligt bra och med en familj hemma så väljer han att prioritera 

dem.   

 

I slutet av intervjun pratar vi vidare om förslaget om lönestege. Han berättar att det är 

väldigt positivt att man kan få komma iväg på utbildning, men när man sedan kommer 

hem måste man även få möjligheten till att arbeta och träna på det nya som man har lärt 

sig. Han upplever själv att han har fått möjlighet till att utvecklas inom arbetet vilket är 

positivt, men tror samtidigt att det finns tekniker som vill vidare och lära sig saker men 

som för tillfället står stilla. Slutligen nämner han också att arbetet är motiverande men 

en sak som tär på motivationen är att han anser att serviceområdet i Växjö är 

underbemannade. Han tror det är många som känner att det blir för mycket övertid och 

skulle gärna se att ytterligare en eller två tekniker anställdes. Han tror att det skulle vara 

bättre för samtliga och mer hållbart i längden (Tekniker 6, 2016-05-03).  

 

Tekniker 7 

Tekniker 7 (2016-05-04) berättar att han har arbetat relativt länge inom branschen men i 

olika företag. De främsta fördelarna med jobbet anser han vara friheten, 

självständigheten och att styra sina egna dagar och det är de faktorerna som motiverar 

honom till att stanna inom branschen. När vi diskuterar kompensation anger han en fast 

lön samt att han arbetar mycket med beredskap och får ersättning för det. Dock anser 
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han att ersättningen som gäller vid beredskap är alldeles för låg och inte motiverande 

alls. Han tycker det är svårt att arbeta under beredskap för beläggningen är så pass 

ojämn och det går inte att planera alls. Han menar att med tanke på den tiden de lägger 

ner bör ersättningen därför vara högre. Dock anser han att traktamentet vid arbete 

utanför Växjös serviceområde är tillräckligt bra och han har vid flera tillfällen tackat ja 

till att jobba hemifrån några dagar. När det gäller motivation och vad som motiverar 

honom till att göra ett bra jobb säger han precis som många andra på arbetsplatsen att 

det handlar mycket om yrkesstolthet och en egen vetskap om att man har gjort ett bra 

jobb. Tekniker 7 säger att: “På senare tid har det blivit väldigt bra med beröm och det 

är alltid kul att få en klapp på axeln” (Tekniker 7, 2016-05-04).  

 

Tekniker 7 berättar att han tidigare har varit anställd på det konkurrerande företaget 

Eltel där de arbetade med ett system där man bedömdes på sluttider per arbete. Om man 

klarade ett visst antal uppsatta sluttider inom teamet resulterade det i en gruppbelöning i 

monetär form. Han ansåg att det var motiverande ibland men att det också hade en 

tendens att tära på gruppen eftersom de vara så beroende av varandras prestationer. 

Tekniker 7 förklarar: “Alla kan ha dåliga dagar och hade man det då fick man väldigt 

dåligt samvete för gruppen” (Tekniker 7, 2016-05-04). Han är istället mer positivt 

inställd till att företaget skulle arbeta med icke-monetära belöningar i form av 

gemensamma aktiviteter, men han inser också svårigheten med att få det att fungera för 

att alla ska bli nöjda. När det gäller individuella prestationsbaserade belöningar tycker 

han inte att det är någon bra idé. Dock har han uppskattat tidigare team-tävlingar, så 

länge det inte blir för stor press utan mer en rolig grej av det menar han och säger att: 

“Man kör på lite extra för gruppen, men det är inget jag skulle vilja ha hela tiden” 

(Tekniker 7, 2016-05-04).  

 

Slutligen kommer vi in på vad som skulle vara det optimala när det gäller 

belöningssystemet, vilket är en svår fråga att svara på menar han. Han förklarar att det 

är svårt att hitta ett passande belöningssystem för den här typen av arbete. Teknikerna är 

så pass beroende av varandra och att hjälpa varandra. Han förklarar att ett monetärt 

belöningssystem utöver lönen måste vara gruppbaserat i sådant fall. Dock anser 

Tekniker 7 att man i första hand bör ser över grundlönen. Han pratar, precis som 

tidigare tekniker, mycket om kompetenser och att ökad kompetens och ökad behörighet 

bör ge ökad lön eftersom personen då ger ett större värde till företaget. Han menar att 
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ansvaret utvidgas till följd av att man får högre kompetenser och det bör också synas på 

lönen (Tekniker 7, 2016-05-04). 

 

Tekniker 8 

Även tekniker 8 har arbetat på företaget sedan starten 2010 och har varit aktiv en längre 

tid i branschen. Han är främst anställd som spridningsnätstekniker och hamnade i 

branschen genom ett bemanningsföretag. Han hade inga tidigare erfarenheter eller 

kunskaper inom branschen utan fick en kortare utbildning av den dåvarande 

arbetsgivaren för att ganska snabbt kastas ut i skarpt läge. Precis som många andra 

tekniker värderar han friheten högt och självständigheten som arbetet ger, men påtalar 

även hur pass viktiga kollegorna är för att han ska trivas. Han förklarar även att det är 

skönt med mycket miljöombyte under veckorna samt att det är roligt att kunderna 

varierar lite (Tekniker 8, 2016-05-04).  

 

Precis som det andra teknikerna kompenseras Tekniker 8 med fast grundlön och 

övertidsersättning vid de tillfällen han arbetar övertid. Han har även åkt iväg vid flera 

tillfällen och jobbat på traktamente och anser att det ger tillräckligt med ersättning. Han 

tillägger dock att det inte är något han gör särskilt ofta och om andra vill åka istället så 

blir det ofta så av rena intresseskäl. När vi pratar motivation är det främst lönen som får 

han att komma iväg på morgonen men tycker också att det är ett härligt gäng med 

kollegor. Han berättar att det för närvarande är mycket att göra men att man alltid 

försöker ställa upp för varandra, vilket han uppskattar (Tekniker 8, 2016-05-04).  

 

När det gäller belöningssystem berättar han att han skulle uppskatta att ha något 

ytterligare monetärt belöningssystem utöver lönen, eller teamtävlingar som de tidigare 

har haft. Han berättar att teamtävlingen anordnades av Skanova som det arbetar åt. Han 

menar att man gjorde det där lilla extra till följd av tävlingen. Tekniker 8 berättar att han 

blir motiverad av att tävla och tycker det är roligt, men förstår också att det kanske 

skulle vara tärande på teamet om man konstant hade tävlingar eller individuella 

prestationsbaserade löner: ”Killarna skulle förmodligen inte ställa upp lika mycket för 

varandra då, man skulle nog fokusera mer på sina egna siffror” (Tekniker 8, 2016-05-

04).  
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Tekniker 8 anser också att det är svårt att komma på vad som skulle bara det optimala 

belöningssystemet för arbetsplatsen, men han tror på teamtävlingar eller liknande 

metoder. Han menar att det framförallt handlar om att man i sådant fall arbetar i team 

och tillsammans strävar efter att nå målen. När det gäller ett gruppbaserat 

belöningssystem så tror Tekniker 8 att man kan skulle kunna mäta prestationer genom 

antal arbeten som Växjös serviceområde har utfört och jämföra resultatet med andra 

serviceområden, för att därefter dela ut en gruppbaserad bonus till det serviceområde 

som har presterat högst. Han ser helst en monetär bonus i sådant fall, men anser även att 

det skulle uppskattas om pengarna gick till att företaget bjuder till och ordnar aktiviteter 

som man hittar på tillsammans. Han uppskattar de sammanhang när företaget ordnar 

gemensamma aktiviteter eftersom de arbetar till största del självständigt och inte träffas 

så ofta. Tekniker 8 förklarar att det därför är roligt när hela gruppen kan ses och göra 

något, samtidigt som det är svårt att hitta något som alla vill göra. Han anser att så länge 

ingen känner sig lurad på ersättning eller liknande så skulle belöningar i form av 

gemensamma aktiviteter vara ett alternativ, för att återgälda en bra insats av gruppen 

(Tekniker 8, 2016-05-04).  
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4.4 Empirisk sammanfattning 

 

Tabell 1 syftar till att visa de kategorier som deltagarna huvudsakligen tog upp under 

intervjuerna som motiverar dem. Tabellen syftar även till att ge en lättöverskådlig 

överblick av intervjuernas sammanfattningar. Tabellen har rangordnats och de 

kategorier som var mest förekommande har placerats högst upp och därefter i fallande 

ordning. Den sista raden visar hur många av teknikerna som ansåg att individuell 

prestationsbaserad lön var motiverande. Som kategorin visar ansåg ingen av de 

intervjuade teknikerna detta som motiverande. Tabell 2 syftar till att ge en 

sammanfattande bild av företagets befintliga belöningssystem. Tabellen är indelad i 

kategorier som sammanfattar de olika delarna i belöningssystemet. Tabellerna kommer 

därefter att analyseras i nästa kapitel.  

 

Tabell 1 – Teknikernas åsikter om vad som är motiverande 
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Tabell 2 – Belöningssystemets utformning 

 

 

 

  

 

Monetära belöningar 
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Traktamente 

  

 

Sociala belöningar 
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5.0 Analys 
Kapitlet inleder med att diskutera företagets belöningssystem och hur systemet belönar 

arbetstagarna, genom de teorier som kapitlet har presenterat om belöningssystem. 

Därefter diskuteras vad som motiverar teknikerna och vad som minskar deras 

motivation med utgångspunkt från empirin, för att jämföra med motivationsteorierna 

från teorikapitlet. Slutligen diskuteras hur belöningssystemet motiverar arbetstagarna. 

 

 

5.1 Belöningssystemets utformning 
 

Belöningssystemet på Ericsson Local Services i Växjö består av tre komponenter: 

monetära belöningar, sociala belöningar och inre belöningar. Kapitlet kommer utveckla 

dessa tre komponenter i nedanstående avsnitt.  

 

5.1.1 Monetära belöningar  

Monetära belöningar är en av de tre kategorierna som företagets belöningssystem delas 

in i. Monetära belöningar utgörs av lön som antingen kan vara fast eller rörlig 

(Arvidsson, 2005). Serviceområdet i Växjö använder sig av tre olika typer av monetära 

belöningar i belöningssystemet. Dels har de fast lön, där teknikerna har individuella 

löneavtal, dels övertidsersättning vid övertidsarbete samt traktamente vid arbete på 

annan ort. Organisationer strävar normalt efter att arbeta med monetära belöningar för 

att nå önskvärt resultat (Arvidsson 2005). Serviceområdet i Växjö har utöver de ovan 

nämnda belöningarna inga ytterligare monetära ersättningar. Företaget lägger istället 

stor vikt vid att sätta förutsättningar för att skapa inre belöningar hos de anställda, vilket 

kommer beröras längre fram i kapitlet.  

 

Fast lön och övertidsersättning 

Fast lön är som sagt en form av monetär belöning för ersättning av utförda 

arbetsuppgifter. Den fasta lönen kan bero på arbetsuppgifternas svårighetsgrad och 

skickligheten som krävs för att utföra arbetet (Arvidsson, 2005). För Ericsson Local 

Services i Växjö baseras den fasta lönen på individuell timlön och vid arbete utöver den 

normala arbetstiden erhålls övertidsersättning. Som det har nämnts tidigare anger 

samtliga tekniker att grundlönen är för låg och det nämns även att lönefrågan har varit 

uppe på facklig nivå, vilket visar att lönen ligger under fackets rekommendation. Ronny 
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Persson är medveten om att den fasta lönen inte är särskilt hög och Arvidsson (2005) 

förklarar att den fasta lönen kan bero på vad som sker i verksamheten. Beslut inom 

företaget tas ofta på central nivå och Ronny Persson förklarar även att han inte kan 

erbjuda en hög lön till nya medarbetare. Han försöker därför attrahera ny personal och 

motivera befintlig personal med andra medel. När det kommer till den fasta lönen ligger 

arbetsgivaren och arbetstagarna i linje med varandra då båda parter anser att lönen är 

låg.  

 

Traktamente 

Den andra monetära belöningen i företagets belöningssystem är traktamente, som 

innebär att när man som arbetstagare reser i tjänsten har rätt till ersättning för ökade 

levnadskostnader (Skatteverket, 2016). När en tekniker arbetar på annan ort under en 

period erhålls övertidsersättning samt att företaget står för de ökade levnadskostnaderna. 

Den totala monetära ersättningen beskrivs enligt Armstrong (2002) som samtliga 

monetära ersättningar som den anställde erhåller. Det medför att traktamente anses vara 

en del av en totala monetära ersättningen. Eftersom traktamente är ett tillägg utöver 

lönen och endast erhålls när en tekniker arbetar på annan ort anses ersättningen utgöra 

en del av den rörliga lönen (Armstrong, 2002). Enligt Ronny Persson är det inga 

svårigheter att få personal till att arbeta på annan ort. Av de tekniker som vi har 

intervjuat som brukar arbeta på annan ort är deras åsikter att traktamentet ger tillräcklig 

ersättning, för att det ska vara motiverande att åka iväg och arbeta på annan ort. Dock är 

det inte själva ersättningen i sig som är den största drivkraften till att arbeta på annan 

ort. Teknikerna berättar istället att det är den sociala biten som är av stor betydelse. Ofta 

åker de två och två och de berättar även att det är skönt att komma iväg lite. De tekniker 

som vi har intervjuat som inte väljer att åka iväg har främst privata anledningar att 

förhålla sig till, så som familj eller liknande. Att Ronny Persson aldrig har problem med 

att få tekniker att ställa upp för att arbeta på annan ort ser vi som ett tecken på att 

ersättningen med traktamente fungerar bra. 

 

5.1.2 Sociala belöningar  

Serviceområdet i Växjö väljer att arbeta mycket med mjuka värden enligt Ronny 

Persson. Stämningen på arbetsplatsen mellan arbetstagare och arbetsgivare uppfattas 

som god vilket betonas i samtliga genomförda intervjuer. Ronny Persson förklarar att 

det är viktigt för arbetet att teknikerna hjälper varandra med vissa arbetsuppgifter, vilket 
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i nuläget fungerar bra och teamkänslan beskrivs som hög. Eftersom teknikerna arbetar 

ute på fältet träffas de förhållandevis sällan, förutom vid de tillfällen när det hjälper 

varandra med någon arbetsuppgift. De uppger att de träffas i fikarummet emellanåt men 

att det inte sker alltför ofta. Företaget försöker därför genomföra gemensamma sociala 

aktiviteter för de anställda för att öka tillfällena då de anställda kan träffas och för att 

stärka gemenskapen. Aktiviteterna sker inte inom planerade tidsintervall utan anordnas 

snarare när det finns tillfälle. Aktiviteterna kan vara allt från grillkvällar till 

hockeymatcher. Dessa aktiviteter ses som en form av belöningar, som inom 

ekonomistyrningen benämns som sociala belöningar (Svensson & Wilhelmson, 1988). 

Enligt intervjuerna som har genomförts på företaget uppfattas den här typen av 

belöningar vara högt uppskattade hos personalen på serviceområdet i Växjö. Dessutom 

är det främst genom sociala belöningar som man vill motivera och belöna sina anställda 

eftersom stort fokus ligger på att gruppen går före individen. Att upprätthålla harmonin i 

gruppen blir därmed av stor betydelse.  

 

5.1.3 Inre belöningar  

Precis som sociala belöningar är inre belöningar en form av belöningar som baseras på 

mjuka värden, vilket är något som serviceområdet i Växjö lägger stor vikt vid. Vid inre 

belöningar får den anställde ingen direkt fysiskt belöning utan det handlar mer om en 

inre känsla hos personen i fråga. Belöningen uppstår hos individen själv genom att 

organisationen skapar förutsättningar för det (Kaplan & Atkinson, 1998). De inre 

belöningarna kan, som vid serviceområdet i Växjö, framstå genom en yrkesstolthet och 

vilja att ställa upp för sina kollegor. Det har tydligt framgått under intervjuerna att 

teknikerna vill göra ett bra jobb ute på fältet, de är villiga att ställa upp för varandra 

samt att flera av dem talar om att de känner stolthet över det de gör. Något som 

dessutom är centralt för att arbetstagarna ska uppleva inre belöningar är att 

arbetsgivaren visar uppskattning (Svensson & Wilhelmson, 1988). Utifrån intervjuerna 

med teknikerna bedöms det inte vara någon brist på visad uppskattning på arbetsplatsen. 

Några tekniker anger även feedback från chefen som betydelsefullt för motivationen. 

Övriga faktorer som anses som bidragande till de inre belöningarna är möjligheten till 

frihet under ansvar som ges till de anställda. Till följd av ansvaret ges även möjligheten 

att fatta egna beslut. Det visar att arbetsgivaren har stort förtroende för de anställda och 

väljer att lita på att arbetstagaren tar rätt beslut vilket kan ses som en form av inre 

belöning, enligt Svensson och Wilhelmson (1988). Författarna menar att ökad frihet, 
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ansvar och möjlighet att fatta beslut ses som belöningar av icke-materiell form. 

Författaren förklarar även att den feedback som teknikerna erhåller från chefen, beröm 

och flexibiliteten som finns på arbetsplatsen är former av inre belöningar.  

 

Årliga medarbetarsamtal med de anställda ger möjlighet till att få återkoppling på 

prestationerna. Sammanfattningsvis erbjuder serviceområdet i Växjö en mängd olika 

inre belöningar så som feedback, uppskattning, frihet, självständighet, beslut och 

ansvar. De förutsättningar som platschefen skapar för att ge medarbetarna inre 

belöningar ligger väl i linje med medarbetarnas uppfattningar om vad som är 

motiverande, vilket vi kommer att gå in djupare på i nedanstående avsnitt.  

 

5.2 Vad motiverar teknikerna?  
 

Det empiriska resultatet visar att följande faktorer är väsentliga med avseende på vad 

som motiverar teknikerna: självständigt arbete, variation, monetära ersättningar, 

stimulans, tillhörighet, bekräftelse av chefen och av kunderna, känslan av att göra ett bra 

arbete och yrkesstolthet samt uppskattning. Nedanstående avsnitt diskuterar och 

utvecklar de ovan nämnda faktorerna.  

 

5.2.1 Självständigt arbete och ansvarskänsla 

Samtliga tekniker på Ericsson Local Services i Växjö som vi har intervjuat har angett att 

en av de största fördelarna med arbetet, och en av de viktigaste förklaringarna till 

motivation, är självständigheten som arbetet innebär. Enligt tabell 1 i den empiriska 

sammanfattningen kan man tydligt se att den enda kategorin som samtliga intervjuade 

tekniker har tagit upp som motiverande är självständigt arbete. Med självständigt arbete 

menar Tekniker 5, och även resterande tekniker, möjligheten till att lägga upp och styra 

över sina dagar själv och friheten under ansvar. McGregor (1960) menar att personer 

som tillhör Theory Y är ansvarsfulla och drivs av en inre motivation snarare än yttre 

belöningar och övervakning, vilket resulterar i att de inte behöver kontrolleras eftersom 

de kommer att utföra sina arbetsuppgifter. Till följd av att självständighet är 

betydelsefullt för teknikerna tyder de på stort ansvarstagande från deras sida då de vill 

kunna planera upp sin arbetsdag, vilket därmed kan relateras till McGregor’s (1960) 

Theory Y. Som en följd av självständigheten kommer ansvarskänslan och därmed 

motivationen till att vilja utföra arbetsuppgifterna. Även om arbetet är självständigt så 
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visar företagets mätsystem, Performance management, att teknikerna utför sina 

arbetsuppgifter och även utsträckningen av deras prestationer. 

 

Enligt Herzberg (1968) är ansvar och självständighet en stor faktor till motivation och 

menar att det inte räcker med att ge varierande arbetsuppgifter och bättre löner för att 

skapa motivation. Eftersom teknikernas arbete i stor mån utförs självständigt så visar 

det att man ger stort eget ansvar till sina medarbetare att själva utföra uppgifterna, utan 

att som arbetsgivare ha fullständig övervakning. Det visar i sin tur att man tror på sina 

medarbetares kunskaper och kompetenser, vilket enligt Svensson & Wilhelmson (1988) 

upplevs som motiverande hos de anställda. Herzberg (1968) förklarar att det viktigt att 

ge detta utrymme för att anställda ska kunna växa som personer och stärka sitt inre för 

att skapa motivation. På den diskuterade arbetsplatsen är eget ansvar och självständighet 

oerhört centralt för att företaget ska fungera. Eftersom arbetstagarna uppskattar och tar 

ansvar för sin självständighet leder det till bra resultat för företaget och ger samtidigt en 

ökad inre motivation hos teknikerna.  

 

5.2.2 Variation  

Många av teknikerna uttrycker att det är viktigt för motivationen att arbetet är 

ombytligt. Fem av åtta tekniker tar upp under sin intervju att miljöombytet är en stor del 

av motivationen till arbetet. Två av teknikerna anger dessutom att det är motiverande att 

ha möjligheten att arbeta på annan ort eftersom det ger extra betalat, och är positivt för 

den sociala biten då de åker iväg två och två. Det leder oss till Warr (refererad i Näslund 

och Jern, 2015, 230) som diskuterar miljöombyte och betydelsen av att hitta den bästa 

blandningen för att nå hög stimulans. En kombination av att jobba i trygghet mot att 

jobba i en varierande miljö beskrivs som nödvändigt för att uppnå välbefinnande. 

Ronny Persson (2016-04-06) förklarar att det aldrig är någon tekniker som är tvingad att 

åka iväg för att jobba på annan ort. Till följd av detta kan teknikerna själva välja om de 

vill åka iväg och på så sätt hitta sin egen personliga balans för miljöombyte.  

 

De tekniker som uttrycker miljöombytet som betydelsefullt beskriver det i form av 

mötet med nya människor, se nya platser och att ingen dag är den andra lik, vilket är 

något som verkar vara uppskattat på Ericsson Local Services i Växjö. Dessa svar kan 

relateras till teorin Self-determination (refererad i Ryan och Deci, 2000, 56) som innebär 

att människors naturliga beteende är att vi vill utforska omgivningen och är nyfikna. 
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Detta förklaras vara en del av kunskapsutvecklingen och förknippat med den inre 

motivationen och tillfredställelsen. Det är därför möjligt att teknikernas intresse av se 

och arbeta på nya platser och träffa nya människor, som leder till att dagarna ser väldigt 

olika ut, resulterar i nya erfarenheter och kunskaper hos dem som medför en inre 

tillfredställelse.  

 

5.2.3 Ersättningar 

Pengar har alltid ansetts motivera personal inom organisationer. Enligt Arvidsson 

(2005) strävar organisationer normalt sätt efter att arbeta med monetära belöningar för 

att nå önskvärt resultat. Den monetära ersättningen på Ericsson Local Services i Växjö 

består framförallt av den fasta lönen, övertidsersättning och traktamente.  

 

Pengar kan förklaras som yttre belöningar och kopplas till Ryan och Deci’s (2000) teori 

om yttre motivation som innebär att en handling utförs för att man vet att det genererar 

ett visst utfall. Pengar beskrivs då som drivkraften till att utföra en prestation eftersom 

det är utfallet av en viss handling. Att teknikerna går till arbetet och utför 

arbetsuppgifterna med vetskapen om att de i slutet av månaden kommer erhålla sin lön, 

som ett resultat av utfört arbete, kan därmed förklaras som en drivkraft hos de tekniker 

som anger att lönen är viktig. Fyra av de åtta intervjuade teknikerna menar att pengar i 

sig är en viktig del för motivationen. Med pengar menar Tekniker 1 att han kan genom 

övertidsarbete tjäna extra eftersom det är bra betalt. Tekniker 3 förklarar att extra pengar 

kan erhållas genom övertidsarbete då han ser det som ett sätt att höja lönen som han 

anser är för låg. Med pengar som motivation menar Tekniker 5 de extra pengar som 

man kan erhålla om man skjuter fram semestern eller genom att arbeta på annan ort kan 

erhålla traktamente som är motiverande. Tekniker 8 förklarar att det är pengar i form av 

den fasta lönen och traktamente som är den huvudsakliga motivationen.  

 

Arbetet som tekniker beskrivs inte som ett högavlönat yrke men samtliga av de 

intervjuade personerna beskriver att de trivs bra på arbetsplatsen och med yrket som 

tekniker. Hälften av teknikerna angav lönen som en av de främsta faktorerna till 

motivation. Svaren kan tolkas som att pengar inte enbart är den enda anledningen till 

motivation hos de anställda. Det visar att de yttre belöningarna inte tenderar att 

dominera och att de anställda istället motiveras av inre motivation, som Ryan och Deci 

(2000) beskriver. Författarna beskriver begreppet inre motivation som att man gör något 
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för att man finner det tillfredställande för sig själv. Den inre tillfredställelsen hos 

teknikerna kan kopplas till belöningar som uppkommer till följd av mjuka värden som 

Svensson och Wilhelmson (1988) diskuterar. Samtliga tekniker pratar om 

gemenskapens betydelse emellan kollegorna och att de ställer upp för varandra. Svenson 

och Wilhelmson (1989) tar upp betydelsen av gemenskap och menar att vi ofta 

definierar våra liv genom vårt arbete och att gemenskapen och arbetsplatsen ibland blir 

viktigare än själva kompensationen. 

 

När det gäller traktamente vid arbete på annan ort förklarar Tekniker 4 (2016-05-05) att 

det oftast är samma personer som väljer att åka iväg för att arbeta på annan ort. Två av 

teknikerna anger att det är motiverande att ha möjligheten att arbeta på annan ort 

eftersom det ger extra betalat. De menar även att det är positivt för den sociala biten när 

de åker iväg två och två. Dock beskrivs det som endast en liten del av arbetsuppgifterna 

och att det inte inträffar mer än några gånger per år (Tekniker 4, 2016-05-05).    

 

5.2.4 Stimulans  

Flera tekniker på Ericsson Local Services i Växjö påtalar att det är viktigt för deras 

motivation att arbetsuppgifterna är utmanande och att det finns en 

problemlösningsaspekt. Tekniker 1 menar att själva problemlösningen bidrar till att 

jobbet blir roligare. Tekniker 6 menar att han gillar kombinationen mellan att använda 

både huvud och kropp i arbetet. Teknikernas uttalande om att uppgifter med 

problemlösning är stimulerande kan relateras till Atkinson’s koncept, expectancy - value 

theory. Atkinson’s teori menar att de uppgifter som skapar högst värde hos personen 

som utför dem är uppgifter med utmanande drag (refererad i Wigfield, 1994, 65). 

Teknikerna utför vanligen sina arbetsuppgifter självständigt på fältet och eftersom det 

sällan är två uppdrag som är likadana innebär det att problemlösning blir en del av 

arbetet.  

 

Atkinson’s teori (refererad i Wigfield, 1994, 50) innebär även att förväntningarna kring 

hur väl man kommer att lösa uppgiften och betydelsen av att faktiskt lyckas speglar 

motivationen till att utföra uppgiften. Tekniker 4 berättar att problemlösning är en stor 

del av arbetet vilket gör jobbet mer spännande, vilket kan relateras till teorin om att 

förmågan av att lösa en uppgift skapar motivation (refererad i Wigfield, 1994, 50). Som 

det har diskuterats ovan i analysens avsnitt om självständigt arbete så visar friheten 
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under ansvar att chefen tror på sina medarbetares kompetenser. Det i sin tur stärker 

individens inre, som med andra ord skapar en större tro på sig själv. Detta kan relateras 

till Atkinson’s teori (refererad i Wigfield, 1994, 50) om förväntningarna kring hur väl 

man tror att man kommer lösa uppgiften, som resulterar i att teknikerna upplever 

problemlösning som motiverande. 

 

5.2.5 Tillhörighet 

Flertalet tekniker pratar om att gemenskapen och stämningen på arbetsplatsen är väldigt 

bra. Även platschefen Ronny Persson talar om en speciell laganda inom gruppen och en 

vilja att ställa upp för varandra. Fem av åtta tekniker betonar under intervjuerna att om 

det är något som är motivationshöjande så är det gemenskapen på arbetsplatsen. Flera 

av dem uttrycker också att det överlag är en väldigt god trivsel på arbetsplatsen. 

Tekniker 1 (2016-05-03) säger: ”Man kan alltid ta hjälp av kollegorna om man har 

något problem, de ställer alltid upp”. En arbetsplats med god gemenskap skapar 

välbefinnande enligt Marslach och Leiter, vilket beskrivs som en viktig komponent för 

en fungerande verksamhet (refererad i Näslund och Jern, 2015, 229-230). Som nämnts 

ovan tillämpar företaget inga ytterligare monetära ersättningar utöver den fasta lönen, 

övertidsersättning och traktamente. Fokus ligger snarare på att skapa värdegrunder och 

harmoni i gruppen för att motivera medarbetarna, vilket kan kopplas till konceptet 

Klanstyrning som Ouchi (1979) diskuterar. Författaren förklarar att begreppet är aktuellt 

i organisationer där det är centralt att skapa ökad tillhörighet för att förmedla en viss 

företagskultur. Ronny Persson (2016-04-06)  beskriver hur viktigt det är att gruppen ska 

fungera som helhet för att de tillsammans ska kunna prestera och nå målen. Även den 

hjälpsamhet och ansvarskänsla som medarbetarna känner för varandra kan förknippas 

med Ouchi’s (1979) teori, som syftar till att man fungerar som en enhet som är 

beroende av varandra. Styrformen är aktuell när medarbetarna är engagerade och i 

situationer där det inte finns behov av övervakning. Organisationen har istället byggt 

upp en viss kultur med informella regler (Ouchi, 1979). Teknikernas självständiga 

arbete visar hur organisationen har byggt upp en kultur som syftar till engagemang för 

arbetsuppgifterna och där gruppen går före individen.  

 

Ronny Persson (2016-04-06) förklarar även att de är ett tjänsteföretag med syfte att göra 

kunderna nöjda. Han tror därmed inte på hård kontroll av prestationsmätning, eller ett 

för stort fokus på att samla poäng för genomförda prestationer när det gäller att skapa 
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motivation hos sina medarbetare. Teknikernas svar under intervjuerna visar att 

tillhörigheten av en grupp och de sociala relationerna är av stor betydelse, vilket är 

något som Maslow (1943) beskriver i sin motivationsteori. Författaren beskriver det 

som ett behov av relationer till andra människor. Teorin kan även kopplas till de 

gemensamma aktiviteter som gruppen tillsammans gör, som flertalet av teknikerna 

uppskattar, vilket bidrar till att stärka relationen mellan kollegorna.  

 

5.2.6 Bekräftelse av chefen och av kunderna 

Under intervjuerna med teknikerna angav två av åtta att bekräftelse i form av feedback 

från chefen är en viktig aspekt för att bli motiverad. Sex av teknikerna uttrycker att de 

inte har ett så stort behov av det, men menar att om det skulle finnas önskemål från 

deras sida om feedback från chefen så tror de att de skulle få det. Flera av dessa tekniker 

ser det som viktigt att få feedback om man så önskar. Weiner’s koncept, Attribution 

theory, innebär att man har ett behov av att förstå de bakomliggande orsakerna vid en 

viss situation, vilket kan relateras till behovet av feedback från chefen. Genom feedback 

får man möjligheten att granska sig själv och hur man utförde en viss uppgift, vilket är 

precis det man pratar om i Weiner’s teori. Enligt teorin kommer ett granskande av sig 

själv påverka hur man agerar i framtida liknande situationer. I teorin menar man också 

att människor har en drivkraft och ett behov som kan beskrivas som att man vill förstå 

underliggande strukturer. Teorin menar att även motivationen kommer påverkas positivt 

för den här typen av individer (refererad i Savolainen, 2013, 64).  

 

När det gäller de resterande teknikerna som inte ansåg att feedback från chefen var 

viktigt, så pratade de istället om att man själv vet när man har gjort ett bra jobb eftersom 

det märks på kunderna som blir nöjda och glada. Tabell 1 i den empiriska 

sammanfattningen visar att sex av åtta tekniker anser att mötet med kunderna är 

motiverande för arbetet. Dessa tekniker beskriver även detta som bland det bästa med 

jobbet. Deras svar kan tolkas som att de upplever att de får bekräftelse via kunderna 

istället från chefen, som en följd av utförd prestation. Med andra ord upplever 

merparten av teknikerna att bekräftelsen från kunderna har ett högre värde än 

bekräftelse från chefen. 
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5.2.7 Känslan av att göra ett bra arbete och yrkesstolthet 

Flertalet av teknikerna, fem av åtta, anger att känslan av att göra ett bra jobb är 

motiverande. Många av dem pratar om viljan av att själv vara nöjd med arbetet som 

man har utfört och två tekniker pratar även om att det finns en yrkesstolthet. Tekniker 4 

förklarar att när det gäller motivation till att utföra sitt arbete så bra som möjligt är det 

nöjda kunder men framförallt också en känsla av att vara nöjd själv som är drivkraften. 

Tekniker 3 anger att det är en kombination av lön och känslan av att ha gjort ett bra jobb 

som motiverar till att prestera. Teknikernas koppling mellan känslan av att göra ett bra 

jobb och motivation kan förklaras genom inre belöningar som beskrivs i teorin för Self-

determination. Den motivation som teknikerna upplever av att göra ett bra jobb beskrivs 

som inre motivation, som handlar om att känna tillfredställelse efter utförandet av en 

aktivitet som upplevs som rolig och utmanande (Ryan och Deci, 2000).  

 

Tekniker 5 uttrycker sig även om yrkesstoltheten och säger: “Yrkesstoltheten är en 

viktig faktor, man vill ju göra ett bra arbete”. Till följd av att de anställda känner en 

inre motivation av att genomföra arbetsuppgifterna och presterar utan en hård och 

ständig kontroll, så bör företaget vara försiktiga med att rubba den inre motivationen.  

 

5.2.8 Uppskattning 

“Du leder inte genom att slå folk i huvudet, det är misshandel, inte ledarskap” är ett 

citat på en tavla som återfinns på platschefen Ronny Perssons kontorsvägg. På 

serviceområdet i Växjö försöker man jobba mycket med mjuka värden och Ronny 

Persson pratar om att han vill vara närvarande och tillgänglig som chef gentemot 

medarbetarna. Han vill dessutom att teknikerna ska känna sig bekväma i att våga fråga, 

be om hjälp och till och med våga göra fel. Under intervjuerna är det fem av åtta 

tekniker som upplever uppskattning på arbetsplatsen som motiverande. Bland annat 

anger Tekniker 6 att när det kommer till övertidsarbete så är det inte själva ersättningen 

i första hand som motiverar, utan snarare uppskattningen av både kollegor och 

arbetsgivare. Han förklarar att det känns bra att få en klapp på axeln för att man hjälper 

kollegorna. Vidare berättar Tekniker 3 att han tycker att han får bra med uppskattning 

för utfört arbete och att det är viktigt att man får det, antingen via mail eller personligt.  

 

För att skapa långvarig motivation hos de anställda på en arbetsplats är det viktigt med 

goda relationer mellan de anställda. Det krävs även ett samspel mellan medarbetare och 
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chefer för att skapa ett bra arbetsklimat. Det kan uppnås genom tydlig kommunikation 

och uppmuntran. Det är även av stor vikt att arbetsgivaren visar sina medarbetare 

uppskattning (Näslund och Jern, 2015). Som nämnts ovan verkar flertalet tekniker 

uppleva att de får tillräckligt med uppskattning för att bli motiverade. Likaså är Ronny 

Persson medveten om att det är en viktig grund för att motivera medarbetarna. Med 

tanke på att företaget inte tillämpar ytterligare monetära belöningar än de tre 

komponenter som har nämnts tidigare, så är det av yttersta vikt att de anställda känner 

uppskattning och uppmuntran. Vroom (1964) menar att inre belöningar till och med kan 

fungerar bättre i vissa verksamheter som styrmedel än yttre belöningar. 

 

5.3 Vad minskar motivationen hos teknikerna? 

 

Med avseende på det empiriska materialet visar sig följande faktorer vara bidragande till 

att minska motivationen hos teknikerna: mycket övertidsarbete och underbemanning, 

låg grundlön och prestationsbaserad belöning. Dessa faktorer utvecklas i nedanstående 

avsnitt.  

 

5.3.1 Mycket övertidsarbete och underbemanning  

Något som minskar motivationen enligt teknikerna är mängden övertidsarbete som 

emellanåt uppstår. Alla tekniker berör övertidsaspekten på ett eller annat sätt under 

intervjuerna. Vissa tycker dock att det är positivt att det finns möjlighet att jobba övertid 

eftersom de då kan styra sin lön. Däremot anser många av teknikerna att 

arbetsbelastningen emellanåt blir tung. Tekniker 4 är en av teknikerna som förklarar att 

det emellanåt är väldigt mycket övertidsarbete, vilket ibland kan upplevas som nästan 

för mycket. Ett kraftigt åskoväder kan leda till många veckor med mycket 

övertidsarbete. Han förklarar att när de här situationerna uppstår så kan det kännas 

väldigt tungt och nästintill hopplöst på grund av alla felanmälningar som kommer in. 

Det är därmed förståeligt att motivationen hos teknikerna sjunker i dessa perioder. Den 

minskade motivationen som Tekniker 4 uttrycker kan kopplas till Maslash och Leiter, 

som pratar om att arbetsbelastningen inte får vara så stor att den sociala miljön på 

arbetsplatsen försämras. Vid för stor arbetsbelastning tenderar gemenskapen att minska 

och välbefinnandet att avta (refererad i Näslund och Jern, 2015, 229-230). När dessa 

perioder med mycket övertidsarbete uppstår visar det i enlighet med teknikernas svar att 

välbefinnandet och även motivationen tenderar att sjunka precis som Maslash och Leiter 
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poängterar. De flesta tekniker upplever dock att övertidsarbetet ofta är hanterbart 

eftersom det går i perioder. Det är framförallt i de intensiva perioderna som arbetet 

upplevs som slitsamt och tungt. 

 

Flera tekniker uttrycker att de i allmänhet uppfattar verksamheten som underbemannad. 

De menar att mycket övertidsarbete förekommer i perioder vid åskoväder och stormar 

men att det även förekommer övertidsarbete utöver dessa perioder. Flera tekniker 

uttrycker också att de är i behov av att anställa ytterligare en eller två personer. Tekniker 

6 anger att om det är något som tär på motivationen så är det att han anser att företaget 

är underbemannat. Han tror att det är många som upplever att det emellanåt blir mycket 

övertidsarbete som en konsekvens av för lite personal. Detta är åsikter som 

medarbetarna delar med platschefen Ronny Persson. Ronny Persson söker för tillfället 

aktivt efter två nya medarbetare. Han förklarar att han är noggrann vid rekryteringen av 

personal, eftersom han menar att det är viktigt att hitta personer som framförallt passar 

in i gruppen. Han förklarar också att han inte kan erbjuda en hög lön för att attrahera ny 

personal. Till följd av detta kommer organisationen att attrahera människor som inte 

drivs av yttre belöningar i form av pengar utan snarare av en inre belöningar som 

Arvidsson (2005) tar upp, som kan skapas genom att företaget förmedlar en viss kultur. 

Ronny Perssons sätt att se gruppen som en enhet där alla är beroende av varandra och 

där det finns en särskild företagskultur kan återigen kopplas till Ouchi’s (1979) teori om 

Klanstyrning som tar upp dessa aspekter. I teorin klanstyrning beskrivs betydelsen av att 

gruppen har liknande värderingar och känner engagemang för varandra.  

 

5.3.2 Låg grundlön 

Samtliga tekniker uttrycker att grundlönen är för låg. Tekniker 2 menar att om det är 

något som kan utvecklas så är det den fasta lönen. Tekniker 3 förklarar att han ser 

grundlönen som för låg och arbetar därför övertid för att höja månadslönen. Han nämner 

att han tror att flera av kollegorna tycker likadant. Han tror också att en högre fast lön 

skulle öka motivationen markant för teknikerna. Likaså uttrycker Tekniker 5 att han 

anser att den fasta grundlönen inte är så bra och menar att det är andra anledningar till 

varför han arbetar inom branschen.  Likaså förklarar Ronny Persson att det inte är ett 

högavlönat yrke. I allmänhet är lön ett flitigt omtalat ämne och ofta finns det en tendens 

till att hela tiden sträva högre upp. Detta är något som Maslow (1943) diskuterar när det 
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gäller begreppet självförverkligande som innebär att man hela tiden vill komma högre 

upp.  

 

Dock ser löneläget på serviceområdet i Växjö ser lite annorlunda ut. Tekniker 6 

förklarar inte enbart att grundlönen är låg utan även att lönefrågan har varit uppe på 

facklig nivå. När människor inte uppfattar sig som rättvist bemötta tenderar 

motivationen att minska enligt Equity Theory (refererad i Armstrong och Stephens, 

2005, 126-127). Enligt teorin jämför vi oss ständigt med andra grupper och det handlar 

om den enskilda individens uppfattade känsla av att bli bemött rättvist eller orättvist. 

Till följd av att teknikerna uppfattar lönen som för låg tenderar deras motivation att 

minska. Eftersom frågan även har diskuterats av en facklig organisation visar det att 

lönen är låg i förhållande till andra grupper inom samma bransch. Den här jämförelsen 

och vetskapen om att andra grupper i samma bransch har högre grundlön tenderar, 

precis som teorin menar och som även teknikerna uttrycker, att minska motivationen.  

 

5.3.3 Prestationsbaserad belöning 

Endast två av teknikerna nämner att de uppskattade när de vid ett tillfälle hade en 

teamtävling med andra serviceområden, där det serviceområde som presterade bäst 

erhöll en summa pengar som belöning. De resterande teknikerna ansåg inte att själva 

tävlingen i sig var en drivkraft till att prestera ytterligare och har i allmänhet inget 

intresse av tävlingar. Tekniker 8 berättar hur han blev motiverad av att tävla och tyckte 

att det var roligt eftersom de gjorde det som en grupp.  Han förklarar också att han 

förstår att det skulle vara tärande på teamet om man konstant hade tävlingar eller 

tävlade mot varandra. Tekniker 8 (2016-05-04) säger: “Killarna skulle förmodligen inte 

ställa upp lika mycket för varandra då, man skulle nog fokusera mer på sina egna 

siffror”. Tekniker 7 som också uppskattade teamtävlingen har liknande åsikter när det 

kommer till tävlingar. Han berättar att han upplever det som roligt så länge det inte blir 

för stor press, utan mer en rolig grej av det och säger: ”Man kör på lite extra för 

gruppen, men det är inget jag skulle vilja ha hela tiden” (Tekniker 7, 2016-05-04).  

 

Att nå uppsatta mål leder till en känsla av lycka och framgång. Till följd av att sträva 

efter mål som är engagerande och utmanande upplever människor att de får möjlighet 

att utvecklas, vilket är vad Locke’s goal-setting theory handlar om (refererad i Locke 

och Latham, 2006, 265). Teorin kan förklara varför vissa tekniker ser det som 
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motiverande att tävla, samtidigt som de anger att tävlingar i större utsträckning skulle 

upplevas som för påfrestande och minska motivationen. Ett flertal studier visar att 

tävlingar minskar den inre motivationen (refererad i Vallerand, 2012, 43). Det kan vara 

en förklaring till varför merparten av teknikerna inte anser att tävlingar är motiverande. 

För i enlighet med vad som har tagits upp tidigare i analysen styrs de anställda till stor 

del av inre motivation. Tidigare studier visar att till följd av att man konkurrerar med 

varandra påverkas den inre motivationen negativt. Den inre motivationen sjunker även 

när personer försöker överträffa varandras resultat (refererad i Vallerand, 2012, 43).  

 

Samtliga tekniker förklarar att de inte tror att det är möjligt att tillämpa någon form av 

belöningssystem som syftar till individuella prestationsbaserade belöningar. Armstrong 

& Stephens (2005) beskriver en individuell prestationsbaserad belöning som en form av 

rörlig ersättning som grundar sig på individens prestationer. Teknikerna förklarar att ett 

sådant belöningssystem skulle innebära att viljan att hjälpa varandra kommer försvinna 

och även innebära att arbetsuppgifterna inte genomförs med samma noggrannhet. 

Tekniker 2 (2016-05-04) förklarar att: ”Alla har olika förutsättningar från början, t.ex. 

olika längd på resorna till jobben, olika geografiska områden där vissa är mer 

fördelaktiga och vissa är mindre fördelaktiga. Folk kommer vilja ha varandras 

områden. Det skulle skapa osämja i gruppen”. Inte heller platschefen Ronny Persson 

tror att det är en bra idé. Han förklarar även att poängsystemet Performance 

Management som mäter prestationerna inte fullt ut visar rättvisa prestationsnivåer. Han 

menar att en medarbetare som arbetar mycket med en viss typ av uppgift där 

felberäkningar föreligger kommer att bli orättvist bedömd. Systemet är därför inte ett 

avgörande medel som han vill bedöma prestationer på.  

 

Dessa svar kan tolkas som att det framförallt är rättviseaspekten som till följd av deras 

olika förutsättningar är anledningen till att teknikerna inte tror på prestationsbaserade 

belöningar. Detta kan även relateras till konceptet Equity Theory som innebär att 

individer ständigt jämför sig med andra, samt att det är i relation till andra som vi 

uppfattar om vi behandlas rättvist eller inte. Teorin förklarar att känslan av att behandlas 

orättvist minskar motivationen (refererad i Armstrong & Stephens, 2005, 126-127). 

Olika geografiska områden och vissa felberäkningar i poängsystemet ger olika 

förutsättningar. Det medför att teknikerna kan uppfatta sig som orättvist behandlade, 

vilket minskar motivationen. Kohn (1993) riktar kritik mot belöningssystem och 
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påpekar bland annat svårigheterna med att mäta vissa prestationer, att systemen förstör 

relationer och även kan leda till att arbetsuppgifter inte utförs med samma kvalitativa 

intention. Detta är aspekter som har nämnts ovan och kan förklara varför teknikerna inte 

anser att det är möjligt att tillämpa individuella prestationsbaserade belöningar. Däremot 

menar fem av åtta tekniker att ett belöningssystem som innefattar en teambaserad 

belöning skulle vara möjligt att tillämpa och vara motiverande. En sådan belöning 

skulle alltså innebära att teknikerna inom samma serviceområde inte konkurrerar med 

varandra och att deras olika förutsättningar inte missgynnas. 

 

5.4 Motivation genom belöningssystemet 

 

Arbetstagarna på Ericsson Local Services i Växjö anser att det som motiverar dem mest 

är den självständighet som arbetet innebär. Detta framgår tydligt under intervjuerna med 

teknikerna. Även platschefen Ronny Persson anger att det är en viktig faktor för arbetet 

och något som är lockande med branschen. Andra faktorer som är drivande för 

teknikerna och som ger dem motivation är miljöombyte, mötet med nya människor, 

gemenskap och uppskattning. Dessa faktorer är konsekvenser av att företaget använder 

sig mer av mjuka värden och sociala belöningar i sitt belöningssystem. 

 

Både arbetsgivaren och arbetstagarna anser att den viktigaste komponenten i 

belöningssystemet är de sociala belöningarna. De sociala belöningarna som tar form i 

grillkvällar och liknande främjar gemenskapen och teamkänslan på arbetsplatsen vilket 

är viktiga faktorer för motivationen. De sociala belöningarna ses som en finansiell 

förmån eftersom det är en indirekt kostnad för företaget (Shields, 2007). När det 

kommer till andra former av belöningar anger också flertalet tekniker att de inre 

belöningarna är viktiga för dem. De inre belöningarna leder till motivation i arbetet 

genom faktorer som feedback, bekräftelse och ansvar, vilket är något som uppskattas 

mycket på arbetsplatsen. För Ronny Persson är inre belöningar och inre motivation 

viktiga komponenter för att styra serviceområdet. De inre belöningarna gynnas också av 

att flertalet tekniker känner en yrkesstolthet och har en vilja till att lämna ett färdigt 

arbete med en känsla av att ha gjort ett bra jobb. När det gäller sociala belöningar och 

inre belöningar är arbetsgivaren och arbetstagarna på samma plan angående de flesta 

åsikterna. Det anser båda att det är viktiga beståndsdelar i belöningssystemet för att 

motivera och för att arbetet ska fungera. 
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Teknikerna anser däremot att en högre ersättning, framförallt i form av en utvecklad 

lönestege baserad på kompetenser eller en teambaserad belöning skulle öka 

motivationen till arbetet. Vissa tekniker uttrycker även att högre ersättning vid 

övertidsarbete är önskvärt. Ronny Persson är medveten om att den fasta lönen är något 

låg. Han tror dock på att motivation skapas genom andra mjuka värden och väljer därför 

att framförallt fokusera på de sociala och inre belöningarna. Samtidigt tas stora beslut på 

central nivå vilket innebär svårigheter att själv fatta beslut som rör högre löner och 

övertidsersättning. Något som både arbetsgivarna och arbetstagaren är helt överens om 

är att prestationsbaserade belöningar inte är ett alternativ. Båda parterna anser att detta 

endast skulle få negativa konsekvenser och även dra ner den motivation och gemenskap 

som idag finns på arbetsplatsen.   
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6.0 Slutsats 
 

Kapitlet kommer återge resultaten som studien har kommit fram till och besvara 

uppsatsens frågeställningar och syfte. Därefter avrundas kapitlet med att ge 

rekommendationer för framtida forskning. 

 

 

I takt med att tjänsteverksamheten har växt de senaste decennierna har också 

medarbetarna fått en allt mer betydande roll (Nilsson och Olve, 2013). Tjänsteföretaget 

Ericsson Local Services har ett av sina serviceområden placerade i Växjö. De anställda 

arbetar till stor del självständigt med eget ansvar. De anställda utför arbetsuppgifterna 

under en låg form av övervakning till följd av det självständiga arbetet. I tjänsteföretag 

som Ericsson Local Services har de anställda betydande kunskaper och kompetenser. 

För att behålla kompetenserna inom företaget är det av stor betydelse att företaget har 

ett välutvecklat belöningssystem för att samordna verksamheten och motivera de 

anställda (Arvidsson, 2005). Resultatet av detta leder oss till ett intresse av att studera 

hur företagets belöningssystem är utformat, varför utformningen har valts och hur 

systemet är tänkt att belöna de anställda. Det resulterar även i frågor kring vad som 

motiverar de anställda till att utföra arbetsuppgifterna väl. Uppsatsens slutsatser 

kommer därmed att besvara följande frågor för att slutligen komma fram till en 

utvärdering av belöningssystem i den här typen av organisation: 

 

 Hur ser belöningssystemet ut på Ericsson Local Services i Växjö? 

 Vad motiverar teknikerna på Ericsson Local Services i Växjö?  

 

Till följd av studien kan vi konstatera att arbetstagarna på serviceområdet i Växjö är 

relativt överens om vilka faktorer som är motiverande. De har även liknande åsikter 

kring hur utformningen av ett lämpligt belöningssystem för företaget bör vara och är i 

stor mån nöjda med det nuvarande belöningssystemet. Arbetstagarnas åsikter stämmer 

dessutom väl överens med arbetsgivarens tankar kring styrning, belöningssystem och 

motivation. De faktorer som arbetstagarna främst motiveras av är självständigheten som 

yrket innebär och möjligheten till att styra arbetsdagen, mötet med kunderna och 

bekräftelsen från dem samt gemenskapen och teamkänslan som finns på arbetsplatsen. 

Viljan till att göra ett bra jobb och arbetets variation förklaras också som faktorer som är 
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bidragande till motivationen. Intervjuerna med teknikerna visar att det framförallt är 

under vissa perioder och årstider med mycket övertidsarbete som arbetet uppfattas som 

tungt samt att de i allmänhet upplever verksamheten som underbemannad. Samtliga 

tekniker uttrycker även att lönen är låg. Något som är anmärkningsvärt är att samtliga 

tekniker trots allt trivs på arbetsplatsen och visar engagemang för sina arbetsuppgifter. 

Detta visar att monetära belöningar inte är de främsta och mest betydelsefulla 

belöningarna som motiverar de anställda. Det visar även att de positiva sidorna med 

arbetet överväger de intensiva perioderna med mycket övertidsarbete. Det kan därmed 

konstateras att företaget har ett belöningssystem som är motiverande för arbetstagarna.  

 

Företagets belöningssystem innefattar fast lön, övertidsersättning för övertidsarbete och 

traktamente vilket benämns som monetära belöningar (Arvidsson, 2005). 

Belöningssystemet innefattar även belöningar som syftar till att öka gemenskapen och 

tillhörigheten mellan de anställda, så kallade sociala belöningar (Shields, 2007). Den 

tredje komponenten i belöningssystemet syftar till att skapa inre tillfredställelse och 

benämns som inre belöningar (Kaplan & Atkinson, 1998).  

 

De sociala belöningarna är tänkta att belöna genom tillställningar och aktiviteter som 

företaget ordnar. Det framgår att detta är något som de anställda gärna ser att företaget 

fortsätter anordna och även utvecklar. Även arbetsgivaren anser att sociala belöningar är 

något som företaget vill arbeta med för att främja gemenskapen i gruppen. Betydelsen 

av att sätta gruppen före individen är något som syns i verksamheten. Likaså arbetet 

med att upprätta gemenskapen och harmonin i gruppen är något som är frekvent 

återkommande. Arbetsgivaren fokuserar, förutom på sociala belöningar, även på att 

arbeta med inre belöningar för att motivera de anställda. Det framgår i studien att de 

anställda upplever att inre belöningar är av stor betydelse för motivationen. Studien kan 

även fastslå att de anställda har hög motivation till följd av de sociala och inre 

belöningarna. Det är framförallt dessa belöningar som utgör drivkrafterna till deras 

motivation. För att inre belöningar ska uppstå krävs det att företaget sätter 

förutsättningarna (Arvidsson, 2005). Det kan konstateras att platschefen och 

arbetsgivaren Ronny Persson har gjort ett aktivt val när det gäller utformningen av 

belöningssystemet. Jakten på att samla poäng när det gäller prestationsnivån har tonats 

ner för att istället rika mer fokus på arbetets kvalitet och att hjälpa varandra. 

Målsättningen är att motivera via mjuka värden, vilket också visar sig vara motiverande 
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enligt de anställda. Det kan därmed konstateras att företaget har skapat de 

förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska uppleva inre belöningar.  

 

Ledarskapet och kulturen i organisationen är faktorer som påverkar de inre belöningarna 

(Arvidsson, 2005). Företagets kultur och sättet att styra serviceområdet är två viktiga 

aspekter som studien belyser och kan förklara varför företagets utformning av 

belöningssystemet har valts. Studien visar att verksamheten har en kultur som bygger på 

gemenskap, engagemang för varandra och för arbetet samt en låg kontrollering och 

övervakning av arbetstagarna. Detta tyder på att organisationen tillämpar klanstyrning 

(Ouchi, 1979). Till följd av att verksamheten styrs genom den här styrformen så pekar 

studien på att en sådan verksamhet inte bör tillämpa individuellt baserade belöningar. 

Vid tillämpning av klanstyrning kan belöningar med fördel vara teambaserade (Ouchi, 

1979). Det kan även konstateras att i en organisation som Ericsson Local Services där 

det är svårt att mäta prestationer, så är det inte lämpligt med individuella 

prestationsbaserade belöningar. Studien visar att detta kan resultera i att relationen 

mellan de anställda försämras och kvaliteten på arbetet sjunker, vilket ligger i linje med 

de motsättningar som finns kring belöningssystem (Kohn, 1993). Studien visar även att 

känslor som orättvisa och osämja mellan kollegorna kan uppstå i en sådan situation.  

 

Baserat på resultaten kring företagets belöningssystem och vad som motiverar de 

anställda har vi kommit fram till en utvärdering av belöningssystem för den här typen 

av organisation. Verksamheten beskrivs som komplex med tanke på att en dag inte är 

den andra lik för medarbetarna och svårigheterna kring att mäta prestationer rättvist. I 

kontexten av självständiga arbetsuppgifter som kräver ansvar och innefattar 

problemlösning, resulterar det i att belöningssystemets mest centrala komponenter är 

sociala och inre belöningar. Anmärkningsvärt är även att symboliken av belöningar ofta 

är viktigare än storleken på belöningarna. De inre belöningarna hos medarbetarna som 

har beskrivits ovan förklarar att tillfredställelse är något som uppstår i individens inre, 

vilket belyser komplexiteten när det gäller utformningen av ett belöningssystem. I en 

verksamhet med hög komplexitet med liknande grunder och värderingar anser vi att ett 

belöningssystem bör vara utformat främst genom sociala och inre belöningar.  

 

Organisationer som består av mycket självständigt arbete, innefattar en yrkesgrupp som 

inte är högavlönad och som inte tillämpar monetära belöningar i någon större 
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utsträckning, kommer attrahera en viss typ av människor. Dessa människor kommer 

söka sig till den här typen av organisation och de som i högre grad styrs av monetära 

belöningar kommer att söka sig vidare. Flera av teknikerna som vi har intervjuat har 

arbetat inom branschen i många år, vilket visar att det är andra saker framför den 

monetära ersättningen som gör att de stannar kvar i branschen. För de här individerna är 

pengar inte det som är mest betydelsefullt, utan det är framförallt andra saker som 

motiverar dem. Dessutom innebär det självständiga arbetet att man som arbetstagare 

måste tycka om det stora ansvaret som följer med friheten. Troligtvis är det människor 

som uppskattar och värderar friheten under ansvar och tycker om att vara den som 

möter kunderna som söker sig till en organisation som Ericsson Local Services. 

Intervjuerna visar även att bekräftelsen från kunderna är av större betydelse än 

bekräftelse från chefen. Det kan därmed argumenteras för att det personliga mötet och 

beröm från kunderna är väldigt betydelsefullt, och om möjligt ännu viktigare i perioder 

med mycket övertidsarbete. På serviceområdet i Växjö värderas god samarbetsförmåga 

högt och att sätta gruppen före individen ses som grundläggande för att verksamheten 

ska fungera. Platschefen Ronny Persson arbetar aktivt med att upprätthålla den goda 

gemenskapen i gruppen och har grundat belöningssystemet på detta, vilket även 

genomsyrar hans sätt att styra verksamheten på. Det innebär att belöningssystemet 

kommer forma vilka typer av anställda som företaget kommer ha. 

 

Förslag på vidare forskning 

Studien på Ericsson Local Services i Växjö har innefattat belöningssystem och 

motivation i ett tjänsteföretag där arbetstagarna arbetar mycket självständigt. Vi inser att 

vår uppsats endast täcker en mindre del av dessa områden och presenterar därför nedan 

förslag till fortsatt forskning:  

 En bredare studie på samtliga serviceområden på Ericsson Local Services för att 

kunna göra en jämförelse mellan de olika serviceområden och hur deras 

belöningssystem är utformade och är tänkta att motivera de anställda. 

 En mer djupgående studie kring belöningssystem i svenska tjänsteföretag och 

hur man motiverar anställda för att hålla kvar dem i företagen. 
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I 
 

Bilagor 

 
Bilaga A - Intervjuguide till arbetsgivare 

 

Inledning 

- Berätta vilka vi är, vad vi skriver om och syftet med uppsatsen. 

- Berätta hur intervjun kommer går till och vilka som kommer kunna ta del av 

den. 

- Fråga vilken grad av anonymitet som önskas och om intervjun kan spelas in.  

 

Frågor 

- Berätta lite om dina arbetsuppgifter. 

- Berätta kort om företaget och hur Ericsson Local Services styrs. 

- Berätta kort om branschen och konkurrensen på marknaden. 

- Hur ser belöningssystemet ut idag på serviceområdet i Växjö? 

- Ser belöningssystemet likadant ut för alla serviceområden?  

- Hur har du gått tillväga för att utveckla belöningssystemet? 

- Vad är målet med belöningssystemet? 

- Varför har du valt att utforma belöningssystemet så som du har gjort?  

- Vad tror du motiverar de anställda? 

- På vilket sätt tror du att det nuvarande belöningssystemet motiverar de 

anställda?  

- Hur mäts de anställdas prestationer? 

- Skulle det vara möjligt att tillämpa ett belöningssystem med prestationsbaserade 

inslag? 

- Vad skulle för dig vara ett optimalt belöningssystem? 

- Har du något relevant att tilläga som inte tagits upp under intervjun? 

 

Fråga om vi kan återkomma på telefon/mail vid komplettering. 

Tacka för intervjun! 

 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B - Intervjuguide till arbetstagare 
 

Inledning 

- Berätta vilka vi är, vad vi skriver om och syftet med uppsatsen. 

- Berätta hur intervjun kommer går till och vilka som kommer kunna ta del av 

den. 

- Fråga vilken grad av anonymitet som önskas och om intervjun kan spelas in.  

 

Frågor 

- Berätta lite om era arbetsuppgifter. 

- Vad var det som fick dig att söka till företaget? 

- Hur länge har du arbetat inom företaget? 

- Vad tycker du är de bästa fördelarna/roligt med jobbet?  

- Hur kompenseras du för ditt arbete? 

- Vad gör dig motiverad att utföra ditt arbete så bra som möjligt?  

- Vilken typ av belöning gör dig mest motiverad? 

Hur välvilligt inställd är du på att jobba övertid om chefen ber dig om det?  

- Anser du att belöningssystemet ni har nu motiverar dig tillräckligt? 

- Har du några tankar om hur man skulle kunna utveckla det befintliga 

belöningssystemet? 

- Skulle du vara intresserad av att ha ett belöningssystem med prestationsbaserade 

inslag?  

- Om ytterligare monetära belöningar utöver lönen skulle införas, skulle 

belöningen enligt dig vara gruppbaserad eller individuell? 

- Vad skulle för dig vara ett optimalt belöningssystem? 

- Hur skulle du beskriva arbetsklimatet på arbetsplatsen? 

- Har du något relevant att tillägga som inte tagits upp under intervjun? 

 

Fråga om vi kan återkomma på telefon/mail vid komplettering. 

Tacka för intervjun! 

 


