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Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner för all hjälp och för den tid ni avvarat. Vi vill 
även tacka våra respondenter som ställt upp på intervjuer och delgivit oss sina upplevelser och 
tankar kring belöningar. Era åsikter har varit mycket givande och utan dem hade vi inte kunnat 
genomföra denna undersökning.  
 
Ett stort tack vill vi även tilldela våra handledare Tuula Bergqvist och Jonas Axelsson för värdefulla 
synpunkter och goda råd.  
 
Tack! 
 
Karlstad, juni 2007 
 
Hanna Jakobsson och Maria Sjöberg 
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Sammanfattning 
 
Belöningar finns på alla arbetsplatser, men sättet de tar sig uttryck på kan vara mycket varierande. 
De kan vara av ekonomisk, materiell eller immateriell karaktär och har alla till uppgift att motivera 
de anställda. Ekonomiska belöningar är belöningar i form av pengar och kan exempelvis utgöras av 
en bonus. Materiella belöningar innebär en kostnad för företaget men utdelas i annan form än 
pengar till de anställda, exempelvis genom studieresor eller personalfester. Immateriella belöningar, 
såsom feedback eller en befordran, utgör ingen kostnad för företaget utan delas ut för att motivera 
på ett psykologiskt och socialt plan.  Detta är en studie med avseende på att undersöka upplevelsen 
av belöningar på ett företag. Den är gjord i ett jämförande perspektiv i syfte att undersöka om det 
föreligger någon skillnad mellan hur chefer och medarbetare upplever belöningar samt vilka 
belöningar som upplevs vara mest motiverande. Därtill var vi intresserade av om det finns något 
samband mellan inställningen till arbete och hur belöningar upplevs.  
 
Studien är baserad på en kvalitativ metod där intervjuer legat till grund för analysen. Vi intervjuade 
fyra chefer och fyra medarbetare som alla innefattas av företagets belöningssystem. För 
analysen av intervjuerna har delar av grounded theory använts där fyra 
intressanta kategorier identifierades. Dessa har sedan satts i relation till 
befintlig teori och litteratur för att kunna diskuteras vidare. 
 
Resultatet visade att det inte föreligger några större skillnader mellan chefers 
och medarbetares upplevelser av belöningar. Alla var överens om att 
belöningar fyller en vikig funktion men sättet den ges på och att den är 
personligt riktad upplevs vara långt mycket viktigare än dess konkreta 
innehåll. Detta eftersom den då fyller ett behov av att känna sig sedd och 
bekräftad av både chefer och medarbetare. Immateriella belöningar såsom en 
befordran, beröm, feedback, utbildning eller ett enkelt tack upplevs vara mer 
motiverande än ekonomiska belöningar. Anledningen till detta är att 
immateriella belöningar upplevs bidra till individens personliga 
tillfredsställelse och utveckling. Löneförhöjning är dock en mycket uppskattad 
ekonomisk belöning eftersom den ses som ett långsiktigt bevis på att man gör 
ett bra jobb. Att ha en god företagskultur upplevs som viktigt och här fyller 
materiella belöningar en stor funktion genom att de ofta bidrar till att skapa 
en god social gemenskap. Vi fann även ett samband mellan att ha en 
engagerad inställning till arbete och att motiveras mest av immateriella 
belöningar. Detta tror vi kan vara användbart att ha i åtanke när 
belöningssystem utformas. Sammanfattningsvis kan sägas att ekonomiska, 
materiella och immateriella belöningar alla är mycket uppskattade men 
fungerar motiverande på olika sätt. Bortsett från den vanliga lönen skulle man 
dock klara sig utan ekonomiska belöningar men utan immateriella belöningar 
är det svårt att hålla motivationen uppe.  
 
Nyckelord: belöning, motivation, inställning till arbete, chef, medarbetare 
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1. Inledning  

 
Detta kapitel inleds med en presentation av hur vårt intresseområde speglas i samhället. Därefter 

följer vårt syfte med denna studie samt våra frågeställningar. Kapitlet avslutas med en kort 

redogörelse av uppsatsens disposition.  

 
Bengt Furåker menar att begreppet arbetskraft kan definieras som ”mänsklig förmåga till arbete (i 
Hansen & Orban 2002:62).” Detta delar han in i tre dimensioner; en fysisk, en kompetensbaserad 
och en som har med motivation att göra. Furåker (i Hansen & Orban 2002:62f) menar att dessa tre 
är beroende av varandra för att ett arbete ska bli utfört. Trots att vi går mot ett teknologiskt 
tjänstesamhälle kan inget arbete utföras helt utan kroppsliga krafter. Sedan har vi den 
kompetensberoende dimensionen som innefattar alla de kunskaper eller färdigheter som krävs för 
att utföra ett arbete. Alla arbeten kombinerar i olika hög utsträckning dessa två sidor. En individ kan 
vara hur fysiskt välanpassad eller hur kompetent som helst för ett arbete, men det spelar ingen roll 
om denne inte samtidigt känner en vilja att utföra arbetsuppgifterna. Att ha motiverade medarbetare 
är därför en avgörande faktor för ett företags överlevnad och framgång. Som Furåker (i Hansen & 
Orban 2002:62f) skriver, kan det därför till exempel vara långt mer lönsamt att anställa en person 
som känner en drivkraft och benägenhet att arbeta framför någon som är något mer kvalificerad 
men saknar motivation. Lyckligtvis är inte motivation något man antingen besitter eller ej, utan den 
kan påverkas. Ett verktyg som har visat sig vara användbart för att motivera är belöningar. Furåker 
uttrycker detta genom att säga att ”motivation är relaterad till de belöningar ett arbete ger (Hansen 
& Orban 2002:63).” De belöningar som påverkar motivationen är inte begränsade till materiell eller 
ekonomisk karaktär utan tar många gånger form av karriärmöjligheter och goda relationer på 
arbetsplatsen.  
 
Vi ser en tydlig utveckling mot att arbete utförs allt mer gemensamt och distanserar sig mer och mer 
från strikt individuella former där var och en sköter sitt. Omorganiseringar mot plattare 
organisationer och att många arbetsplatser numera utformas i kontorslandskap är exempel på delar i 
den utvecklingen. Därmed flyttas också fokus ofta från den enskilde individen till arbetsgruppen 
som helhet och att ha goda sociala relationer och en god företagskultur som genomsyrar hela 
företaget blir avgörande för dess framgång (Svensson 2001:13ff). En arbetsgrupp där den sociala 
samvaron inte fungerar tillfredsställande är på förhand dömd att misslyckas. Därför har belöningar 
som syftar till att skapa sammanhållning och förmå arbetstagarna att arbeta tillsammans mot 
gemensamma mål blivit alltmer uppmärksammat.  
 
En förutsättning för att en grupp ska trivas och arbeta väl tillsammans är dock att de enskilda 
individerna i gruppen är nöjda med sig själva. Därför kan man inte helt fokusera på arbetsgruppen 
som helhet utan man måste även ta hänsyn till varje enskild individs behov. Eftersom människor är 
olika krävs det att man som chef anstränger sig för att se hur var och en av medarbetarna kan 
motiveras på bästa sätt (Arvidsson 2005:22). I och med att vi mer och mer övergår till ett 
tjänstesamhälle där företagen blir allt mer kunskapsintensiva blir medarbetarna med den kompetens 
de besitter allt viktigare att behålla inom företaget. Kunskap har därmed blivit en av de största 
konkurrensfaktorerna som är avgörande för ett företags överlevnad och framgång. I och med att 
kunskapen många gånger kan sägas följa med personen som besitter den är folk inte längre lika lätt 
ersättningsbara som tidigare och medarbetaren ses idag som företagets viktigaste resurs. 
”Nykelkompetenser” har blivit ett alltmer vedertaget begrepp och konkurrensen om dessa personer 
är stor. Att behålla befintliga och attrahera nya nykelkompetenser inom företaget är oerhört viktigt 
för att inte gå miste om värdefull arbetskraft och de kunskaper eller färdigheter de besitter 
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(Svensson & Wilhelmsson 1988:68). I och med att efterfrågan av nyckelkompetenser är stor kan de, 
speciellt i dagens högkonjunktur, vara selektiva i sitt val av arbetsplats. Det företag som vinner 
valet är ofta det som erbjuder en trivsam arbetsplats och belöningar som individen värderar högt. 
 
Det yttersta syftet med belöningar är att öka effektiviteten och att uppnå företagets övergripande 
mål. För att lyckas med detta krävs att ledningen får personalen med sig så att de motiveras att 
arbeta mot just dessa mål. Svårigheterna med att utforma ett effektivt belöningssystem ligger inte i 
att utforma det efter verksamhetens mål utan i att det ska utformas på så sätt att det verkar 
motiverande för alla de anställda på företaget. För att få ett vinstgivande företag krävs i den hårda 
konkurrens som råder idag att ledningen har medarbetarna med sig och att alla arbetar tillsammans 
mot gemensamma mål. Samtidigt måste man ta hänsyn till att människor arbetar av olika 
anledningar och att olika personer motiveras på olika sätt och av olika saker (Frank, Fredholm & 
Johansson 2000:7). 
 
Enligt Svensson (2001:10) finns belöningssystem på alla arbetsplatser och de kan vara ekonomiska, 
materiella eller immateriella, individuella eller kollektiva samt långsiktiga eller omedelbara. 
Belöningars syfte är, vilken form de än ges i, att motivera. Det går inte att dra alla över en kant och 
generellt utse en ”bästa” belöning eftersom det är beroende på person och situation. Avgörande för 
att belöningen ska fylla sitt syfte är att den verkligen upplevs som en belöning av personen som får 
den. Det anses vidare vara viktigt att den är kopplad till de prestationer och resultat som är 
nödvändiga för att uppnå företagets mål och vision (Svensson 2001:10). 
 
Taylorismen med dess utslitande av människor har vi lämnat bakom oss och istället börjat fokusera 
på kopplingen mellan nöjda medarbetare och goda arbetsresultat (Granberg 2003:9). Nöjda och 
motiverade medarbetare bidrar i sin tur till en god företagskultur vilket, speciellt i dagens 
organisationer där man samarbetar alltmer, ofta är en nyckel till att få personer att stanna i företaget. 
Därför måste belöningar som syftar till att uppfylla individuella behov av erkänsla och utveckling 
kombineras med att gruppsammanhållning och gemensam arbetslust uppmuntras.  
 
Eftersom motivation är avgörande för att människor ska arbeta och belöningar är en stor del i att 
motivera arbetstagare tyckte vi det var intressant att undersöka vilken typ av belöningar som 
upplevs vara mest motiverande. Vi var också intresserade av att undersöka om det föreligger några 
skillnader i hur medarbetare och chefer upplever detta. 
 
Det finns flera snarlika sätt att benämna ett företags anställda men de olika benämningarna kan ha 
lite olika innebörd för olika människor. Anledningen till att vi valt att använda oss av begreppen 
”chefer” och ”medarbetare” är att det är så de benämns på företaget där denna fallstudie har utförts.   
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Vår studie syftar till att undersöka upplevelsen av belöningar på en arbetsplats samt om dessa 
påverkar motivationen. Vi är även intresserade av att undersöka om det föreligger någon skillnad 
mellan hur chefer och medarbetare upplever belöningar samt om det finns något samband mellan 
inställningen till arbete och hur man upplever en belöning.  
 
Vårt syfte ligger till grund för våra tre frågeställningar: 

• Vad upplever chefer och medarbetare som belöningar? 
• Vilka sätt att belöna upplevs påverka motivationen?  
• Vilka samband finns mellan inställning till arbete och hur en belöning upplevs? 
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1.2 Disposition 

  
Efter det inledande kapitlet görs i kapitel två en presentation av företagets belöningssystem. I 
kapitel tre redogör vi för det teoretiska fältet kring våra huvudsakliga intresseområden; belöningar, 
motivation och inställning till arbete. Här presenterar vi befintlig och för denna uppsats relevant 
litteratur. Avsnittet om belöningar behandlar belöningars syfte och utformning samt olika former av 
belöningar som företag använder sig av idag. Motivationsavsnittet tar upp vad motivation är samt 
fyra för denna uppsats väsentliga teorier kring motivation. Teorikapitlet avslutas med ett avsnitt om 
inställning till arbete. Därefter följer i kapitel fyra en beskrivning av den kvalitativa metod vi använt 
oss av i studien. Här för vi också en diskussion kring studiens trovärdighet och äkthet samt etiska 
aspekter. I kapitel fem, där vårt empiriska och teoretiska material kopplas samman, redovisas den 
analys och de resultat detta lett oss fram till. I uppsatsens sjätte och sista kapitel förs en avslutande 
diskussion kring intresseområdena.   
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2. Presentation av företagets belöningssystem 

 
Då detta är en studie med intresse för belöningar, dess utformning och hur de påverkar och upplevs 

av chefer och medarbetare vill vi ge en inblick i hur det undersökta företagets belöningssystem är 

utformat. På så sätt kan läsaren sätta sig in i våra respondenters situation. Hur företagets 

belöningar påverkar och upplevs av dess anställda redovisas sedan i analysdelen. Att företaget vill 

vara konfidentiellt begränsar mängden och typen av information vi kan skönja, varför en 

heltäckande bild inte kan ges. Vi anser dock inte att detta påverkar undersökningen av 

respondenternas upplevelser kring belöningar.   

 
Företagets belöningssystem består främst av bonusar som grundas på en årsbasis där 
verksamhetsåret löper mellan 1 januari och 31 december. Bonussystemet, som görs om varje år, 
omfattar alla som varit anställda på företaget i minst sex månader. Det är inte individbaserat utan 
sker på företags- och avdelningsnivå. 50 procent av bonusen utgörs av sådana mål som hela 
koncernen måste samarbeta för att uppnå. Företaget är indelat i fem bolag, som var för sig har egna 
mål att uppnå vilka motsvarar resterande 50 procent. För att uppnå maximal bonus krävs att varje 
bolag uppnått samtliga av sina egna mål samtidigt som företagets övergripande mål uppnåtts. Vissa 
av de bolagsspecifika målen återkommer i alla bolag vilka kännetecknas av genomförda 
personalutvecklingssamtal med alla i personalen, resultatuppfyllnad samt genomfört målarbete. 
Sedan har varje bolag även specifika mål anpassade till just deras avdelningar.     
 
På företaget innefattas i begreppet belöningar förutom bonus även provision till säljarna, att fira när 
företaget lyckats, friskvård och företagspubar. Belöningar kan även ta form av en klapp på axeln 
och dylikt då feedback anses mycket viktigt och cheferna får utbildning i hur sådan bör ges. 
Tillgång till exempelvis dator och mobiltelefon utanför arbetet ses inte som en belöning utan som 
en förmån. Inte heller lönen ses som en belöning utan anses vara en grundläggande faktor för utfört 
arbete. 
 
Anledningen till att företaget belönar är främst för att ge de anställda en extra morot. Det görs även 
för att åstadkomma en delaktighet som ska bidra till att driva företaget framåt samt till att motivera 
de anställda eftersom de anser det vara viktigt att de anställda får något för sin delaktighet. De 
effekter som eftersträvas med belöningssystemet uppnås på en övergripande företagsnivå, men inte 
på de anställdas nivå. Eftersom det är allmänt känt att engagemang och motivation ökar om 
medarbetarna kan vara med och påverka utfallet har företaget framtida planer på ett mer 
individbaserat belöningssystem. 
  
Måluppfyllelse samt om något stort händer på företaget eller dess olika avdelningar är sådant som 
belönas. Vid dessa tillfällen firas vanligtvis med tårtor, blommor och champagne till hela företaget. 
Fokus ligger dock på den avdelning som åstadkommit insatsen som firas, till exempel genom att 
avdelningens namn står på tårtan. Alla individer i företaget får lika stor del av belöningen, oavsett 
befattning och position. Det är de högsta cheferna och de olika bolagens VD:ar som avgör vad som 
ska belönas. Dessa belöningar utdelas sedan öppet inför alla i mitten av huset så att alla kan se och 
delta. Bortsett från den årsbaserade bonusen som i utfaller efter utvärdering av målen i december 
utdelas övriga belöningar i direkt anslutning till den uppfyllda prestationen.  
 

 

 



 
 

8 

3. Teoretisk referensram 

 
För att ringa in uppsatsens intresseområde har frågeställningarna operationaliserats till tre 

huvuddelar. Dessa behandlas i denna teoridel och utgörs av olika aspekter kring belöningssystem, 

motivationsteorier och inställning till arbete. Inledningsvis i varje avsnitt följer en förklaring av 

väsentliga begrepp för att sedan gå djupare in på dessa och förklara hur delarna hänger ihop. 

 

3.1 Belöningar 

 
Samma begrepp kan ha lite olika innebörd för olika personer. För att undvika missuppfattningar på 
grund av detta följer här en definition av väsentliga begrepp i denna studie. Nationalencyklopedins 
definition av begreppet belöning lyder: ”pengar eller utmärkelser som utdelas som ersättning 
vanligtvis som tecken på uppskattning av prestation eller dylikt (www1).” Vi anser inte detta vara 
heltäckande för vad vi vill undersöka då definitionen inte tar hänsyn till andra möjliga aspekter. 
Med tanke på att vi vill undersöka belöningar i ett motivationsperspektiv menar vi att även andra 
innebörder bör täckas in i definitionen av begreppet. Vi har därför istället valt att förlika oss med 
Frank, Fredholm och Johanssons (2000:7) uppfattning som säger att en belöning kan vara ”allt som 
erhålls i direkt anslutning till något som tänkts, sagts eller gjorts om det har värde som intressant, 
spännande, engagerande, roligt, trevligt, behagligt, angenämt, tillfredställande, vänligt, 
eftersträvansvärt, bra, lustfyllt, eller positivt på något sätt (Frank et al 2000:7).” 

 
Enligt Svensson (2001:10ff) finns belöningssystem på alla arbetsplatser vare sig det är medvetet 
eller omedvetet. De kan utdelas i ekonomisk, materiell eller immateriell form och vara individuella 
eller kollektiva, långsiktiga eller omedelbara. Exempel på belöningar kan vara bonusar, beröm, 
blommor, resor, möjlighet att även privat få använda företagets mobiltelefoner och datorer, 
vidareutbildning eller mer utmanade arbetsuppgifter. Vanligtvis används en kombination av de 
olika belöningsformerna. Vilken typ av belöning som är lämpligast beror på organisationen, dess 
medarbetare och situationen de befinner sig i.  
 

3.2 Belöningars syfte och utformning 

 
Det finns olika anledningar till varför man belönar och vad belöningen förväntas ge tillbaka. För att 
belöningarna ska ge upphov till de effekter man eftersträvar är det viktigt att tänka över när det 
lämpar sig bäst att belöna och på vilket sätt detta bör ske.  I denna del beskrivs varför man belönar, 
vad som bör belönas och vad som krävs för att utforma ett väl fungerande belöningssystem.  
 
I arbetslivssammanhang utdelas belöningar i syfte att förbättra arbetstillfredsställelse, motivation 
och effektivitet på företag. Dessa tre står i nära relation till varandra och Svensson (2001: 16f) 
menar att det finns ett dubbelriktat samband mellan dem. Om man känner stor tillfredsställelse i sitt 
arbete motiverar detta till att arbeta ännu bättre, vilket kan leda till att effektiviteten ökar. Omvänt 
kan det vara motiverande att känna att man utför sitt arbete på ett bra och effektivt sätt, vilket i sin 
tur leder till ökad arbetstillfredsställelse. Belöningssystemets syfte är att skapa ett positivt samband 
mellan dessa så att alla tre faktorerna förstärks. Det är viktigt att belöningssystemet man väljer att 
använda sig av är anpassat till organisationen för att kunna bidra till ett positivt samband. Ett 
missanpassat belöningssystem kan istället orsaka ett negativt samband och därmed sänka 
arbetstillfredsställelse, motivation och effektivitet. Svensson (2001:16f) menar vidare att det är 
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företagsklimatet som bidrar till arbetstillfredsställelse och motivation, vilket i sin tur kan leda till en 
ökad effektivitet. Detta åstadkoms genom att låta arbetsuppgifter och resultat stå i centrum för 
intresset och genom att uppgifterna fördelas med hänsyn till de anställdas förmågor, ambitioner och 
intressen. Han anser det även vara viktigt att egenansvar och inflytande möjliggörs för arbetstagarna 
samt att normer som visar vilka prestationer som bidrar till ökad effektivitet utvecklas (Svensson 
2001:16f). 

 
Ytterligare en anledning till att belöna är att motivera till ett önskvärt beteende genom att premiera 
prestation och duglighet. I arbetslivssammanhang kan detta användas som ett hjälpmedel för att 
styra arbetet mot verksamhetens mål samt bidra till ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet 
(Svensson & Wilhelmsson 1988:67). Svensson uttrycker detta genom att säga att 
“belöningssystemet ska på ett medvetet sätt premiera handlingar som leder till för organisationen 
nödvändiga resultat (Svensson 2001:22.).” Vidare menar Arvidsson (2005) att både kvantitativa och 
kvalitativa mål bör belönas när de är avgörande för företaget framgång. Exempel på kvalitativa mål 
kan vara höjd kund- och/eller medarbetarnöjdhet, fler marknadsandelar eller förbättrad kvalitet på 
produkter eller tjänster. Kvantitativa mål utgörs ofta av mer konkret finansiella mål såsom ökade 
försäljningssiffror (Arvidsson 2005). Det ställs idag allt högre krav på att företagen når sina 
kvalitativa och kvantitativa mål eftersom konkurrensen hårdnar då allt fler företag arbetar inom 
samma bransch. Detta leder i sin tur till att man slåss om samma personal framför allt vad det gäller 
nyckelpersoner i företagen. Därmed har belöningen också en viktig uppgift i att attrahera och 
behålla kompetent personal (Svensson & Wilhelmsson 1988:68). 
 
Många företag genomgår nu större eller mindre organisationsförändringar för att hänga med i 
omvärldens utveckling. Dessa förändringar är inte alltid välkomna hos all personal, då det 
exempelvis kan medföra en viss psykisk påfrestning eller ett visst motstånd. I dessa fall kan 
belöningar underlätta inställningen till förändringar och fungera som en motivationsfaktor. För att 
behålla sin personal är det viktigt att ha en god företagskultur som genomsyrar hela organisationen 
och ett välutformat belöningssystem kan bidra till att skapa en god företagsanda och samhörighet 
inom företaget (Svensson & Wilhelmsson 1988:68).      

 
Det är viktigt att individerna i företaget förstår kopplingen mellan resultatet och belöningen och att 
det som belönas är sådant som speglar målen i de mätbara resultaten. Detta ska ha stått klart genom 
hela arbetet, så att belöningen verkligen utgör ett bevis på att man uppnått målen man strävat mot. 
För att belöningen ska verka motiverande krävs att den har ett för individen signifikant värde och 
verkligen upplevs som en belöning. Vad som värderas är högst individuellt varför man bör försöka 
tillgodose så mångas önskemål som möjligt vid utformningen av belöningssystemet. Belöningarna 
kan ta olika former och vara av både finansiell och icke finansiell karaktär. En blandning av dessa 
ger oftast bäst utfall då både individens inre och yttre behov ges möjlighet att tillfredsställas 
(Armstrong 1999:31). Vad inre och yttre behov innebär beskrivs mer utförligt i avsnittet som 
behandlar motivation. 
 
Den största utmaningen, menar Edward Lawler (2000:40–64), är att utforma ett belöningssystem 
som tar hänsyn till alla medarbetares önskemål samtidigt som det passar organisationens 
affärsstrategi. Detta är viktigt för företaget eftersom olika system attraherar olika arbetstagare. Ett 
väl utformat belöningssystem bör innehålla en arbetsberoende, en resultatberoende och en 
kompetensberoende del där hänsyn tas till hur den anställde agerar och vad denne presterar i 
företaget. Det är alltså inte bara resultatet som bör stå i fokus utan även arbetet på vägen dit samt de 
kompetenser som behövs för att utföra arbetet. 
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3.3 Belöningsformer 

 
Belöningar kan ges i en mängd olika former. Det går inte att generellt säga vilken typ av belöning 
som är bäst eftersom detta är beroende på person och situation. I denna del följer en presentation av 
olika typer av belöningar samt när och hur den lämpligast bör delas ut.    

 
Ekonomiska och materiella belöningar utgör en direkt kostnad för företaget medan de immateriella 
syftar till att motivera och belöna medarbetare på andra sätt. De förstnämnda kan exempelvis 
utgöras av pengabonusar eller betalda arbetsluncher medan en befordran är exempel på en 
immateriell belöning. Huruvida den fasta grundlönen bör ses som en belöningsform eller ej råder 
det olika uppfattningar om. I denna uppsats har vi valt att inte göra det utan ser på den som en 
ersättning för utfört arbete. Vad vi ser som belöningar är sådant som sträcker sig utöver den fasta 
grundlönen. Materiella belöningar är av sådant slag att de inte visar sig i direkt ekonomisk form för 
medarbetarna trots att det innebär en kostnad för företaget. Dessa kan ofta ses som en förmån som 
glädjer eller underlättar för personalen. Hit hör bland annat personalfester, subventionerade 
arbetsluncher, studieresor, gratis kaffe, arbetskläder eller tillgång till firmabil och mobiltelefon. Till 
ekonomiska belöningar räknas sådant som utgör ett ekonomiskt värde i form av pengar för den som 
erhåller den samt utgör en kostnad för företaget (Svensson 2001:33–51). Här följer en presentation 
av några vanliga ekonomiska belöningar. 
 
Prestationslön 
Denna belöningsform innebär att man har en fast grundlön samt en rörlig del som på ett 
förutbestämt sätt kan påverkas av arbetstagarens prestation och resultat. Dessa resultat värderas 
utifrån både kvantitet och kvalitet i det utfärda arbetet. Den vanligaste formen kallas för ackordslön 
och används ofta inom exempelvis tillverkningsindustrin (Svensson 2001:33).  
 
Resultatlön 
Lönedelar som varierar med hur det går för företaget som helhet och som baseras på dess resultat 
går under benämningen resultatlön. De kan vara av både produktionsbaserat och ekonomiskt slag. 
Denna belöningsform bygger på i förväg uppsatta mål och mätbara resultat. Dessa mått utgörs 
vanligen av försäljningsvolym, vinst, kvalitetsindex och omsättning men även av mjukare mått 
såsom kundnöjdhet. Provisionslön, som oftast beräknas som en procentuell del av 
försäljningsvärdet, är en vanlig form av resultatlön. Kännetecknande för provisionslön är att det 
råder ett direkt förhållande mellan det uppnådda resultatet och ersättningen där man tjänar mer ju 
bättre man åstadkommer. Resultatlön kan också utbetalas i form av en procentuell andel av 
företagets vinst och benämns då som tantiem. Även denna form står i direkt förhållande till det 
uppnådda resultatet och ges vanligen till ledande positioner (Svensson 2001:33f).  
  
Bonus 
Ett traditionellt målbonussystem bygger på att ett förutbestämt resultatbaserat mål uppfyllts. Dessa 
mål ska vara väsentliga för företaget och bör vara tydligt formulerade. Lyckas man överträffa målen 
kan bonusen öka medan den kan minska eller helt utebli om resultatet är det omvända (Smitt 
2002:14ff). Understrykas bör att det inte bara är ekonomiska resultat som ligger till grund för 
bonusen, utan att den även kan utformas efter produktivitets- och kvalitetsförbättringar (Svensson 
2001:34). Bonusen ska vidare ses som ett komplement till den fasta lönen och beroende på hur 
organisationen arbetar kan den vara kollektiv till hela arbetsgruppen, individuellt beräknad eller en 
kombination av dessa (Smitt 2002:14ff). Det är vidare viktigt att bonusen inte ses som en självklar 
förtjänst trots att det ska vara känt hur stor bonus olika grader av måluppfyllelse kommer leda till. 
För att fylla sitt syfte är det också viktigt att följa upp resultaten med diskussioner kring varför det 
gick som det gick och vad som kan förbättras ytterligare. För att bonusen ska ha en effektiv verkan 
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krävs slutligen att den utgör betydande lönsamma fördelar för både ägare, företagsledning, anställda 
och kunder (Svensson 2001:34).  
  
Vinstdelning 
Vinstdelning innebär att de anställda på ett företag får ta del av vinsten. Syftet är att påverka 
personalen att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål och därigenom stärka 
samhörighetskänslan på företaget. Delning av vinsten kan ske på olika sätt och det är endast ägarna 
som beslutar hur den ska disponeras (Svensson, 2001:35). Det kan antingen vara genom att hela 
personalen delar lika, att varje avdelnings bonusandel sätts i relation till dess insats eller att den 
utgörs av en viss procentuell andel av den individuella lönen (Frank et al 2000:11). 
 
Optioner 
Optioner är en populär långsiktig belöning och det finns en mängd olika typer av dessa. 
Kännetecknande är att de anställda tilldelas en option med rätt att förvärva ett på förhand bestämt 
antal aktier i företaget till ett förutbestämt pris vid en viss förutbestämd tidpunkt. Syftet med detta 
är att motivera de anställda att förbättra företagets resultat vilket är en förutsättning för att 
aktievärdet ska stiga och att de därmed får ta del av vinsten. Det har också till syfte att attrahera, 
rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Ett företags nyckelpersoner erbjuds därför ofta en 
större andel optioner än övriga medarbetare (Smitt 2002:42ff).  
 
Gratifikationer 
Gratifikationer till de anställda ges vanligen i annan form än pengar och syftar till att i efterhand 
belöna extraordinärt utfört arbete. Belöningen kan till exempel utgöras av resor, konferenser eller 
teknisk utrustning. På grund av belöningens form är det mottagaren och inte givaren som 
värdesätter gratifikationen och avgör om den upplevs som en belöning. För att gratifikationen ska 
ha avsedd verkan och uppmuntra till att arbetstagarna fortsätter sina insatser utöver det vanliga är 
det viktigt att det utarbetas en policy om vad belöningen ska innehålla och när den ska delas ut. Det 
är dock viktigt att se till att gratifikationen inte blir förutbestämd, då det inte längre skulle vara en 
gratifikation utan snarare handla om resultatlön (Svensson 2001:35).       
 
Vad det gäller ekonomiska belöningar i form av pengar värderar människor ofta dessa i relation till 
vad de själva och andra tjänar. Att löneskillnaderna, bland annat beroende på position, ofta kan vara 
mycket varierande inom ett företag innebär vissa svårigheter vad det gäller belöningar och hur de 
upplevs. En belöning på tusen kronor kan till exempel upplevas totalt olika av en högavlönad och 
en lågavlönad medarbetare. Någon som tjänar 15 000 kronor i månaden kanske därför värderar en 
belöning på tusen kronor mycket högre än någon som tjänar 50 000 kronor i månaden. För att 
kringgå detta problem kan belöningar som ges i procentuell andel av lönen vara en lösning (Lawler 
2000:71f). Andelarna bör beräknas i relation till hur viktigt företaget anser det vara att uppnå ett 
visst resultat samt beroende på vad som beräknas krävas för att motivera medarbetarna att uppnå 
målet.     
 
Immateriella belöningar ger ingen direkt ekonomisk tillskjutning utan syftar snarare till att motivera 
individen på ett psykologiskt och socialt plan. Hit hör bland annat befordringar, inflytande över den 
egna arbetssituationen, feedback, uppmuntran, tilltro och erkännande av väl utfört arbete. Här har 
chefen en betydande roll i och med att det krävs att denne ser sina medarbetare och har förmågan att 
visa sin uppskattning. Det är vidare viktigt att individen känner sig förtjänt av belöningen för att 
denna ska uppskattas och verkligen uppfattas som en belöning. Genom att vara friskostig med 
immateriella belöningar har man allt att vinna och inget att förlora. Detta eftersom de motiverar de 
anställda utan att utgöra någon kostnad för företaget (Svensson 2001:20f; Arvidsson 2005:22).  
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Beroende på organisationens uppbyggnad och mål samt arbetsuppgifternas utformning kan 
personalen, som tidigare nämnts, belönas antingen kollektivt eller individuellt. Om samarbete är 
viktigt för att maximera organisationens effektivitet lämpar sig kollektiva belöningar oftast bäst. 
Detsamma gäller när flera medarbetares resultat är beroende av varandras prestation. Individuella 
belöningar lämpas sig bäst där det är lätt att mäta den individuella prestationen. Ett exempel på det 
är försäljningsyrken där individen själv kan påverka sin insats och därmed sin belöning. Ju fler 
kunder denne kontaktar desto större är sannolikheten att denne säljer och därmed uppnår en 
belöning (Dessler 2004:423-430). Pfeffer (1998) menar att det finns en risk att individuella 
belöningar kan bidra till att sänka sammanhållningen och samarbetsförmågan i en grupp. Detta 
genom att individerna inte ser helhetsresultatet som det största målet utan blir mer kortsiktigt 
fokuserade på den personliga belöningen. Svårigheterna med ett kollektivt belöningssystem kan å 
andra sidan vara att det nästan alltid innebär att vissa åker snålskjuts på hårdare arbetande kollegor, 
men ändå får lika stor belöning i slutändan. Sådant leder lätt till att vissa känner sig orättvist 
behandlade. Detta är ett dilemma i många företag eftersom det ofta är svårt att avgöra vem som har 
presterat vad i en grupp. Återigen krävs det därför att chefen känner sina medarbetare väl och vet 
vad var och en har bidragit med (Pfeffer 1998).    
 
Belöningen bör komma i ett tidsmässigt nära samband med prestationen för att ge bästa effekt. 
Oftast är det alltså bäst att belöna direkt efter att det som belönas utförts. Då blir belöningen som 
mest uppmuntrande i och med att den förstärker känslan av att ha utfört något bra och motiverar då 
till att fortsätta kämpa mot nästa mål. Det bör även ske öppet inför andra medarbetare. Om inte 
förlorar belöningen mycket av sin poäng då den verkliga motivationsfaktorn ofta ligger i stoltheten 
från andras erkännande. Personalen bör också på förhand få veta när, var och hur belöningen 
kommer att utfalla för att dessa ska känna att de kan lita på att ansträngningen de gör faktiskt leder 
till den utlovade belöningen. Det är viktigt att belöningen upplevs vara befogad av den som får den 
för att verkligen upplevas som en belöning. En obefogad belöning kan snarare ha en motsatt effekt 
och verka negativt. Beröm för något man ser som självklart och som individen inte anser vara värt 
att berömma kan till exempel istället få denne att känna sig nedvärderad (Svensson 2001:16ff). 
 
Det finns inte något generellt belöningssystem som kan sägas vara det bästa för alla organisationer 
utan belöningssystemet bör vara utformat utifrån företagets specifika verksamhetsidé, mål och 
vision för att vara så effektivt som möjligt. Det är viktigt att varje medarbetare vet på vilka grunder 
de belönas och hur de kan påverka sin egen belöning (Arvidsson 2005:26). På så sätt antas 
individen arbeta målinriktat utan att tappa fokus på vad som är viktigt för företaget och belöningen 
blir därmed en vinst både för företaget och för individen. Det är vidare den belönades personliga 
behov och värderingar som avgör vad som är en belöning och hur den värderas (Frank et al 2000:7). 
 
En organisations främsta uppgift är att nå sina uppsatta mål vilket kräver att företaget har förmågan 
att attrahera och behålla kompetent personal. Detta underlättas väsentligt om personalen är 
motiverad och känner sig tillfreds i sitt arbete. Ytterst faller ansvaret för detta på chefen varför det, 
om belöningssystemet används och är utformat på rätt sätt för att passa organisationen, kan fungera 
som ett effektivt ledningsinstrument. Det är vidare viktigt att det är utformat på ett sådant sätt att det 
fyller sitt syfte och bidrar till en positiv effekt (Frank et al 2000:7). För att det överhuvudtaget ska 
vara någon poäng med belöningssystemet krävs att det baseras på mål som medarbetarna anser vara 
rimliga och möjliga att uppnå. Om målet är satt orimligt högt fungerar inte en utlovad belöning 
motiverande. Inte heller får de vara satta för lågt, då det kan medföra att medarbetarna känner sig 
undervärderade och därmed ha en negativ effekt. Man ska heller aldrig glömma att 
arbetsuppgifterna i sig ofta är en viktig motivationsfaktor om de känns betydelsefulla (Svensson 
2001:14f).      
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3.4 Motivationsteorier 

 
För att förstå belöningssystemens funktion i att öka arbetsmotivationen måste man först förstå vad 
som får människor att handla på ett visst sätt, det vill säga vad som verkar motiverande. Det finns 
många teorier kring motivation och här presenteras fyra teorier som är relevanta för vårt 
undersökningsområde. Dessa utgörs av Maslows behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorsmodell, 
Vrooms förväntansteori och Lockes målsättningsteori. Vi presenterar även en modell som drar 
paralleller mellan Maslows behovshierarki och arbetslivet. Detta avsnitt inleds med en definition av 
begreppen motivation och motiv.  
 
För att förstå hur motivation uppstår är det viktigt att först vara på det klara med vad som kan 
utgöra ett motiv. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004:289) definieras motiv som ”det som 
stimulerar eller driver en individ att handla på ett visst sätt (Bruzelius & Skärvad 2004:289).” 
Motiven kan vara väldigt individuella och utgörs av behov, drifter och önskemål av varierande slag. 
Motivation uppstår när ett motiv aktiveras och därmed stimulerar och påverkar en individ att handla 
efter denna drivkraft i en viss riktning (Bruzelius & Skärvad 2004:289). Med andra ord motiveras 
individer att arbeta mot ett visst mål när det leder till motivet de vill uppnå. Ett sådant motiv kan 
exempelvis utgöras av en belöning Det är också intressant att studera dessa motivationsteorier med 
avseende på hur något kan verka mycket motiverande för en individ men inte alls för en annan. 
Vidare kan individer med likvärdiga förutsättningar att uppnå målen motiveras olika mycket 
beroende på hur de uppfattar belöningen, det vill säga om de ser den som en motivationsfaktor eller 
ej. I arbetslivssammanhang utgör detta en svårighet i och med att individer som förväntas arbeta 
mot samma mål motiveras av olika saker.   

3.4.1 Maslows behovshierarki  

 

   
 
Figur 1. Maslows behovshierarki med dess motsvarighet i arbetslivet (Kaufmann & Kaufmann 2005:53ff). 
 
Maslows behovshierarki, eller behovstrappa som den också kallas, utformades på 1950-talet 
(www2). Den utgår från att man kan dela upp våra mänskliga behov i fem olika nivåer som följer 
efter varandra. Dessa delas i sin tur upp i två delar där de tre första stegen utgörs av bristbehov och 
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de återstående två av växtbehov. Bristbehoven likställs med våra grundläggande behov vilka, enligt 
Maslow, utgörs av fysiologiska behov, trygghetsbehov och sociala behov. Dessa måste vara 
uppfyllda innan växtbehoven kan aktiveras. Växtbehoven delas in i behov av uppskattning och 
självförverkligande, vilka om de uppfylls kan leda till personlig utveckling (Kaufmann & 
Kaufmann 2005:53ff). Det är möjligt att grundidén som bygger på att ett behov måste vara helt 
uppfyllt för att nästa ska kunna uppnås kan ifrågasättas, men grundtanken i hans motivationsteori är 
fortfarande aktuell och används flitigt än idag.  
 
Första steget i behovshierarkin utgörs av våra fysiologiska behov, såsom föda, sömn och sådant 
som är nödvändigt för att överleva. I arbetslivet tar detta sig till exempel uttryck i lönevillkor såsom 
minimilön av vilken individen är beroende för att överleva. Därefter kommer trygghet och 
säkerhetsbehovet som innefattar sådant som individens hälsa, frihet och skydd. Sett till arbetslivet 
handlar tryggheten främst om att känna sig trygg med sin anställning och att man får behålla jobbet. 
Steg tre karaktäriseras av behov som kärlek, social gemenskap och att känna sig accepterad både i 
och utanför arbetet. När dessa tre steg som utgör bristbehoven är uppfyllda kan det fjärde behovet, 
som utgör första steget i växtbehoven, uppkomma. Detta steg handlar om så kallade ”jag-behov”, 
vilka ligger till grund för individuell motivation. Här handlar det om individens självkänsla vilken 
byggs upp genom självrespekt, erkännande från andra, status, egenvärde, kunskap och 
uppskattning. Detta steg är av stor betydelse i arbetslivet för att motivera individer. Det kan bland 
annat ske genom att individen visas uppskattning för utfört arbete, får feedback och känner sig sedd 
av ledare och kollegor. Det femte och sista behovet syftar till självförverkligande. Det innefattar att 
individen får utlopp för sin fulla potential och tar tillvara på sina inre resurser som ett steg i dennes 
personliga utveckling. Det handlar inte om andras omdöme utan bara om inre tillfredsställelse med 
sig själv och en känsla av att ha gjort sitt bästa. Genom att låta medarbetarna använda sin fulla 
potential i arbetet motiveras de att prestera sitt yttersta. Alla dessa steg uppnås dock inte av alla 
individer utan är beroende av psykisk mognad och andra omständigheter (Kaufmann & Kaufmann 
2005:53ff).  
 
Maslow hävdar även att det finns ytterligare två behov som är grundläggande för att kunna 
tillfredsställa de övriga fem behovsstegen. Det ena steget utgörs av behovet av frihet att yttra sig 
medan det andra syftar till behovet av att erhålla kunskap och förståelse. Han menar att det är 
väsentligt att få uttrycka sig fritt och söka information samt att uppmuntra rättvisa och ärlighet 
(Hume 1995:14). 

3.4.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 

I Herzbergs motivationsteori delar han in de mänskliga behoven i två faktorer; hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna kännetecknas ofta av arbetsplatsens miljö och innefattar 
bland annat den fysiska arbetsmiljön, arbetsförhållanden, anställningstrygghet, relationer till 
medarbetare och chefer, lön och administration. Dessa faktorer måste vara uppfyllda för att undvika 
missnöje så att individen inte vantrivs på jobbet, men räcker inte för den sakens skull till att öka 
motivationen. För att öka motivationen krävs enligt Herzberg även att motivationsfaktorerna 
uppfylls. Dessa utgörs av sådant som skapar en inre drivkraft hos individen och är ofta direkt 
kopplade till arbetsuppgifterna i sig (Bruzelius & Skärvad 2004:291). Exempel på sådana 
motivationsfaktorer kan vara erkännande, möjlighet till befordran, feedback, ökat ansvar och 
utveckling. På liknande sätt som det i Maslows behovshierarki är viktigt att uppfylla ett steg innan 
nästa kan uppnås är det i Herzbergs tvåfaktorsteori viktigt att hygienfaktorerna är uppfyllda för att 
motivationsfaktorerna ska ge någon effekt. Han menar alltså att anställda motiveras av sådana 
faktorer på arbetet som tillåter dem att tillfredsställa behov som leder till ökad självkänsla och 
självförverkligande (Hume 1995:15ff). 
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3.4.3 Vrooms förväntansteori  

Vroom delar i sin förväntansteori in motivationsfaktorerna i yttre och inre belöningar. Dessa kan 
jämföras med Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer och Maslows brist- och växtbehov. De 
yttre belöningarna utgörs av faktorer såsom lön och goda relationer på arbetsplatsen, medan de inre 
belöningarna har att göra med att känna sig nöjd med sin egen insats. Det senare kan bland annat 
innefatta arbetsuppgifter där individen får använda sin fulla kompetens, ha medbestämmande och 
tilldelas arbetsuppgifter som känns utmanande. Till skillnad från Herzbergs uppfattning menar 
Vroom att även de yttre belöningarna har en motiverande verkan (Hume 1995:24f). 
 
Vrooms förväntansteori säger att individer motiveras att prestera något för att uppnå ett visst mål 
om de värdesätter målet och kan se att vad de gör leder till att uppfylla målet. Han menar att 
individer motiveras och drivs att bete sig på ett visst sätt när det är troligt att detta beteende leder till 
ett önskat utfall som motsvarar individens förväntningar. Målet kan exempelvis vara en belöning 
och det är viktigt att belöningen har ett värde för individen för att verka motiverande. Följaktligen 
menar han därför att ju säkrare individen är på att ett visst beteende kommer leda till ett visst utfall, 
desto mer motiverad blir denne. Därför är det viktigt att individen vet vad som förväntas av denne 
och vad de i förväg uppsatta målen innebär och kan leda till.  
 
Individer värdesätter olika saker olika mycket och för vissa kan därför måluppfyllelse i sig vara den 
största belöningen medan andra bryr sig mer om exempelvis ekonomiska belöningar. Vet man med 
sig att man upplever ett uppfyllt mål som motiverande och värdesätter detta kan man vara säkrare 
på att ens ansträngning leder till den förväntade belöningen, det vill säga ens inre känsla av 
välbefinnande. Motiveras man däremot mer av ekonomiska belöningar har man inte lika stor 
kontroll över att ansträngningen leder till detta då de delas ut av någon annan. Många individer 
rangordnar sin insats i relation till vad de får ut, och enligt teorin krävs att de värdesätter den 
förväntade belöningen så pass mycket att de anser den vara värd ansträngningen (Hume 1995:24f). 
Michael Armstrong sammanfattar Vrooms teori genom att säga att ”motivation is likely only when 
a clearly perceived and usable relationship exists between performance and outcome, and the 
outcome is seen as a means of satisfying needs (Armstrong 1999:51).”  

3.4.4 Lockes målsättningsteori 

Denna teori menar att individen motiveras av specifika och i förväg uppsatta mål. De viktigaste 
aspekterna i Lockes målsättningsteori bygger på medbestämmande, högt uppsatta mål samt 
feedback. Med detta menar han att det är viktigt att individer själva får vara delaktiga i besluten om 
vilka mål som ska uppnås. För att målen ska verka motiverande ska de vara svåra att uppnå men 
baserade på gemensamma beslut som ses som en utmaning för individen. Under och efter utfört 
arbete är det också viktigt att individen får feedback i form av råd och guidning. Locke förutsätter 
att arbetstagare motiveras av att deras chefer, baserat på gemensamma beslut, ger varje individ 
specifika mål att uppnå. Han menar att detta sätt att styra utförande, sätta mål, ge feedback och 
erkännande samt mäta resultatet bidrar till att arbetstagarna inser och får utlopp för sin fulla 
potential, vilket i sin tur verkar motiverande (Armstrong 1999:48–59). 
 
De motivationsteorier som nu beskrivits visar alla på olika sätt hur individer 
motiveras i arbetslivet. Avgörande för att en individs arbetsmotivation ska 
kunna påverkas är dock att denne själv är villig att låta sig påverkas och 
känner en vilja att utvecklas i arbetet. Hur detta har betydelse för belöningars 
motiverande verkan beskrivs i följande avsnitt.  
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3.5 Inställning till arbete 

 
Människor är komplexa och motiveras, som tidigare förklarats, av olika saker. Vid utformningen av 
ett belöningssystem räcker det dock inte med att ta hänsyn till att vad som motiverar oss är 
individuellt. För att lyckas utforma ett belöningssystem som passar många bör hänsyn även tas till 
vilken inställning individerna i företaget har till arbete.  
 
Svensson och Wilhelmsson (1998:69) hävdar att belöningar ofta handlar om ”vårt behov av att 
synas, bli uppmärksammade och känna att vi betyder något (Svensson & Wilhelmsson 1998:69)”.  
Författarna menar vidare att "omsorgen, omtanken och gesten är väl så viktiga som det materiella 
innehållet (Svensson & Wilhelmsson 1988:70)”. Eriksson (1998: 87-115) håller delvis med om 
detta, men menar även att det är individuellt och har med inställning till arbetet att göra.  
 
Alla människor ser inte på arbete på samma sätt. Vilken inställning man har till arbete delar 
Eriksson (1998:87-115) in i två huvudfaktorer; instrumentell- och engagerad inställning. En 
instrumentell inställning kännetecknas av en syn på arbete som ett nödvändigt ont där man går till 
jobbet bara för förtjänstens skull. Här ser man alltså lönen som den viktigaste anledningen till att 
arbeta eftersom den utgör ett nödvändigt medel för att kunna leva på fritiden. Dessa personer ser, 
enligt Eriksson (1998:87-115), arbetet som en ren affär och skulle man inte vara beroende av 
pengarna det ger skulle man inte heller arbeta. Har man däremot en engagerad inställning arbetar 
man inte enbart för lönens skull, utan även för att man finner en personlig tillfredsställelse i sitt 
arbete. Det kan te sig genom att man känner en samhörighet med arbetsplatsen och på det stora hela 
är tillfreds med sitt arbete och de förhållanden som råder där. För att ta reda på om de som uppgivit 
att de har en instrumentell inställning till arbete verkligen enbart arbetar för pengarnas skull 
genomförde Eriksson en undersökning där hon frågade dessa personer om de ser sitt arbete som en 
ren affär där de utför mer ju bättre betalt de får och mindre ju sämre betalt de får. Hon kom då fram 
till att de flesta uppgav att de inte alls ser arbetet som en ren affär där mängden arbete är 
proportionell mot hur mycket man tjänar. Om så hade varit fallet hade undersökningen visat att 
människor arbetar mer ju bättre de tjänar och mindre ju sämre de tjänar, men så är det enligt henne 
alltså inte. Med detta som grund hävdar hon att de flesta har en engagerad inställning till arbete. Det 
är dock viktigt att understryka att detta inte innebär att dessa människor skulle arbeta helt utan en 
skälig ersättning (Eriksson 1998:87–115). 
 
Eriksson (1998) menar att inställningen till arbete är beroende av arbetsmiljön, arbetsuppgifterna, 
graden av kontroll individen har över det egna arbetet samt om de känner socialt stöd från 
medarbetare och chefer. I ju högre grad dessa faktorer uppfylls, desto större är sannolikheten att 
individen känner en samhörighet med företaget och ser sig själv som en betydelsefull medarbetare i 
en viktig verksamhet. Detta leder i sin tur till en större känsla av arbetstillfredsställelse och bidrar 
därmed till en mer engagerad inställning till arbetet (Eriksson 1998:110–120). Med utgångspunkt i 
Erikssons teori ser vi att en engagerad inställning hos de anställda är viktigt för att skapa en 
organisation där individerna är motiverade och känner en vilja att arbeta för företagets mål. Detta är 
i sin tur avgörande för företagets överlevnad och framgång. 
 
Vilken inställning man har till arbete tror vi ofta är avgörande för hur man uppfattar och värderar en 
belöning. Det har, enligt Eriksson (1998:87–115), visat sig att inställningen till arbete ofta har att 
göra med i vilken grad individen har kontroll över det egna arbetet. Hög kontroll kännetecknas av 
att individen själv får vara med och avgöra hur denne vill lägga upp sitt arbete samt hur mycket 
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denne har att säga till om när det gäller verksamheten som helhet. Detta är enligt Eriksson en stor 
bidragande faktor till vilken inställning man har till arbete. De som upplever att de har hög kontroll 
över sitt arbete har ofta också en engagerad inställning. Därigenom ser vi ett samband mellan 
belöningar och inställning till arbete eftersom en avgörande faktor för att en belöning ska verka 
motiverande är just att den anställde själv kan påverka sina möjligheter att erhålla belöningen.   
 
Vi gör ett antagande om att det finns ett samband mellan Erikssons teorier om inställning till arbete 
och belöningssystem. De som har en instrumentell inställning till arbete borde då, med 
utgångspunkt i Erikssons (1998:87–115) studie, främst motiveras av ekonomiska belöningar 
eftersom pengar är anledningen till att de arbetar. De som har en engagerad inställning till arbete 
borde å andra sidan motiveras mer av belöningar som bidrar till att ge dem en känsla av personlig 
tillfredsställelse. I vilken form belöningen ges har då inte så stor betydelse. Den personliga 
tillfredsställelsen borde för en individ med engagerad inställning inte vara direkt kopplad till enbart 
ekonomiska eller materiella belöningar utan de immateriella belöningarna borde vara minst lika 
viktiga. Dessa personer borde snarare motiveras mer av belöningens symboliska erkännande än av 
vad den faktiskt består av. Därigenom tydliggörs vikten av att känna de individer som finns i 
företaget och vara medveten om deras inställning till arbete för att kunna utforma ett 
belöningssystem som verkligen motiverar på bästa sätt i just den egna organisationen.  
 
Om dessa tankar kring belöningars samband med inställning till arbete tas ett steg längre kan man 
se det som att belöningssystemens uppgift är att bidra till att göra inställningen till arbete mer 
engagerad. Lyckas man få sina anställda att ha en engagerad inställning till sitt arbete ökar 
samtidigt deras känsla av samhörighet med företaget. Som tidigare beskrivits är detta av största 
vikt, inte minst idag, för att lyckas behålla nyckelkompetenser inom organisationen. 
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4. Metod 

 
I detta kapitel presenteras en genomgång av den metod vi använt oss av. Först beskrivs varför en 

kvalitativ metod valdes framför andra tillvägagångssätt. Därefter följer en redovisning av hur 

information samlats in och hur intervjuguiden har utformats. Sedan beskrivs hur studien 

genomförts från början till slut, hur data har bearbetats, och vilken typ av urval som har använts. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet och äkthet samt etiska aspekter.  

 

4.1 Val av metod 

 
När en undersökning ska genomföras används främst två tillvägagångssätt för att samla in och 
bearbeta data. Dessa utgörs av en kvantitativ eller en kvalitativ metod. Problemställning och 
intresseområde avgör vilken form som lämpar sig bäst att använda. I de fall då undersökningen 
syftar till att få en bred kunskap, där mängder och statistik mäts, lämpar sig ofta en kvantitativ 
undersökning bäst. Eftersom sådana undersökningar ofta bygger på en stor mängd data som kräver 
stora urvalsgrupper för att vara generaliserbara är det oftast bäst att använda sig av 
enkätundersökningar. Då vårt intresse snarare låg i att undersöka chefer och medarbetares 
personliga upplevelser av belöningar valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Som Holme 
och Solvang (1997:89–110) skriver ger denna metod en närhet till forskningsobjekten med 
möjlighet att komma dem inpå livet. Då vår undersökning syftar till att undersöka individers 
uppfattning och upplevelser av intresseområdet är det viktigt att få ett perspektiv som går på djupet. 
I detta fall, där ett mindre antal respondenter används, lämpar sig en kvalitativ metod med intervju 
bäst (Holme & Solvang 1997:89–110). 
 
Metod kan ses som ett redskap för att komma fram till ny kunskap och lösa problem. Det finns 
naturligtvis både för- och nackdelar med varje typ av metod, men viktigast är att den är anpassad till 
vad som ska undersökas. Den ska också tåla en kritisk prövning genom att uppfylla vissa grundkrav 
och här följer en förklaring av dessa. Undersökningen måste stämma överens med verkligheten och 
av informationen kan ett urval göras för att den sedan ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Vidare ska 
hållbarheten i resultaten kunna granskas och kontrolleras av andra. Det är därför viktigt att noga 
beskriva hur undersökningen genomförts (Holme & Solvang 1997:11ff). 
 

4.2 Genomförande 

 
Vårt intresse låg i att studera ett ämne som är nära förknippat med arbetslivet och den roll som vi 
som blivande personalvetare kan komma att arbeta med. Ett område vi båda ansåg vara intressant 
var belöningar och dess påverkan på de anställda, varför vi valde att utföra en studie kring detta. Vi 
läste in oss på ämnet varefter tre frågeställningar formulerades utifrån intresseområdet. Därefter var 
vårt första mål att hitta ett företag att samarbeta med. I och med att vi bor i Stockholm ville vi 
begränsa oss till detta område för att möjliggöra personliga möten. Vi mailade ut 
intresseförfrågningar till de flesta stora företag vi kunde komma på i Stockholmsregionen. Ett av de 
företag som svarade, där vi tyckte oss få bäst gensvar, valdes ut som samarbetspartner för denna 
fallstudie. Ett första möte hölls där upplägget för studien diskuterades med två anställda på 
företagets personalavdelning. En av dessa har sedan främst fungerat som vår kontaktperson genom 
hela studien. Till detta möte hade vi förberett och skrivit ner ett antal frågor för att kunna kartlägga 
företagets belöningssystem. Efter en tid då de tagit reda på svar till alla frågor genomfördes en 
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telefonintervju där vi fick svar på dessa. Utifrån den kartläggning som vi då gjorde av företagets 
belöningssystem tillsammans med våra frågeställningar och den teori vi funnit relevant utformades 
en intervjuguide för de personer vi sedan skulle intervjua. Våra kontaktpersoner fick ta del av denna 
och ge sitt godkännande samt synpunkter på hur den kunde förbättras. Nästa steg var att boka in 
intervjuer med de åtta personer vår kontaktperson tilldelat oss för att sedan genomföra dem. Vi 
deltog båda i alla intervjuer och turades om att leda dem. Intervjuerna transkriberades noga varefter 
materialet vidare bearbetades genom en öppen kodning i enighet med Strauss och Corbins (1998) 
vidareutveckling av Glaser och Strauss grounded theory. Utifrån materialet kunde vi slutligen ta 
fram ett resultat kopplat till relevant teori. Med detta i bagaget påbörjades en slutgiltig 
diskussion där egna tankar implementerats och resultaten satts i ett större 
sammanhang för att knyta ihop säcken. 
   

4.3 Datainsamlingsmetod och intervjuförfarande 

 
I en kvalitativ studie sker insamlingen av data ofta med hjälp av intervjuer vilket också är 
tillvägagångssättet som använts i denna studie. Intervjuerna kan utföras på olika sätt, vanligen med 
hjälp av en intervjuguide. Denna kan vara strukturerad i olika grad beroende på syftet och vad man 
vill få ut av respondenterna. En helstrukturerad guide kan jämställas med en enkät, där den enda 
skillnaden är att denna sker muntligt. Intervjuaren ställer då frågor utifrån en på förhand utarbetad 
guide och håller sig strikt till dessa. En ostrukturerad intervjuguide är däremot mer som ett vanligt 
samtal, där intervjuaren bara har förberett en eller några få frågor för att sedan arbeta vidare och 
följa upp respondentens svar. Detta möjliggör spontana och oväntade svar med intressanta 
uppföljningar. Ju mer strukturerad en intervjuguide är, desto lättare blir det att jämföra och 
strukturera svaren. Å andra sidan minskar spontaniteten och möjligheten till följdfrågor av 
intressanta teman i samma takt (Kvale 1997:117-133).  
 
Eftersom syftet var att jämföra medarbetares och chefers upplevelser var det viktigt att i viss mån 
standardisera intervjuerna för att sedan lättare kunna jämföra dem med varandra i analysen av 
svaren. Det ansågs därför viktigt att säkerställa att hela problemområdet täcktes in för samtliga 
respondenter. Samtidigt ville vi ge utrymme för uppföljning och följdfrågor av intressanta teman, 
varför vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervjuguide. Denna innehöll ett antal på 
förhand formulerade frågor vilka ställdes till alla respondenter. Därutöver gavs utrymme för 
individuella följdfrågor och vidareutvecklingar av svaren. På så sätt försökte öppna svar 
åstadkommas utan att förlora fokus på vad som är relevant för frågeställningen.  
 
Vid konstruktionen av den halvstrukturerade intervjuguiden operationaliserades frågeställningen. 
Det innebär att de stora huvudfrågorna delas in i mindre mer lättbesvarade delfrågor. Detta görs i 
syfte att täcka in intresseområdet ordentligt för att få ett så rättvisande svar på huvudfrågorna som 
möjligt. Huvudområdena utgörs av belöning, motivation och inställning till arbete. Genom denna 
metod kan man dela in huvudfrågan i flera snarlika frågor för att ringa in intresseområdet. På så sätt 
får man respondenten att uttrycka sina tankar kring huvudfrågan på olika sätt. Om svaren på de 
snarlika frågorna pekar i samma riktning kan man dra slutsatsen att respondenten uppfattats korrekt. 
Om så är fallet har man stärkt tillförlitligheten i mätningen, vilket tyder på att man verkligen har fått 
svar på vad man vill undersöka (Bryman 2002:258). Intervjuguiden utformades vidare enligt 
trattekniken som går ut på att börja med lättsamma frågor för att få respondenten att känna sig 
bekväm med intervjusituationen. Därefter går den in på djupare frågor man vill få besvarade och 
tonvikten av intervjun läggs på denna del för att mot slutet av intervjun återigen lyfta upp samtalet 
till en lättsam nivå (Kvale 1997:117-133).  
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För att kunna ägna respondenterna full uppmärksamhet och få ett flytande samtal bandades 
intervjuerna. På så sätt säkerställs också att man inte missar några delar av vad som sägs. För att 
säkerställa att respondenterna skulle uppfatta frågorna på rätt sätt, vilket är avgörande för att sedan 
kunna analysera deras svar, användes ett lättförståligt språk. Vidare undveks ledande frågor, 
tvetydiga ord och att ställa flera frågor i samma. Intressanta svar följdes upp för att få en nyanserad 
bild av varje respondents uppfattning. För att ytterligare försäkra att respondenterna uppfattats på 
rätt sätt har under varje intervju sammanfattningar använts. Dessa har sedan respondenten fått 
verifiera alternativt falsifiera eller utveckla om de så önskat.  
 

4.4 Bearbetning av data 

 
Eftersom studien är empiriskt grundad var det vid bearbetningen av datan viktigt att ha ett öppet 
sinne och plocka information från olika infallsvinklar. Detta bör enligt Holme och Solvang 
(1997:89–110) göras för att täcka in så många allmänmänskliga företeelser som möjligt. Det 
åstadkoms här genom att belysa våra tre intresseområden; belöningar, motivation och inställning till 
arbete från olika vinklar.  
 
Det empiriskt grundade tillvägagångssätt för teoribildning som vi använt oss av bygger på delar av 
grounded theory som ursprungligen är utarbetad av Glaser och Strauss. Vi anser denna vara bäst 
lämpad för vår studie eftersom den ger en god insikt och förståelse i problemområdet på ett djupare 
plan. Datainsamlingsmetoden som används i grounded theory bygger på ett systematiskt 
tillvägagångssätt med öppen kodning. Data bryts då ner i mindre delar som noggrannt undersöks 
och jämförs i syfte att finna likheter och skillnader. Grounded theory är i sin renaste form inte 
påverkad av tidigare förförståelse eller teorier. Istället framkommer dessa under arbetets gång 
genom att datainsamling och dataanalys sker samtidigt och påverkar varandra.  På så sätt växer 
teorin fram under arbetets gång och här tar detta sig i uttryck genom att sådant som framkom i 
tidigare intervjuer användes i nästkommande.  Innan vi påbörjade  intervjuerna hade vi dock läst in 
oss på tidigare teorier och annan litteratur kring ämnet varför inte bara sådant som framkom vid 
intervjuförfarandet legat till grund för det fortsatta arbetet. Grounded theory har, med dess öppna 
kodning, använts som analysinstrument av data men den genomsyrar inte hela studien då vår 
uppsats även bygger på befintlig litteratur och teori. Sammanfattningsvis kan sägas att grounded 
theory bygger på ett nära samband mellan datainsamling, analys och slutlig teori (Strauss & Corbin 
1998:12f).  
 
Efter att ha samlat in en stor mängd data påbörjade vi analysen av det insamlade materialet. De 
intervjuer vi gjort bandades för att säkerställa att allt respondenterna sade tillvaratogs i 
undersökningen. För att bearbeta det transkriberade materialet använde vi oss av öppen kodning i 
enlighet med grounded theory. Inledningsvis lyssnade vi igenom intervjuerna och transkriberade 
materialet för att kunna återvända till detta om och om igen vid senare tillfällen. Redan vid 
transkriptionen delar man automatiskt in bandet i enheter efter hur meningarna och innebörderna 
hör ihop, vilket blir till lämpliga analysenheter.  
 
För att undvika att påverkas av varandras tankar och åsikter om vad som kunde vara intressant i 
materialet läste vi separat igenom transkriptionerna. Under genomgången bröt vi ner materialet och 
påbörjade den öppna kodningen med att noggrant gå igenom textavsnitten för att plocka ut 
intressanta begrepp och namnge dessa. Därefter jämförde vi vad vi separat plockat fram och lade 
fokus på detta. Sedan arbetade vi vidare med de framtagna begreppen genom att titta efter 
gemensamma nämnare som kunde gruppera dem i underkategorier. Utifrån dessa framtogs 
ytterligare likheter och skillnader, vilka jämfördes för att få en djupare förståelse för det undersökta. 
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Därefter urskiljdes ett fåtal mer konkreta kategorier ur materialet. Dessa kategoriserades till sist 
ihop efter vilken typ av fenomen de refererar till och namngavs därefter. Genom detta arbetssätt 
utvecklas teorin i grounded theory parallellt med insamlandet av det empiriska materialet och under 
arbetet med analysen (Strauss & Corbin 1998:101-121). För att påvisa hur fenomenet kommer till 
uttryck i materialet beskrivs vissa händelser som speciellt utgör den understödjande datan. För att 
förankra kategorin i empirin och samtidigt konkretisera dess betydelser tog vi ut citat som bäst 
fångar den konkreta innebörden i fenomenet. Citaten fyller även en funktion i att validera 
materialet. De kategorier som nu framtagits ligger sedan till grund för det slutgiltiga resultat som 
presenteras i processens sista steg (Hayes 2000:177).  
 

4.5 Urval och population 

 
Frågeställningen avgör vilken information som behöver samlas in och vad som utgör enheterna i 
undersökningen. Den avgör också vilka egenskaper hos enheterna som vi önskar finna information 
om. Alla dessa enheter bildar en population och eftersom detta ofta utgörs av ett stort antal görs ofta 
ett urval ur populationen (Holme & Solvang 1997:181ff). Populationen utgörs här av alla anställda 
som omfattas av företagets belöningssystem. Då det inte var möjligt att utföra studien på alla 
företagets anställda gjordes ett strategiskt urval på åtta personer. Kravet för dessa var att hälften 
skulle vara chefer och den andra hälften medarbetare. Detta eftersom vårt syfte var att jämföra om 
det finns någon skillnad i hur personer på olika positioner upplever belöningar. Utöver detta krav 
framfördes önskemål om att de personer vi skulle intervjua skulle representera en spridning vad det 
gäller ålder, kön och arbetsuppgifter. Utifrån dessa krav och önskemål valde vår kontaktperson ut 
de åtta respondenterna. Denna försökte vad det gäller de fyra medarbetarna ta hänsyn till att få ett så 
spritt urval som möjligt. Vissa av cheferna valdes ut på grund av att de tidigare arbetat inom 
områden som rör belöningar och förmåner och andra för att vår kontaktperson känner dem bäst. 
Vårt slutliga urval följde de önskade kriterierna och bestod av tre kvinnor och fem män från olika 
avdelningar i företaget. Respondenterna representerar också en spridning vad det gäller 
anställningstid och anställningsgrad i företaget. På grund av önskemål om konfidentialitet har vi 
valt att inte presentera mer information om företaget och dess anställda.   
 

4.6 Trovärdighet och äkthet  

 
Under hela arbetet med en vetenskaplig studie är det av största vikt att ta hänsyn till faktorer som 
påverkar dess trovärdighet och äkthet. Inom kvantitativa studier, där fokus ligger på att mäta något, 
talar man i termer av reliabilitet och validitet. Reliabilitet är ett mått på precisionen i mätningen och 
validitet betyder att man verkligen mäter det man avser att mäta. Kvalitativa studier är av en annan 
karaktär och syftar snarare till att undersöka människors uppfattningar kring ett ämne. För att kunna 
utföra en mätning med hög reliabilitet krävs att situationen är standardiserad. Detta eftersom ett av 
reliabilitetskraven är att mätningen ska kunna utföras vid senare tillfällen av andra forskare och 
ändå ge samma resultat. Eftersom människan inte är statisk och våra känslor eller beteenden är 
föränderliga förlorar reliabilitetsbegreppet sitt syfte i kvalitativa studier (Trost 2005:111ff). Även 
validitetsbegreppet kan bli missvisande i kvalitativa studier eftersom begreppet mätning 
genomsyrar dess definition. Vi har istället valt att använda oss av begreppen trovärdighet och 
äkthet, vilket enligt Bryman (2002:257–262) anses vara mer passande för en kvalitativ studie.  
 
Begreppet trovärdighet innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 
och konfirmera. Tillförlitlighet syftar till att försäkra att forskningen utförs i enighet med de regler 
som finns samt att de personer som ingått i studien bekräftar att forskaren uppfattat dem på rätt sätt 
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(Bryman 2002:258). Vi har försökt skapa tillförlitlighet i vår undersökning genom att så långt som 
möjligt följa upp intressanta svar med följdfrågor vilket bidrog till att få en djupare förståelse kring 
respondenternas svar. För att ytterligare försäkra att respondenterna uppfattats på rätt sätt har under 
varje intervju sammanfattningar använts vilka respondenten fått verifiera alternativt falsifiera eller 
utveckla. Även att frågeställningen operationaliserades kring dess tre huvudområden belöning, 
motivation och inställning till arbete ser vi som en faktor till ökad tillförlitlighet. Detta för att vi då 
formulerade flera frågor med ungefär samma innehåll som återkom vid olika tillfällen under 
intervjun. På så sätt fick respondenterna uttrycka sina svar på dessa frågor vid flera tillfällen och att 
svaren ofta var likartade tyder på att vi fått fram respondentens verkliga uppfattningar kring ämnet.  
 
Överförbarhet innebär att undersökningen ska beskrivas så detaljrikt som möjligt för att det man 
kommit fram till ska kunna appliceras på andra miljöer av andra forskare. För att göra detta möjligt 
har vi så noggrant som möjligt redogjort för hur vi genomfört studien från början till slut. Dock 
minskas möjligheten till överförbarhet något på grund av företagets krav på konfidentialitet, vilket 
begränsar oss från en fullständig redogörelse av miljön (Bryman 2002:260).  
 
Pålitligheten förstärks av att forskaren antar ett granskande synsätt och gör fullständiga och 
tillgängliga beskrivningar av forskningsprocessens alla steg. Detta görs för att skapa en förståelse 
för hur forskaren har resonerat under arbetet med studien samt för att kunna bedöma om de 
teoretiska slutsatser forskaren dragit är berättigade (Bryman 2002:260f). För att uppfylla detta krav 
har vi redogjort för hur vi har gått till väga för att göra vårt urval och genomföra intervjuerna samt 
hur bearbetningen av data och framtagande av kategorier har gått till. Vidare har vi bifogat de 
intervjuguider vi använt oss av, både under forskningsintervjuerna och vid kartläggning av 
företagets belöningssystem. Enligt Bryman (2002:260f) kan man även låta utomstående personer 
läsa och ge sina synpunkter på undersökningen för att bedöma dess kvalitet. Detta gjordes under 
arbetet genom att våra handledare granskade och gav synpunkter på uppsatsen samt att den 
opponerades på under seminarieform.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren tydliggör hur denne har agerat för att 
säkerställa att personliga värderingar inte påverkat undersökningen (Bryman 2002:261). Detta 
gjordes genom att frågorna i intervjuguiden var konstruerade på ett sätt som inte var ledande, 
undvek tvetydiga ord samt att ställa flera frågor i samma. På så sätt ökar sannolikheten att 
respondenternas verkliga uppfattning har fångats. Trovärdigheten i studien stärks ytterligare av att 
respondenterna innan intervjuerna informerades om att deras och företagets namn skulle vara 
konfidentiellt genom hela studien. Detta kan ha bidragit till ärligare och mer öppna svar vilket i 
sådana fall lett till att vi fått en mer sanningsenlig bild av deras uppfattningar. Vad som därtill kan 
anses stärka trovärdigheten i undersökningen är att ett enkelt och lättförståligt språk användes under 
intervjuerna för att undvika missuppfattningar. Vi var även noga med att täcka in samtliga frågor i 
intervjuguiden vid varje intervju för att kunna jämföra de olika svaren från respektive respondent.  
 
Något som ytterligare bidrog till att stärka trovärdigheten var att vi bandade och transkriberade 
varje intervju. Fördelarna med detta är dels att helhjärtat kunna fokusera på vad respondenten säger, 
dels att senare kunna återgå till materialet om och om igen. Transkriberingarna anser vi vara 
rättvisande eftersom ljudupptagningen på banden var god och klart hörbar. Att vi gick igenom 
transkriptionerna var för sig och sedan när vi jämförde dessa upptäckte att vi ofta kodat på liknande 
sätt kan ses som ett bevis för att resultaten är intersubjektivt testbara. Det innebär att forskarnas 
olika personligheter inte har påverkat kodningen, vilket bidrar till att öka trovärdigheten (Thurén 
2004:22). Trots att vår kontaktperson valde ut respondenter efter de premisser vi satt upp kan vi 
uttala oss om ifall dennes val kan ha påverkat utfallet av studien. Med tanke på att denne följt de 
krav vi satt upp för valet av respondenter anser vi dock inte att det har påverkat utfallet avsevärt.   
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Begreppet äkthet innefattar ett antal kriterier utifrån vilka det väcks ett antal frågor som rör vilka 
konsekvenser forskningen kan ge och hur den kan användas (Bryman 2002:261f). Vi har under 
undersökningen funderat kring några av dessa frågor, vilka utgörs av; ger undersökningen en 
tillräckligt rättvis bild av de olika uppfattningar som finns hos den grupp människor som har 
studerats? Bidrar undersökningen till att de medverkande får en bättre bild av hur personer i deras 
omgivning upplever det undersökta? Hjälper undersökningen de medverkande att få en bättre 
förståelse för sin sociala situation? Har undersökningen bidragit till att de medverkande kan ändra 
sin situation? Eftersom studien är av jämförande karaktär har vi belyst intresseområdena i syfte att 
finna just olikheter i respondenternas uppfattningar. Därmed anser vi oss ha givit utrymme för olika 
uppfattningar vilket bidrar till att ge en rättvisande bild. Alla respondenter kommer efter uppsatsens 
färdigställande få varsitt exemplar. Under förutsättning att de läser detta bidrar det till att de får en 
större förståelse för skillnaden mellan sina egna och andra personer på företagets uppfattningar 
kring ämnet. Detta tillsammans med att flera av respondenterna poängterat att intervjun väckt nya 
tankar kring ämnet tror vi gör att studien kan ha bidragit till en ökad förståelse för problematiken 
kring utformningen av belöningar. Vi tror därmed att den information vi tagit fram kan användas 
för att förbättra företagets belöningssystem (Bryman 2002:261f). 
 

4.7 Etiska aspekter 

 
Som forskare är det viktigt att ta hänsyn till vissa krav vad det gäller etiska aspekter. Enligt Hayes 
(2000:28f) finns det krav på att forskningen ska utföras kvalitativt för ett gott syfte som bidrar med 
kunskap och information till samhället. Då det vetenskapliga fältet kring belöningar och 
arbetsmotivation är dagsaktuella frågor på arbetsmarknaden ansågs detta intressant att belysa. 
Individskyddskravet går ut på att forskaren under hela undersökningen från planering till det färdiga 
resultatet ska ha de medverkandes välbefinnande i åtanke så att ingen kommer till skada. Vidare 
ställs krav på information där det bland annat ska framgå hur forskningsmaterialet kommer att 
utnyttjas. Deltagarna informerades om att materialet skulle komma att användas för en c-uppsats i 
arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och att deras svar på intervjufrågorna skulle användas till 
att undersöka hur belöningar påverkar arbetstagare. De informerades också om att svaren skulle 
användas i syfte att jämföra chefers och medarbetares uppfattningar kring belöningar.  
 
Forskaren bör informera deltagarna om undersökningens konfidentialitet och få deras samtycke 
(Hayes 2000:28f). Hänsyn har tagits till dessa aspekter genom att de medverkande deltagit frivilligt 
utan att ha undanhållits någon information. Innan varje intervju erhölls de deltagandes samtycke till 
en bandupptagning och de har alla lovats att efter uppsatsens färdigställande erhålla var sitt 
exemplar. Vidare har konfidentialitetskravet säkrats genom att namn och information som kan 
skönja individernas eller företagens identitet hemlighållits. Något som respondenterna också 
informerades om inför varje intervju.  
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras våra resultat och analyser baserade på studiens insamlade data och 

teori. Resultaten presenteras under rubrikerna; ”Hur upplevs belöningar i företaget?”, 

”belöningsformer”, ”när och hur bör belöningar delas ut?” samt ”motivation”. Under dessa 

rubriker presenterar vi chefers och medarbetares upplevelser kring ämnet samt vad som skiljer dem 

åt. Därefter följer en sammanställning av det mest relevanta för studiens frågeställningar och 

kapitlet avslutas med ett avsnitt som tydliggör hur alla teori- och analysdelar hänger ihop.  I detta 

kapitel har vi kursiverat de aspekter vi funnit mest väsentliga.    

 

5.1 Hur upplevs belöningar i företaget? 

 
Vad vi motiveras av varierar från person till person och olika belöningar upplevs därför inte på 
samma sätt av alla anställda (Armstrong 1999:31). När respondenterna tillfrågades om vad de ser 
som belöningar nämndes både ekonomiska, materiella och immateriella former. Det visade sig dock 
att alla de som nämnde pengar som en belöning även talade om immateriella belöningsformer 
såsom verbal uppskattning. Däremot var det flera av dem som talade om verbal uppskattning som 
helt utelämnade ekonomiska belöningar. Av detta drar vi slutsatsen att den verbala belöningen 
upplevs vara viktigast. Därmed inte sagt att pengar inte är av stor betydelse. Vad det gäller 
pengabelöningar verkar det vara något som de flesta uppskattar väldigt mycket men det tycks inte 
ses som den största motivationsfaktorn på sikt. Flera har uttryckt att en bonus alltid är kul att få, 
men eftersom den bara utfaller i slutet av året och ges till alla oavsett arbetsinsats upplevs den inte 
vara lika motiverande. Den form av ekonomisk belöning som däremot verkar vara mest 
motiverande är att få en löneförhöjning eftersom den är individuell och bestående. Den utgör också 
ett bevis på att man kontinuerligt gör ett bra jobb.     
 
Vi tror, liksom Dessler (2004:423-431) och Pfeffer (1998), att kollektiva belöningar kan bidra till 
att öka sammanhållningen i en grupp samt förmå de anställda att arbeta tillsammans mot 
gemensamma mål. Exempel på saker som våra respondenter menar bidrar till detta är när man går 
ut och äter eller går till företagspuben tillsammans. När det däremot kommer till vad som verkligen 
motiverar de anställda, vilket också är vad vi vill undersöka, verkar individuella belöningar vara 
långt mer effektivt. Vilken form av individuell belöning respondenterna föredrar visade sig vara 
olika men vad de alla har gemensamt är att de är personliga och ett bevis på att man gjort ett bra 
jobb. Exempel på sådana belöningar kan vara allt från en klapp på axeln till en löneförhöjning 
kopplad till prestationen.  
 
Under kartläggningen vi gjorde av företagets belöningssystem framkom att bonusen utgör en stor 
del av detta. Bonus tillsammans med provision är vad företaget antar att vad de anställda främst ser 
som belöningar. När vi frågade respondenterna om de var nöjda med företagets belöningssystem 
upptäckte vi att alla också förutsatte att vi främst syftade på det bonusprogram som finns utarbetat. 
Intressant är dock att de flesta inte alls verkade se bonusen som den främsta formen av belöning 
trots att de är glada att den finns. Däremot betonar både medarbetare och chefer starkt vikten av 
feedback som en form av belöning både då den är negativ och positiv. Detta framhävdes även som 
en betydande del under kartläggningen av företagets belöningssystem och chefer får utbildning i hur 
sådan bör ges. 
 
På det stora hela upplever alla respondenter att de blir belönade på ett eller annat sätt. Även vad det 
gäller bonussystemet är de flesta nöjda trots att vissa av medarbetarna upplever det som 
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svårförståeligt. Cheferna verkar vara mer insatta i hur bonussystemet är uppbyggt men detta tror vi 
till viss del beror på att de arbetar närmare det än vad medarbetarna gör. Det skulle också kunna 
vara en anledning till att cheferna oftare än medarbetarna nämner bonussystemet under intervjuerna, 
men det behöver för den sakens skull inte betyda att de egentligen lägger större vikt vid det.   

 

5.2 Belöningsformer 

Vi har tidigare förklarat att vilken typ av belöning som upplevs vara mest motiverande är 
individuellt. Det räcker dock inte att ta hänsyn till detta för att tillgodose de anställdas behov. Oftast 
går det nämligen inte att särskilja olika belöningar som olika viktiga ens för en och samma individ 
då en kombination av ekonomiska, materiella och immateriella belöningar oftast krävs för att 
tillgodose både individens inre och yttre behov (Armstrong 1999:31). Vidare går det inte generellt 
att säga vilken typ av belöning som lämpar sig bäst för att motivera de anställda eftersom det är 
högst beroende av organisationen, dess medarbetare och situationen de befinner sig i (Svensson 
2001:10ff). Många av våra respondenter beskriver hur immateriella och ekonomiska belöningar 
hänger ihop. En av medarbetarna beskriver på följande sätt sin känsla av att ha fått en belöning från 
sin chef efter ett mycket hårt arbete: 
 

Jag satte så stort värde på att han synliggjorde mig och såg hur trött jag var och han 
visste att jag hade gjort ett jävla bra jobb samtidigt som han gav mig något 
materiellt. Det satte jag oerhört värde på. Dels för att han såg mig, han uppskattade 
mig och han belönade mig.  

 
Hur man värderar en belöning upptäckte vi beror på huruvida man ser lönen som en belöning eller 
ej, vilket det hos respondenterna råder olika uppfattningar om. Eftersom vi inledningsvis valde att 
inte se lönen som en belöning kan det vara bra att ha detta i åtanke vid analysen av respondenternas 
svar. Ingen skulle arbeta utan lön eftersom lönen är grundläggande för att överleva och man inte 
skulle klara sig utan den. Är man nöjd med sin lön tycks belöningar av immateriell karaktär vara 
den viktigaste motivationsfaktorn. De kan i sin simplaste form utgöras av ett enkelt tack. 
Respondenterna är alla eniga om att de inte skulle kunna arbeta helt utan denna typ av uppskattning. 
Hårddraget blir pengabelöningar därmed i jämförelse sekundärt, vilket illustreras i följande citat: 
”Solidarisk värme och rättvisa tycker jag är jävligt viktigt men sådant går inte att mäta i pengar. Det 
är belöningar som står högt i kurs”.  
 

5.2.1 Immateriella belöningar 

Immateriella belöningar syftar till att motivera individen på ett socialt och psykologiskt plan. 
Chefens roll blir därför betydande vad det gäller att se och visa medarbetarna sin uppskattning. 
Denna uppskattning, som många av våra respondenter anser vara den viktigaste formen av 
belöning, kan ta sin form i att chefen visar tilltro samt ger feedback och erkännande. Den bästa 
formen av belöning och ett av de yttersta bevisen på uppskattning uttrycker respondenterna i likhet 
med litteraturen vara att få en befordran eller nya ansvarsområden (Arvidsson 2005:22; Svensson 
2001:20f). En medarbetare uttrycker vikten av detta genom att säga: 
 

Jag vill bli belönad på ett juste och rättvist sätt och bli synliggjord. En annan 
belöning är att få större ansvar och tillit. Det tycker jag också är en form av 
belöning eller uppskattning som jag tycker är jävligt viktig. Med större ansvar och 
tillit växer man tror jag och då får vi en ännu starkare medarbetare som i sin tur 
skapar en ännu starkare organisation eller grupp. Så vill jag också bli belönad, 
synliggjord på ett juste och rättvist sätt men också större ansvar och större form av 
tillit. 
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Både chefer och medarbetare var eniga om att uppskattning från andra chefer och medarbetare är 
mycket viktigt. Det verkar, åtminstone för medarbetarna, vara lika betydelsefullt att få beröm från 
chefer som från andra medarbetare. En av medarbetarna uttrycker detta genom att säga att ”även om 
man får ett fett lönebesked tror jag det viktigaste är att man får erkännande från gruppen och chefen 
och känner sig uppskattad i sin omgivning”. Denna uppskattning kommer ofta i verbal form och 
bidrar därigenom till att fylla behovet av att vara sedd och bekräftad. En belöning kan alltså vara en 
så enkel sak som en dunk i ryggen eller ett tack.  
 

En belöning behöver ju inte vara att man får något utan mer en ren uppskattning, 
ett tack, ett mail, det kan räcka. Det bevisar ändå att det jag gjorde var bra, att de 
uppskattar en och det jag gjorde. Det är självklart kul att få saker men så viktigt är 
det faktiskt inte så länge det blir ett tack, att man får någonting i ord. Det väger 
jättemycket.  
 

Flera av respondenterna betonar också vikten av att behandlas rättvist och att få feedback. Denna 
behöver inte enbart vara positiv utan konstruktiv kritik och att folk vågar säga vad som är dåligt 
upplevs av cheferna också som en belöning, vilket en av dem uttrycker genom att säga: ”I vår grupp 
så har vi rätt raka puckar. Om någon tycker att något är dåligt så säger dem det och om något är bra 
så säger de det. Det är lite därför som jag tycker att man känner sig uppskattad”. 
 
Respondenterna talar även om vikten av att hjälpa andra och därmed bidra till att även deras 
medarbetare är nöjda. Glädjen i att ha bidragit till en positiv stämning med nöjda medarbetare i sin 
omgivning tycks väga lika tungt som att själv bli synliggjord. De betonar också vikten av att känna 
en gemenskap på arbetsplatsen där man visar omtanke, hjälper varandra och åstadkommer bra saker 
tillsammans. Just känslan av gemenskap och att ha goda relationer på arbetsplatsen benämner 
Vroom som en faktor för yttre belöningar som har en motiverande verkan (Hume 1995:24f). Även 
Herzberg och Maslow talar om betydelsen av goda relationer på arbetsplatsen men ser det snarare 
som ett grundläggande behov som måste vara uppfyllt för att andra motiverande faktorer ska kunna 
uppfyllas (Hume 1995:15ff; Kaufmann & Kaufmann 2005:53ff). Samtliga fyra 
motivationsteoretiker som presenteras i teorikapitlet menar också att de anställda motiveras av 
faktorer på arbetet som låter dem tillfredsställa behov av självförverkligande. En av cheferna 
uttrycker detta genom att säga att ”belöningar är att få realisera idéer man har och få känna att jag är 
med och påverkar. Det är det viktigaste för mig”.   
 

5.2.2 Ekonomiska och materiella belöningar 

Precis som när det handlar om immateriella belöningar finns det inte heller vid ekonomiska och 
materiella belöningar något generellt bästa sätt att belöna på. Belöningssystemet bör vara utformat 
utifrån företagets specifika verksamhetsidé, mål och vision för att vara så effektivt som möjligt. För 
att få individerna att arbeta målinriktat krävs att de vet hur de kan påverka sin egen belöning 
(Arvidsson 2005:26). På så sätt antas de hålla siktet inställt på vad som är viktigt för företaget och 
belöningen blir därmed en vinst både för företaget och för individen. Även vad det gäller 
ekonomiska och materiella belöningar avgörs dess värde av den belönades personliga behov och 
värderingar (Frank et al 2000:7). 
 
Vad det gäller rent ekonomiska belöningar har våra respondenter lite olika uppfattningar angående 
dess betydelse. De håller alla med om att de inte skulle arbeta för en alltför låg lön, men flertalet 
säger samtidigt att pengar inte är det viktigaste. Dock talar flera av cheferna om en positiv 
löneutveckling som ett bevis på uppskattning. Även de flesta av medarbetarna uttrycker att en 
löneförhöjning är att se som den bästa formen av ekonomisk belöning eftersom den är långvarig 
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och ett tydligt bevis på att man gör ett bra jobb. Av medarbetarna ser de flesta den vanliga lönen 
som en form av belöning men det är inte denna som motiverar mest då den ses som en 
nödvändighet för att överleva.  
 
Vid utformning av ekonomiska belöningar bör hänsyn tas till att människor ofta värderar pengar i 
relation till vad de själva och andra tjänar. Att löneskillnaderna, bland annat beroende på position, 
ofta är mycket varierande inom ett företag kan innebära vissa svårigheter vad det gäller ekonomiska 
belöningar och hur de uppfattas av medarbetarna (Lawler 2000:71f). Detta tar sig tydligt uttryck i 
vår studie då vi jämför en medarbetares och en chefs syn på belöningar i form av pengar.  
 
 Medarbetaren uttrycker:  
 

Pengar är givetvis en stor del och alla är ju beroende av det. Jag tror absolut att det 
är där det känns mest. Vi höjer din lön med tusen kronor för att du är så duktig på 
de här grejerna, det väger tungt. Man blir ganska motiverad själv när man vet att 
man har den tusenlappen så lönen är nog en stor del faktiskt 
 

Detta kan jämföras med chefen som säger: 
 

Om jag får tusen spänn mer i månaden så ändrar det ingenting, men om X inte 
skulle säga någonting positivt om det jag gör på tre veckor så skulle det vara 
förödande för mig.  

 
Av ovanstående citat drar vi slutsatsen att medarbetarna tycks sätta större värde på en ekonomisk 
belöning än cheferna. Detta tror vi dock är beroende av summan på belöningen eftersom människor, 
enligt Lawler (2000:71f), värderar pengar i relation till vad de själva och andra tjänar. Skulle man 
istället, som en av cheferna exemplifierade, utlova en belöning på 100 000 kronor skulle det enligt 
denne jobbas på ordentligt oavsett vilken position man har i företaget. Anledningen till detta är att 
både chefer och medarbetare värderar 100 000 kronor som en stor summa pengar i relation till vad 
de tjänar. Detta ser vi i sin tur som ett belägg för att Lawlers (2000:71f) teori stämmer.   
 
Ytterligare exempel på ekonomiska belöningar är målbonussystem. Dessa bygger på att mål som är 
väsentliga för företaget har uppfyllts. För att bonusen ska fylla sitt syfte och verka motiverande är 
det viktigt att medarbetarna vet hur stor bonus olika grader av måluppfyllelse kommer att leda till. 
För att den ska ha en effektiv verkan får den inte ses som en självklarhet utan ska bestå av 
betydande lönsamma fördelar för både företaget och de anställda (Svensson 2001:22). Cheferna är 
alla överens om att det är bra att det finns ett bonussystem på företaget som alla har möjlighet att få 
del av, men ingen av dem ser det som en av de mest betydande belöningarna. De flesta är dock 
eniga om att en utlovad bonus föder energi och drivkraft. Vad det gäller medarbetarnas syn på 
bonusens betydelse råder det delade uppfattningar. Vissa tycker att den är extremt viktig medan 
andra ser den som en mindre del. De är alla eniga om att det är bra och kul att företaget har ett 
bonussystem som alla kan få del av. Flertalet poängterar dock att det inte skulle räcka med en 
ekonomisk belöning om man inte samtidigt fick uppskattning och uppmuntran från chefer och 
medarbetare även i verbal form. 
 
Vinstandelar utgör en form av belöning där personalen får ta del av vinsten. Syftet är att få de 
anställda att samarbeta mot ett gemensamt mål och därmed stärka samhörighetskänslan på företaget 
(Svensson 2001:35). Detta uttrycker även våra chefer vara en av de viktigaste formerna av 
ekonomisk belöning då alla på företaget får ta del av vinsten de bidragit till.  
 
Materiella belöningar är sådana typer av belöningar som innebär en kostnad för företaget trots att de 
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inte alltid visar sig i direkt ekonomisk form för mottagaren (Svensson 2001:21). Utbildningar av 
olika slag är en typ av materiell belöning som flera av cheferna värderar mycket högt. Detta då en 
utbildning kan bidra till att man utvecklas som person samt genom att man känner att företaget 
satsar på en och vill ha en kvar. Andra belöningar som cheferna uppskattar är när man gör 
någonting tillsammans, så som att gå ut och äta eller få åka på studieresa eller konferens. Många av 
dem pratar till exempel om att umgås på företagets pub som en typ av belöning. Andra saker som 
nämns är personalfester, sommarpresenter, julklappar och aktiviteter av olika slag. 

 

5.3 När och hur bör belöningar delas ut? 

 
För att belöningarna ett företag delar ut ska ha önskad verkan måste man inte bara vara noga med 
att anpassa belöningen efter person och situation. Sättet den delas ut på är nämligen minst lika 
viktigt för att mottagaren verkligen ska uppleva den som en belöning (Arvidsson 2005:22; Svensson 
2001:20f). Det finns därför vissa grundkriterier för hur och när en belöning bör delas ut för att 
uppskattas mest. Det bör ske i ett tidsmässigt nära samband med att den belönade prestationen 
utförts eftersom den då förstärker känslan av att ha lyckats med vad man strävat mot. Då kan den 
också fungera som en sporre att fortsätta kämpa mot nya mål i nästkommande projekt (Svensson 
2001:16f). Både chefer och medarbetare uttrycker, i likhet med teorin, att det är viktigt att 
belöningen kommer direkt efter prestationen och att uppskattning visas återkommande, ”varje dag 
och hela tiden”. De menar vidare att sådana belöningar som kommer oväntat och när man verkligen 
behöver dem ofta uppskattas mest. En av cheferna menar att en belöning som kommer en vanlig 
måndagsmorgon när det känns tungt att dra igång arbetsveckan många gånger väger tyngre än en 
rutinmässig klapp på axeln på fredag eftermiddag. Genom detta menar respondenten att man blir 
sedd och peppad när det behövs. Detta tycker vi är intressant eftersom det går emot teorin som 
säger att det är viktigt att personalen på förhand får veta när, var och hur belöningen kommer att 
delas ut. Detta för att de ska vara säkra på att ansträngningen de gör verkligen kommer leda till den 
utlovade belöningen.  
 
Alla medarbetare är överens om att det är viktigt att belönas och anser att ett enkelt tack väger 
tungt. Enligt Svensson (2001:16f) bör belöningar delas ut öppet inför alla, eftersom stoltheten i att 
få ett offentligt erkännande från andra kan fungera som en extra motivationsfaktor. De flesta tycker 
att det är kul att få en offentlig belöning men viktigast är att belöningen är personligt riktad. 
Ytterligare en fördel med att belöna öppet kan, som en av respondenterna påpekade, vara att det 
även kan fungerar som en motivationsfaktor för andra medarbetare.   
 
Det är viktigt att belöningen upplevs vara befogad för att den ska uppfattas som en belöning. En 
obefogad belöning kan snarare ha motsatt effekt och verka negativt (Svensson 2001:20). Detta är i 
likhet med medarbetarna som säger att det är viktigt att belöningen känns ärlig och sätts i relation 
till hur man har presterat.  Har man gjort någonting bra vill man bli belönad för det. Det viktigaste 
är inte att bli belönad för resultatet utan för det arbete och den ansträngning man har lagt ner. En av 
medarbetarna uttrycker detta genom att säga ”jag tror inte att vi kan få för mycket uppskattning på 
ett företag och i synnerhet inte om man torskat matchen för då kan man hitta det man ändå gjorde 
bra och ta med sig det goda till nästa match”. De understryker dock att det är skillnad på att bli 
belönad för att ha försökt trots att man inte uppnått det eftersträvade resultatet och att bli belönad 
för något som man inte ens har lagt ner särskilt mycket arbete på. Vet man med sig att man bara har 
gjort en medelmåttig insats känns en belöning bara oärlig och nedvärderande.  
 
Hälften av medarbetarna tycker inte att belöningens materiella innehåll är lika viktigt som det 
symboliska syftet och sättet den framförs på. Den andra hälften tycker dock att innehållet är mycket 
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viktigt och poängterar att belöningens utformning måste ställas i relation till prestationen. Dessa 
menar att om man exempelvis har åstadkommit en jättestor vinst för företaget ska man belönas 
därefter. Då räcker det till exempel inte med en biobiljett då detta nästan kan ha en motsatt effekt. 
”Om du känner att belöningen inte står i relation till det du har presterat kan det få en negativ effekt 
och då är det nästan bättre att inte få någon belöning alls”. Alla chefer anser att det är viktigt att 
belönas. De tycker även att innehållet i belöningen är viktigt och understryker att det måste vara ett 
innehåll som de själva upplever som en belöning.  För vissa tycks det verbala innehållet vara 
viktigast medan andra värderar det materiella innehållet mer. Detta stämmer väl överens med vad 
Frank et al (2000:7) säger om att det är den belönades personliga behov och värderingar som avgör 
vad som är en belöning och hur den värderas.   
 
Hur man vill bli belönad tror vi även har att göra med vilken inställning man har till sitt arbete. Har 
man en instrumentell inställning ser man arbetet som ett nödvändigt ont för att överleva. Lönen är 
då den största anledningen till att man arbetar och en förutsättning för att kunna leva på fritiden. 
Har man däremot en engagerad inställning till sitt arbete arbetar man förutom för att överleva även 
för att finna personlig tillfredsställelse (Eriksson 1998:87–115). Både chefer och medarbetare 
uttrycker att de naturligtvis behöver pengar för sin försörjning men uppger fler anledningar till att 
de arbetar. Alla respondenter uppgav att de trivs och känner sig uppskattade för sitt arbete. Vad som 
dock skiljer dem åt är att cheferna nämnde vikten av social gemenskap och stimulans i något högre 
utsträckning än medarbetarna.  
 
Medarbetarna upplever sig i lika hög grad som cheferna ha rimliga och tydliga mål att arbeta mot 
men upplever sig inte kunna påverka kraven som ställs på dem i lika hög grad. Medan cheferna vet 
vilken prestation som krävs av just dem för att bli belönade är medarbetarna mer osäkra på detta. 
Trots att preferenserna mellan chefer och medarbetare skiljer sig något åt drar vi med hjälp av 
ovanstående faktorer slutsatsen att alla respondenter lutar mot en engagerad inställning till sitt 
arbete. Ytterligare en anledning till att vi dragit denna slutsats är att respondenterna uppgav att de 
motiveras mest av immateriella belöningar. Detta tror vi beror på att immateriella belöningar i form 
av verbal uppskattning och bekräftelse kan bidra till personlig tillfredsställelse. Våra antaganden 
kring Erikssons (1998:87–115) teori stärks ytterligare genom att flera av respondenterna betonar att 
känslan och sättet en belöning ges på många gånger är minst lika viktigt som dess innehåll. Hade 
våra respondenter istället haft en instrumentell inställning till sitt arbete tror vi att de hade 
motiverats mest av ekonomiska belöningar. 

 

5.4 Motivation  

 
Maslow (Kaufmann & Kaufmann 2005:53ff) talar i behovshierarkins sista steg om behovet av 
självförverkligande. Detta kan uppfyllas genom man får utlopp för sin fulla potential samt att man 
känner en inre tillfredsställelse och att man känner att man gjort sitt bästa. Detta steg kan oftast 
uppnås först när det underliggande behovet av uppskattning är uppfyllt. Det kan i arbetslivet 
uppfyllas genom att känna sig sedd av medarbetare och chefer, får feedback och bli uppskattad för 
sitt arbete (Kaufmann & Kaufmann 2005:53ff).  
 
Flertalet av cheferna ser inte en ekonomisk eller materiell belöning som ett mål med sitt arbete, men 
uttrycker att belöningar i form av bekräftelse kan vara det. Därmed inte sagt att ekonomiska och 
materiella belöningar inte fungerar motiverande, men det tycks inte vara den allra största 
motivationsfaktorn. Däremot ser vi att bekräftelsebelöningen kan fungera mer motiverande. 
Ytterligare en stor motivationsfaktor ligger i känslan av att vara med och påverka och att man 
bidrar till både företagets och medarbetares framgång. Även medarbetarna uttrycker att de finner en 
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stor motivationskälla i att få vara med och bidra till andras framgång och positiva inställning till 
arbetsplatsen.  
 
Trots att alla inte ser belöningar som ett mål med sitt arbete upplevs de som en motivationsfaktor 
som ”verkligen föder energi och kraft”. Cheferna upplever att en belöning stärker dem inför 
nästkommande projekt eller uppgifter så de går in i dessa med ett stärkt självförtroende. Det fyller 
också en funktion i att man känner sig sedd och uppskattad för vad man gör, vilket flertalet av 
cheferna påpekar. De uttrycker att det är viktigt att känna sig sedd från flera håll, både internt från 
chefer och medarbetare men även externt.  
 

Det är det viktigaste, att man känner att man blir bekräftad och sedd. Och det är i 
stort och smått liksom. Det kan vara en medarbetare som säger att Gud vad bra att 
du var med där och hjälpte mig (… ) Sen är det klart att det betyder jättemycket att 
min chef ser mig och tycker att det är bra att jag är här.  
 

Medarbetarna talar även om vikten av att få tillbaka något från företaget och menar att det främst 
visar sig i form av att få ansvar och tillit samt bekräftelse. Detta och andra typer av individuella 
belöningar anser de vara sådant som får dem att växa som personer och enligt Maslows 
behovshierarki är det just sådana saker som leder till att de två växtbehoven kan uppfyllas 
(Kaufmann & Kaufmann 2005:53ff). Trots att våra respondenter ger uttryck för en del av de saker 
som kan leda till självförverkligande vågar vi inte uttala oss om huruvida de uppnått detta sista steg. 
Detta för att det även är beroende av andra omständigheter såsom psykisk mognad hos individen, 
vilket vi inte haft möjlighet att undersöka i denna studie.  
 
Enligt Lockes målsättningsteori är specifika och i för väg uppsatta mål en stor motivationsfaktor. 
Målen ska utgöra en utmaning och han betonar även vikten av feedback under och efter utfört 
arbete. På detta sätt får arbetstagaren, enligt Locke, använda sin fulla kapacitet vilket i sin tur verkar 
motiverande (Armstrong 1999:48–59). Både chefer och medarbetare betonar vikten av att ha i 
förväg uppsatta mål att arbeta mot. Cheferna uttrycker att det både vad det gäller belöningar och 
arbetet i stort är en av de viktigaste motivationsfaktorerna att ha tydliga mål att arbeta mot Det är 
viktigt att målen känns rimliga att uppnå för att de ska verka motiverande då ett uppnått mål 
upplevs vara en stor motivationsfaktor. En av cheferna gav uttryck för detta genom att säga: 
 

Jag känner en drivkraft att påverka, alltså nå och uppfylla mål. Jag skulle ha 
jättesvårt att jobba på ett jobb där jag inte hade tydliga mål. Men när jag har tydliga 
mål driver det mig att uppnå dem (…) sen är det ju möjligheten att få jobba med 
andra människor och få påverka, få sätta sin prägel på saker och ting.  

 

Vissa medarbetare anser att en av de viktigaste motivationsfaktorerna är att ”vinna matchen” och 
uppnå målen. En av medarbetarna uttrycker i likhet med teorin att målen ska vara utmanande och 
roliga, men inom ramarna för vad som är rimligt för att verka motiverande. 
 

Det ska vara mål som är möjliga att nå och då är det kul. De ska vara rimliga och 
det ska givetvis vara roligt. Jag tycker det är roligt att jobba och jag är rätt 
lättmotiverad så länge man får tillbaka lite från företaget och från sina kollegor så 
kör man på. Det ska vara roliga mål, inte sådana tråkiga, och vi har roliga mål på 
vår avdelning. Svåra men roliga och det gör också att det blir utmanande. 
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5.5 Sammanfattande resultat kopplat till frågeställningarna  

 
Efter den analys vi nu har presenterat kommer vi i följande avsnitt redogöra för de resultat vi 
kommit fram till som är mest relevanta för studiens frågeställningar. 

 

5.5.1 Vad upplever chefer och medarbetare som belöningar? 

Vi har funnit att befordran, nya ansvarsområden, beröm från chefer och medarbetare samt att få 
utbildningar är betydelsefulla belöningar. Ärlighet, att få feedback och att få göra något tillsammans 
ses också som belöningar. Även ett enkelt tack kan vara en värdefull belöning. När det kommer till 
ekonomiska belöningar anses den viktigaste formen vara att få en löneförhöjning men även 
symboliken i att få ta del av företagets vinst som man varit med och bidragit till väger tungt.  
 

5.5.2 Vilka sätt att belöna upplevs påverka motivationen?  

För att en belöning ska verka motiverande bör den fylla ett behov av att känna sig sedd och 
bekräftad. Viktigast är sättet den framförs på och att den är personligt riktad. Det är även viktigt att 
belöningen sätts i relation till vad man har presterat. Det är oftast oväntade belöningar som 
motiverar mest men även förväntade belöningar som kommer i direkt anslutning till en prestation 
upplevs vara viktiga. En löneförhöjning ses som ett långvarigt och tydligt bevis på att man gör ett 
bra jobb och är därför en stor motivationsfaktor. Andra viktiga motivationsfaktorer anses vara 
känslan av att få vara med och påverka och bidra till andras framgång. Bonus är en uppskattad 
ekonomisk belöning som motiverar genom att den föder energi och drivkraft men ses av vissa som 
en kortsiktig motivationsfaktor. 

 

5.5.3 Vilka samband finns mellan inställning till arbete och hur en belöning upplevs? 

Oavsett vad en belöning består av är det viktigaste att mottagaren upplever den som en belöning. 
Om individen har en engagerad inställning till arbete tycks inte belöningens 
konkreta innehåll vara viktigast utan snarare den känsla av inre 
tillfredställelse som belöningen bidrar till. Trots att ekonomiska belöningar 
kan vara motiverande skulle man inte klara sig utan verbala och andra 
belöningar av immateriellt slag. Detta pekar på att det finns ett samband 
mellan belöningar och inställning till arbete som säger att en engagerad 
inställning till arbete hör ihop med att värdesätta belöningar av immateriellt 
slag högst.  

 

5.6 Sambandet mellan belöningar, motivation och inställning till arbete 

 
Detta avsnitt syftar till att klargöra hur belöningar hänger ihop med motivation och inställning till 
arbete. Vi har kommit fram till ett resultat som vi har kopplat till tidigare teori. För att illustrera hur 
dessa delar hänger ihop har vi skapat en modell. 
 

 
 
 



 
 

32 

 
 
Personlig tillfredsställelse   Arbetstillfredsställelse             Engagerad inställning        

                                                          till arbete 
                

 

        Belöningar 
           
   
         Motivation 
 
   
                                                                       Effektivitet 
 
  
      Måluppfyllelse  
Modell 1: Belöningars påverkan i arbetslivet  
 
Vi upptäckte att det föreligger ett dubbelriktat samband mellan hur belöningar påverkar vissa 
faktorer samtidigt som dessa faktorer för individen kan utgöra en belöning i sig. Detta illustreras av 
de dubbelriktade pilarna mellan belöningar och personlig tillfredställelse, arbetstillfredsställelse och 
engagerad inställning till arbete. På så sätt kan en belöning öka den personliga tillfredsställelsen, 
vilket kan leda till ökad arbetstillfredsställelse. Detta kan i sin tur leda till en engagerad inställning 
till arbete. Den positiva känslan av detta kan i sig upplevas som en belöning. Belöningen som kan 
utgöras både av känslan av tillfredsställelse eller av mer konkreta belöningar i ekonomisk, materiell 
eller immateriell form kan således fungera som en motivationsfaktor. Ökad motivation kan i sin tur 
leda till ökad effektivitet och slutligen till måluppfyllelse. Vidare kom vi fram till att måluppfyllelse 
kan bidra till personlig tillfredsställelse men även att måluppfyllelse i sig ofta upplevs som en 
belöning som återigen leder till ökad motivation.  
 
Utifrån modellen har vi spunnit vidare på hur tidigare teori hänger ihop med vår analys och vårt 
resultat. Vi kom fram till att immateriella, materiella och ekonomiska belöningar tycks ha olika 
funktion i ett företag men att de alla på olika sätt bidrar till att skapa en arbetsplats där de anställda 
motiveras både individuellt och kollektivt. Vi fann att immateriella och ekonomiska belöningar 
främst motiverar på det personliga planet medan de materiella fyller en funktion i att skapa en god 
företagskultur, vilket också är nödvändigt för att arbetet ska fungera väl.  
 
Att förena företagets och dess anställdas mål är en välkänd grundläggande faktor för att bidra till att 
skapa en vinstdrivande verksamhet. Det är, som tidigare nämnts, viktigt att anpassa 
belöningssystemet ett företag väljer att använda sig av till organisationen för att det ska ha önskad 
verkan och bidra till ett positivt samband som leder till effektivitet och måluppfyllelse (Svensson 
2001:13ff). Eftersom arbetstillfredsställelse, enligt Svensson (2001:13ff) och våra respondenter, är 
beroende av företagsklimatet är det av största vikt att belöningarna som utdelas bidrar till att 
förbättra eller behålla detta. Det viktigaste för att erhålla ett gott företagsklimat är att ha en känsla 
av gemenskap på företaget.  
 
Att respondenterna ser både positiv och negativ feedback som en belöning var något som vi inte 
hade förväntat oss att komma fram till. När flertalet av respondenterna poängterade detta insåg vi 
att en sådan ärlighet där man vågar säga vad som inte fungerar bra är viktig, inte enbart för den 
individuella tillfredsställelsen utan även för att skapa en god gemenskap och ett gott företagsklimat. 
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En öppen dialog gör det i sin tur möjligt att förbättra arbetsplatsen och därmed ytterligare förbättra 
företagsklimatet.  
 
Andra belöningar som cheferna anser vara motiverande är när de anställda gör något tillsammans. 
Återigen är poängen då att förstärka gemenskapen på företaget. Gemenskap är även något som 
motivationsteoretikerna hävdar vara ett grundläggande behov som måste vara uppfyllt innan 
exempelvis växtbehoven i Maslows behovshierarki kan aktiveras (Kaufmann & Kaufmann 
2005:53ff). Även Herzberg anger relationer till ledare och medarbetare som en av de grundläggande 
hygienfaktorerna, men menar att dessa inte är tillräckliga för att öka motivationen. För det krävs 
enligt honom även att motivationsfaktorerna uppfylls (Bruzelius & Skärvad 2004:291).  
 
Från respondenternas svar kring sitt arbete och sin arbetsplats kan vi uttyda att de alla uppfyller de 
grundläggande faktorerna för Maslows bristbehov och Herzbergs hygienfaktorer, vilket innebär att 
de kan ta till sig belöningar som syftar till att öka arbetsmotivationen. I det avseende att Herzberg 
inte ser gemenskap som en motivationsfaktor stämmer våra respondenters åsikter bättre överens 
med Vrooms förväntansteori som inkluderar goda relationer på arbetsplatsen i de yttre faktorer han 
menar har en motiverande verkan (Hume 1995:24f).  
 
Motivationsfaktorerna utgörs enligt Herzberg (Hume 1995:15ff) av sådant som skapar en inre 
drivkraft hos individen och trots att han inte inkluderar gemenskapens betydelse i dessa finner vi 
flera andra gemensamma nämnare mellan hans tvåfaktorsteori och våra respondenters 
uppfattningar. Feedback är en av dessa motivationsfaktorer tillsammans med erkännande, möjlighet 
till befordran, ökat ansvar och utveckling. Detta är även precis vad våra respondenter har betonat 
som mest betydande belöningar. Applicerat på Maslows behovshierarki är det just sådana 
belöningar som leder till att växtbehoven kan uppfyllas i och med att de leder till ökad självkänsla 
och möjligtvis även till självförverkligande. En god självkänsla är vidare grundläggande för att 
känna personlig tillfredsställelse, vilket i sin tur krävs för att känna sig tillfreds med sitt arbete.  
 
Upplevelsen av arbetstillfredsställelse har i sin tur att göra med vilken inställning man har till sitt 
arbete (Eriksson1998:110-120). Vi upplevde att alla våra respondenter tycker om att jobba och är 
tillfreds med sitt arbete. Detta tillsammans med att de alla hävdade att de inte bara arbetar för sin 
försörjnings skull låter oss dra slutsatsen att de alla har en engagerad inställning till arbete. 
Ytterligare belägg för detta finner vi i att respondenterna upplever sig motiveras mest av 
immateriella belöningar. Detta stämmer också överens med vårt antagande om att personer med en 
engagerad inställning till arbete motiveras mest av belöningar som bidrar till deras personliga 
tillfredsställelse. 
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6. Avslutande diskussion 

 
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion där vi delger några av våra tankar kring det resultat 

vi kommit fram till. Kapitlet avslutas med våra förslag till vidare forskning.    

 
Vad är det första du kommer att tänka på när du hör ordet belöning? För oss var det, innan satte oss 
in i ämnet, något materiellt eller ekonomiskt såsom att få en bonus eller en present. Vi förvånades 
därför av att ekonomiska belöningar visade sig komma i andra hand. Antagligen var vår 
förförståelse om att detta skulle vara det viktigaste präglat av den litteratur vi tidigare läst in oss på 
och som till stor del lade vikt vid ekonomiska belöningar och olika former att utforma dessa på. I 
övrigt går resultatet av vår studie går ofta hand i hand med tidigare litteratur men skiljer sig på 
ytterligare några punkter. Enligt teorin är det bäst om medarbetarna vet vilken belöning de kan 
förvänta sig och när denna kommer att delas ut. Vetskapen om att belöningen kommer i slutet av 
arbetet är naturligtvis avgörande för att den ska kunna verka motiverande under arbetets gång. 
Däremot ser vi i likhet med våra respondenter även en poäng i att få en oväntad belöning. Även om 
denna inte motiverar under arbetets gång blir känslan starkare när man får en belöning man inte 
förväntat sig. Denna känsla tror vi att man många gånger tar med sig när man går in i 
nästkommande projekt. På så sätt skiljer sig effekten av oväntade och förväntade belöningar åt och 
därför tror vi det är viktigt att noga tänka igenom vad man vill åstadkomma med belöningen när 
man utformar ett belöningssystem. 
 
I teorin beskrivs hur man kan gå tillväga för att belöna på olika sätt. Något som vi funnit vara en av 
belöningarnas viktigaste uppgifter, men som ofta utelämnas i litteraturen, är vikten av att belöna 
under arbetets gång. Detta fyller ett viktigt syfte i att peppa de anställda och därmed hålla 
motivationen uppe under hela vägen mot målet. Detta tror vi är viktigt för alla organisationer att ha 
i åtanke när de arbetar med belöningar.   
 
Enligt Svensson (2001:10) finns belöningssystem på alla arbetsplatser, men kan ta sin form på olika 
sätt. Eftersom det visade sig att immateriella belöningar verkar mer motiverande än ekonomiska 
ställer vi oss frågan om det kan vara så att ett alltför konkret utformat belöningssystem som 
fokuserar enbart på ekonomiska belöningar till och med kan verka stjälpande. Det skulle i så fall 
kunna bero på att man som chef på ett företag med ett utarbetat belöningssystem förlitar sig för 
mycket på det och glömmer bort sin egen funktion i att motivera de anställda. Finns det däremot 
inte något belöningssystem överhuvudtaget kan det leda till att belöningar helt kommer i 
skymundan. Vi tror därför att det är bra att ha ett belöningssystem som innefattar både immateriella, 
materiella och ekonomiska delar för att fungera motiverande på alla plan. De immateriella delarna 
kan till exempel bestå av att cheferna får utbildning i hur feedback, beröm och sådan verbal 
uppskattning bör ges på ett bra och kontinuerligt sätt.      
   
Vi har tidigare påpekat att upplevelsen av en belöning är beroende av personliga värderingar. 
Eftersom människor värderar olika saker olika mycket är det svårt att utarbeta ett system som passar 
alla. Lawler (2000:53f) beskriver ett belöningssystem som enligt honom har blivit allt mer populärt 
på senare tid. Det går ut på att arbetstagarna själva väljer vilken typ av belöning de vill ha och på 
vilket sätt de vill ta ut den. Detta bidrar till att försäkra att belöningen verkligen uppfattas som en 
belöning genom att systemet möjliggör för individen att skapa ett skräddarsytt belöningspaket som 
passar just dennes behov och önskemål. Fördelarna med detta är att det besparar företaget onödiga 
utgifter för belöningar som ändå inte uppskattas av personalen. Det är också tidssparande i och med 
att företaget slipper arbetet med att avgöra vad personalen värderar och behöver. Vidare känner sig 
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individen respekterad och moget behandlad med frihet och ansvar över sina egna val (Lawler 
2000:53f). Det kan även bidra till att öka individens samhörighetskänsla med företaget och bidra till 
att behålla kompetent personal. Vi tror att Lawlers förslag kan vara mycket användbart när det 
gäller ekonomiska belöningar. För att det ska uppnå bästa effekt tror vi dock inte att det räcker att 
ha en utarbetad strategi för vad belöningen ska innehålla utan att det är minst lika viktigt att 
strategin talar om när och hur man bör belöna.  
 
Vad det gäller immateriella belöningar av enklare slag tror vi inte det är lika viktigt att ha ett 
konkret utarbetat system för hur dessa bör delas ut. Här är det istället viktigare att chefen har 
förmågan att se och visa alla sina medarbetare uppskattning för vad de gör samt att detta sker 
kontinuerligt. Ett alltför strikt system för hur immateriella belöningar ska delas ut tror vi då snarare 
kan ha en negativ effekt eftersom det inte lämnar mycket utrymme för spontan uppmuntran. Vid 
vissa immateriella belöningar, såsom befordringar, kan det dock vara bra att ha en utarbetad plan 
för hur de bör delas ut. Då en sådan plan tydliggör vilka möjligheter man har att utvecklas i 
företaget kan det bidra till att attrahera och behålla kompetent personal samtidigt som det utgör en 
stor motivationsfaktor i det dagliga arbetet.   
 
Ekonomiska belöningar baseras ofta på i förväg uppsatta mål. En nackdel med dessa målbaserade 
ekonomiska belöningar tror vi kan vara att medarbetarna då enbart fokuserar på de uppgifter som 
leder fram till måluppfyllelsen och därmed belöningen. Andra saker som också är viktiga, men inte 
innefattas i målet som leder till belöningen kan då bli lidande. Det är därför viktigt att 
belöningssystemet är väl utarbetat och noga genomtänkt så att inte väsentliga delar utelämnas. Vi 
tror därför att det är viktigt att belöningssystemet även ger utrymme för egna initiativ från 
medarbetarna. Har de då till exempel gjort något bra för företaget ska de kunna bli belönade för 
detta även om det går utanför ramen för vilka uppgifter som är nödvändiga för att uppnå målet. 
Detta tror vi vidare bidrar till att uppmuntra medarbetarna att våga ta egna initiativ. På så sätt kan 
man skapa en innovativ arbetsplats som ständigt utvecklas framåt. Det tror vi motiverar 
medarbetarna samtidigt som det även bidrar till att de känner en större samhörighet med företaget.         
 
På det stora hela var det ingen större skillnad mellan hur chefer och medarbetare på det företag vi 
undersökt uppfattar belöningar och dess motiverande effekt. Vi upptäckte att man inte kan 
kategorisera ihop alla chefer eller alla medarbetare till en homogen grupp som motiveras av samma 
saker. Något som vi däremot tror påverkar hur man upplever och motiveras av en belöning är vilken 
inställning man har till arbete. Eftersom vår studie endast baseras på ett fåtal personer som alla har 
en engagerad inställning till arbete vore det intressant att undersöka hur personer med en 
instrumentell inställning upplever belöningar, främst av immateriellt slag. Det skulle även vara 
intressant att utföra en jämförande studie på ett vinstdrivande och ett icke vinstdrivande företag. 
Eftersom organisationen i icke vinstdrivande företag inte är beroende av att motivera sina 
medarbetare till att uppnå vinst tror vi att sättet att se på belöningar kan skilja sig från vinstdrivande 
företags syn.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide för kartläggning av belöningssystem  

 
1.  Hur är ert belöningssystem utformat?  

- Hur länge har det använts? 

2.  Vad ser ni som belöningar? 

 - Ser ni lön som en form av belöning? 

3.  Varför belönar ni?  

- Uppnår ni den effekt ni eftersträvar med belöningssystemet? 

- Hur mäter ni det?  

- Om inte, vilka effekter har uteblivit?  

4.  Vad belönas?  

- Hur avgörs vad som ska belönas? 

5.  När belönar ni?   

- Hur gör ni då? (öppet inför alla?, i hemlighet?) 

6.  Vilka fördelar och nackdelar ser du med ert system?  

7.  Vilka omfattas av ert belöningssystem? 

  (- ledare?, medarbetare?)  

8.  Belönas alla på samma sätt?  

- Oavsett arbetsuppgifter? 

- Oavsett position? 

- Rangordnar ni medarbetarna inför belöning? I så fall på vilket sätt? 

9.  Upplever du att personalens arbetsmotivation ökar av belöningarna?  

- Ser du någon skillnad mellan ledares och medarbetares upplevelser? 

10.  Följer ni upp utfallet av belöningarna? 

- Hur ofta följer ni upp? 

- Har ni ändrat något i systemet sedan utformningen?  

11.  Är det tydligt för medarbetarna vad som krävs av dem för att belönas?  

 - Kan de påverka detta? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för medarbetare och chefer 

 

1.  Hur länge har du jobbat här? 

2. Trivs du med ditt arbete? 

3. Vilken är den största anledningen till att du arbetar? 

      4.   Är målen du ska arbeta mot tydliga för dig? 

5. Vad motiverar dig att uppfylla målen? 

6. Känner du dig uppskattad för ditt arbete? 

7. På vilket sätt visas uppskattningen här (på företaget)? 

8. Vilket tecken på uppskattning betyder mest för dig?  

9. Vad ser du som belöningar?  

 -(Ser du belöningar som ett tecken på uppskattning?) – beroende på svaret på 7:an 

10.  Blir ni belönade? 

      - På vilket sätt? 

- vilken belöning har betytt mest för dig? 

11.  När blir ni belönade?    

  - Hur skulle du vilja bli belönad? 

12. Vet du vilken prestation som krävs av just dig för att bli belönad? 

- Tycker du att kraven är rimliga?  

- Kan du påverka kraven 

13. Ser du belöningen som ett mål med ditt arbete? 

14. Är det viktigt att belönas? På vilket sätt är det viktigt? 

15. Hur påverkas du av en belöning?  

16. Är belöningens innehåll viktigt? 

17. Är du nöjd med ert belöningssystem?  

- Vilka fördelar har det? 

- Vilka nackdelar har det? 

- Är det enkelt att förstå? 

       18. Saknar du något i ert belöningssystem? I så fall vad saknar du? 

 
 
 
 
 


