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Sammanfattning 
 
Att tiderna för företag har försämrats drastiskt under det senaste halvåret kan ingen ha missat. 
En konjunkturnedgång visar sig exempelvis inom handeln genom att omsättningen minskar när 
befolkningen drar ner på sin konsumtion. Många företag motiverar sina anställda idag genom 
finansiella belöningssystem. Vi har uppmärksammat att i den rådande konjunkturnedgången 
riskerar dessa finansiella belöningssystem att mista sin motiverande funktion. Orsaker till det 
kan inom handelsföretag vara att yttre omständigheter påverkar kundernas köpbeteende och 
detta gör att de säljmål som ligger som grund för belöningen blir svåra att nå och ibland 
ouppnåeliga.  
 
Syftet med denna studie är ta reda på vilka faktorer som motiverar individer i chefsposition 
under en konjunkturnedgång då yttre omständigheter försvårar möjligheterna att få finansiella 
belöningar. Syftet är också att utforma en modell som ökar förståelsen för motivation vid 
konjunkturnedgång. Ansatsen i uppsatsen är induktiv eftersom området motivation är relativt 
outforskat under ekonomiska kriser. Vi har valt att titta på vad som händer med 
arbetsmotivationen med förväntansteorin som utgångspunkt. I förstudien finns en översikt av 
några av de mest ansedda förväntansteorierna. Empirin är insamlad genom kvalitativa intervjuer 
av chefer på handelsföretag i olika branscher. Analysen är gjord med hjälp av de komponenter 
som motivation bygger på enligt förväntansteorin. Vår egen utformade modell visar att den 
yttre belöningens position vid sidan av den inre minskar under konjunkturnedgång. Modellen 
visar också att det under en konjunkturnedgång är den inre belöningen i större utsträckning 
som leder till tillfredställelse eftersom den yttre kan utebli eller förekomma mindre frekvent. 
Slutsatsen i vår studie är att valensen på belöningar ökar i tider med konjunkturnedgång, 
belöningar värderas helt enkelt högre när tiderna är sämre. Vi drar också slutsatsen att 
förväntningen att få belöning minskar i tider men konjunkturnedgång. Det framkom i studien 
att individer ställer om sig till tuffare tider och förväntar sig inte belöning i samma grad som i 
stabilare tider. 
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Abstract 
 
Nobody could have missed that during the past six months times have deteriorated drastically 
for companies. A downturn in the economy means, for example for trading companies, a 
reduced turnover when people hold back on their consumption. Many companies reward their 
employees today by financial reward systems. We have noted that, under the current economic 
downturn the financial reward system threatens to lose its function. The reasons for this, in 
trading companies, may be that external factors affect customers' purchasing behaviour. This 
means that the sales that are the basis for the reward will be difficult to achieve and sometimes 
unattainable. 
 
The purpose of this study is to determine the factors that motivate individuals in managerial 
posts during a recession when external factors make the financial rewards impossible to attain. 
The purpose is also to develop a model to enhance the understanding of motivation in the 
economic downturn. The approach in this paper is inductive. This is because there are not 
many studies done on motivation during economic crises. We will, with expectancy theory as 
a starting point, study what happens to the motivation. The study contains a review of some of 
the most accepted expectancy theories. Qualitative interviews of executives of trading 
companies in various sectors were done to collect data. The analysis is done using the 
components that motivation is based on according to expectancy theory. Our self-designed 
model shows that the position of the external reward decreases relative to the internal during 
economic downturns. The model also exhibit that it is the internal reward that increasingly 
leads to satisfaction during a recession, because the external reward may not be achieved or 
occur less frequently. The finding of our study is that the valence of rewards increases in times 
of economic downturn; rewards are simply more valued when times are worse. We also draw 
the conclusion that the expectation that an effort will lead to reward decrease in times with 
recession. It is evident in this study that individuals manage the tough times and then expects 
no reward to the same extent as in more stable times.  
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda problemområdet och därefter följer problemdiskussionen och vår 
forskningsfråga. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Att världen förändras i ett allt snabbare tempo är det ingen som har undgått. I dagsläget, 
november 2008, ser finanskrisen som inleddes 2007 ut att bli djupare och mer utbredd än vad 
som tidigare befarats. Börskurserna har fallit markant och osäkerheten bland finansinstituten har 
varit stor vilket har medfört ökade räntor. Utvecklingen har en negativ inverkan på hushåll och 
företag samt försämrar tillväxtutsikterna i omvärlden. (Regeringens proposition 2008/09:1) 
Konjunkturinstitutets undersökningar framhåller att både företagens och hushållens syn på det 
ekonomiska läget nu och framåt är dystrare än tidigare (Konjunkturinstitutet, 2008). Då företag 
snabbt behöver ställa om sina kostnader till nya förutsättningar sker det ofta genom att varsla 
personal om uppsägning (ibid). Enligt arbetsförmedlingen (2008) varslades under år 2008 i 
oktober månad 19 500 personer vilket nästan är i nivå med förra lågkonjunkturens högsta 
siffror, då det år 1992 i november lades varsel för 22 000 personer. De flesta varslen har hittills i 
denna konjunkturnedgång skett inom industri, bygg och varuhandel (ibid).  
 
Appelbaum, Delage, Labib, och Gault (1997) menar att det är oundvikligt att människor 
känner sig stressade vid nedskärningar, både de som blir uppsagda men också de kvarvarande 
medarbetarna. Neddragningar i ett företag kan medföra låg motivation och låg produktivitet, 
en av anledningarna till detta är att ledningen ägnar tid och kraft på medarbetare som blir 
uppsagda men de lägger inte tillräcklig kraft på medarbetarna som finns kvar i företaget (ibid). I 
tider då chefer måste ta kortsiktiga operationella beslut blir andra långsiktiga åtaganden 
senarelagda och eftersom investeringar i humankapital inte inbringar omedelbara 
resultatförbättringar resulterar detta i lägre investeringar (Appelbaum et al, 1997). Detta borde 
betyda att det inte sker så stora satsningar på medarbetare under dåliga tider, men vad händer 
då med arbetsmotivationen? Det finns fog för att anta att motivationsnivån hos medarbetarna i 
ett företag under en konjunkturnedgång är betydelsefull för företagets fortsatta framtid. 
Wihlborg (2008) skriver att när företag verkar i en osäker miljö på grund av konjunkturen och 
tvingas till uppsägningar av personal, är det lätt att låta motivationen och framtidstron ersättas 
av en oro för framtiden. Det är då viktigt för företag att hitta nya sätt att motivera 
medarbetarna oavsett vilken fas företaget befinner sig i (ibid).  

1.2 Problemdiskussion 
Anthony och Govindarajan (2007) menar att en av de viktigaste delarna i företagets 
ekonomistyrning är att motivera medarbetare för att uppnå företagets mål, 
grundförutsättningen för att nå detta är att de personliga målen och företagets mål når 
kongruens. Det viktigaste resursen i de allra flesta organisationer utgörs av människan (Jacobsen 
& Thorsvik, 2002). Enligt Anthony och Govindarajan (2007) påverkas människor av både 
positiva och negativa incitament det vill säga belöningar respektive bestraffningar som ökar 
eller minskar tillfredställelsen. Individer tenderar att bli mer motiverade av möjligheten att bli 
belönade, än av rädslan att bli bestraffade (ibid). Belöningssystem utgör en del av det totala 
styrsystemet och har därför en betydande del i att påverka ledningens och medarbetarnas 
agerande och motivation (Otley, 1999). Belöningssystem kan enligt Arvidsson (2008) bidra till 
ett önskvärt beteende genom att organisationen premierar och sanktionerar medarbetarnas 
beteenden, ansvar och prestationer. Det finns olika typer av belöningssystem: finansiella, 
psykologiska och sociala (Anthony & Govindarajan, 2007). Finansiella belöningssystem kan 
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vara monetära belöningar i form av lönehöjning, bonus eller andra ekonomiska förmåner 
medan psykologiska och sociala belöningssystem kan bestå av möjligheten att bli befordrad, 
ökat ansvarstagande, ökad självständighet eller erkännande (ibid). Psykologiska och sociala 
belöningssystem kan jämställas med icke-finansiella belöningssystem.  
 
Vi har uppmärksammat att de finansiella belöningssystemen, i den rådande finanskrisen, riskerar 
att mista sin funktion. Detta kan visa sig inom exempelvis handeln där omsättningen minskar 
och belöningar som bygger på finansiella mått och försäljningsresultat kan bli ouppnåeliga. Det 
finns två orsaker att belöningarna kan utebli. Den ena orsaken är när företag går så dåligt att det 
inte finns utrymme för finansiella belöningar på grund av likviditetsbrist och belöningar 
minskas eller dras in med anledning av det. I vår studie har vi valt att inte fokusera på denna 
orsak då det är svårt att göra urval som baseras på ansträngd likviditet. Frågorna är känsliga för 
företagen och det är därmed svårt att få tillförlitliga svar. Den andra orsaken är när de finansiella 
belöningssystemen blir ouppnåeliga på grund av att yttre omständigheter påverkar kundernas 
köpbeteende och detta gör att säljmålen som ligger som grund för belöningen blir svåra att nå. 
Finns det inte någon efterfrågan från kunder spelar det ingen roll hur stark insatsen och 
prestationen är från de anställda, de får ändå ingen belöning. Det är detta problem som 
kommer att ligga i fokus.  
 
Det är en utmaning för företag att utveckla belöningssystem som verkligen motiverar och 
fungerar i praktiken (Hagemann, 1993) även i osäkra tider som en lågkonjunktur. Motivation 
handlar om att attrahera och behålla personal, att stimulera personalen till att utveckla sin 
förmåga och att få individen att anstränga sig för att göra ett bra arbete (Alvesson & 
Svenningsson, 2007). Det gäller för en organisation att skapa motivation för att kunna styra sina 
anställda på ett sätt som gynnar både organisation och individ (ibid). Motiverade individer 
presterar mer och bättre (Nilsson, 2003). Individer antas göra rationella val mellan olika 
beteendealternativ som erbjuds och alltid välja det beteende som de uppfattar som mer 
sannolikt att det kommer att leda till förverkligande av sina personliga mål och känna 
tillfredsställelse (Lawler, 1994). Det är viktigt att belöningen är skräddarsydd för individens 
behov men många ledare antar felaktigt att alla anställda vill samma sak, vilket förbiser den 
motiverande effekten av individanpassade belöningar (Robbins & Judge, 2008). Enligt 
Anthony och Govindarajan (2007) blir individer mer motiverade när de får återkoppling på 
dess prestationer, utan återkoppling finns det risk för minskad motivation vilket leder till 
minskad prestation. Belöningar blir mer effektiva när tiden mellan prestationen och dess 
belöning är kort, för medarbetare på lägre nivå i organisationen kan den optimala tidsperioden 
vara timmar mellan prestation och belöning medan tidsperioden för företagsledningen kan vara 
månader (ibid). Locke (1990) menar att motivationen försämras då incitamenten är alltför lätta 
eller svåra att uppnå och Merchant och Van der Stede (2003) skriver att individer presterar 
bättre om de ska uppnå ett specifikt kortsiktigt mål som varken är för lätt eller för svårt att nå. 
Motivationen är starkast när ansträngning krävs för att nå målet och när individen känner att 
det är viktigt att uppnå målet för individens eget behov (Anthony & Govindarajan, 2007). 
Individens beteende styrs av det som mäts och därför har de mål som mäts och följs upp stor 
betydelse för beteendet i organisationen (ibid). 
 
Motivation kan delas in i inre och yttre motivation. Yttre motivation är sådan motivation som 
förmedlas av någon annan, till skillnad från inre motivation som uppstår hos individen själv 
(Arvidsson, 2008). Yttre motivation uppkommer när medarbetare har möjlighet att tillfredställa 
sina behov indirekt, främst genom monetära kompensationer, pengarna ger då inte direkt nytta 
utan ger möjligheter att förvärva önskade varor och tjänster (Osterloh, Frost & Frey, 2002). 
Vid yttre motivation upprätthålls beteendet så länge som individen kan förvänta sig att få 
belöning eller uppnå vissa mål (Granbom, 1998). Enligt Boëthius och Ehdin (1993) ökar den 
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yttre motivationen hela tiden förväntningarna på allt större belöningar vilket leder till en ond 
cirkel där de yttre belöningarna måste stegras i takt med förväntningarna. Detta fungerar till 
den dag det inte går att tillfredsställa dem längre (ibid.) Inre motivation är däremot fast 
förankrad i individen och i det individen finner meningsfullt (Boëthius & Ehdin, 1993). Deci 
och Ryan (2000) skriver att inre motivation omfattar aktivt engagemang i uppgifter som 
människor känner intresse för och det i sin tur gör att individen växer inom sig själv. 
Aktiviteter som ger inre motivation kännetecknas av att vara något nytt och spännande 
samtidigt som det är en optimal utmaning, men även här blir individer mer eller mindre 
engagerade beroende på av graden av tillfredställelse som de upplever (ibid).  
 
Det finns en uppsjö av motivationsteorier och Vrooms förväntansteori är en av de främst 
accepterade förklaringarna till motivation (Robbins & Judge, 2008). Den är etablerad som den 
dominerande modellen för undersökningar om arbetsrelaterad motivation (Connolly, 1976). 
Teorin är känd sedan länge som en etablerad beteendevetenskaplig ram som använts av 
ekonomistyrningsforskare för att studera individuell motivation och effektivitet i organisationen 
(Kren, 1990). Miner (2005) menar att Victor Vroom, Lyman W. Porter och Edward E. 
Lawlers förväntansteorier har kontinuerligt granskats och testats under lång tid och de är 
allmänt erkända eftersom de gjort en betydande insats för forskningen. På detta grundar vi vårt 
val att använda oss av förväntansteorin. 
 
Studier om motivation med förväntansteori som utgångspunkt finns det idag många av, men 
inte med konjunktursvängningar som en påverkande faktor. Enligt förväntansteorin väljer 
individer den nivå av ansträngning de vill utöva på jobbet baserat på deras bedömning att ökad 
ansträngning kommer att leda till ökad prestation, som i sin tur leder till ökad storlek på 
belöningen (Organ, Podsakoff & MacKenzie, 2006). Vår studie om arbetsmotivation i en tid 
med konjunkturnedgång, handlar främst om hur motivation uppkommer. Centralt är då att 
utröna hur motivation fungerar för att förstå vad som händer då belöningarna blir mindre eller 
begränsas på grund av yttre omständigheter. Uppdelningen mellan inre och yttre motivation 
ger möjlighet att studera frågan djupare. Förväntansteori hjälper oss i denna studie att kartlägga 
motivationskrafterna och ökar vår förståelse för hur individer i chefsposition motiveras. Denna 
problematisering leder oss fram till vår forskningsfråga. 
 
Vilka faktorer motiverar individer i chefsposition då yttre omständigheter försvårar möjligheterna 
att få belöning?  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att, genom en fallstudie av chefer i handelsföretag, identifiera vilka 
faktorer som motiverar under en konjunkturnedgång. Utifrån denna kunskap är syftet också att 
utforma en modell som ökar förståelsen för motivation vid konjunkturnedgång. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som har används i undersökningen. Vi börjar med att presentera metodsynsätt, 
vetenskaplig ansats och strategi. Därefter förklaras valet av fallstudieobjekt och tillvägagångssättet för material- och 
empiriinsamlingen. Kapitlet avslutas med analysmetod och en diskussion kring metodproblem. 

 

2.1 Metodsynsätt och vetenskaplig ansats 
Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som används för att motivera när det 
finansiella belöningssystemet riskerar att mista sin funktion. En del av syftet är också att utifrån 
vår empiriska studie utforma en modell som beaktar arbetsmotivation under en 
konjunkturnedgång. Vi har därför använt oss av aktörsynsättet som enligt Arbnor och Bjerke 
(1994) förklarar verkligheten med utgångspunkt i aktörernas tolkningar och uppfattningar av 
verkligheten. Vi utgick från individbaserad information som grundar sig på aktörernas 
personliga uppfattningar om motivation och belöning, vilket också är i enlighet med 
aktörsynsättet (Arbnor & Bjerke, 1994). Kunskapen som utvecklades blev individberoende 
genom att verkligheten förklarades utifrån den enskilda aktörens syn (ibid). 
 
I vår förstudie har vi funnit flertalet teorier om motivation och belöning, vi har med hjälp av 
empirin undersökt om någon av dessa teorier förklarar motivation vid en konjunkturnedgång. 
Detta är i enlighet med induktiv ansats som används för att relatera teori och empiri (Patel & 
Davidson, 2003). Induktiv ansats innebär att utifrån en empirisk undersökning från 
verkligheten gör observationer som används för att få fram generella teorier och modeller 
(ibid). Detta innebär att vi inte har tagit avstamp i vedertagen teori utan utarbetat vår egen 
modell utifrån empiri och förstudie. Enligt Jacobsen (2002) passar induktiv ansats väl ihop med 
kvalitativ forskning. 

2.2 Vetenskaplig strategi 
Vi har genomfört en fallstudie för att vi ville öka förståelsen för svåråtkomliga mekanismer som 
kan dölja sig i individens arbetsmotivation. Vi har genom fallstudien fått djupare förståelse 
genom att studera en specifik företeelse och dra slutsatser utifrån den. Fallstudien har gjort det 
möjligt att finna detaljer som vi inte hade observerat vid ytligare undersökningar. Enligt 
Denscombe (2000) inriktar sig fallstudien på en undersökningsenhet och studerar den i detalj 
för att kunna klarlägga komplexiteten i en given situation. I en flerfallstudie studeras flera fall 
(Yin, 2007), vilket i vår studie motsvaras av varje individ som vi i fortsättningen har valt att 
benämna informant. Det är informantens uppfattningar, och inte företagets uppfattningar, om 
arbetsmotivation som har studerats. Fallstudier passar bra för småskalig forskning, vilket också 
associeras med kvalitativ forskning (ibid). Vår undersökning är kvalitativ då undersökningen är 
förklarande, detaljerad och djupgående samt att undersökningen involverar få människor eller 
situationer. Kvalitativ forskning bygger på att omvandla det som observeras och registreras till 
ord (Denscombe, 2000).  

2.3 Litteratursökning 
Litteratursökningen utfördes genom att vi tog del av relevant litteratur inom det valda 
ämnesområdet, för att på så sätt skapa en bredare kunskapsbas. För att finna lämplig litteratur 
använde vi oss av databaser som finns tillgängliga via Luleå tekniska universitets bibliotek. De 
databaser som vi använde för att finna böcker och vetenskapliga artiklar är Lucia, Libris, 
Emerald Insight och Business Source Elite (Ebsco). För att hitta de grundläggande teorierna har 
vi genom funna artiklar och böcker sökt vidare med hjälp av dess referenser. Denna typ av 
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informationsinsamling kommer inte direkt från källan utan baserar sig på information från 
tidigare forskning. Informationen har därför insamlats för ett annat ändamål och med andra 
frågeställningar än vad forskaren har, denna information kallas sekundärdata (Jacobsen, 2002) 
och redovisas i förstudien. 
 
Sökorden som användes vid litteraturinsamlingen var: management, control, recession, reward, 
reward system, expectancy theory, motivation, performance, styrning, osäkerhet, lågkonjunktur, belöning, 
belöningssystem, förväntansteori, Vroom, Lawler-Porter, Lawler, motivation, inre motivation, yttre 
motivation och prestation. Vi använde oss av trunkering och sammansättningar av orden på såväl 
svenska som engelska. Vid användandet av sökordet expectancy theory fick vi en stor mängd 
träffar och vi var därför tvungna att begränsa sökningen genom att kombinera expectancy 
theory med något eller några av de andra sökorden.  

2.4 Val av fallstudieobjekt 
Vi avgränsade oss till företag inom närområdet för att det skulle vara möjligt att genomföra 
personliga intervjuer. Vi valde att intervjua chefer i företag som har frekvent uppföljning av 
resultat, detta är vanligt inom handel. I försäljningsföretag är det lätt att göra uppföljningar på 
resultat eller liknande och därför är det också lätt att vara medveten om målet har uppnåtts eller 
inte. Vi valde handelsföretag i olika branscher för att fånga eventuella olikheter, de olika 
branscherna som valdes ut var detaljhandel, byggvaruhandel och bilhandel. Valet av 
fallstudieobjekt är följaktligen gjort genom ett strategiskt val. Informanterna innehar olika 
chefstjänster och har därmed en stor kunskap om företagets belöningssystem och hur dessa 
fungerar i praktiken.  
 
Att bestämma antal fallstudieobjekt kan vara svårt i en uppsats. Vi ville intervjua ett antal 
företag för att kunna se skillnader och likheter samt jämföra mönster men med för många 
företag i undersökningen blir tidsåtgången stor. Med många företag i studien blir det mer av en 
kvantitativ undersökning. Då detta inte var vår avsikt utan vi ville gå på djupet och genomföra 
en kvalitativ undersökning valde vi att avsluta datainsamlingen efter att tre fallstudieobjekt 
studerats. Vi insåg då att samma material dök upp gång på gång och att det insamlade materialet 
räckte för att vi skulle kunna utforma en modell. Hartman (2001) nämner att det i grundad 
teori finns uttrycket teoretisk mättnad, med det menas att insamlingen av data om en kategori 
kan sluta göras när inga ytterligare data kommer att hittas som inte redan har en plats i teorin.  

2.5 Materialinsamlingsmetod 
Intervjuer används för att samla in mer detaljerad information från ett mindre antal aktörer. Det 
finns argument som talar för intervjuer när undersökningen inrymmer frågor som kan uppfattas 
som känsliga eller komplicerade. (Denscombe, 2000) Dessa kriterier låg till grund för beslutet 
att använda intervjuer som materialinsamlingsmetod. Det finns tre sätt att genomföra intervjuer 
på: strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad (Denscombe, 2000). Vi använde oss av en 
semistrukturerad intervju eftersom den är flexibel, då den tillåter den intervjuade att utveckla 
sina tankar, idéer och synpunkter. Den semistrukturerade intervjun inbjuder också till 
undersökningar som utforskar personliga erfarenheter och känslor. (Denscombe, 2000). Det 
vanligaste sättet att genomföra semistrukturerade intervjuer är genom personliga intervjuer och 
intervjuaren har en färdig lista med frågor och ämnen som ska besvaras (ibid). Vi använde en 
intervjuguide (Bilaga A) vid intervjuerna och vi valde att vara flexibla gällande frågornas 
ordningsföljd och lät den intervjuade utveckla sina uttalanden. Intervjuerna gjordes ansikte mot 
ansikte eftersom det underlättar när det talas om känsliga ämnen. Denna insamlingsmetod kallas 
primärdata och innebär att forskaren samlar in informationen för första gången samt att den är 
skapad för dennes problemställning (Jacobsen, 2002), primärdata redovisas i empirikapitlet. 
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2.5.1 Genomförande 
Informanten på respektive företag kontaktades via telefon där vi berättade vilka vi var, syftet 
med studien, varför vi valt att intervjua just denne och hur lång tid det kunde tänkas ta. 
Därefter frågade vi om de var villiga att ställa upp på en personlig intervju. Vid jakande svar 
bestämdes datum och tid, intervjun utfördes i företagets lokaler. Att kontakta företag i 
närområdet gjorde det enkelt att genomföra de personliga intervjuerna. Vi skickade ut 
intervjuguiden till dem som önskade det några dagar i förväg så att de kunde gå igenom 
frågorna. 
 
Innan intervjuerna startade frågade vi om det gick bra att spela in intervjun med hjälp av en 
MP3-spelare, som ett komplement till våra anteckningar och vårt minne. Ingen av 
informanterna hade något emot att ljudupptagning skedde. Tiden för intervjuerna var avsatta 
till 30 min. Vi ansåg att den tiden var tillräcklig för att få svar på frågorna och för att det inte 
skulle ta alltför stor tid i anspråk av den som intervjuades. För att på ett bra sätt genomföra 
intervjuerna delades arbetet upp, en av oss ansvarade för ljudupptagningen och tog 
anteckningar medan den andra höll i intervjun. Båda uppsatsskrivandena tilläts ställa följdfrågor 
och be informanterna utveckla sina svar. Då den intervjuade hade svarat på frågorna fördes en 
dialog där informanten talade fritt kring frågorna och ämnet. Vi valde att inte använda 
informanternas namn och företag för att de inte skulle känna sig hindrade att tala fritt. 

2.6 Analysmetod 
Metoden att analysera är beroende av studiens syfte, problem och angreppssätt. Vi har valt en 
analysmetod tagen från grundad teori. Grundad teori eller Grounded theory omfattar en 
kombinerad induktiv-deduktiv metodstrategi kopplad till kvalitativ forskning (Boolsen, 2007). 
Ett nyckelord i grundad teori är analys, det vill säga hur forskare organiserar sitt insamlade 
kvalitativa material, hur de kodar och förstår materialet (Denscombe, 2000). Grundad teori 
accepterar inte uppfattningen att det kvalitativa materialet kan ”tala för sig själv” (ibid). 
Upphovsmännen till grundad teori utvecklade ett flertal olika kodningsprocedurer, exempelvis 
öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning (Boolsen, 2007). Dessa kan användas var 
och en för sig eller i kombination med varandra (ibid). Boolsen (2007) menar att kodningen 
används som analytiskt redskap och gör att forskaren i sin analys lämnar den nivån som enbart 
bygger på personliga erfarenheter. Den gör också att stereotypiska föreställningar undviks och 
den stimulerar den induktiva processen (ibid). På detta sätt har vi utarbetat vår analys. 
 
Det empiriska materialet sammanställdes och finns presenterat i empirikapitlet tillsammans med 
ett antal citat från intervjuerna. Efter sammanställningen gjordes en öppen kodning av de 
centrala delarna av det empiriska material där de begrepp som förekommit i förstudien 
markerades, begrepp som exempelvis inre och yttre motivationsfaktorer. Sedan gjordes en 
axialkodning, detta är när ett fenomens huvud- och underkategorier förbinds med varandra 
(Boolsen, 2007). Ett exempel på detta är när en kedja studeras från orsaken och problem till 
vad det fick för konsekvens och vad strategin var att förebygga problemet (ibid). I vår studie 
hjälpte kodningen oss att se problemet ur informantens ögon. Vi ville i vår studie se vad som 
orsakade motivationen hos informanten, vilka problem som uppstod i och med 
konjunkturnedgången och vad de hade för strategi för att behålla motivationsnivån uppe. Det 
gjordes till sist en selektiv kodning där vi valde ut de delar som vi sedan använde oss av i 
skapandet av vår modell. Selektiv kodning görs för att förtydliga sin teori (Boolsen, 2007). Här 
fokuserade vi på hur belöningar värderas, valensen, och den förväntan som finns på belöningar. 
I analysen har vi visat på likheter, skillnader, kopplingar och samband mellan det empiriska 
materialet och de förväntansteorier som vi har med i vår förstudie. Studien är i första hand en 
mellanfallsanalys, det vill säga att materialinsamlingen har gjorts på olika individer under ett 
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enda tillfälle (Griffin & Harrell, 1991). Dessa har sedan analyserats mot varandra för att hitta 
överensstämmelser. Men eftersom vi har försökt att förstå en persons valens och förväntning 
under normal tid och under en konjunkturnedgång har vi också använt oss av en 
inomfallsanalys. Efter en väl genomarbetad kodning och analys har vi försökt att presentera 
resultatet på ett intressant och tydligt sätt för läsaren. Utifrån analysen av det empiriska 
materialet har vi framarbetat en egen modell som förklarar vad som påverkar motivationsgraden 
och kopplingen mellan motivation och belöning i tider med konjunkturnedgång. 

2.7 Metodproblem 
I kvalitativa studier med en induktiv ansats saknar begreppet reliabilitet betydelse i den form 
som traditionellt har används samtidigt som validitet har en annan betydelse (Stenbacka, 2001). 
Validitet innebär att det som är det avsedda syftet med mätningen faktiskt också är mätt. Att 
använda denna definition av validitet är värdelöst eftersom syftet i en kvalitativ studie inte är att 
mäta något (Eneroth, 1984). En kvalitativ studie söker en viss kvalitet som är typisk för ett visst 
fenomen eller som gör att fenomenet skiljer sig från andra (ibid). Materialets giltighet är enligt 
Stenbacka (2001) beroende av samspelet mellan forskaren och informanten, samspelet leder till 
omständigheter som ökar möjligheten att få bra material, det vill säga material som innehåller 
den information som behövs för studien ändamål. Undersökningar som har gjorts om 
intervjuer visar enligt Denscombe (2000) att människor svarar olika beroende på hur de 
uppfattar personen som ställer frågorna. Intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung påverkar 
hur mycket information informanterna är villiga att ge och hur ärlig informationen är (ibid). 
Intervjuarens identitet får större betydelse desto känsligare karaktär ämnet eller frågorna har 
(Denscombe, 2000). För att undvika dessa problem som kan uppkomma försökte vi inta en 
neutral hållning och vara försiktiga i våra uttalanden under intervjun. Alla intervjuer 
genomfördes på liknande sätt och med samma frågeställningar. Genom de personliga 
intervjuerna kunde vi ha direktkontakt med informanterna och det innebär att materialet kan 
kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden som de samlas in. (Denscombe, 
2000)  
 
I syfte att skapa förståelse för ett socialt fenomen, innebär det att förståelsen av fenomenet är 
giltigt om uppgiftslämnaren är en del av problemet och om uppgiftslämnaren ges möjlighet att 
tala fritt kring det (Stenbacka, 2001). Giltighet uppnås därför genom att använda sig av 
intervjuer som inte är påtvingade och väl valda informanter (ibid). Att använda sig av 
ljudupptagning kan göra att informanten känner sig hindrad att tala fritt (Denscombe, 2000), vi 
upplevde inte att ljudupptagningen hindrade någon från att tala fritt och sanningsenligt. För att 
underlätta för informanterna inledde vi intervjuerna med att berätta vårt syfte med intervjun 
och fortsatte därefter med allmänna frågor om informantens arbetsuppgifter och verksamhetens 
art, för att senare gå in på de personliga och mer känsliga frågorna. Genom att använda 
ljudupptagning minskar enligt Denscombe (2000) risken för oklarheter och att viktig 
information försummas. Inspelningen av intervjun gjorde att vi kunde undvika detta.  
 
För att informanterna skulle kunna ge mer ingående svar skickades intervjuguiden till de 
informanter som önskade att få frågorna i förväg. Det finns vissa risker med detta 
tillvägagångssätt exempelvis att informanterna kan fundera ut svar som är förutbestämda eller 
som inte är deras egna. För att öka trovärdigheten i svaren ställdes följdfrågor till informanten, 
för att försäkra oss om de visste vad de talade om och inte hade förutbestämda svar. Svaren från 
de olika informanterna jämförde vi mellan varandra för att om möjligt kunna skönja om de 
uppfattade frågorna på likartat sätt, vilket vi uppfattat att de också gjorde. Reliabilitet eller 
tillförlitlighet är den grundläggande frågan gäller en mätmetod det vill säga förmågan att 
producera samma forskningsresultat om och om igen, detta är inte möjligt när forskaren och 
metoden är nära sammankopplade (Stenbacka, 2001). En annan faktor som gör studien mer 
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trovärdig är, enligt Stenbacka (2001), att forskaren synliggör hela processen, från förarbete till 
analys, för att på det sättet visa på den unika relationen mellan forskare och materialet. Det som 
tyder på en bra kvalitet när kvalitativ metod används är om ett resonemang i princip bedöms 
lika oavsett vem som undersöker dess riktighet (ibid). 
 
Vi har i förstudien skrivit att många studier har misslyckats att upprepa förväntansteorins 
metodik som den ursprungligen var avsedd. Den ursprungliga teorin var avsedd att förklara 
olika nivåer av insatser av samma person vid olika omständigheter så kallad inomfallsanalys, 
men de flesta undersökningar om teorin har handlar om olika personer även kallad 
mellanfallsanalys (Robbins & Judge, 2008). Problemen gäller kvantitativa studier med syfte att 
mäta motivation. Vi har i vår kvalitativa studie enbart varit intresserade av att förstå kopplingen 
mellan de olika variablerna i förväntansteorin för att förstå kopplingen mellan motivation och 
belöning i tider med konjunkturnedgång. Trots de påtalade problemen har vi likväl valt att 
göra en mellanfallsanalys, eftersom det för vår del inte hade någon inverkan på resultatet. 
 



 9 

3. Förstudie 
 

Kapitlet innehåller den förstudie som gjorts för att få förståelse för det empiriska materialet. Först i kapitlet följer en historisk 
bakgrund till begreppet förväntansteori och sedan en beskrivning av de fyra teorier som vi valt. Kapitlet avslutas med kritik mot 
förväntansteori. 

 

3.1 Introduktion förväntansteori 
Lawler (1981) menar att de belöningar som de anställda värdesätter styr beteendet i en 
organisation och detta beror på att människor har sina egna behov och mentala bilder över hur 
världen är. Metoden som kan hjälpa oss att förstå hur människor utvecklar och agerar efter sina 
mentala bilder kallas förväntansteori (ibid). Förväntansteori är en kognitiv teori som handlar 
om interaktionen mellan individens tankemönster och omgivningen, denna interaktion antas 
spela en viktig roll för motivationen (Arvidsson, 2008). En vanlig formulering av 
förväntansteorin är att den motiverande styrkan och ansträngningen är en funktion av dess 
förväntningar (Merchant & Van der Stede, 2003). Förväntansteori integrerar enligt Arvidsson 
(2008) flera olika viktiga variabler och visar hur dessa kan förklara arbetsprestation. Miner 
(2005) skriver att lärandeteori och personlighetsteori har bidragit till att utveckla 
organisationsbeteendeteorier om motivation, detta förklaras med att det måste finnas 
motivation för att lärande ska ske och detta har lett till att de kopplas ihop i förväntansteori. 
Konceptet har sina rötter i Kurt Lewins motivationsanalyser kring socialt beteende och Edward 
Tolmans kognitiva modell kring motivation, båda från 1930-talet (Porter & Lawler, 1968).  

3.2 Vrooms förväntansteori 
Vroom (1964) har utvecklat en förväntansteori med uppfattningen att individer tenderar att 
föredra vissa mål eller resultat framför andra. I teorin antas att hög prestation uppnås när en 
människa ser att det är möjligt att uppnå något som han starkt har önskat sig (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Detta betyder att genom att förutse en upplevd känsla av tillfredsställelse 
skulle ett önskat resultat kunna åstadkommas (Miner, 2005). Genom antagandet att val gjorda 
av individer är subjektivt rationella, kan det förutspås att motivationens styrka är en linjärt 
ökande funktion av produkterna valens och förväntan (Vroom, 1964).  
 
Teorin bygger på variablerna valens, förväntan och instrumentalitet (Jacobsen & Thorsvik, 
2002). Valens beskriver styrkan i en persons önskan om eller värdesättningen av att ett visst 
mål, resultat eller belöning (ibid). Den andra variabeln i teorin är förväntan, individer utvecklar 
olika förväntningar och bedömer sannolikheten att valet av en särskilt utvald åtgärd verkligen 
kommer att leda till önskat resultat (Miner, 2005). Detta kan också beskrivas enligt Jacobsen 
och Thorsvik (2002) som tron en person har på att det finns ett samband mellan den insats som 
görs och att det resultat kan nås som leder till belöning. Den sista variabeln är instrumentalitet, 
det är tron att ett visst uppnått resultat faktiskt också leder till den önskade belöningen (ibid). 
 
Vrooms formulering av förväntansteori involverar två modeller, valensmodellen och 
kraftmodellen (Griffin & Harrell, 1991), de är starkt relaterade till varandra eftersom 
valensmodellens resultat ingår som en faktor i kraftmodellen (Vroom, 1964). Valensmodellen, 
vilken förutsäger dragningskraften av den direkta belöningen, är en linjärt ökande funktion av 
summan av produkterna av valensen av den associerade indirekta belöningen och styrkan på 
relationen mellan den direkta belöningen och den associerade indirekta belöningen (Griffin & 
Harrell, 1991). Campell, Baronina och Reider (2003) beskriver att valensmodellen fångar upp 
den upplevda valensen att få en direkt belöning genom att samla valensen av associerade 
indirekta belöningar.  
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Kraftmodellen säger att nivån av motivationskraft, som är tillförordnad en person för att 
anstränga sig eller utföra en handling, är en linjärt ökande funktion av summan av produkten 
valens och förväntning. Valensen av den direkta belöningen, som är beräknad i 
valensmodellen, multipliceras med förväntningen att handlingen ska leda till att belöningar 
uppnås (Griffin & Harrell, 1991). Kraftmodellen kan också förklaras genom att påstå att den 
motivationskraft som influerar en persons insats är valensen av en direkt belöning multiplicerad 
med förväntningen att insatsen kommer att resultera i den direkta belöningen (Campell, 
Baronina & Reider, 2003). 

 
Vroom (1964) förklarar kraftmodellen så här: 
“The force on a person to exert a given amount of effort in performance of his job is a monotonically 
increasing function of the algebraic sum of the products of the valences of different levels of performance and 
his expectancies that this amount of effort will be followed by their attainment...”  

  
Figur 1. Kraftmodellen. Efter Vroom (1964). 
 
Vrooms förväntansteori bygger således på en enkel motivationsformel, valens, förväntan och 
instrumentalitet står i ett multiplikativt förhållande till varandra (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
Detta betyder att om förväntan eller valensen är noll blir motivationen noll (ibid).  

3.2.1 Empiriska studier 
Vrooms teori är använd i många empiriska studier. Campbell, Baronina och Reider (2003) har 
använt teorin för att utröna om subkulturer i grupper påverkar individuell motivation och 
beslut kring insats och ansträngning. Studien är genomförd på grupper av ryska 
ekonomistuderande (ibid). Griffin och Harrell (1991) har försökt förstå de motivationsfrågor 
som är associerade med implementeringen av nya arbetsprocedurer. Forskarna har använt 
teorin för att utröna hur individer i ett företag understödjer implementering av ett just-in-time 
system. Griffin och Harrells (1991) tanke var att valensmodellen skulle kunna förutse valensen 
av implementeringen av ett just-in-time system hos ledare och mellanchefer. Det testades också 
om kraftmodellen kunde förutsäga motivationen hos dessa chefer att implementera 
användandet av ett just-in-time system (ibid). Det framkom i studien av Griffin och Harrell 
(1991) att Vrooms valensmodell och kraftmodell hade en stark förmåga att förklara variationer i 
individernas motivationsnivå. Denna forskning gjordes för att hjälpa företag att förstå de 
motivationsaspekter som förekommer vid implementeringar av nya system och processer i 
organisationer (ibid).  

Motivation att 
utföra 

arbetsinsats 

Förväntan att 
arbetsinsats 

kommer att leda 
till belöning 

Belöningens 
valens X = 

Fi =(Eij Vj) 
 

Fi = motivationskraften att utföra insats i 
Eij = förväntningen att insatsen i kommer att resultera i belöning j  
Vj = valensen för belöning j 

Vj = valensen för en direkt belöning 

Vk = valensen för en indirekt belöning 

Ijk = upplevd instrumentalitet, eller tro, att Vj kommer att leda till Vk 
n = antal potentiella indirekta belöningar 

       n 

Vj = Σ(Vk Ijk) 
      k=1 
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3.3 Porter- Lawlers förväntansteori  
Porter och Lawler har utifrån Vrooms förväntansteori utarbetat en modell (se figur 2) som 
liksom Vroom försöker att relatera insats, prestation och tillfredställelse till motivation (Porter 
& Lawler, 1968). Det som skiljer modellerna åt är att Porter och Lawler även tar in andra 
viktiga variabler i sin modell för att inte avgränsa sig till motivationskraft som Vroom gör utan 
ser till prestationen i sin helhet (Miner, 2005). Porter och Lawler visar med streckade 
återkopplingsloopar vad som gör teorin mer dynamisk över tiden (ibid).  
 

 

Figur 2. Förväntansteorimodell 1. Efter Porter och Lawler (1968). 
 

Nedan följer en förklaring av modellens olika variabler (Porter & Lawler, 1968): 
 
Värde av belöning (valens) – variabeln tar hänsyn till hur attraktiv eller önskvärd de möjliga 
belöningarna är för individens beteende i arbetssituationen. En möjlig belöning värderas olika 
av olika individer, exempelvis värderas en befordran högre av någon som önskar arbeta och 
klättra inom organisationen än en person som inte planerar att tillhöra arbetsstyrkan mer än 
några få år. Sannolikheten att insats leder till belöning – variabeln redogör för en individs 
förväntningar beträffande sannolikheten att en given kvantitet belöning beror på en given 
kvantitet insats. Sådana förväntningar kan delas in i två olika förväntningar; sannolikheten att 
en belöning beror på prestationen och sannolikheten att prestationen beror på insatsen. Insats – 
variabeln visar den mängd energi som individen spenderar för att utföra en viss arbetsuppgift, 
alltså hur hårt individen försöker. Förmåga och egenskaper – variabeln tar hänsyn till individens 
karaktärsdrag exempelvis individens förmåga, intelligens och egenskaper som representerar 
individens styrka att prestera. Rolluppfattning – variabeln tar hänsyn till insatsen som en individ 
tror vara nödvändig för att framgångsrikt utföra arbetet. Prestation – en individs bedrift för att 
klara av arbetsuppgiften. Belöning – variabeln visar det önskade resultat eller belöningen som 
individen tillhandahåller av sitt eget tänkande eller genom andras handlingar. För att förutspå 
framtida prestation är det viktigt att veta belöningens upplevda värde och dess upplevda grad av 
koppling till den förra prestationen. Uppfattning om belöningens rättvisa – variabeln visar nivån 
eller kvantiteten på belöningar som en individ känner rättvis givet prestationen eller nivån eller 
kvantitet som är kopplad till en speciell position i organisationen. Tillfredställelse – i vilken 
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utsträckning som erhållen belöning möter eller överstiger den upplevda nivå av belöningen 
som anses rättvis. 

3.3.1 Relationen mellan de olika variablerna 
Värdet av belöningar och sannolikheten att en insats leder till belöning integrerar tillsammans 
för att skapa insats, se figur 3. Desto större värde belöningen har för individen och desto högre 
sannolikhet att individens insats leder till belöning ökar individens insats. Interaktionen skapas 
genom att multiplicera två variablerna istället för att addera. Eftersom Porter och Lawler (1968) 
har funnit det svårt att tro att om någon av variablerna är nära noll skulle det krävas mycket 
stora ansträngningar för att nå en god prestation, det är alltså nödvändigt men inte ett måste att 
båda variablerna påverkar positivt. Denna modell är generell och tar inte hänsyn till externa 
omgivningsfaktorer när det gäller att förstå de psykologiska och mänskliga faktorerna som 
påverkar prestationen, eftersom de representerar faktorer som bara stundtals påverkar 
prestationen (Porter & Lawler, 1968). 
 

 
 
Figur 3. Variabler som påverkar insatsen. Del av förväntansteorimodell 1 efter Porter och Lawler (1968). 
 
Modellen använder sig av förmåga och egenskaper samt rolluppfattning som de två variablerna 
som tillsammans med insatsen påverkar prestationen (se figur 4), dessa har också ett 
multiplikativt förhållande (Miner, 2005). Anledningen till detta förhållande har studerats 
tidigare av Lawler och Vroom men även om det inte helt omfattande så finner Porter och 
Lawler (1968) det empiriskt, logiskt och psykologiskt övertygande att hög insats inte med 
säkerhet leder till en hög prestation . 

 

 
 
Figur 4. Variabler som påverkar prestationen. Del av förväntansteorimodell 1 efter Porter och Lawler 
(1968). 
 
I en arbetssituation har belöningen vanligtvis men inte nödvändigtvis en koppling till 
prestationen. Graden av samband som en individ ser mellan sin prestation och belöning är 
viktig för sin insats, sådana samband är många gånger oklara. Denna diffusa koppling visas med 
den sicksackade linjen, se figur 2. Linjen visar att belöningar kan, men måste inte nödvändigtvis 
vara kopplad till prestationsskillnader (Porter & Lawler, 1968). I den teoretiska modellen 
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kommer hög prestation leda till hög tillfredställelse om gapet är litet mellan uppfattning om 
belönings rättvisa och den belöningen man faktiskt får (ibid). 

3.3.2 Återkopplingsrelationer 
Tillfredställelse i relation till belöningens värde är den övre loopen i modellen. Den visar att 
när tillfredsställelse upplevs efter att ha erhållit en belöning tenderar det att influera det framtida 
värdet av belöning (Porter & Lawler, 1968). Karaktären på denna effekt varierar mellan olika 
belöningar, men oavsett vilken belöning som erhålls minskar initiativen i alla fall temporärt till 
belöning (ibid).  
 
Den nedre loopen förklarar belöningar i relation till sannolikheten att en insats leder till 
belöning (Porter & Lawler, 1968). Den är till för att visa att de möjliga belöningarna värderas 
olika eftersom att dess möjlighet att tillfredställa olika individers behov varierar. Modellen 
nyttjar det en individ tidigare har lärt sig som en faktor för att bestämma framtida 
förväntningar. Om individen känner att dennes tidigare insats har resulterat i belöning, kan det 
förväntas att individen troligtvis känner att ökade framtida insatser kommer att leda fram till 
belöningar. Med detta i åtanke är det viktigt att visa att det finns två skilda ståndpunkter. För 
det första kan det som belöningsgivaren ser som en belöning för mottagaren inte alls uppfattas 
som en belöning, detta skulle därmed inte öka sannolikheten att mottagaren ser att sin ökade 
insats skulle leda till ökad belöning. För det andra kan det vara att mottagaren inte ser 
kopplingen mellan belöning och prestation, av den anledningen startar återkopplingspilen 
mellan prestation och belöning och därför torde belöningen rimligtvis inte leda till ökad att 
insats. (ibid)  

3.3.3 Empiriska studier 
Porter och Lawlers modell har används i en studie av Selto, Vruwink och Otto (1987) när de 
testade effekten av vad insamling och betygsättning av hemuppgifter har på tentamenspoängen, 
det vill säga betyget. Undersökningen är gjort på fyra olika klasser som läser ekonomi på 
universitet, i undervisningen av dessa klasser har lärarna använt sig av olika sorters pedagogiska 
metoder (ibid). Porter och Lawlers modell föreslår att prestationen, en students betyg, beror på 
insats, förmåga och egenskaper, och rolluppfattning i klassen. Selto et al (1987) menar att 
variationen på en students betyg går att förklara med de ovan uppräknade faktorerna insats, 
förmåga och egenskaper samt rolluppfattning. En students insats påverkas av studentens 
värdesättning av belöningen som i detta fall är betyget och förväntningen beträffande 
sannolikheten att en insats leder till belöning, högt betyg (ibid). Enligt Selto et al (1987) kan 
inte en lärare lätt ändra en students värdesättning av betyget eller en students förmåga, men en 
lärare kan påverka en students insats genom att förändra studentens förväntning beträffande 
sannolikheten att en insats leder till belöning. Undersökningen kunde dock inte bevisa att de 
olika pedagogiska metoderna hade någon effekt på studenternas betyg (ibid). 

3.4 Lawlers förväntansteori 
Lawler har modifierat Vrooms teori i flera avseenden bland annat framarbetade han vissa 
faktorer som kan påverka kopplingen mellan insats och belöning (se figur 5) och därmed 
fortsätta att göra modellen dynamisk över tiden, detta i kontrast till Vrooms statiska ansats 
(Miner, 2005).  



 14 

 
 
Figur 5. Förväntansteorimodell 2. Efter “Lawler´s portrayal of basic expectancy theory model” av Lawler 
(1981).  
 
I den här modellen, refererar insats-prestation kopplingen till förväntningen eller den bedömda 
sannolikheten att om en insats görs blir resultatet framgångsrikt (Miner, 2005). Lawler (1981) 
menar att kopplingen mellan insats och prestation, förväntningen, representerar individens 
uppfattning av hur svårt det kommer att bli att åstadkomma ett beteende och sannolikheten att 
lyckas prestera. Kopplingen mellan prestation och belöning i modellen refererar till 
förväntningen eller den bedömda sannolikheten att om insatsen görs med framgång kommer 
det att resultera i något önskat, såsom en finansiell belöning (Miner, 2005). Enligt Lawler 
(1981) visar kopplingen mellan prestation och belöning den individuella tron eller förväntan att 
om de beter sig på ett visst sätt kommer de att få vissa saker. För att förklara det ytterligare ger 
Miner (2005) exempel att ett prestationslönesystem kan vara av sådant slag att lönenivån 
bestäms beroende på hur många enheter som är producerade. Individen tror på detta och 
förväntar sig få betalt efter angivna lönenivå efter att ha slutfört ett visst antal enheter, detta är 
prestation-belöning kopplingen, men det gör skillnad enbart om belöningen, exempelvis 
lönen, har ett värde eller är önskvärt (ibid). Lawler (1981) förklarar valens genom att hävda att 
varje belöning har en dragningskraft som kan vara olika från individ till individ och belöningar 
värderas olika beroende på individuella behov och uppfattningar. 
 
Modellen gör en åtskillnad mellan direkt belöning och indirekt belöning, det gjordes också av 
Vroom men då med andra termer (Miner, 2005). Direkt belöning är när en person kan 
värdesätta belöningen i sig själv, direkt, tillexempel kan en entreprenör se sin egen och sitt 
företags vinst som återkoppling på hur bra insats han har gjort, ett index på prestationen (ibid). 
Betalning kan också vara ett medel för indirekt belöning, till exempel när en person vill ha 
lönen för att klara av att hålla en dyr livsstil, betalningen ses då i termer av sin instrumentalitet 
(Miner, 2005). Om betalningen inte är tillräcklig för att erhålla det önskade, då är det brist på 
instrumentalitet, det vill säga motiverade effekt (ibid).  
 
Modellen gör skillnad på inre och yttre belöningar (Lawler, 1981). Inre belöningar 
förekommer som ett resultat av prestationen själv och de belöningarna är sådana som individen 
därmed ger sig själv, exempelvis känslan av kreativitet eller att ha åstadkommit något (ibid). 
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Yttre belöningar som är associerade med prestationer är givna eller förmedlade av externa 
faktorer till exempel organisationen, chefen eller arbetsgruppen (ibid). 
 
Teorin bygger på följande idéer som återges som en formel i figur 6. (Lawler, 1981) 
• En persons motivation att prestera bestäms av prestation-belöning kopplingen 

multiplicerad med belöningens valens. Valensen av den direkta belöningen inbegriper 
instrumentaliteten och valensen som är relaterad till den indirekta belöningen. 
Relationen är en multiplikation, ingen motivation existerar om antingen prestation - 
belöning kopplingen eller valensen är noll. 

• Eftersom nivån på en prestation har flerfaldiga belöningar associerad till den så adderas 
produkten av prestation-belöning kopplingen X valensen för alla kombinationer som ses 
som relevanta för den specifika prestationen. 

• Summan av prestation-belöning kopplingen X valens multipliceras sedan med insats-
prestation kopplingen. Även här är relationen en multiplikation och om någon av 
faktorerna, insats- prestationskopplingen eller summan av multiplikationen av prestation-
belöning kopplingen och valens är noll så är motivationen noll. 

• Sammanfattningsvis är styrkan på en persons motivation att effektivt prestera beroende av 
en persons tro att insatsen kan konverteras till prestation och den egentliga 
attraktionskraften av händelserna som upplevs bero på en framgångsrik prestation.  

 

Figur 6. Lawlers formel. Efter Miner (2005). 
 
Lawler (1981) menar dock att på många sätt är förväntansteori ett vilseledande enkelt påstående 
av tillstånd som måste existera om belöningar ska motivera till prestation. Den är vilseledande 
på så sätt att den antyder att allt en organisation behöver göra är egentligen att relatera 
lönebetalning och andra frekventa värderande belöningar till gripbara prestationsmål (ibid). 

3.5 Kaplan och Atkinsons förväntansteori  
Kaplan och Atkinson (1998) utgår från en förväntad syn på motivation, vilket innebär att 
individer agerar på det sätt de tror kommer att skapa belöningen de önskar. När individernas 
beteende bidrar till organisationens mål är belöningens funktion att ge individer belöningar 
som har ett högt värde för individen själv (ibid). 
 
Organisationen utvecklar belöningssystem som belönar specificerade resultat eller beteenden 
som gör att organisationens mål uppnås. Individer anstränger sig för att utveckla sin förmåga 
och kunskap för att ta beslut som skapar resultat som ger de belöningar de värderar och 
eftersträvar. Det uppmätta resultatet utgör den kritiska kopplingen i denna motivationsprocess. 
För det första måste resultatet återspegla organisationens mål, genom att skapa dessa resultat 
genereras de effekter som leder till att organisationen uppnår sina mål. För det andra måste 
individerna på ett tydligt sätt förstå sambandet mellan resultatet och belöningar som de 
värdesätter. Kaplan och Atkinsons modell (se figur 7) speglar både individens och 
organisationens perspektiv och hur resultaten sammanfaller. 
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Figur 7. Förväntningsteorimodell 3. Efter Kaplan och Atkinson (1998). 

3.6 Kritik mot förväntansteori 
Parallellt med många empiriska studier som har gjorts på området har flera författare modifierat 
och breddat Vrooms originalteori (Connolly, 1976). Flera forskare har kritiskt granskat 
koncepten och metoderna av existerande undersökningar och generellt funnit allvarliga brister 
(ibid). Robbins och Judge (2008) menar att trots kritik stödjer de flesta bevisen teorin och 
försöken som har gjorts för att bekräfta att teorin verkligen fungerar har komplicerats av 
metodik- och mätproblem. Metod och begreppsmässiga svagheter kan hittas i nästan alla 
empiriska studier som hittills publicerats och Connolly (1976) har dragit den slutsatsen att dessa 
kan vara av tillräcklig omfattning så att det finns anledning att tvivla på giltigheten i de 
tolkningar som erbjuds. Många publicerade studier som stödjer eller förkastar teorin måste läsas 
med försiktighet enligt Robbins och Judge (2008). Studier har misslyckats att upprepa 
metodiken som det ursprungligen var avsett, exempelvis var den ursprungliga teorin avsedd att 
förklara olika nivåer av insatser av samma person vid olika omständigheter, inomfallsanalys, 
medan de flesta undersökningar om teorin har handlar om olika personer, mellanfallsanalys, 
(ibid). Eftersom förväntansteorin är formulerad utifrån en inomfallsmetodik bör undersökningar 
använda sig av inomfallsmetodik, vilket betyder att en individs motivation mäts under ett flertal 
olika omständigheter för att sedan jämföra mätningarna med varandra (Griffin & Harrell, 1991). 
Många undersökningar använder dock fortfarande mellanfallsmetodik, det vill säga att 
mätningar görs på olika individer under en enda omständighet (ibid). Förväntansteorins 
giltighet och tillämplighet har fått ökat stöd sedan metodik- och mätproblem har förbättrats 
(Robbins & Judge, 2008). Noggrann uppmärksamhet på dessa problem kommer enligt 
Connolly (1976) att avsevärt förbättra värdet av förväntansmodellens formuleringar av 
arbetsmotivation. 
 
Robbins och Judge (2008) menar att eftersom få individer uppfattar ett högt samband mellan 
prestation och belöning i dess arbete, tenderar teorin att vara funktionell. Om organisationer 
belönar individer efter prestation istället för tjänsteår, insats, förmåga och arbetets svårighetsgrad 
skulle teorins tillämplighet vara betydligt större (ibid). Robbins och Judge (2008) finner att 
istället för att ogiltigförklara teorin kan kritiken användas för att stödja teorin eftersom den 
förklarar varför ett segment av arbetskraften utför sina arbetsuppgifter med en låg insatsnivå. 
Resultaten visar att både yttre och inre belöningar har en betydande positiv inverkan på 
motivation (Kominis & Emmanuel, 2007). Detta tyder på att utdelning av yttre belöningar på 
basis av ofullständiga och felaktiga resultatmått eller utan koppling till prestationen, kommer 
sannolikt att minska den upplevda attraktiviteten hos dessa belöningar och i förlängningen 
deras motiverande effekt (ibid).  
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Vrooms (1964) förväntansteori gör gällande att ökad förväntan resulterar i en proportionerlig 
ökning av motivation. En studie av Harrell och Stahl (1986) indikerar dock att många individer 
visar en betydande nivå av motivation även när de har mycket liten eller ingen förväntan på 
framgång. Studien visar också att en ökning i förväntad framgång resulterar i avtagande 
marginell ökning av motivation snarare än den proportionerliga ökningen som förväntanskraft 
modellen innebär (ibid). Vrooms (1964) förväntansteori innebär att endast en låg motivation 
kommer att existera när förväntan på framgång är nästan noll och den innebär också att ingen 
motivation skulle existera om förväntan på framgång är noll. Det finns forskare som studerat 
om det inte handlar mer om att addera än om att multiplicera (Griffin & Harrell, 1991; Harrell 
& Stahl, 1986). Resultat från Harrell och Stahls (1986) undersökningen indikerar att de flesta 
respondenterna som de erhöll data ifrån använde sig av adderad informationsbearbetning för att 
fatta sina beslut snarare än multiplicerad informationsbearbetning, som Vrooms kraftmodell 
innebär.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Det innehåller en presentation och sammanställning av intervjuerna av de 
utvalda företagen som medverkat i undersökningen. 

 

4.1 Intervju med informant A 
Informant A arbetar som chef på ett detaljhandelsföretag som ingår i en större familjeägd 
koncern. Företagsgruppen har över 200 försäljningsenheter och cirka 3 000 anställda i Sverige. 
På enheten där informanten är chef finns åtta anställda. Enheten har under det senaste halvåret 
märkt av konjunkturnedgången, det kan enligt informanten bero på att det är en mindre enhet 
i en liten stad. Andra enheter i koncernen har klarat sig bättre och påverkas mer av förändrade 
konkurrenssituationer än av svängningar i konjunkturen. En förändrad konkurrenssituation 
med fler konkurrenter kan betyda att försäljningen minskar och när någon konkurrent 
försvinner ökar försäljningen. 

4.1.1. Motivation och belöning 
Motivation handlar enligt informanten om att peppa sig själv eller peppa sina medarbetare till 
att göra sitt bästa. Belöning tycker hon kan vara allt möjligt, exempelvis kan det vara materiella 
belöningar som bonus men det kan också vara en positiv kommentar från kunder och personal. 
Informanten ser också möjligheter att någon dag sluta tidigare som en belöning och att få 
positiv respons från chefer på huvudkontoret. Informanten menar att det är flera saker som 
motiverar henne i arbetet, bland annat när hon ser att hon kan tillföra något positivt eller ser 
resultat på sina ansträngningar. De saker informanten ser som belöning hänger ihop med vad 
hon motiveras av och tar åter upp positiva kommentarer från sina medarbetare som ett förslag. 
Även att få positiv feedback och känslan av att hon gör nytta motiverar. Hon blir också 
motiverad för att hon tycker att jobbet är roligt, hon tycker att det är roligt att jobba med 
personal och kunder. Informanten kommer sedan in på att hon ser lönen som en 
motivationsfaktor och hon motiveras även när företaget investerar i enheten. Företaget 
motiverar sina chefer exempelvis genom att förlägga regionmöten på olika ställen för att ge 
cheferna möjlighet att resa och göra studiebesök runt om i Sverige. Säljtävlingar med priser är 
något som används för att motivera personalen att prestera bättre.  
 
Företaget använder sig av många olika slags belöningar, många ses inte längre som belöningar 
utan mer som något självklart som ingår i trivselskapandet på enheterna. Det handlar om 
bonus, lönepotter, personalrabatt, friskvårdspremie, frukt i personalrummet, varuprover, 
personalfester och möjlighet att söka resestipendium i studiesyfte. I koncernen finns 
möjligheter att få ökat ansvar, utbildningar och befordran. Företaget har många olika typer av 
belöningar för att det för alla olika individer ska finnas något som är attraktivt.  
 
Bonuslönesystemet är olika beroende på befattning, på chefsnivå är det mer individuella 
belöningar och för säljarna mer kollektiva belöningar. Detta faller sig naturligt, enligt 
informanten, då en chef har finansiell belöning kopplad dels till försäljningsmål men också till 
enhetens resultatmål som enbart är chefens ansvar. Säljare har enbart finansiell belöning kopplat 
till försäljning, och då inte en enskild säljares försäljning utan hela varuhusets. Ett 
försäljningsmål sätts för varje månad oftast av regionchefen. För en säljare ligger bonuslönen på 
mellan tre och tio kronor mer i timmen beroende på hur många procent över målet 
försäljningen hamnar på. Informanten känner att finansiella belöningar sporrar om enheten 
ligger i närheten av att nå målen men inte om de känns ouppnåeliga. I dagsläget följs 
försäljningsmålen upp varje dag eller varje vecka men målen är på månadsbasis. Om enheten 
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efter halva månaden ligger långt efter målet sporrar de inte alls. Det har inom företaget gjorts 
framgångsrika tester med bonusmål per dag på utvalda varuhus men det har inte ännu införts 
för alla. Informanten ser fördelar med att ha dagliga mål, det kan vara mer sporrande att ha 
5000 kronor kvar att sälja för på eftermiddagen för att nå dagens mål, än att se att man behöver 
ta igen 50 000 kronor de sista dagarna i månaden för att nå målet. En annan belöning som 
informanten ser som motiverande är de säljtävlingar som genomförs centralt i företaget. Det 
handlar då oftast om att ett visst sortimentsområde är utvalt och varuhuset tävlar mot alla andra 
enheter i företaget. Ett exempel på detta kan vara att försäljningen på julmusik mäts mot 
föregående år och den enheten som gör den bästa ökningen vinner ett pris. Dessa säljtävlingar 
följs upp dagligen. 
 
Ibland kan bonusmålen kännas orättvisa tycker informanten, men oftast inte eftersom målen 
sätts efter hur framgångsrikt varuhuset är. Ett varuhus som säljer bra kan få ett mål att öka med 
fem procent mot föregående års försäljning och ett varuhus som haft en sämre utveckling kan 
få målet att öka med en procent. Informanten menar dock att det ibland kan kännas omöjligt 
att öka omsättningen med fem procent om de samma månad förra året hade en bra månad och 
ökade omsättningen då. Hon tror emellertid att det inte reflekteras så mycket om det är rättvist 
eller inte eftersom belöningen i form av bonus är en ganska liten del av lönesumman, det är 
mest den positiva känslan av att ha klarat målet som är viktig. Prestationen mäts genom att följa 
upp försäljningen och nyckeltal kopplade mot den. Lönepotter som ingår i den avtalsenliga 
lönen delas upp efter att de anställda värderats efter vissa kriterier. Uppföljning på bonusmål 
och säljtävlingar görs med hjälp av företagets intranät eller det lokala rapportsystemet, viss 
information kommer också via regionchefen. Säljarna får bonusen utbetald med nästa 
månadslön och chefernas resultatbonus betalas ut en gång om året. Informanten tycker att 
kopplingen mellan prestationen och belöningen är tydlig, på lång sikt när det gäller bonusen 
och kort sikt när det gäller icke-finansiella belöningar. Att motivationen påverkas av individens 
förväntningar på belöning anser hon inte. Antingen har man motivation eller inte, det beror 
mer på personligheter anser informanten och förklarar att finansiella belöningar inte påverkar 
henne mycket. I företaget i stort tror hon att motivationen påverkas av företagets belöningar 
men det handlar då mer om betydelsen av positiv feedback och att få uppskattning än om 
bonusen. 

4.1.2. Konjunkturens påverkan 
Belöningssystemet och då även bonussystemet har ändrats men informanten kommer inte ihåg 
när och varför, men tror att det kanske var för att tydliggöra kopplingen mellan prestation och 
belöning. Hon säger att en bonus som ingen når upp till har ingen verkan och reglerna kan ha 
förändrats för att följa händelser i omvärlden. Det har hänt att bonusmålen har känts 
ouppnåeliga, i nuläget tillexempel, men då fokuserar hon på andra mål och gläds av att klara 
dessa istället, exempelvis lönekostnaden. Hon medger att det blir en tillfällig avmattning i 
motivationen, man tappar sugen, men hon jobbar ändå på och försöker att förbättra sig i alla 
fall. Informanten finner att det är olika från person till person, vissa är pessimister och andra 
optimister, och hon själv försöker alltid ta fram det positiva och titta på vad de faktiskt klarat 
av.  
 
Om de finansiella belöningarna skulle tas bort skulle det inte spela någon roll, säger 
informanten, speciellt när det känns tungt och det inte handlar om stora pengar. Hon anser att 
det i dåliga tider är viktigare med de små sakerna, belöningar som frukt, det skulle kännas mer 
om dessa togs bort. I en konjunkturnedgång som vi nu befinner oss i bedömer informanten att 
det blir en allmän kostnadsmedvetenhet och alla är medvetna att det ska hållas igen. Hon 
anammar det och tycker att det är viktigt och detta gör att hennes förväntningar att få belöning 
blir lägre. Eftersom hennes förväntningar att få belöning är lägre kan en belöning komma som 
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en glad överraskning och värderas högre än vanligt. Som exempel på detta talar hon om det 
senaste regionmötet som skedde i Göteborg istället för i Stockholm. Detta hade kanske setts 
som ett vanligt möte tidigare men nu såg hon det som ett roligt avbräck och en belöning. 
Informanten menar slutligen att belöning är i dåliga tider att ha ett jobb och känna att man 
presterar bra. Feedback är en konjunkturnedgång viktig för motivationen. 

4.2 Intervju med informant B 
Informant B är chef på två enheter som tillhör en kedja inom byggvaruhandeln. Han har 
tidigare haft andra tjänster inom samma företag. Företaget ägs av en utländsk koncern som i sin 
tur ägs av ett annat utländskt bolag. På enheten i Luleå finns det cirka 20 anställda och inom 
den utländska koncernen finns det 70 000 anställda. Företaget har enligt informanten påverkats 
av konjunkturnedgången mest på grund av ägarstrukturen, eftersom det utländska bolaget 
bedriver den största delen av sin verksamhet på nordamerikanska marknaden. Där har 
konjunkturen påverkat bolaget mycket och det speglar vad de tror om utvecklingen för den 
svenska kedjan. Informanten tror att ägarna ser ägandet av företaget på kort sikt och kräver 
därför avkastning i snabb takt, de köper företag för att ha dem i ett par år för att sedan sälja dem 
med avans. Kedjeföretaget har sent under hösten känt av konjunkturen genom att kunder och 
försäljning har minskat, men det gäller inte enheten i Luleå. 

4.2.1. Motivation och belöning 
Motivation betyder för informanten engagemang, och han säger att ”är man motiverad är man 
engagerad”. I sin position ser han det som en utmaning att påverka folk, få dem motiverade och 
engagerade. Han menar också att det är motiverande att förstå helheten i företaget i stort. 
Belöning är för honom i det enkla fallet lönen, men det kan vara så mycket mer och det 
behöver inte vara av ekonomisk karaktär. Belöning kan vara att se att det han har bestämt sig 
för att göra också fungerar och att den insats han gör får en påverkan i positiv riktning. 
Informanten ser också att feedback kan vara en belöning. 
 
Företaget har ett bonussystem som grundar sig på resultatet i kombination med olika nyckeltal. 
Vilka nyckeltal som används förändras år från år och beror på vad man vill stimulera, ett 
exempel kan vara lageroptimering. Ribban för att få bonus höjs för varje år, i dagsläget ses det 
ut att bli ett problem, för försäljningen inte kommer att öka med den konjunktur som råder. 
Företaget har även icke-finansiella belöningar men informanten menar att de inte är några 
belöningar i sig utan ses mer trivselfaktorer på arbetsplatsen, exempelvis fredagsfika, frukt, 
julfester och ett bra inomhusklimat. Han berättar att varje vecka har de genomgång där de går 
igenom vad som händer i företaget både bra och dåligt, att veta om verksamheten går åt rätt 
håll är en slags feedback som kan ses som en belöning. Om personalen är medveten om hur 
enheten går oavsett om de är direkt eller indirekt inblandade, blir det positivt för alla. Det finns 
möjligheter att bli befordrad, ett slags chefsprogram finns centralt. Dit anmäler de anställda sig 
själv om de är intresserade, men det finns ingen utstuderad plan för klättring i företaget.  
 
Individuella belöningar är mest i form av beröm allt annat, bonus med mera, är kollektiva 
belöningar. Alla blir på så sätt indirekt belönade, även om det är en specifik avdelning som 
varit mer drivande får alla del av belöningen. Alla anställda i företaget har samma bonussystem 
och företagsledarna ha förutom det ett ytterligare system. Belöning har ingen påverkan på 
informantens prestation, han säger att belöning inte är ett argument för att göra ett bra jobb 
och belöningen utfaller om den utfaller. Han tror att det kan vara så att bonusen är för liten 
och det kan vara därför man inte strävar den eller att nivån för bonusen ligger för högt.  
 
På frågan om hur rättvisa belöningarna är svarar informanten att det i en säljkår alltid finns 
individualister men han tycker de totalt sätt är väldigt kollektiva. De arbetar som ett team som 
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alla är beroende av varandra, säljare är beroende av de på lagret och så vidare, för att det totala 
resultatet ska bli bra. Belöningar baseras på årsbasis, det är för lång tid mellan prestation och 
belöning tycker informanten, det är därför en dålig och otydlig koppling. 
 
Någon påverkan på prestation har definitivt inte hans förväntningar på belöning, och inte hans 
medarbetare heller tror han. Han anser att belöningen inte har någon påverkan på varken 
prestation och motivation, men att det är bra att belöningen finns. Informanten tycker att 
motivationen ändå är bra på företaget trots att han inte tror belöningarna påverkar. Den 
finansiella belöningen är för liten för att kunna påverka prestation eller motivation. ”Det är 
andra parametrar som driver, det är för lite pengar för att det ska påverka det dagliga jobbet” säger 
informanten. 

4.2.2. Konjunkturens påverkan 
Förändringar av bonussystemet sker varje år och ibland har det inte funnits något 
överhuvudtaget. Just nu menar informanten att målen är för höga för att de ska kunna sträva 
efter belöningen. Motivationsnivån bibehålls då genom att visa på det positiva alltså det som 
gått bra. Även om målen är svåra att nå är det är alltid en tävling mot konkurrenter och finns 
jämförelser med föregående år, en budget eller en prognos. Det är alltid någon avdelning som 
försäljningen minskar på och någon annan som försäljningen ökar på och då kan företaget ändå 
sälja bra sett till hela företaget. Vid dessa situationer väljer informanten att visa det som har gått 
bra och trycka på det positiva. 
 
Om belöningen i form av bonussystemet skulle tas bort skulle det inte påverka informantens 
prestation alls, men enheten i Luleå kanske skulle hitta på något eget under dessa förhållanden. 
Tidigare, för fem år sedan innan de var koncernmässigt styrda, hade de ibland lokala mål varje 
månad exempelvis kontantförsäljning, viss produkt eller ett projekt. Det viktiga var att de måste 
kunna se och mäta om målet uppfylldes och dessa belönades kollektivt. 
 
Informanten är helt övertygad om att förväntningarna på att få belöning är lägre i sämre tider. 
På frågan om han tror att belöningarna värdesätts på annat sätt förmodar han rent generellt att 
något som är annorlunda än den dagliga rutinen exempelvis en julfest kan värdesättas högre om 
det är jobbiga tider. Det är ”känslan som styr uppfattningen eller förväntan om det är bra eller dåligt” 
säger informanten och illustrerar detta med ett exempel om en biofilm. Om man har stora 
förväntningar på en film för att man hört positiva recensioner kan filmen upplevas som sämre 
för att den inte uppfyllde förväntningarna. Tvärtom kan en film som fått dåliga recensioner 
göra att man har låga förväntningar vilket kan göra att filmen upplevs bättre på grund av de 
låga förväntningarna. 

4.3 Intervju med informant C 
Informant C är försäljningschef på ett bilhandelsföretag i Luleå. Företaget är återförsäljare av ett 
flertal bilmärken och har försäljningsenheter runt om i länet. Vår informant är ansvarig för 
nybilsförsäljningen av ett av dessa bilmärken. Koncernen har cirka 250 anställda av dessa är elva 
personer underställda informant C. Bilbranschen är en av de branscher som märker av 
konjunktursvängningar snabbast, enligt informanten. En lågkonjunktur får mycket stort 
genomslag på försäljningen av nya bilar. Informanten säger att i dagsläget är det mycket 
psykologi inblandat för verkligheten har inte förändrats för så många här uppe ännu. Han tror 
att det inte längre är räntans förändring upp och ner som oroar utan rädslan eller oron är att 
förlora jobbet.  
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4.3.1 Motivation och belöning 
Informanten anser att motivation är synonymt med engagemang och förklarar det med att en 
person som är motiverad är engagerad och vill göra saker av egen fri vilja. För egen del 
motiveras informanten av att ha ett roligt jobb, ett jobb man trivs med. Han säger att ”För mig 
är motivation att möta nya människor varje dag och ha ett omväxlande arbete och att nå målen.” 
Belöningar i företaget kan bestå av dels en ekonomisk del som kan vara en motivationsfaktor 
men det kan också vara premiering, för att någon har gjort något bra, i form av utbildning eller 
kompetenshöjning. Belöning kan enligt informanten vara allt från det lilla som en klapp på 
axeln till en kommentar att man har gjort något bra.  
 
Informanten berättar att den finansiella belöningen skiljer sig mellan de olika arbetsuppgifterna 
och nivåer i organisationen. Det som skiljer är hur mycket av lönen som är rörlig respektive 
fast. Säljarna har en större del av lönen bonus eller provisionsbaserad än andra anställda 
eftersom de får bonus per såld bil. Bonussystemet har en grundnivå, ett mål på antal bilar, där 
säljarna får en viss summa av försäljningspriset. Om de säljer fler än detta antal finns en 
trappstegsökande bonus på de överstigande bilarna man säljer. Företaget använder sig också av 
icke-finansiell belöning, informanten räknar upp att de har tillgång till att hyra stugor till 
rabatterat pris och de har en friskvårdspeng. Företaget avsätter också pengar för varje avdelning 
som ska användas för teambuilding och det finns befordringsmöjligheter internt. Det används 
främst individuella belöningar i företaget säger informanten, men det finns också små grupper 
inom företaget där belöningen sker kollektivt. Han ger exemplet att säljare på en liten enhet 
kan dela försäljningsbonusen lika mellan sig. 
 
På frågan om hur stor påverkan belöningarna har på motivationen svarar informanten att de 
inte har så stor betydelse för honom själv. Han menar att arbete utan trivsel, att inte få gehör 
för det han vill, känna sig bakbunden och få orimliga krav, i ett sådant läge skulle lönen och 
bonusen inte spela någon roll. Informanten tror att den finansiella belöningen många gånger är 
överskattad och det är viktigare att trivas med arbetet och känna inre motivation. Hur stor 
påverkan på motivation belöningssystemet har på andra förklarar informanten med att det är 
balansen som är viktig. Ytterligheterna är nog att provision eller bonus kan se det som en 
morot eller piska, med en hög andel rörlig lön kan det nog upplevas som en piska, men med 
en stor andel fast lön kan man nog uppleva den lilla kryddan där borta mer som en morot. En 
säljare som har en stor del rörlig lön har belöningen naturligt en större påverkan på 
motivationen, både positivt och negativt.  
 
Uppföljning av prestation sker varje vecka och det syns i lönekuvertet månaden efter. Som 
försäljningschef kan också en årsbonus betalas ut beroende på prestation. Informanten tycker att 
kopplingen mellan prestation och belöning är mycket tydlig, i företaget vet alla hur mycket var 
och en säljer och vad det ger i belöning. Omvärldsfaktorer påverkar verksamheten hela tiden 
anser informanten och de kan förändra belöningssystemets uppbyggnad. Företaget får då göra 
en koppling från det nya till lönesystemet. 

4.3.2 Konjunkturens påverkan 
Det har absolut hänt att målen för belöning känns ouppnåeliga, säger informanten, men 
marknaden förändras och målen måste revideras därefter annars är de ouppnåeliga. Han menar 
att det inte får bli på ett sådant sätt att det inte spelar någon roll hur bra man lyckas, man har 
ändå ingen chans att nå målet. Motivationen påverkas olika när belöningen känns ouppnåelig 
beroende på hur stor del av lönen man har rörlig respektive fast, anser informanten. Hög rörlig 
lön ger en frustration istället för motivation. Företaget har alltid haft någon form av 
belöningssystem men det är svårt att få det 100 procent rättvist och anpassa systemet efter 
plötsliga konjunktursvängningar. En utmaning i dåliga tider bedömer informanten är att se de 



 23 

positiva sidorna som finns, se framåt på nästa år och kommande bilmodeller. Företaget har 
produkter som inte har allra högsta pris och därför ta marknadsandelar i vikande konjunktur, 
det gäller att lyfta fram och tala om framtida möjligheter. 
 
Informanten tycker absolut att förväntningarna på att få belöning är lägre i dåliga tider. Han 
menar att det är lättare att få acceptans vid obekväma beslut i ”tuffa tider”, då har folk mer 
förståelse. Informanten menar att man har lägre krav på belöningar och värdesätter de man får 
högre under sämre tider. Han säger att saker som man tar förgivet i goda tider och som man 
inte kan genomföra i tuffare tider har man en större förståelse för. Ett exempel är en julfest på 
annan ort. Informanten menar att delas en belöning ut får den bättre effekt i sämre tider även 
om det är en mindre typ av belöning. Allting beror på vad man jämför med, vilket speglas av 
de personliga erfarenheterna. 
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5. Analys 
 

Kapitlet innehåller en analys av motivationsfaktorer och hur arbetsmotivation påverkas i en konjunkturnedgång. Denna analys 
är gjord med utgångspunkt i förväntansteorins termer; insats, prestation och belöning. 

 

5.1 Motivationsfaktorer 
Samtliga informanter anser att motivationen är en mycket viktig drivkraft för att arbetet ska 
fortskrida på ett funktionellt sätt. Detta stämmer överens med Nilsson (2003) som menar att 
motiverade individer presterar både mer och bättre. Enligt Alvesson och Svenningsson (2007) 
handlar motivation om att attrahera och behålla sin personal genom att stimulera individen till 
att utveckla sin förmåga och att få de att anstränga sig för att utföra ett bra arbete. Detta är 
också den syn som informanterna förmedlar de behöver peppas för att stimuleras till utveckling 
och prestation samt för att göra saker av egen fri vilja. 
 
Det har framkommit en mängd olika sätt att motivera individer, det vill säga hur informanterna 
blir motiverade av både yttre och inre karaktär. Exempelvis kan det vara att personen ser 
resultat på sina ansträngningar, har en bra lön, får feedback, når de uppsatta målen eller klarar 
av utmaningen att påverka medarbetare och få dem motiverade. I informanternas spontana 
förklaring av motivation har det framkommit att de motiverande faktorerna till största del är av 
inre karaktär. Det som informanterna åsyftar är att ett givande och roligt arbete som de trivs 
med gör att motivationen stärks ytterligare. Feedback verkar vara en nyckel i arbetsmotivation, 
då feedback nämns som en av de viktigaste motivationsfaktorerna och det stämmer överens 
med flertalet författare bland annat Anthony och Govindarajan (2003).  

5.2 Förväntansteori och konjunkturnedgång 
Teorierna i förstudien är alla uppbyggda på en eller flera av variablerna insats, prestation och 
belöning. Vi har i denna analys använt oss av dessa variabler för att på ett tydligt sätt klargöra 
vad som händer med arbetsmotivationen i en konjunkturnedgång. Denna analys ligger som 
grund för modellutvecklingen som följer i kapitel 6.  

5.2.1 Insats 
Genom vår förstudie har vi kommit i kontakt med uttrycket valens, som är en variabel som 
påverkar insatsen. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver valens värdesättningen av 
eller styrkan i en persons önskan om att ett visst mål, resultat eller belöning. Det har i vår studie 
framkommit att företagen har ett stort urval av belöningar för att det ska finnas något som alla 
värdesätter. Det är enligt Lawler (1981) belöningarna som de anställda värdesätter som styr 
beteendet i en organisation och detta beror på att individer har sina egna behov. Porter och 
Lawler (1968) menar att desto större värde belöningen har för individen desto mer ökar 
individens insats.  
 
Informanterna säger att de inte anser att belöningar i form av bonuslön har så stor påverkan på 
deras insats. Anledningar till detta förklarar de med att bonuslönen anses för liten för att 
påverka, den penningsumman som bonuslönen består i värderas lågt, det vill säga valensen för 
finansiella belöningar är låg. Informanterna anser att deras insats inte är beroende av den 
finansiella belöningen utan av andra faktorer. Flera av informanterna har betonat att belöning är 
att få feedback, respons eller att få bekräftat att de gör ett bra jobb, detta handlar om inre 
belöning. Deci och Ryan (2000) pekar på att aktiviteter som ger inre motivation eller belöning 
karaktäriseras av att de ses som en optimal utmaning, men även här värderas belöningen 
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beroende på graden av tillfredsställelse individen känner. Inre belöningar verkar i vår studie 
värdesättas högre än de yttre belöningarna. Informanterna hävdar att trivsel på jobbet och att få 
gehör för det de vill är viktigare än bonus. För att känna sig nöjd med arbetsinsatsen och för att 
sporra sig själva väljer informanterna att lyfta fram andra faktorer som bekräftar att deras insats 
ger resultat, för att på så sätt känna inre belöning. Detta stämmer med Anthony och 
Govindarajan (2007) som menar att motivation är starkast när individen känner att det är 
viktigt att uppnå målet för individens eget behov. Detta visar sig i vår studie genom att 
informanterna tycker att det är viktigare att nå resultat och att klara utmaningar, för att känna 
en inre belöning, än att nå resultat som ger en yttre belöning. Valensen har förändrats på 
belöningarna under konjunkturnedgången enligt informanterna. De anser att små saker 
värderas högre när tiderna är sämre, den årliga julfesten blir enligt flera av informanterna mer 
uppskattad i år än tidigare. En av informanterna menar att om en belöning delas ut får den 
bättre effekt i sämre tider. En annan menar att i dåliga tider skulle det kännas värre om de små 
belöningarna som frukt skulle dras in, än om bonussystemet togs bort. 
 
En annan variabel som påverkar insatsen och finns presenterad i förstudien är förväntan. 
Variabeln förklaras med att individer utvecklar olika förväntningar och bedömer sannolikheten 
att insatsen som görs kommer att leda till belöning (Jacobsen & Thorsvik, 2002). I vår studie 
har det framkommit att tiden mellan insats och belöning varierade stort mellan företagen, 
främst gällande de finansiella belöningarna. Indikationer finns att informanterna anser att tiden 
mellan prestation och belöning är för lång. Detta kan medföra att förväntningen att en insats 
kommer att leda till en belöning försvinner då det är lättare att fokusera om målet ligger nära i 
tiden. Uppföljning av insatsen och försäljningsresultatet görs ofta och på ett systematiskt sätt 
men det kan vara svårt att hålla förväntningen uppe om målet känns ouppnåeligt. 
 
I dagens konjunkturläge känner alla informanter att de finansiella belöningarna känns 
ouppnåeliga. När det känns som om målet är ouppnåeligt sjunker förväntningen att insatsen 
kommer att leda till målet och därmed den finansiella belöningen. Förväntningen på att få 
andra belöningar minskar också i sämre tider. En informant tycker att när förväntningarna på 
att få belöning är lägre kommer en belöning som en glad överraskning och värderas därför 
högre än vanligt. När de dåliga tiderna frekvent återspeglas i media tenderar det att påverka 
förväntningen att få belöning. En större förståelse och acceptans finns att belöningar kan utebli. 
Enligt Porter och Lawler (1968) ökar individens insats desto högre sannolikheten är att 
individens insats leder till belöning.  Det stämmer inte med informanternas syn att då de menar 
att belöningarna inte är det som gör att individen presterar. 

5.2.2 Prestation 
Flera forskare i förstudien menar att prestationen påverkas av insatsen som en individ tror vara 
nödvändig för att framgångsrikt utföra arbetet, denna variabel har vi dock inte studerat i något 
större utsträckningen, men eftersom informanterna själva har valt en sådan position i företaget 
är de väl informerade om vad som krävs för att utföra en prestation framgångsrikt. Företagets 
resultat och informanternas prestation är tätt sammankopplade, eftersom det kan ses som att 
informantens prestation i sin position som chef i stor utsträckning har lett till resultatet. Det är 
viktigt att de är tätt sammankopplade eftersom de personliga målen och företagets mål måste 
kongruera för att företagets mål ska kunna uppnås (Kaplan & Atkinson, 1998). Detta kan visa 
sig som Miner (2005) beskriver att direkt belöning är när en person kan värdesätta belöningen i 
sig själv, exempelvis kan en entreprenör se sin egen och sitt företags vinst som återkoppling på 
hur bra insats han har gjort och därmed känna att den inre motivationen bli tillfredställd, det 
ger en personlig tillfredställelse samtidigt som företagets mål uppnås. 
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Individens förmåga och egenskaper har visat sig ha en mycket stor påverkan på prestationen. 
Problemet att identifiera vad som ingår i individens förmåga och egenskaper har diskuteras, vi 
har antagit att allt som har med individens personlighet ingår i begreppet. Individer är av 
naturliga skäl positiva till dess egen förmåga samtidigt som egenskaperna de besitter är mycket 
individuella. Vissa av de individuella egenskaper som informanterna besitter är 
sammankopplade med positionen informanterna har i företaget, de har valt att vara ledare och 
utan dessa egenskaper hade de troligen inte valt den positionen i företaget. Av dess position 
kan man också se att de alltid finns en vilja och ett intresse att prestera, vilket naturligtvis ökar 
prestationen och möjligheterna att nå till målet. Det finns några tydliga tecken som visar hur 
informanterna under svårare tider gör för att öka sin och sina medarbetares prestation. Genom 
att fokusera på det positiva och ha en positiv inställning till förhållandet i omgivningen kan de 
öka sin prestation. Det kan exempelvis vara att stäva efter att bli bättre och fokusera på det som 
de klarar av samt att se och lyfta fram möjligheterna som finns under en konjunkturnedgång. 
Genom att fokusera på andra mål som upplevs mer uppnåeliga ökar prestationen. Detta är 
möjligt då informanterna har redogjort att belöningen inte har någon större inverkan på dess 
prestation och att de vill göra sitt bästa oavsett belöning eller inte, eftersom de drivs av sin inre 
motivation. Vår undersökning visar alltså att en hög insats inte med säkerhet leder till en hög 
prestation, eftersom de individuella egenskaperna har en så stor betydelse för vilken prestation 
som utförs. Detta är i enlighet med Porter och Lawlers studier från 1960-talet (Porter & 
Lawler, 1968). Informanterna visar också på att det är personligheten som till största del avgör 
hur väl man presterar även om yttre omständigheter som en konjunkturnedgång kan påverka 
negativt.  

5.2.3 Belöning 
Som nämns tidigare har informanterna visat på att de motiveras av både yttre och inre 
belöningar, vilket stämmer med flertalet författare bland annat Lawler (1981) och Arvidsson 
(2007). Det förekommer yttre belöningar av finansiellt slag som lön och bonus vid säljtävlingar 
eller som provision. Precis som Osterloh, Frost och Frey (2002) menar ger inte denna typ av 
belöning direkt nytta utan individen har möjlighet att förvärva önskade varor och tjänster. 
Andra yttre belöningar kan vara fika, teambuilding, befordringsmöjligheter, positiv feedback, 
personalrabatt och premiering i form av utbildning. I vår studie framkom det att en del av 
belöningarna, som är kollektiva, förändrar karaktär och ses efter ett tag som självklarheter som 
ökar trivselfaktorn på arbetsplatsen istället för motivationshöjande som det ursprungligen var 
tänkt. Inre belöningar eller motivationsfaktorer är enligt Boëthius och Ehdin (1993) och Deci 
och Ryan (2000) något som individen själv känner meningsfullt för sin egen del. Detta 
stämmer överens med informanternas exempel om positiv feedback, känslan att det man 
presterat har en positiv påverkan på resultatet och att arbeta med något som man tycker är 
meningsfull. Det är en utmaning att utveckla belöningssystem som verkligen motiverar och 
fungerar i praktiken enligt Hagemann (1993) och detta visar sig tydligt i vår undersökning i 
och med att informanterna inte anser att belöningarna, i speciellt stor utsträckning, påverkar 
motivationen, vilket de i själva verket är till för. Trots detta ser informanterna en mening med 
att ha flera typer av belöningar för att kunna attrahera den individ som drivs av belöningar. Att 
ha många olika typer av belöningar är ett sätt att skräddarsy belöningarna mot individens behov 
eftersom chansen att de attraheras av någon belöning ökar i och med mångfalden i enlighet 
med Robbins och Judge (2008).  
 
Individuella och kollektiva belöningar förekommer inom de flesta företag. Individuella 
belöningar verkar förekomma mer frekvent högre upp i organisationer. Tendensen verkar vara 
att de blir mer och mer kollektiva belöningar när konjunkturläget försämras, för att då 
stimulera alla medarbetare att göra det lilla extra och inte en enskild individ. Kollektiva 
belöningar upplevs ofta som rättvisa trots att det kan vara en eller några individer som drar den 
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största lasten. För att belöningarna ska kännas rättvisa ska belöningen också motsvara den 
belöning som man förväntar sig att få när man har utfört en viss arbetsuppgift (Porter och 
Lawler, 1968). Detta är inte något som påverkar tillfredställelsen eftersom belöningarna är 
fastställda i förväg och då vet alla vilken belöning de kommer att få och då uppstå inget ”glapp” 
mellan den verkliga belöningen och den förväntade belöningen (ibid). 
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6. Slutsats och avslutande diskussion 
 

Kapitlet inleds med en presentation av den egna modellen som förklarar arbetsmotivation i en konjunkturnedgång, därefter följer 
slutsatser där vi redovisar svaret på forskningsfrågan. Kapitlet avslutas med en diskussion om vårt teoretiska bidrag, vår modell, 
och vi ger även förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Modellutveckling  
Vår modell (se figur 8) är uppbyggd av de tre variablerna insats, prestation och belöning som 
också återfinns i analysen. Modellen förklarar en individs arbetsmotivation och hur 
motivationen påverkas när belöningar uteblir. Grunden till denna modell kommer av 
variablernas koppling till varandra. Insatsen, i detta fall en arbetsinsats, leder till en prestation 
det vill säga ett arbetsresultat. Prestationen leder vidare till yttre eller inre belöning som i sin tur 
leder till tillfredsställelse. Denna koppling måste vara tydlig för att individen ska motiveras att 
göra en första insats. Det kan dock vara så att individen behöver känna en första tillfredställelse 
för att därmed öka motivationen att lägga kraft i en ny insats så att kedjan börjar om. Detta 
visas i modellen av pilen från tillfredställelse tillbaka till insats. 
 

 
 
Figur 8. Modellutveckling. 
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Nedan följer en förklaring av vad som påverkar varje del i kedjan. 
  
Insatsen en individ är villig att lägga beror på belöningens valens och förväntan. Analysen visar 
att i en konjunkturnedgång ökar valensen på icke-finansiella belöningar medan förväntningen 
minskar (se figur 9). Detta kan vara en förklaring till varför insatsen kan vara lika hög i dåliga 
tider som i bra tider. 
 

 
Figur 9. Insatsen under en konjunkturnedgång. Efter Vroom (1964). 
 
Om insatsen kommer att leda till en framgångsrik prestation beror till stor del på en individs 
personlighet. I detta begrepp lägger vi exempelvis att individen är medveten om hur stor insats 
som måste göras för att en prestation ska bli framgångsrik. I begreppet ingår också en individs 
förmåga och egenskaper. Vi har studerat individer i chefposition och sett att deras förmåga och 
egenskaper hjälper dem att prestera. För att en organisation ska ha nytta av motivationskraften 
gäller det att prestationen som individen utför ligger i linje med organisationens mål. En 
individ måste lockas med belöningar som ger personlig tillfredställelse samtidigt som 
organisationen uppnår sina mål. 
 
Vår modellutveckling visar främst att den yttre belöningens position jämte den inre minskar 
under konjunkturnedgång. Modellen visar också att det under en konjunkturnedgång är den 
inre motivationen i större utsträckning som leder till tillfredställelse eftersom den yttre kan 
utebli eller förekomma mindre frekvent. Detta kan också ses som att den inre och yttre 
motivationen till viss del växelverkar under låg- respektive högkonjunktur. Att den inre 
belöningen har större påverkan på tillfredställelsen i sämre tider och den yttre belöningen kan 
öka tillfredställelsen i goda tider.  

6.2 Slutsats av analys och modell  
Vi har i vår analys kommit fram till att de faktorer som individer tycker är motiverande inte 
förändras under tider med konjunkturnedgång utan det som däremot förändras är att det inte 
krävs lika mycket för att bli motiverad. Att nå en personlig tillfredställelse och uppnå sina 
personliga mål samtidigt som företaget uppnår sina mål är en mycket svårt att åstadkomma, 
men en grundförutsättning för att lyckas. Individens egenskaper har stor påverkan på 
möjligheten att uppnå personlig tillfredställelse och företagets mål. Arbetsmotivationen i en 
konjunkturnedgång kan lätt komma på kant, men med fokus på det positiva och möjligheterna 
som finns trots det bistra klimatet på marknaden kan motivationen hållas på en jämn nivå. 
Strävan efter att göra sitt bästa och därmed nå tillfredställelse kommer av inre belöning och inte 
av yttre belöningar. Det är alltså den inre belöningen som leder till tillfredställelse när yttre 
omständigheter som en konjunkturnedgång försvårar möjligheten att få yttre belöning av 
finansiellt slag. Belöningens koppling till prestationen kan gå förlorad i och med att de yttre 
belöningar kan övergå till något som ses som trivselskapande eller kollektiva åtgärder. 
 
Motivation och belöning går ofta hand i hand, men som framgår i analysen menar 
informanterna att de inte blir motiverade av belöningarna utan det är andra krafter som driver 
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individerna framåt, dess inre motivation. Även om de individer vi har intervjuat inte anser sig 
påverkas i någon större utsträckning av de yttre belöningarna är det en fördel att ha många 
olika typer av belöningar. Detta leder till att alla individer känner att de bli mer eller mindre 
attraherade av någon belöning som finns att få, eftersom varje individ är unik och attraheras av 
olika saker. Det är ett sätt att försöka individanpassa belöningarna, trots att företaget inte vet 
vad varje individ uppskattar. Konjunkturnedgången verkar ha en negativ effekt på yttre 
belöningar samtidigt som det har framkommit att individer lättare accepterar färre eller mindre 
belöningar i ekonomiskt hårdare tider. Det samlade intrycket är att de finansiella belöningarna 
är för små i förhållande till den arbetsinsats som krävs för nå belöningen och därmed 
tillfredställelsen. Det motivet gör att belöningen inte har någon större inverkan på 
motivationen hos individen. Ses målen allt för ouppnåeliga finns ingen förväntan att klara 
målen, förväntan att nå belöningen blir då mycket liten eller obefintlig.  
 
Det vi har kommit fram till i vår analys är att valensen på belöningar ökar i tider med 
konjunkturnedgång. Belöningar värderas helt enkelt högre när tiderna är sämre, vi kan således 
dra slutsatsen att ”mindre eller billigare” belöningar uppsattas mer än i goda tider. Vi kan också 
dra den slutsatsen att förväntningen att en insats kommer att leda till belöning minskar i tider 
med konjunkturnedgång. Individer ställer om sig till tuffare tider och förväntar sig inte 
belöning i samma utsträckning som i stabilare tider. Enligt figur 9 kommer motivationsnivån 
att utföra en arbetsinsats att vara densamma, då den ena faktorn ökar och den andra minskar. 
När det däremot handlar om finansiella belöningar där förväntan är obefintlig under en 
konjunkturnedgång kommer motivationen att bli noll. Vi kan därmed med hjälp av Vrooms 
modell visa på varför finansiella belöningssystem inte fungerar som motivationsfaktor i en 
konjunkturnedgång samtidigt som icke finansiella belöningar kan få en bättre effekt än i goda 
tider.   

6.3 Avslutande diskussion 
I vår analys och slutsats har vi visat på vissa skillnader mellan vår modellutveckling och tidigare 
studier. Detta kan grunda sig i att de modeller som har utvecklats av forskare som Vroom, 
Lawler och Porter har inspirerats av ett amerikanskt synsätt, där fokus till stor del är på 
individen. I Sverige är vi mycket mer kollektiva och fokus är många gånger på gruppens 
prestationer och till en mindre del på individen. Av den orsaken kan de individuella finansiella 
belöningarna som vår studie visar ha mindre betydelse eftersom den typen av belöningar är 
mindre vanliga här i Sverige. Analysen har även visar att det är viktigt att både se och ta vara på 
de individuella egenskaperna eftersom de har en mycket stor inverkan på motivationen och 
arbetsinsatsen. Dessa kan man inte ändra på och därför måste hänsyn tas till dessa.  
 
Uppsatsen har genererat ett praktiskt bidrag i form av vår modellutveckling som underlättar 
förståelsen för hur motivationen uppkommer och hur insats och prestation leder till 
tillfredställelse. Uppsatsen har även genererat ett teoretiskt bidrag som visar på de faktorer som 
har identifierats och har stor betydelse för motivationen. Det är viktigt att vara medveten och 
ha förståelse för det som påverkar motivationen, både yttre omständigheter och personliga 
egenskaper.  
 
Att vi har valt individer i chefsposition kan ha vinklat det insamlade materialet, eftersom chefer 
ser sig som ett med företaget. Deras arbetsposition kan göra att de känner en starkare inre 
motivation än andra medarbetare, detta då cheferna i större utsträckning valt sin karriär. 
Cheferna som har medverkat i undersökningen har varit intresserade av ämnet och påpekat hur 
viktig motivationen är för arbetet. De menade även att motivation är något de har i 
bakhuvudet och att de försöker motivera sig själva och andra med de medel som de har till sitt 
förfogande, även om det bara är en klapp på axeln i dessa tider. 
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6.3.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har i vår studie valt att undersöka hur individer i chefsposition motiveras, om vi istället valt 
att studera hur anställda motiveras skulle vi med ganska stor sannolikhet ha fått ett helt annat 
resultat. Det skulle vara intressant att jämföra chefer och anställdas olika syn på motivation för 
att studera de skillnader och likheter som finns.  
 
Ett annat intressant forskningsämne är att studera hur motivationsnivån på de anställda i ett 
företag påverkar hur företaget klarar av en lågkonjunktur. 
 
Det skulle även vara intressant att intervjua de utvalda informanterna igen när konjunkturen 
vänt uppåt. Då för att se om informanterna fortfarande motiveras genom inre belöningar eller 
om finansiella belöningar har fått en större påverkan i och med hög konjunkturen 
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BILAGA A 

 

Intervjuguide 
 
Introduktion 
Namn 
Befattning 
Beskriv verksamheten  
- bransch, ägarstruktur, antal anställda 

Påverkas företaget lätt av konjunktursvängningar? 
 
Motivation 
Vad innebär ordet motivation för dig?  
Vad motiverar dig i arbetet?  
- sporrar, gör dig glad, får dig att gå till arbetet 

Hur gör företaget för att motivera dig? 
 
Belöning 
Vad uppfattar ni som belöning? 
Vilka typer av belöningar använder företaget sig av? 
- Finansiellt  
- Icke finansiellt  

Använder företaget sig av individuella eller kollektiva belöningar? 
Skiljer sig belöningarna mellan olika nivåer eller avdelningar i organisationen? 
Hur stor påverkan har belöningarna på motivationen hos er?  
Hur gör företaget för att ni ska känna att belöningen är rättvis?   
- mellan anställda och med hänsyn till prestationen. 

Hur gör företaget för att belöningarna ska vara attraktiva för majoriteten av personalen? 
Hur mäts prestationerna som ligger till grund för belöningen? 
Hur ofta följs målen upp? Hur får du information om måluppfyllelse? 
Hur lång är tiden mellan prestation och belöning? 
Hur ser du på kopplingen mellan prestation och belöning?  
Hur påverkas motivationen av dina förväntningar på belöningen? 
Hur stor påverkan tror ni att belöningar har på motivationen i företaget i stort?  
 
Omvärldsfaktorer och osäkerhet 
Händer det att belöningssystemet förändras? Varför gjordes ändringen? 
Har det hänt att målen för belöning blir eller känns ouppnåeliga på grund av konjunkturen 
eller vikande kundunderlag?  
Hur påverkar det motivationen och hur bibehålls motivationsnivån under sådana 
omständigheter?  
- personligen och från företagets sida. 

Hur skulle det påverka er om belöningarna togs bort? 
Är dina förväntningar på att få belöningarna lägre i dåliga tider?  
Värdesätter du belöning på annat sätt grund av osäkerhet och lågkonjunktur?  
 


