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ABSTRACT 

Abstract 
 
For a company to attain its objects, it is necessary to take in consideration the individuals of the 
company. Remuneration may motivate co-workers to perform more effectively, thus improving 
the prospects of the company to reach its goals. To ensure the remuneration to be effectual, it is 
of importance to be aware that individuals are motivated differently by different kinds of rewards. 
The demands on the companies and the co-workers are changing constantly and it is of 
significance that the remuneration system is changing as well, in order to reach the company 
goals. The purpose with this diploma thesis is to evaluate how a company may comply with its 
objects by an efficient remuneration system. In order to fulfill the purpose, a case study has been 
carried out within the area of everyday commodity trade. Data were collected in interviews with 
managers and through a questionnaire given to the staff. The results deduced are that a 
remuneration system could be effective if communication is being involved and if considerations 
of the specific needs of the individuals are taken and thereby contributing to the achievement of 
the goals of the company. Communication could lead to awareness of the company goals, how 
the co-workers could reach the goals and what performance the reward is based on. Furthermore, 
we concluded that the company objects could be attained with a company ideology. The study 
suggests that not only the remuneration system may motivate people to contribute to the company 
goals; a company ideology could subconsciously influence people to strive for the same.We also 
found out that both monetary and non-monetary rewards are important elements for a company to 
attain its objects. 
 



SAMMANFATTNING 

Sammanfattning 
 
För att ett företag ska uppnå måluppfyllelse är det nödvändigt att ta hänsyn till individerna i 

företaget. Belöning kan motivera medarbetare att prestera effektivt och i och med detta ökas 

möjligheten för företagen att uppnå måluppfyllelse. För att en belöning ska ha förutsättningar att 
vara effektiv, är det av vikt att vara medveten om att olika individer motiveras av olika 

belöningar. Förutsättningen för företag att uppnå måluppfyllelse förändas i takt med omvärlden. 

Det är därför betydelsefullt att även belöningssystemen förändras för att följa med utvecklingen, 

såväl i företagens omvärld som i individers uppfattning angående belöningens värde. Syftet med 
denna uppsats är att utvärdera hur måluppfyllelse kan uppnås genom ett effektivt 

belöningssystem. För att uppnå syftet har vi genomfört en fallstudie inom ett 
dagligvaruhandelsföretag. Data har erhållits genom intervjuer med chefer och genom ett 

frågeformulär till medarbetarna. Från vår studie framkommer att både monetära och icke 

monetära belöningar är viktiga faktorer för att företag ska uppnå måluppfyllelse. Det 
huvudsakliga resultat vi har kommit fram till är att ett belöningssystem kan bli effektivt om det 
sker en kommunikation mellan chefer och medarbetare om hänsyn tas till individernas olika sätt 

att värdera en belöning. Kommunikationen bidrar även till att medarbetarna känner till företagets 

mål, hur målen i verksamheten kan uppnås och vilka prestationer som belöningen grundar sig på. 
Denna kommunikation bidrar till företagets måluppfyllelse. Ytterligare resultat vi har kommit 
fram till är att måluppfyllelse även kan uppnås med stöd av en företagsideologi. Från studien 

framkommer att det således inte enbart är belöningssystemet som ligger till grund för att motivera 

medarbetare att bidra till företagets måluppfyllelse, även en företagsideologi kan omedvetet 
påverka medarbetarna att bidra till måluppfyllelse.  
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1 Inledning 
  

 etta inledande kapitel presenterar en bakgrund till motivation och mål. Därefter 
presenteras en problemdiskussion om hur motivation och måluppfyllelse kan uppnås genom 

ett effektivt belöningssystem. Slutligen mynnar problemdiskussionen ut i ett syfte.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Det har länge funnits ett intresse att se på motiven och drivkrafterna bakom individers sätt att 

tänka och handla. Dagens motivationsforskning handlar enligt Wiley (1997) om behov och 
motivation till handlande, individuella mål, stimulans och attityder. Motivation är enligt 
Robertson, Smith och Cooper (1992) styrkan och målsättningen av ett beteende. Ett försök att 

förklara styrkan och målsättningen av beteendet är att anta att individer har behov och när 

behoven uppnås är individen tillfredsställd. Motivationen hos individer på en arbetsplats är enligt 
Hume (1995) en viktig fråga för företag. En välmotiverad individ på ett företag kommer att bidra 

mer och hjälpa till att garantera lönsamhet och framgång för ett företag. Robertson, Smith och 
Cooper menar att motivation i arbetet påvisar att alla individer inte har samma nivå av 

motivation. Den exakta anledningen till detta är inte helt klar men det finns enligt författarna två 

huvudsakliga förklaringar till detta, en förklaring kan vara att vissa individer har en medfödd 

högre nivå av motivation medan den andra förklaringen kan vara att vissa individer påverkas av 

livserfarenheten. Lindblom (1996) menar att motivationen liksom förutsättningen att trivas med 

livet i övrigt också förutsätter att individen känner sig behövd, uppskattad och efterfrågad.  
 
Motivation är enligt Robbins (2001) en process som visar individens intensitet och envishet för 

att uppnå ett mål. Bruzelius och Skärvad (1995) menar att det finns ett samband mellan 
individens motivation och mål, men även mellan individernas mål och företagens mål. Mål är 

enligt Häckner (1998) detsamma som det önskade resultatet, formuleringen av ett mål skapar 

förväntningar och bör därför vara baserad på realistiska förväntningar. Ax, Johansson och 
Kullvén (2002) menar att inom ett företag står begreppet mål för ett framtida tillstånd eller läge, 
alternativt en situation eller position. När ett resultat eftersträvas och ett mål sätts upp, måste 
målen, enligt Bruzelius och Skärvad, vara meningsfulla och accepterade. Ett meningsfullt mål är 

ett mål som individen vet vad det innebär, hur det skall uppnås och hur det skall mätas. Ett 

accepterat mål är ett mål som individen upplever som relevant, rimligt och i linje med företagets 

värderingar (ibid).  
 
För att uppnå måluppfyllelse är det enligt Mabey, Salaman och Storey (1998) nödvändigt att ta 

hänsyn till individerna i företaget. Enligt Anthony och Govindarajan (2003) är kommunikation 
och information viktiga faktorer för att uppnå måluppfyllelse. Detta eftersom det är viktigt att 

veta vad företagets mål är och vilka ageranden medarbetarna förutsätts utföra för att uppnå dessa. 

Enligt Stewart (1988) kan kommunikation säkerställa att medarbetarna blir medvetna om och får 

kunskap om företagens riktlinjer och övergripande målsättningar. Maltén (2000) anser att om en 

ledare i ett företag vill göra sina medarbetare delaktiga i diskussion om företagets mål bör ledaren 

själv formulera verklighetsnära, konkreta och realistiska mål. Vidare skriver Maltén att goda 

målformuleringar skall vara begripligt formulerade, mätbara, tidsbestämda, konsistenta och 

stimulerande. Det har enligt Appelbaum och Hare (1996) visat sig att utmanande, men rimliga 

D 
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mål, leder till ökad motivation och således ökad prestation. Hoon och Lim (2001) anser att 
medarbetare som känner att de utfört något värdefullt och bidrar till att målen i företaget uppnås 

också kommer att prestera mer och bli engagerade medarbetare. Anthony och Govindarajan 
(2003) påtalar att nyckeln för att motivera personalen att bete sig i linje med företagets mål ligger 

i hur företaget stimulerar personalen relaterat till individens egna mål.   
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Individens mål och organisationens mål ska enligt Anthony och Govindarajan (2003) så långt det 

är möjligt stämma överens. Lyckas organisationen med detta har målöverensstämmelse uppnåtts. 

Målöverensstämmelse existerar enligt Coote, Price och Ackfeldt (2004) när medarbetare upplever 

att deras mål stämmer överens med organisationens mål. Uppnådd målöverensstämmelse kan 
enligt Coote et al associeras med beteendet hos medarbetarna och ett större engagemang till 

organisationen, vilket ger en bättre arbetsprestation. Vidare menar författarna att 

målöverensstämmelse är en nödvändig förutsättning för att medarbetarna ska ha en positiv attityd 

till arbetet och till hur medarbetarna beter sig. Appelbaum och Hare (1996) anser att när målen 

inte stämmer överens mellan individers och organisationens mål, minskar motivationen och 
prestationen blir avtagande. För att försäkra sig om målöverensstämmelse är det viktigt enligt 

Wiley (1997) att företagen förstår vad det är som motiverar medarbetarna och genom motiverade 
medarbetare kan företagen få konkurrensfördelar. Macintosh (1994) menar att en företagsideologi 

kan ha en direkt effekt på medarbetarnas beteende och kan således motivera medarbetarna att 
uppnå företagets mål. En företagsideologi kan enligt Brunsson (1982) underlätta för företaget och 

bland medarbetarna att komma överens om vilka mål som ska eftersträvas i företaget.  
 
Svensson och Wilhelmson (1988) menar att ett sätt att skapa målöverensstämmelse mellan 

organisationens mål och individens mål kan vara att implementera olika former av 

belöningssystem. Med belöningssystem menar Bruzelius och Skärvad (1995) ett sätt att styra och 

samordna verksamheten samt sättet att belöna olika medarbetare för deras bidrag. Svensson och 
Wilhelmson menar att lönen är en viktig del i belöningssystemet, men uppfattas oftast inte som 

en belöning utan som en självklarhet. Appelbaum och Mackenzie (1996) anser att ett önskat 
beteende hos medarbetarna kan bli uppnått genom ordentligt planerade belöningssystem. Även 

Hoon och Lim (2001) menar att medarbetarna presterar bättre när de blir erbjuden någon form av 

belöning. Orpen (1993) anser att om medarbetarna tror att företaget ger dem belöning vid ökade 

prestationer kommer också medarbetarna att anstränga sig att prestera bättre för att uppnå 

företagets mål. När belöningssystemet utarbetas gäller det enligt Mabey, Salaman och Storey 

(1998) att hitta vilka mål de olika individerna i företaget har och vilka belöningar olika 
medarbetare uppskattar. Författarna menar att olika medarbetare har påtagligt olika preferenser 

för vilka belöningar de värdesätter. Svensson och Wilhelmson (1988) menar att belöningar kan 

vara av skiftande slag, både monetära och icke monetära. Monetära belöningar fungerar enligt 

Kohn (1993) bäst på kort sikt. Så snart belöningen inte längre erhålls kommer individerna enligt 
Kohn fortsätta agera såsom de gjorde innan belöningen. Johnson och Welsh (1999) menar att 

dagens debatter, både bland akademiker och bland praktiker, i huvudsak handlar om monetär 

belöning. Emellertid diskuteras även den icke monetära belöningens betydelsefulla inverkan på 

medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang. Johnson och Welsh menar vidare att i dagsläget 

föredrar många företag enbart monetära belöningar och glömmer bort den viktiga icke monetära 

belöningen. 
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Enligt Robertson, Smith och Cooper (1992) kan ett bra utformat belöningssystem ge just den 

motivation medarbetarna behöver för att prestera bra. Robbins (2001) menar att för att en 

belöning ska vara effektiv bör den upplevas av individen som en belöning som kan kopplas till 
utförda prestationer. Belöningen bör enligt Robbins även upplevas som betydande för den 

enskilde individen. Appelbaum och Mackenzie (1996) anser att baserna som belöningarna räknas 

utifrån måste förstås av medarbetarna för att de ska prestera effektivt.  Kohn (1993) menar att en 
belöning som är effektiv kommer att förändra beteendet på lång sikt, även när belöningen inte 
längre utdelas. Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell och Sjöstrand (2002) anser att ett bra utformat 
belöningssystem har stor betydelse för företagets måluppfyllelse. Författarna menar vidare att ett 

effektivt belöningssystem påverkar relationen mellan företaget och individen på ett långsiktigt 

och positivt sätt. I och med denna långsiktiga och positiva påverkan finns möjlighet för 

måluppfyllelse (ibid). 
 
Hume (1995) menar att när ett effektivt belöningssystem, som är lämpligt för att uppnå företagets 

mål, har blivit utarbetat och tillämpat i ett företag är det viktigt att det ständigt blir styrt, 

övervakat, granskat. Dessa övervakningar är viktiga eftersom belöningssystemen är en av de 

högsta kostnaderna i de flesta företag och det är väsentligt för företagen att belöningssystemet 
förblir effektivt. Eftersom kraven på företagen och medarbetarna ständigt förändras är det enligt 

Hume nödvändigt att granska hur effektivt belöningssystemet är och om det fortsätter att bidra till 

att uppnå företagets mål. 
 
Av ovanstående problemdiskussion framgår att olika typer av belöning ses som effektiva för att 

ge motivation till medarbetarna att uppnå företagets mål. Vi finner det därför intressant att 
utvärdera, både ur ett företagsperspektiv och ur ett individperspektiv, hur ett belöningssystem kan 
öka motivationen och således bidra till måluppfyllelse.  
 

1.3 Syfte 
 
Mot bakgrund av förda problemdiskussion är syftet med denna studie att utvärdera hur 

måluppfyllelse kan uppnås genom ett effektivt belöningssystem.  
 
För att uppnå vårt syfte har vi utgått från några antaganden som vi formulerat i följande 

forskningsfrågor: 
 

 Hur kan företag motivera sina medarbetare att uppnå måluppfyllelse? 
 

 Vilken betydelse har företagsideologin för att motivera individer att uppnå 

måluppfyllelse? 
 

 Vilken betydelse har monetär- och icke monetär belöning för att motivera medarbetarna 

att uppnå måluppfyllelse? 
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2 Metod 
 

 detta kapitel beskriver vi vilka undersökningsmetoder vi har använt i vår uppsats. Metoderna 

utgör riktlinjer för hur informationsinsamling skett och hur vi har utfört denna. Detta ökar 

möjligheten att försöka uppnå giltiga och tillförlitliga svar till vårt syfte med uppsatsen.  
 

2.1 Forskningsstrategi 
 
Vårt intresse för hur företag kan motivera sin personal, för att uppnå företagets mål, har vuxit 
under vår utbildning. I och med denna uppsats fick vi möjlighet att skaffa oss en djupare kunskap 

inom området och valde därför en kvalitativ forskningsstrategi. Forskningsstrategi innebär enligt 

Eriksson och Widerheim-Paul (2001) det angreppssätt som används av forskaren i sitt arbete.  Vi 
finner stöd i vårt val av forskningsstrategi hos Patel och Davidson (1991) som menar att syftet 
med kvalitativa undersökningar är att skaffa en djupare kunskap. I vår studie har vi utgått ifrån 

teorier om motivation, mål och belöningar för att sedan gå vidare med en empirisk undersökning. 
Detta är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär att 

forskaren utgår från teorier och sedan registreras händelser i verkligheten av forskaren. Vår studie 
bygger på ett analytiskt perspektiv. Ett analytiskt synsätt strävar enligt Arbnor och Bjerke (1994) 
efter en objektiv verklighet så långt det är möjligt. Förklaringar av denna verklighet sker i form 

av kausalsamband. Arbnor och Bjerke menar att ett kausalsamband enligt det analytiska synsättet 

anses föreligga mellan olika grupper av faktorer.  
 
Vi valde att utföra en fallstudie eftersom vi genom att studera ett enskilt fall kunde gå in på 

djupet, istället för på bredden. Med en fallstudie hoppades vi få en bättre förståelse för hur både 

ett företag och medarbetarna på företaget ser på motivation, mål och belöning. Denscombe 
(2000) menar att en fallstudie går in på djupet och studerar saker i detalj.  Patel och Davidson 
anser att vid en fallstudie utgår forskaren från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande 

information som möjligt. Vår studie inleddes med att kontakta ett antal företag med relativt 

många anställda. Detta utfördes via e-post och telefonsamtal (bilaga A). Vi fick positiv respons 
av en stormarknad i Norrbottens län som bedriver dagligvaruhandel. Efter samtal med 
stormarknadschefen visade det sig att detta företag var lämpligt för vår fallstudie. Med hänsyn till 

de medverkande har vi valt att inte namnge vare sig företaget eller medarbetarna.  
 

2.2  Litteraturstudie 
 
Vårt arbete med uppsatsen inleddes med att leta fram relevant information och tidigare publicerat 

material angående motivation, mål och belöning. Litteraturen har till största del utgjorts av 

böcker och artiklar i de aktuella ämnena. Vi inledde arbetet med att söka litteratur på det 

nationella biblioteksdatasystemet Libris genom Luleå Universitetsbibliotek samt på Kiruna 
Stadsbibliotek. Vi har även sökt material i databaserna Ebsco och Emerald som även de finns 

tillgängliga via Luleå Universitetsbiblioteks hemsida. Vid litteraturstudien använde vi oss av 

sökorden belöning, motivation, pengar, mål, monetär belöning och icke monetär belöning. Vi 
använde även de engelska motsvariga orden reward, motivation, money, incentive, goal, financial 
rewards och non-financial rewards för att söka aktuell litteratur. 

I 
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2.3 Datainsamling 
 
Datainsamlingen har skett dels genom två personliga intervjuer med stormarknadschef och en 
avdelningschef på företaget. Dels har datainsamlingen skett med ett frågeformulär utdelat till 
samtliga medarbetare på företaget. Enligt Denscombe (2000) kan flera källor och flera metoder 

användas vid en fallstudie. En fallstudie inte bara tillåter detta, den uppmuntrar forskaren att göra 

det.  
 
Syftet med intervjuerna var att erhålla en beskrivning och förståelse för företagets syn på 

motivation, mål och belöning.  Intervjuer är enligt Denscombe (2000) lämpligt för att erhålla 

djupgående och detaljerade data. Denscombe menar att intervjuer även är flexibla då den som 

intervjuas har möjlighet att utveckla sina tankegångar. Vår intervjuguide (bilaga B) skickades i 
förväg så att respondenterna skulle få möjlighet att sätta sig in i frågorna. Våra intervjuer var av 

semistrukturerad karaktär för att vi skulle kunna vara flexibla i våra frågeställningar och lämna 

ordningsföljen till respondenterna. Denscombe menar att vid semistrukturerade intervjuer har 
intervjuaren en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. 

Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, och 

låter den intervjuade tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna 

och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter (ibid). 
 
Intervjuerna utspelade sig på stormarknadschefens kontor. Den första intervjun med 

stormarknadschefen varade i cirka en timme. Den andra intervjun med avdelningschefen var i 
direkt anslutning med den första och pågick i ungefär en timme. Intervjuerna spelades in på band 

samtidigt som vi förde fältanteckningar. Direkt efter intervjuerna ägt rum lyssnade vi igenom 

dem och sammanfattade svaren för att få dem nedskrivna så snart som möjligt. Olyckligtvis 
visade det sig att delar av intervjun med avdelningschefen inte kunde avlyssnas då delar av 

bandet var odugligt. Enligt Denscombe gäller det vid sådana tillfällen att göra en bedömning om 

delar av intervjun måste kasseras och förbise dem som värdefull data eller om forskaren kan göra 

en rimlig tolkning av vad som faktiskt sades. Eftersom vi under intervjutillfället förde 

fältanteckningar gjorde vi den bedömningen att inget material behövde kasseras och 

fältanteckningarna blev till vår hjälp. För att verifiera material och korrigera eventuella felaktiga 

uppfattningar kontaktades respondenterna efter intervjuerna för komplettering, vilket också 

gjordes vid ett tillfälle. 
 
När det gällde datainsamlingen från medarbetarna ansåg vi att frågeformulär var lämpligt 

eftersom vi ville få fram så många medarbetares åsikter som möjligt. Frågeformulär kan enligt 

Denscombe (2000) användas för att erhålla information om särskilt intressanta förhållanden. 

Frågeformulären som vi utformade (bilaga C) lämnades till samtliga medarbetare på företaget 
och var till antalet 55 stycken. Frågeformulären lämnades till avdelningscheferna på företaget 
som distribuerade dessa till medarbetarna. De ifyllda frågeformulären kunde därefter lämnas i 

avsedd låda som vi lämnat. Lådan placerades vid personalens stämpelklocka så att ingen skulle 

kunna undgå var frågeformulären skulle lämnas in.  
 
Enligt Denscombe (2000) kan informationen från frågeformulär delas in i två kategorier �fakta� 

och �åsikter�. Vårt frågeformulär är inriktat mot kategorin �åsikter� då vi ville ta del av 
respondenternas åsikter, uppfattningar och synpunkter om de aktuella ämnena. Vid utformandet 
av frågeformuläret använde vi både öppna och fasta frågor. De öppna frågorna användes för att vi 
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ville få fram respondenternas egna åsikter. Denscombe (2000) anser att fördelen med öppna 

frågor är att den information som samlats in genom svaren med stor sannolikhet kommer att 
återspegla hela rikedomen och komplexiteten i respondenternas synpunkter. Öppna frågor är 

enligt Denscombe sådana att de låter respondenten själv formulera svaret, bestämma svarets 

längd och den typ av innehåll som svaret tar upp. De fasta frågorna användes vid enklare frågor 

för att göra det enklare för respondenterna. Enligt Denscombe kan fasta frågor användas vid 

enklare frågor. 
 

2.4 Metodproblem 
 
För att vår studie ska ses som relevant har vi tagit hänsyn till både reliabilitet och validitet. 

Svensson och Starrin (1996) anser att uttrycken reliabilitet och validitet kan användas vid 

kvalitativa forskningsansatser.  
 
Reliabilitet är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) ett mätinstrument som ska ge 
tillförlitlighet i undersökningen. Holme och Solvang (1991) anser att tillförlitligheten bestäms av 

hur mätningarna utförs och hur noggrann forskaren är vid bearbetningen av informationen. För 

att öka tillförlitligheten eftersträvade vi att vara objektiva både vid formuleringen av frågorna till 

intervjun och frågeformuläret samt vid genomförandet av intervjuerna, detta för att inte påverka 

svaren. Vi använde oss utav bandspelare vilket gav oss möjlighet att kontrollera svaren efter 
intervjutillfällena. När det gäller intervjun med avdelningschefen har reliabiliteten i vår studie 

påverkats då delar av bandet inte var avläsbart. Vi försökte avhjälpa detta med hjälp av de 

fältanteckningar som fördes i samband vid intervjutillfället. Vår reliabilitet ökades då vi fick 

möjlighet att återkomma till respondenterna om något var oklart, vilket vi också gjorde vid ett 

tillfälle. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) strävar det analytiska synsättet efter att öka precisionen 

och därför bör reliabiliteten kontrolleras så ofta som möjligt. Den svarsfrekvens som vi uppnådde 

med vår frågeformulärsundersökning var 22 procent, det vill säga 12 av 55 respondenter 

besvarade vårt frågeformulär. Dessa 12 respondenterna som svarat kanske inte speglar alla 
medarbetares syn, vi inser att de som svarat kanske inte är nöjda med sin arbetssituation och 

respondenterna har därmed kanske inte varit objektiva.     
 
Termen validitet är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) ett mätinstruments förmåga att 

mäta det forskaren avser att mäta. Validitet handlar enligt Denscombe (2000) om i vilken 
utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och 

träffsäkra. Under utformningen av frågeformulären och intervjuguiden såg vi till frågorna hela 

tiden låg i linje med studien syfte och teoretiska referensram, vilket ökat vår validitet av studien. 
Vi kan konstatera att vi i vår empiri fått fram uppfattningar och åsikter som är i linje med syftet, 
detta styrker validiteten i vår studie. Vi har under studiens gång varit medvetna om att våra egna 

erfarenheter och åsikter kan ha påverkat vår studies utformning. Om det hade visat sig att vår 

datainsamling inte hade varit tillräcklig hade vi kompletterat med ytterligare datainsamling. När 

vi utvärderat våra svar från både intervjuer och frågeformulären ansåg vi att ytterligare 

datainsamling inte var nödvändig. 
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3 Teori 
 

eorikapitlet kommer att behandla relevanta teorier inom det ämnesområde vi valt, dessa 
teorier ligger till grund för vår studie. Kapitlet inleds med en bakgrund till motivation och 

olika motivationsteorier. Därefter berörs begreppet mål, målöverensstämmelse och hur målen 

kan kommuniceras ut till medarbetare. Slutligen diskuteras hur ett effektivt belöningssystem kan 
bidra till måluppfyllelse. 
 

3.1 Motivation 
 
Motivation är en viktig faktor för att uppnå måluppfyllelse, detta avsnitt inleds med att presentera 
motivation i allmänhet. Det finns ett flertal teorier som berör motivation och som hjälper oss att 

förstå vilka förhållanden som kan vara av betydelse för individers motivation. Vi presenterar 
några urval av dessa teorier som vi anser vara av vikt för analys av datamaterialet. Slutligen 
berörs motivationens betydelse för företagen. 
 

3.1.1 Motivation för individer 

 
Motivationsfrågor är och förbli aktuella, detta enligt Milgrom och Roberts (1992) som anser att 
individer har egna privata intressen, dessa är sällan i linje med andra individers 
intressen. Det är med andra ord intressant att diskutera vad som motiverar den enskilda individen. 
Robbins (2001) definierar motivation som en individs ansträngning för att uppnå ett mål genom 

individens intensitet, riktlinje och envishet. Med intensitet menar Robbins hur hårt en individ 

anstränger sig och med riktlinjer menas att ansträngningen ska vara i linje med målet. Bruzelius 
och Skärvad (1995) menar att motivation är när behov och önskemål av olika slag stimulerar och 

driver en individ att handla på ett visst sätt. Bruzelius och Skärvad anser vidare att individers 
handlingar oftast motiveras av flera drivkrafter, dessa drivkrafter kan samverka genom flera 
motiv och intressen.  
 

3.1.2 Maslows behovsteori 

 
Bruzelius och Skärvad (1995) menar att en viktig hörnsten i motivationsteori är psykologen 

Abraham Maslows vetenskapliga arbeten om mänskliga behov och hur dessa behov påverkar 

individers tankar och handlingar. Grundtanken är att alla individer vid varje given tidpunkt har ett 

antal konkurrerande behov, men ett av dessa behov är starkare än de andra och driver individen 

att handla för att försöka tillgodose behovet. Maslow delar in de mänskliga behoven i en 

hierarkisk behovstrappa (ibid). Enligt Maltén (2000) är det första behovet som ska tillfredsställas 

det fysiska behovet, därefter följer trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning 

respektive behov av självförverkligande. De fysiska behoven kan vara mat, kläder och sömn. 

Nästa nivå är trygghetsbehov som kan vara en trygghet för framtiden eller skydd mot yttre faror. 

Den tredje nivån är de sociala behoven som kan vara behov av att vara accepterad eller att känna 

gruppgemenskap. Därefter följer behov av aktning vilket innebär uppskattning, respekt, 
inflytande och status. Högst upp i Maslows behovstrappa är behov av självförverkligande som 

T 
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kan vara ett behov av att utveckla sig själv, att vilja skapa något och att experimentera. Maltén 
(2000) menar att alla dessa behovsgrupper bygger på varandra, såsom stegen i en trappa och 

skulle något av behovsstegen inte vara tillfredsställt blir det svårt att gå vidare i trappan. Enligt 
Bruzelius och Skärvad (1995) har individer samtliga behov som återfinns i behovstrappan, men 
det är bara otillfredsställda behov som utlöser energi och aktivitet, det vill säga är motiverande. 

Individer rör sig uppför behovstrappan när behoven på lägre nivå är tillfredsställda. Bruzelius och 
Skärvad menar vidare att de olika behovens styrka varierar från individ till individ och därför är 
individen olika länge på varje trappsteg innan behovet är tillgodosett. Robbins (2001) menar att 
det är viktigt att förstå på vilken nivå i behovstrappan en individ befinner sig för att kunna 

motivera denna.  
 
Maltén (2000) menar att senare forskning har kritiserat Maslows behovstrappa. Bland annat 
menar författaren att det finns anledning att skilja mellan behov av lägre respektive högre ordning 

i behovstrappan. Behov av lägre ordning upphör att vara motiverande när de blivit tillfredsställda 

till skillnad från behov av den högre ordningen. Behoven på den högre nivån behöver inte 

upphöra utan individen kan även fortsättningsvis motiveras av samma behov (ibid). 
 

3.1.3 Herzbergs motivationsteori 

 
Sambandet mellan motivation och arbete är enligt Robertson, Smith och Cooper (1992) viktig. 
En teori som tar upp detta samband är Frederick Hertzbergs motivationsteori. Bruzelius och 
Skärvad (1995) menar att denna motivationsteori är nära besläktad med Maslows behovstrappa. 
Hertzbergs motivationsteori tar hänsyn till faktorer som förklarar varför individer trivs i sitt 
arbete och sin arbetssituation. Dessa faktorer är enligt Bruzelius och Skärvad hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna beskriver förhållanden och villkor i själva 

arbetsomgivningen, dessa måste vara uppfyllda för att en individ ska trivas. 
Motivationsfaktorerna är relaterade till själva arbetsuppgiften, när medarbetarna är tillfredsställda 

blir det möjligt att trivas och känna motivation för en uppgift (ibid). Robbins (2001) menar att 

faktorer som leder till tillfredsställelse är separerade från de faktorer som leder till 

otillfredsställelse i arbetet. Robbins anser att ledare i företag därför bör försöka eliminera de 

faktorer som skapar otillfredsställelse, men även om ledaren gör detta behöver det inte 

nödvändigtvis leda till att motivation uppnås. 
 

3.1.4 Förväntansteori 

 
Victor Vroom�s förväntansteori är enligt Robbins (2001) den mest accepterade teorin för att 

förklara motivation. Robbins menar att förväntansteorin utgår från att motivationen beror på 

förväntningen av hur resultatet blir på ett agerande och hur tilltalande detta resultat är för 

individen. Jacobsen och Thorsvik (2002) anser att förväntansteorin inriktar sig på i vilken 

utsträckning medarbetaren sätter värde på belöningen och om det råder överensstämmelse mellan 

medarbetares och ledningens förväntningar på prestationen. Robbins menar att medarbetaren 

enligt förväntansteorin blir motiverad att prestera bättre när denne tror att ansträngningen leder 

till uppskattning och att uppskattningen leder till en belöning som tillgodoser medarbetarens 

personliga mål. Thorén (1995) skriver att förväntansteorin försöker förklara hur individer väljer 

mellan olika handlingsalternativ. Valen antas bli påverkat av medarbetarnas bedömning av hur 
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attraktivt vissa handlingar är, visst typ av uppträdande samt hur motiverade medarbetarna känner 

sig i förhållande till handlingsalternativet. Enligt Thorén (1995) antar förväntansteorin att högt 
motiverade medarbetare bidrar mer till organisationens mål än lågt motiverade medarbetare. 
Förväntansteorin fastslår enligt Robertson, Smith och Cooper (1992) att individer har olika typer 
av behov, önskningar och mål.  
 

3.1.5 Prestation och motivation i arbetet 

 
Motivation spelar en viktig roll enligt Robertson, Smith och Cooper (1992), både när det gäller 

individens och företagens prestationer. En erfaren och komptent medarbetare skulle prestera 
mindre om dennes motivation inte är den bästa (ibid). För att motivera medarbetare är det viktigt 

enligt Maltén (2000) att en ledare kan lyssna på medarbetarna samt vara lyhörd för stämningar 

och behov. Lindblom (1996) menar att medarbetarens välbefinnande och motivation till stor del 
påverkas av ledningen, ledningen har en viktig uppgift då det är denna som bedömer och talar om 

hur medarbetaren lyckats i arbetet och vad som åstadkommits. Maltén anser att ledningens 

intresse för individen är motivationsskapande, liksom de sociala relationerna inom arbetsgruppen 
respektive mellan arbetsgruppen och arbetsledningen. Anthony och Govindarajan (2003) anser att 
medarbetare blir mer motiverade om de får rapporter eller återkoppling på deras prestationer. 

Utan återkoppling kan det innebära att medarbetare inte känner att de har någon betydelse för 

företaget och att de inte kan uppnå företagets mål. Det är gynnsamt enligt Lindblom för såväl den 

enskilde individen, företaget och för samhället om yrkesarbetet kan bli intressebetonat. Intresset 
är en stark drivkraft eftersom det består av flera samverkande motiv.  
 
Appelbaum och Hare (1996) anser att en individs självförtroende för att kunna utföra speciella 

uppgifter har visat sig bli en framgångsfaktor för både motivation och prestation och stimulerar 
de personliga målen. Robertson, Smith och Cooper (1992) menar att varje försök till att förbättra 

motivation och prestation i arbetet måste uppmärksamma riktning och mål som sätts för 

medarbetarna. Kohn (1993) ger några förslag på motivationsfaktorer i arbetet. Ett förslag är att 

låta medarbetarna arbeta med sådant som de enskilda individerna finner intressant. Ledningen bör 

lyssna till vad medarbetarna själva tycker för att synliggöra individens intressen och vad som 

motiverar denne.  Ett annat förslag är enligt Kohn att omstrukturera arbetet så att detta blir mer 

intressant för medarbetaren genom att exempelvis ge mer ansvar, mer betydelsefulla 

arbetsuppgifter samt återkoppling. För att uppnå detta bör varje medarbetare få information om 
resultatet av prestationerna och på vilket sätt prestationen är värdefullt för företaget (ibid).   
 

3.2 Mål 
 
Inledningsvis i följande avsnitt presenteras allmänna förhållanden gällande måluppfyllelse för 

företag men även för individer. Vidare fördjupar vi oss i teorier angående målöverensstämmelse 
och kommunikation av företagets mål. Slutligen berör vi företagsideologi, vi anser att detta är 

viktigt att synliggöra för att motivera medarbetare att uppnå måluppfyllelse. 
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3.2.1 Måluppfyllelse  

 
En organisation arbetar för vissa mål enligt Bruzelius och Skärvad (1995). En organisations mål 

är sålunda de avsedda effekterna av organisationens verksamhet. En målformulering bör enligt 

Maltén (2000) vara begripligt formulerad, realistisk, mätbar, tidsbestämd och stimulerande.  
Bruzelius och Skärvad anser att medarbetarnas mål kan vara individuella eller kollektiva. De 

individuella målen är mål som formuleras av en enskild individ. De kollektiva målen är mål som 

beskriver samtliga inblandade personers gemensamma mål. Sådana mål ger uttryck för 

gemensamma mål men samtidigt även ibland för de individuella målen (ibid). Individer kommer 
enligt Robertson, Smith och Cooper (1992) att rikta deras uppoffringar till det mål som motsvarar 

deras värderingar. Men att det finns ett mål är inte tillräckligt för att agera, individer agerar först 

när de har en anledning att tro att deras agerande kommer att leda till det önskade målet (ibid). 
Appelbaum och Hare (1996) menar att vilka prestationer individer tror att de själva är kapabla till 

påverkar hur de sätter sina egna personliga mål. Bruzelius och Skärvad menar att företagens mål 

kan vara ekonomiska mål som på ett eller annat sätt mäts i pengar. Men företagens mål kan också 

vara sådana mål som inte direkt går att mäta i pengar, dessa kan till exempel vara kvalitet och 
service. Anthony och Govindarajan (2003) menar att motivationen blir svag när medarbetarna 
tror att ett mål är ouppnåeligt men också om målet är för enkelt att uppnå. Motivationen blir stark 
när det krävs ansträngning för att nå målet eller när medarbetarna betraktar ansträngningen som 

ett viktigt samband till dennes egna mål. Hoon och Lim (2001) menar att det är viktigt för chefer 

att sätta små men växande mål för medarbetarna, detta kommer att hjälpa medarbetarna att 
fokusera på de små måluppfyllelserna som uppnås. På detta sätt motiveras personalen då de kan 
känna att deras insats har en betydelse. Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, och Sjöstrand (2002) 

menar att ett bra sätt att identifiera målen för medarbetaren är att upprätta en 

målöverenskommelse med tydliga individuella mål relaterade till företagets långsiktiga mål.  
 

3.2.2 Målöverensstämmelse 

 
När medarbetare enligt Coote, Price och Ackfeldt (2004) upplever att deras mål stämmer överens 

med företagens mål uppstår målöverensstämmelse. I ett företag handlar det enligt Bruzelius och 
Skärvad (1995) om att få företagens olika enheter och medarbetare att dra åt samma håll, det vill 

säga att arbeta för gemensamma överordnade mål. De specifika målen för olika enheter och 
medarbetare skall, om målen uppnås, bidra till att organisationen uppnår sina överordnade mål 
(ibid). Målöverensstämmelse existerar inte enligt Macintosh (1994) när individer agerar i deras 

egna intressen som inte är i företagets intresse. En målkonflikt handlar enligt Thurén (1991) om 

när det finns en oenighet mellan företagens mål och medarbetarnas mål. Det handlar således inte 

om sättet att nå samma mål utan det handlar om att företaget och medarbetarna bör ha 

gemensamma mål. Appelbaum och Hare (1996) anser att när målen inte stämmer överens mellan 

individers och organisationens mål minskar motivationen och prestationen blir avtagande. När 

individens mål och företagets mål inte stämmer överens kan individen enligt Falkman (2000) 

handla i eget intresse som således inte är i linje med företagets bästa. Falkman menar vidare att 
när en individ försöker maximera sin egen vinst på bekostnad av verksamheten, resulterar detta i 

att företaget förlorar i effektivitet. 
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3.2.3 Kommunikation 

 
Kommunikation är enligt Jermias (2001) ett instrument för att transportera information från 

sändare till mottagare och ökar mottagarens förståelse för det som kommuniceras. Avsikten med 

kommunikation inom företag är att ge motivation till medarbetare så att deras attityd och 
uppfattning blir mer optimistiskt. När medarbetarna enligt Anthony och Govindarajan (2003) 

arbetar för att uppnå företagets mål måste alla inom företaget veta vad dessa mål är och hur 

målen ska uppnås. Kommunikation är enligt Abrahamson och Andersen (2000) betydelsefullt när 

företag ska realisera mål till handling. Eftersom olika individer har olika mål, måste målen 

samordnas för att precisera ett gemensamt mål för hela företaget (ibid). Det är vikigt enligt 

Maltén (2000) att uttrycka målen så pass konkret och precist att tolkningsfel minimeras. Det är 

enligt Appelbaum och Mackenzie (1996) viktigt att kommunicera ut företagens mål eftersom det 

har en direkt inverkan av organisationens effektivitet. Stewart (1988) menar att kommunikationen 
bör vara i båda riktningar, det vill säga både från ledning ner till medarbetare och vice versa. 
Häckner (1998) menar att det gäller att välja lämpliga mål med hänsyn till företagets strategi. 

Dessa lämpliga mål bör vara konkreta, kommunicerbara och möjliga att utvärdera. Målen ska 

även kommuniceras ut till medarbetarna i syfte att få medarbetarna att handla i riktning för att 
uppnå företagets mål (ibid). 
 

3.2.4 Företagsideologi  

 
Ideologi är enligt Macintosh (1994) ett viktigt begrepp om hur individer i sociala system blir 
påverkade. Ideologi är enligt Macintosh en samling idéer om hur individer i sociala system styrs. 

Enligt Brunsson (1982) existerar ideologier i företag och dessa kan dels uppstå av sig själva men 

de kan också utformas av medarbetarna i företaget. Medarbetarna har en slags sammanhängande 

social kunskap och det är detta som kallas ideologi. Ideologin kan ha en direkt effekt på hur 

medarbetarna motiveras. Macintosh menar att företagets strategier och mål genom en stark 

ideologi kommer att bli tagen för given och medarbetarnas prestationer i företagets väg därmed 

blir naturliga. Enligt Macintosh är det företagets strategi som formar ideologin inom företaget, på 

så vis kommer medarbetarna i företaget att bete sig efter ideologin och därmed kommer 

medarbetarna att följa företagets strategi och mål omedvetet. Det kan sägas att ett företags 

ideologi är en maktfull styrning som speglar företagets strategiska plan och därmed företagets 

mål. För att åstadkomma de ideologiska drivkrafterna kan företaget enligt Svensson och 
Wilhelmson (1988) formulera målen så att de tilltalar medarbetarnas individuella värderingar och 

ideal. Vidare måste medarbetaren se sitt arbete inom företaget som ett led i förverkligandet av 

företagets mål (ibid). Ideologin kan enligt Brunsson (1982) användas för att få medarbetarna 
motiverade att acceptera en förändring i företaget. För att detta ska fungera måste ideologin vara 

starkt vägledande och tydliga. Brunsson menar därför att ideologier skulle kunna tänkas vara ett 

perfekt medel för att kunna motivera och engagera medarbetarna vid företagsförändringar. Detta 
är däremot svårt eftersom själva grunden i ideologin är att endast förändringar som är i linje med 

den rådande ideologin får ett ideologiskt stöd. Jermias (2001) menar att en förändring bör 

förklaras för att öka medarbetarnas förståelse och engagemang för den tänkta förändringen samt 

minska deras förvirring och motstånd. I de fall medarbetarna tillåts medverka i 

förändringsprocessen kommer de att motiveras och visar ett större engagemang till förändringen. 

Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell och Sjöstrand (2002) menar att företagets ideologi påverkas av ett 

tydligt belöningssystem vilket ger medarbetarna ett intresse att uppnå företagets mål.  



TEORI 

 12 

3.3 Belöning 
 
I följande avsnitt presenteras vad ett belöningssystem kännetecknas av. Vidare diskuteras 
monetär belöning och icke monetär belöning. Slutligen synliggörs olika faktorer som kan bidra 
till hur ett effektivt belöningssystem kan utformas.   
 

3.3.1 Belöningssystem 

 
I alla organisationer belönas och bestraffas de anställda dagligen, detta enligt Svensson och 
Wilhelmson (1988). Belöningar kan vara medvetna eller omedvetna, genomtänkta eller 
ogenomtänkta, systematiska eller osystematiska. Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) är lönen 

grunden för medarbetarna, men de måste också belönas på andra sätt. Svensson och Wilhelmson 
anser att, rätt utformat och medvetet tillämpat, är belöningssystemet ett utmärkt styrmedel. 
Belöningar kan medverka till ett ökat arbetsengagemang och därmed till bättre resultat. Svensson 
och Wilhelmson menar att det inte finns någon enhetlig definition av belöning, begreppet 

belöning är mångfasetterat och olika individer har olika uppfattningar angående dess betydelse. 

Ett belöningssystem består av olika åtgärder som syftar till att bättre ta tillvara de anställdas 

kompetens och resurser. Belöningar handlar ofta om individers behov av att synas, bli 
uppmärksammade och känna att de betyder något.  
 
Anthony och Govindarajan (2003) anser att belöning är ett sätt att motivera individer att uppnå 

målöverensstämmelse. Syftet med belöningssystemen kan enligt Svensson och Wilhelmson 
(1988) vara många, till exempel att skapa vi-känsla, belöna goda prestationer och att behålla 

kompetent personal. Enligt Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, och Sjöstrand (2002) är avsikten med 

belöningssystemet, att oavsett hur detta är utformat ska detta motivera medarbetarna att prestera 
bättre. Det är viktigt enligt Svensson och Wilhelmson att skapa ett belöningssystem där företaget 

på ett medvetet sätt premierar handlingar som leder till lönsamhet för företaget. Det finns enligt 
Appelbaum och Mackenzie (1996) några problem med belöningar. Detta eftersom prestationer 

kan manipuleras i syfte att erhålla en högre betalning för en lägre prestation. Ett känt problem 

med belöningar är enligt Persson (1994) att belöningar snabbt förlorar sin motivationskraft. Även 

Kohn (1993) påtalar ett problem med belöningar, så snart belöningen inte längre erhålls fortsätter 

individerna att agera såsom de gjorde innan belöningen.  
 
Milgrom och Roberts (1992) menar att belöningar finns på olika nivåer i företaget, dels på 

individnivå men även på gruppnivå. Gruppbelöningssystem i någon form är enligt Hoffman och 
Rogelberg (1998) generellt nödvändigt för att underlätta gruppens optimala prestationer. Ett 
gruppbelöningssystem sänder enligt Hoffman och Rogelberg indikationer till medarbetarna att 
hela gruppens prestationer är högt värderade i företaget. Milgrom och Roberts menar att det är 

svårt att införa belöningsplaner som bygger på individens prestationer, detta då det är svårt att 

definiera ett bra utförande och att bestämma vem som har utfört dessa prestationer. För att 

företagsutvecklingen ska bli effektiv, bör belöningen enligt Lindblom (1996) hänga samman med 

återkommande samtal med medarbetaren om utveckling och planering.  
 
 



TEORI 

 13 

3.3.2 Monetär belöning 

 
För att åstadkomma en tydlig koppling mellan ett företags mål och den anställdes lön tillämpas 

enligt Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, och Sjöstrand (2002) vanligtvis ett traditionellt 

målbonussystem. Det innebär att en bonus faller ut om vissa resultatbaserade mål har uppfyllts. 

Överträffas målen blir bonusen större, om målen inte uppnås minskar eller uteblir bonusen. Om 
detta bonussystem införs i ett företag bör tydlig information ges till de anställda som förklarar på 

vilka grunder belöningen beräknas (ibid). Monetär belöning kan enligt Hume (1995) även vara 
extra förmåner, lön vid frånvaro, avgångsvederlag och pension. De huvudsakliga typerna av 
monetär bonus som är uträknad på hur individen presterat kan enligt Hume vara vinstdelning, 
vinst relaterat till lön, försäljningsbonus, belöning efter prestationer eller erbjudande av företagets 

aktier. När ett företag utarbetar ett monetärt belöningssystem måste företaget försäkra sig om att 

belöningssystemet är lämpligt för företagets behov.  
 
Monetär belöning har enligt Meudell och Rodham (1998) bra egenskaper eftersom den blir 

värdesatt direkt av mottagaren och storleken av belöningen kan vara flexibel. Hoon och Lim 
(2001) menar att individer presterar bättre när de blir erbjudna monetär belöning. Lindblom 
(1996) menar att en belöning som är kopplad till företagets resultat har målsättningen att skapa 

motivation hos medarbetarna, öka samarbetet mellan medarbetarna samt öka kunskapen om 

företagets resultat. Meudell och Rodham anser att motiverande betalningssystem enbart ger en 
temporär medgörlighet och ändrar inte beteendet effektivt på lång sikt. Monetär belöning 

motiverar enbart individerna att försöka få ännu mer belöning och kan minska det verkliga 
intresset i arbetet. Meudell och Rodham menar att monetär belöning därmed enbart är en dyr och 

kortsiktig motivation. Belöningar och kompensationer som enligt Kohn (1993) utges till 

medarbetare motsvarar ofta inte vad medarbetarna har presterat, vilket gör att belöningen kanske 

inte fyller sin funktion. 
 

3.3.3 Icke monetär belöning 

 
Johnson och Welsh (1999) menar att monetär belöning inte är den bästa belöningen för att uppnå 

måluppfyllelse. Johnson och Welsh anser att icke monetära belöningar är en viktig faktor när det 

gäller att motivera medarbetarna. Vidare menar författarna att icke monetär belöning är en 

relativt liten investering och kan generera i desto högre motivation hos medarbetarna. Johnson 
och Welsh menar dock att det är viktigt att komma ihåg att icke monetär belöning inte är effektiv 

om inte medarbetarna är nöjda med lönenivån. Persson (1994) menar att många undersökningar 

visar att trygghet, självförverkligande, tillhörighet, social kontakt, intressanta arbetsuppgifter och 

uppskattning har hamnat över monetär lön i rangordning. Viktiga motivationsfaktorer är enligt 

Svensson och Wilhelmson (1988) bland annat att bli tagen på allvar, ha en bra arbetsgemenskap 

samt att i någon mening tro på det som presteras och kunna se att det som utförts leder till ett bra 
resultat. Författarna menar att den icke monetära belöningen inte är att underskatta. Icke-
monetära belöningar kan enligt Bruzelius och Skärvad (1995) vara befordran, utvidgade 
arbetsuppgifter, större och viktigare projekt, större självständighet, utbildning och ansvar. Fler 
exempel på icke monetära belöningar kan enligt Hume (1995) vara semester, fri läkarvård och 

fria mediciner.  Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, och Sjöstrand (2002) tar upp tjänstepension, 

förstärkt sjukförsäkring och möjlighet till motion och friskvård som icke monetära belöningar. 

Lindblom (1996) menar att belöning kan handla om förmåner i skilda former av större eller 
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mindre ekonomiskt värde samt uppskattning och beröm för en bra insats. Belöning kan också 

enligt Lindblom (1996) vara att få tillgång till exempelvis utrustning eller att få extra hjälp av en 

annan medarbetare. Författaren menar vidare att om en medarbetare blir betraktad som en unik 
individ och inte som en i mängden är detta en belöning i sig. Mabey, Salaman och Storey (1998) 
menar att företaget måste besluta vilket belöningssystem som passar bäst i förhållande till 

medarbetarnas prestationer.  
 

3.4 Effektiva belöningssystem 
 
Nyckeln till framgång är enligt Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, och Sjöstrand (2002) att skapa 
rätt belöningssystem där målen individuellt och kollektivt utarbetas för varje företags unika 

situation. Målen och hur målen uppnås ska förstås och uppskattas av dem som berörs. Det bör 

därmed finnas en direkt relation mellan kommunikation, prestation och belöning (ibid). 
Ledningen bör enligt Appelbaum och Mackenzie (1996) tydligt kommunicera hur 
belöningssystemet är utformat. Författarna menar vidare att en öppen kommunikation, som kan 

inkludera att dela med sig av organisationens belöningssystem, tenderar att uppmuntra 
medarbetarna att ställa frågor, dela med sig av data och att bli involverade i beslutstagande. Smitt 
et al menar att ett effektivt belöningssystem innefattar en betydande kommunikation som kräver 

analys, planering, ett kraftfullt genomförande och en engagerad uppföljning. Kommunikationen 

handlar om att lyfta fram argumenten och budskapen kring belöningssystemet och att förmedla 

dem till respektive målgrupp. Det finns två grundläggande uppgifter för kommunikationen kring 

ett belöningssystem. Dels måste medarbetarna veta vad företaget förväntar sig för prestation av 
dem och dels måste medarbetarna veta vilken typ av belöning de kan förvänta sig. Ju tydligare 
företagsledningen är på dessa punkter, desto större är chansen att belöningssystemet ger den 

avsedda effekten. Ett belöningssystem som inte har kommunicerats finns inte (ibid).  
 
Svensson och Wilhelmson (1988) menar att belöningar värderas olika av medarbetare och den 

som får belöning. Detta medför i praktiken att företaget bör ta hänsyn till vad som allmänt 

uppfattas som rättvis belöning på arbetsplatsen. Belöningssystemet måste accepteras och 

uppfattas som rättvist av medarbetarna för att fylla sin funktion. Coote, Price och Ackfeldt (2004) 

anser att medarbetare som blir belönade rättvist blir mer positiva i deras egen framtidsutsikt och 

blir mer villig att agera i företagets väg. Robbins (2001) menar att ledningen bör belöna 

medarbetares högre prestationer mer än de medarbetare som inte presterar fullt så mycket, på 

detta sätt upplever individen större rättvisa. Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, och Sjöstrand (2002) 

menar att ett belöningssystem som skickar tydliga signaler om vad som kommer att belönas 

påverkar företagets ideologi. Avsikten med detta är att skapa ett gemensamt mål. Medarbetarna 

får därmed ett uttalat intresse att identifiera sig med och tänka på vad som är bra för företaget. 

Det är inte bara företagets önskemål om medarbetarnas prestationer som påverkar ideologin utan 

även utfallet av prestationerna. Om belöningen står i rimlig proportion till medarbetarnas 

prestationer blir företagsideologin starkare (ibid). Hume (1995) menar att varje medarbetare 
måste vara medveten om kravet på deras egna prestationer och vilken belöning dessa prestationer 

ger. Kohn (1993) anser att belöning kan bli mer effektiv om denna kommer i direkt anslutning 
efter en bra prestation. Belöningen måste även enligt Hume reflektera företagets behov.  Smitt, 
Wiberg, Olwig, Riegnell, och Sjöstrand (2002) menar att ett effektivt belöningssystem är när 

medarbetarnas prestationer kopplas till företagets mål. Om medarbetarnas beteende och 

engagemang inte påverkas, har belöningssystemet inte lyckats.  
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3.5 Reflektion av teorikapitlet 
 
Vi har med hjälp av teorikapitlet, konstruerat en modell (figur 1) som visar sambandet och 
relationen mellan måluppfyllelse, motivation och belöning. 
 
 

 
 
 
Figur 1. Belöningssystem 

 
 
En förutsättning för att måluppfyllelse ska uppnås är enligt Maltén (2000) att ett företags mål bör 

vara tydligt utformat. På så vis skapas en förståelse för företagets mål och motivation ges till 
medarbetarna om hur de kan uppnå dessa. Även en belöning kan öka måluppfyllelsen i företaget 
enligt Anthony och Govindarajan (2003), detta då en belöning ger motivation för medarbetarna 

att sträva efter måluppfyllelse. För att motivationen ska öka är det viktigt enligt Bruzelius och 
Skärvad (1995) att medarbetarna känner att de kan bidra till att uppnå målen. Motivationen hos 
medarbetarna påverkas enligt Robertson, Smith och Cooper (1992) av den belöning som är 

kopplad till deras prestationer. Belöningen kommer att påverkas om både företagets mål och 

motivation hos medarbetarna uppnås. Vid högre motivation kommer medarbetarna att prestera 

bättre vilket leder till måluppfyllelse som i sin tur leder till en belöning. Relationen mellan de 
olika delarna, motivation, måluppfyllelse och belöningar illustreras i figuren och kan tillsammans 
ge en helhetsbild av hur ett effektivt belöningssystem kan uppnås. För att ett belöningssystem ska 

vara effektivt anser vi att relationen mellan ovanstående faktorer integreras med varandra. De 
teorier som vi har studerat i detta kapitel ger oss ett utgångsläge för vår fortsatta studie i empirin.  
 

Relation 

Måluppfyllelse 

Belöning 

Motivation 

Företagsideologi 
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4 Empiri 
 

 detta kapital presenteras resultatet av vår empiriska datainsamling. Datainsamlingen bygger 
på två personliga intervjuer med chefer på en stormarknad i Norrbotten och även 

frågeformulär som utdelats till medarbetarna på företaget.  
 

4.1 Fallstudieobjekt 
 
Vi har som fallstudieobjekt valt ett företag inom dagligvaruhandeln i Norrbotten. Företaget ingår 

i en större organisation men är ändå ett helt fristående företag. På företaget arbetar cirka 55 
medarbetare men med extra anställda uppgår antalet stundvis till närmare 80 personer. Företaget 
delas in i olika avdelningar, dessa är livsmedelsavdelning, specialavdelning och byggavdelning. 
På varje avdelning finns en avdelningschef. Förutom dessa avdelningar finns administration, 
kassa, reklam och lageravdelning. Följande två avsnitt presenterar hur företaget agerar gällande 
motivation, mål och belöning. Detta synsätt speglas genom stormarknadschefens och en 
avdelningschefs uppfattning av belöningssystemet. Sista avsnittet i kapitlet redogör för 

medarbetarnas syn på motivation, mål och belöning.  
 

4.2 Stormarknadschef 
 
Stormarknadschefen har tillträtt denna tjänst för cirka ett år sedan. Stormarknadschefen beskriver 
att detaljhandeln är en helt ny och främmande bransch för denne. Stormarknadschefen har 
förutom ansvar för butiken även ansvar för all personal och budget. Under vår intervju framgår 
att stormarknadschefen även utgör andra sysslor, såsom snöskottning och städning. 
Stormarknadschefens närmaste chef är den verkställande direktören för organisationen. 
Stormarknadschefen sitter även med i ledningsgruppen i organisationen. 
 

4.2.1. Motivation 

 
Stormarknadschefen påtalar att motivation är en viktig och aktuell faktor som överförs till 
medarbetarna mestadels genom företagets �sätt att vara�. Utvecklingssamtal med medarbetarna 
hålls en gång per år. Stormarknadschefen har när denne tillträdde tjänsten hållit alla 

utvecklingssamtal i företaget med medarbetarna. Från och med år 2006 kommer däremot 

stormarknadschefen endast att hålla utvecklingssamtalen med avdelningscheferna. 
Utvecklingssamtal med medarbetarna kommer hädanefter att hållas av avdelningscheferna. 
Under utvecklingssamtalen diskuteras bland annat medarbetarnas arbetssituation, motivation, 
laganda, mål, kommunikation, eventuella problem och utvecklingsbehov. Stormarknadschefen 
anser sig veta vad medarbetarna motiveras av efter att ha träffat dem i utvecklingssamtalen. 
Stormarknadschefen anser att mötena har varit relativt öppna och poängterar att när det gäller 
förtroendet för denne som chef, så är det något som medarbetarna själva måste känna. De 
utbildningsplaner och den löneutveckling som utarbetas för den enskilda medarbetaren baseras 
utifrån utvecklingssamtalen.  

I 
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Stormarknadschefen anser att det som generellt värdesätts mest av medarbetarna är ansvar och 
trygghet. Med trygghet menar stormarkadschefen att det är viktigt för personalen att veta vad de 
ska utföra och när. Personalen behöver även känna till den framtida utvecklingen för att känna sig 

trygga. Stormarknadschefen anser att trygghet är vikigt, denne anser att individer är olika och 
deras behov, värderingar och mål varierar. Däremot föreställer sig stormarknadschefen att 
medarbetarna inte ser utbildning som det primära behovet. Vidare påtalar stormarknadschefen att 
medarbetarna har olika önskemål angående karriärsutveckling, somliga är nöjda med det som är 

idag, medan andra vill ha möjlighet till befordran för att känna tillfredsställelse. Inom företaget 

finns många ansvarsområden, alla medarbetare har sitt eget ansvarområde. Dessa 
ansvarsområden varierar i sin omfattning och stormarknadschefen tror att ansvar ger motivation.  
 
Stormarknadschefen tror att radikala förändringar i arbetsuppgifter och organisationen kan göra 

att medarbetarna känner oro. Exempel på en sådan förändring kan vara att företaget under år 

2006 kommer att införa kassarotation för samtliga ur personalen. Det är enligt 

stormarknadschefen ett stort motstånd till denna förändring och detta upplevs som jobbigt på 
vissa avdelningar. Förändringen kommer att ske med små steg, detta för att medarbetarna ska 
känna delaktighet i förändringen. På så vis hoppas stormarknadschefen att helhetssynen på 

företaget förändras. I dagsläget menar stormarknadschefen att förståelse för andra avdelningar 
inte existerar optimalt. Syftet med kassarotation är även att genom förkortade kötider uppnå 

nöjdhet bland kunderna.   
 

4.2.2 Mål 

 
Det är stormarknadschefen som formulerat målen för företaget. Dessa mål är att företaget ska 

vara alla kunders första val, de ska speciellt vara barnfamiljers första val samt att företaget ska 

vara det billigaste alternativet för kunden. Stormarknadschefen beskriver att målen bryts ner till 
avdelningsnivå. Exempel på detta är att företaget skall anses som en sund och rättvis 

arbetsgivare, att lyfta fram frukt och grönt, nyckelhålsmärkta produkter och kravmärkta 

produkter. Även vid budgetering bryts målen ner i mindre delmål. De finansiella målen är de som 

enligt stormarknadschefen berörs i budgeten, samt att täckningsbidrag och bruttovinster tas upp 
som finansiella mål. Målen inför år 2006 är att utöka öppettiderna samt att öka 

försäljningssiffrorna med två procent. Stormarknadschefen anser att det är möjligt för 

medarbetarna att påverka och uppnå företagets mål.  
 
Målen förmedlas enligt stormarknadschefen på ett tydligt sätt. Alla medarbetare har tillgång till 
försäljningssiffror och annan uppföljning online i ett datasystem, terminaler finns utplacerade så 

att detta möjliggörs. Stormarknadschefen menar att alla medarbetare hela tiden observerar 
försäljningssiffrorna. Anledningen till att medarbetarna är intresserade av försäljningssiffrorna är 
för att deras belöning är baserad på dessa. Informationen till medarbetarna sker på ett flertal olika 
sätt. Stormarknadschefen har två stormöten per år med all personal på företaget där möjlighet ges 
för stormarknadschefen att träffa alla medarbetare samtidigt. Kommunikationen på dessa möten 

är enligt stormarknadschefen enkelriktad. På dessa möten nämns bland annat företagets mål och 
stormarknadschefen anser att budskapet på dessa möten förmedlas på ett tydligt sätt och på en bra 

nivå. Vidare håller stormarknadschefen kassamöte en gång i månaden med kassapersonalen och 
de som bemannar kundtjänsten. På dessa möten diskuteras bland annat arbetsmiljö, eventuella 
kassadifferenser och schema.  
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Varje månad författas månadsinformation av stormarknadschefen och avdelningscheferna. Denna 
anslås på en anslagstavla samt på stormarknadschefens dörr. I denna månadsinformation beskrivs 

månaden som varit. Information till de olika avdelningarna finns också uppsatta på 

anslagstavlorna. Avdelningscheferna håller informationsmöten med sin personal en gång i 

veckan. Stormarknadschefen anser att företaget är bra på att informera sina medarbetare.  
 

4.2.3 Belöning 

 
På företaget finns ett bonussystem. Detta baseras på ett visst antal arbetade timmar och betalas ut 

en gång per år och avser föregående års resultat. Bonuslönerna betalas ut till både chefer och 

medarbetare och är lika för samtliga i personalen, oavsett ansvarets omfattning. Den 
fördelningsbas som belöningen grundas på är täckningsbidrag två. Stormarknadschefen beskriver 
att ledningsgruppen just nu håller på att utarbeta ett nytt belöningssystem. Det nya 
belöningssystemet ska involvera även de mjuka faktorerna. Stormarknadschefen anser att det 
belöningssystem som existerar idag inte är tillfredsställande då detta endast tar hänsyn till hur det 

gått ekonomiskt. Som exempel nämner stormarknadschefen att en butik som har en liten 
personalstyrka, som arbetar effektivt och gör en stor insats, kanske inte får den monetära bonusen 
de förtjänar om butiken inte är lönsam. I och med detta menar stormarknadschefen att 
belöningssystemet i dagsläget inte speglar personalens prestationer. Stormarknadschefen anser att 
även de saker som inte direkt märks på resultatet också ska premieras.  
 
Den icke monetära belöning som finns idag är bland annat rabatter på företagets egna sortiment 

men även arbetskläder. Personalen brukar också ha personalfester och julbord. Återkoppling till 

medarbetarna görs dagligen exempelvis genom en klapp på axeln eller genom uppmuntrande ord. 

Stormarknadschefen menar att återkopplingen bör ske i direkt anslutning till ett bra 

prestationsutförande. Stormarknadschefen menar vidare att det är alldeles för sent med 

återkoppling som kommer exempelvis två månader efter prestationsutförandet. För att 

stormarknadschefen ska kunna ge personalen den dagliga återkopplingen möter denne 

medarbetarna varje morgon, detta efter att stormarknadschefen tagit del av gårdagens 

försäljningssiffror. Stormarknadschefen får även information om medarbetarnas prestationer 
genom kommunikation med avdelningscheferna. Stormarknadschefen menar att den återkoppling 

som finns i företaget idag är rak. 
 
Stormarknadschefen menar att det utöver belöningssystemet även finns utrymme att belöna en 

individ enskilt. Om en medarbetare gjort något betydelsefullt kan en extra ekonomisk belöning 

utbetalas. Detta kan exempelvis vara extra betald ledighet. Det är visserligen ovanligt med 

individuella engångsbelöningar men det kan förekomma vid speciella tillfällen. Om en sådan 

extra belöning utdelas, grundar sig denna på stormarknadschefens bedömning. 
Stormarknadschefen påtalar att medarbetarna säkerligen uppfattar belöningssystemet i vissa fall 

som orättvist. Stormarknadschefen anser att både icke monetär och monetär belöning är viktigt. 

Den belöning som uttrycks med ord och även uppskattning är en betydelsefull icke monetär 

belöning. Stormarknadschefen påtalar att monetär belöning är en drivkraft för att få medarbetaren 
att prestera bra och gör att personalen blir affärsinriktad. Stormarknadschefens menar att det finns 
risker med att belöna. Riskerna kan till exempel vara att en återkommande belöning tas för given 
av medarbetarna och slentrian infinner sig.  
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4.3 Avdelningschef 
 
Respondenten har under de senaste fyra åren arbetat som avdelningschef och varit ansvarig för 

organisationsfrågor gällande personalen. Detta ansvar innebär bland annat schemaläggning och 

planering av personalbeläggning. Under intervjutillfället framkommer att avdelningschefen inte 
har befogenheter att utge monetär belöning men däremot kan denne ge icke-monetär belöning.  
 

4.3.1 Motivation 

 
När det gäller utvecklingssamtal har avdelningschefen inte i dagsläget hållit dem. Detta kommer 
dock att ingå i avdelningschefens uppgifter från och med år 2006. I och med detta så känner inte 

avdelningschefen till vad som motiverar den enskilda medarbetarna, denne tror dock att detta 
kommer att framgå vid de framtida utvecklingssamtalen. Avdelningschefen är emellertid 
medveten om hur viktigt det är med motivation, detta har bland annat diskuterats vid de 
ledarskapsutbildningar som denne varit på. Alla medarbetare på denna avdelning har någon typ 

av ansvar. Ansvaret kan vara allt ifrån att beställa in varor till att hantera dessa. Avdelningschefen 
tycker sig se indikationer på att helhetssynen inte finns i dagsläget mellan de olika avdelningarna 
på företaget. Men i och med att kassarotation kommer att införas från och med år 2006 tror 
avdelningschefen att denna helhetssyn kommer att förbättras. Denna förändring lovordas av 
avdelningschefen. Denne inser även att förändringen i vissa fall kan vara jobbig för medarbetarna 
och avdelningschefen har förståelse för detta. Förändringen ska anpassas till individen och 
inlärningsperioden ska vara individuellt anpassad. Avdelningschefen anser att det största 

problemet med denna förändring är att personalen inte känner sig trygg inför den nya 
arbetssituationen. 
  

4.3.2 Mål 

 
Avdelningschefen känner till företagets mål. Denne berättar bland annat att företaget vänder sig 

till barnfamiljer, att företaget ska vara kundens första alternativ samt att de även ska erbjuda de 

bästa priserna på marknaden. Avdelningschefen tror absolut att medarbetarna kan påverka målen. 

Avdelningschefen presenterar budgeten för personalen och när detta görs påtalas vikten av att 
uppnå denna. Det online system som finns för att se de aktuella försäljningssiffrorna är i 

dagsläget inte tillgängligt för avdelningschefen eller för andra medarbetare. Detta ska enligt 
avdelningschefen införas framöver. Avdelningschefen anser att kommunikation mellan denne 
och medarbetarna sker dagligen. Förutom att avdelningschefen arbetar mycket ute i butiken så 

hålls avdelningsmöte en gång i veckan. På dessa avdelningsmöten diskuteras bland annat resultat 
och eventuella förändringar. Återkoppling ges på avdelningsmötena. Vid större förändringar ges 
medarbetarna en möjlighet att smälta intryck och diskutera förändringen vid ett nytt möte. 

Avdelningschefen anser att denne har fått medarbetarna att förstå att det är vikigt med vissa 
förändringar. 
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4.3.3 Belöning 

 
Avdelningschefen tror att personalen uppskattar både monetär belöning och icke monetär 
belöning. Avdelningschefen menar att personalen är väl medveten om hur de uppnår den 
monetära belöningen och påtalar även att medarbetarna i och med belöningssystemet har 
förståelse för att spara på kostnaderna inom företaget. Personalen förstår att ett dåligt planerat 

inköp påverkar den egna bonusen. Avdelningschefen påminner även personalen om bonusen för 

att motivera dem. När det gäller individuella monetära belöningar har inte avdelningschefen 
befogenhet att dela ut sådana. I de fall en medarbetare presterat något bra kan avdelningschefen 

meddela detta till stormarknadschefen och denne har då möjlighet att bedöma om en individuell 

belöning ska utfärdas.  
 
Även om den monetära belöningen är betydelsefull för medarbetarna så tycker sig 

avdelningschefen ha sett att den icke monetära belöningen är minst lika viktig. En sådan icke 
monetär belöning som uppskattas kan vara återkoppling på prestationer eller en bukett blommor. 

Avdelningschefen påtalar att det är vikigt att ge återkoppling till personalen när något bra 

presterats. Denne anser att det är de små dagliga belöningarna som betyder mycket och denne 
menar att ett uppskattande ord är vikigt. En annan typ av belöning som avdelningschefen tror 
motiverar medarbetarna är att vid större arbetstoppar kan extra personal tas in. Avdelningschefen 
tror att på detta sätt känner personalen att deras arbetsuppgifter är viktiga. När personalen gjort 

något bra, kan avdelningschefen påtala detta till butikschefen och personalen kan till exempel gå 

ut och äta tillsammans. I företaget finns möjligheter för personalen att befordras men detta 
existerar inte i så stor utsträckning enligt avdelningschefen. Avdelningschefen tror att de 
belöningar som existerar idag anses som rättvisa av medarbetarna. Positiv återkoppling och 

uppmuntran till medarbetarna är något som avdelningschefen upplever som en rak 

kommunikation. När det däremot gäller de mindre bra prestationerna känner avdelningschefen att 
detta inte förmedlas på ett lika rakt sätt av denne.  
 

4.4 Medarbetarna 
 
Vi har i vår studie delat ut 55 stycken frågeformulär. Av dessa har vi fått svar på 12 stycken, det 
motsvarar en svarsfrekvens på 22 procent. I de fall då åsikterna skiljer sig åt väsentligt kommer 
detta att framgå av texten. 
 

4.4.1 Motivation 

 
I vårt frågeformulär har vi bland annat ställt frågan om det existerar utvecklingssamtal med den 

närmaste chefen i företaget och det visade sig att sju stycken av de tillfrågade har haft 
utvecklingssamtal. På frågan om de tillfrågade diskuterar motivation i arbetet med närmaste 
chefen svarar tre av dessa att detta inte inträffat, fyra av de tillfrågade menar att detta nyligen har 

införts. En annan medarbetare menar däremot att detta diskuteras väldigt ofta men att 
diskussionerna inte leder till något konkret. En av de tillfrågade anser att diskussioner om 
motivation sker varje vecka i samband med möten. En annan medarbetare anser att motivation 
diskuteras dagligen. 
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Det framkommer av frågeformulären att alla medarbetare på företaget motiveras av den sociala 
kontakten med kunder och arbetskompisar. Sex stycken av de tillfrågade anger dessutom att 
uppskattande ord och arbetsuppgifternas omfång är motivationsfaktorer. Fem stycken av de 
tillfrågade anger att lönen motiverar. Fyra stycken av de tillfrågade anger förmåner som 

motiverande och tre stycken tycker att utvecklingsmöjligheter är viktiga. En av medarbetarna 
påtalar att det är motiverande om dennes önskemål tas på allvar. En av medarbetarna anser att 
motivationen i arbetet skulle höjas om arbetsuppgifterna skulle varieras med rotation, detta skulle 

göra så att arbetet inte känns så enformigt och tråkigt. Ett annat förslag av medarbetarna för att 

förbättra motivationen är att införa mer kurser för de anställda. Tio av de tillfrågade menar att de 

får erkännande av sin chef när medarbetaren utfört något bra i företaget. Sex stycken av 
medarbetarna svarar att de har ansvar för vissa arbetsmoment på företaget. På frågan om det finns 

möjlighet för befordran inom företaget svarar två av medarbetarna att detta är möjligt. När det 

gäller att få gehör för sina åsikter anser fem av de tillfrågade att de får gehör från chefen. Vid 
frågan om de tillfrågade känner att deras chef intresserar sig av denne och dennes 
arbetsprestationer svarar fem stycken att så sker.  
 

4.4.2 Mål 

 
På frågan om vad företagets mål är svarar fem stycken av de tillfrågade att målet är att sälja varor 

billigt. Fem stycken av de tillfrågade svarar att målet i företaget är att nå ett så högt resultat som 
möjligt, en av dessa tror att detta ska uppnås genom att sälja dyra varor med låga inköpspriser 

och låga personalkostnader. Fyra medarbetare svarar att målet för företaget är att kunderna ska 

vara nöjda och en av dessa menar också att företagets mål är att erbjuda ett brett sortiment till 
sina kunder, detta till ett lågt pris med många valmöjligheter. En av medarbetarna anger att ett 
utav företagets mål är att personalen ska trivas, en annan anser däremot att målet inte kan vara att 
ta hand om personalen. En av de tillfrågade anger att denne inte vet vad målet är.  
 
På frågan om hur medarbetarna fått informationen om företagets mål svarar endast en att dessa att 
informationen har lämnats i samband med anställningen. Fyra medarbetare svarar att företagets 
mål är en stående punkt som diskuteras vid utvecklingssamtal och interna möten. En av dessa 

fyra medarbetare menar att denne även har tagit reda på målen själv. Åtta av tolv medarbetare 
anger i detta frågeformulär att de har gissat sig till vad företagets mål är. Sex stycken av de 
tillfrågade medarbetarna anser att företagets mål är tydliga. Vidare anser åtta av de tolv 

tillfrågade att de mål som de gissat sig till är realistiska och uppnåbara. Två av de tillfrågade 

anser att målen inte är realistsiska eller uppnåbara, två av dem som lämnat in frågeformuläret har 

valt att inte svara på frågan.  
 
Sex stycken av de tillfrågade känner att de har möjlighet att påverka de mål som de tror att 

företaget står för. De medarbetare som tror att de kan påverka målen anger att detta kan ske 
genom att arbeta för kunderna, vara trevlig och bemöta kunderna på ett trevligt sätt. En av 
medarbetarna känner att denne kan framföra sina åsikter och önskningar till sin chef om något är 

fel. Samma medarbetare anser att om personalen trivs kommer kunderna att trivas, detta leder i 
sin tur till ett bättre resultat för företaget. En tillfrågad tror att denne kan påverka målen genom 

samtal med både chef och övrig personal. En annan medarbetare menar att målet kan påverkas 

genom att sälja varor och genom lagarbete.  
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De medarbetare som inte känner att de kan påverka målen menar att detta beror på att de inte har 
något att säga till om. De känner att företagets mål bestäms allt för högt över medarbetarna. 
Dessa medarbetare menar att de inte kan bestämma priserna och att en arbetare inte har mycket 
att säga till om. En av dessa tillfrågade grundar detta på att målen inte sätts lokalt utan av den 

stora koncernen. En annan tillfrågad tycker att företaget bör vara tydligare med att kommunicera 
ut målen, att denne inte har kunnat ta del av de mål som finns idag och att det är därför inte målen 

kan påverkas av medarbetarna. 
 
Medarbetarnas egna individuella egna mål skiljer sig mycket åt. Av de tillfrågade menar sju 

stycken att det egna individuella målet är att ge service till kunderna. Sex stycken av dessa sju 
tillfrågade svarar att målet är att trivas bland annat med arbetskamraterna. En av dessa menar att 
dennes mål är att sköta arbetet väl och känna att ledningen litar på denne. En av dessa 
medarbetare menar vidare att målet är att tjäna pengar. Ytterligare svar som framkommer av 
frågeformulären är att få möjlighet att arbeta med fler arbetsområden på arbetsplatsen är ett 

individuellt mål. En medarbetare anger att denne endast arbetar på arbetsplatsen tills något annat 
dyker upp. Slutligen skriver en av de tillfrågade att denne inte har några framtidsutsikter när det 

gäller personliga mål på arbetsplatsen. Detta beror på att denne medarbetare en gång skulle få 

möjlighet att arbeta på en annan avdelning, vilket var det individuella målet. Denna andra 
avdelning var också positiv till arbetsförflyttningen. Dock var ledningen inte positiv till 
förändringen för denne medarbetare, vilket har resulterat i att personen i fråga inte längre har 

några personliga mål och inte heller några förhoppningar på arbetsplatsen. Vid frågan om 

medarbetarna känner att de kan påverka sina egna individuella mål på arbetsplatsen svarar sex av 
tolv medarbetare att de kan påverka att de egna individuella målen uppfylls på arbetsplatsen.  
 

4.4.3 Belöning 

 
De belöningar som erhålls utöver lön är i dagsläget bonuslön enligt de flesta medarbetare. Tre av 
de tillfrågade nämner beröm för bra resultat och bra idéer som en belöning. Tre av de tillfrågade 

nämner personalrabatt som belöning, en av dessa menar att förutom denna personalrabatt och en 
chokladask till jul ges inte några andra belöningar. Ytterligare belöningar som nämns är extra 
ledighet, gratis reklamsaker samt tårta. Vid frågan om vad belöningen grundar sig på har sju 
stycken inte svarat på frågan. Av dem som svarat har tre stycken angett att belöningen grundar 

sig på att de gjort något bra, varav en av dessa tre även menar att belöningen grundar sig på en 

eventuell ny idé. En medarbetare skriver att denne inte vet vad belöningen grundar sig på men att 
belöningen antagligen ges bara för att denne är anställd. Vid frågan om vilka gemensamma 

aktiviteter som finns på företaget anger alla medarbetare att fester är en sådan aktivitet. Dessa 
fester kan vara julfester och sommarfester. En annan aktivitet som förekommer enligt en av de 

tillfrågade är shoppingkvällar och ibland kan det även förekomma andra aktiviteter. En annan av 

de tillfrågade menar att från och med nästa år, när öppettiderna förlängs, kommer ingen orka 
engagera sig i aktiviteterna. Angående frågan om vilken belöning som skulle uppskattas mest av 
medarbetarna anger fem av de tillfrågade att högre lön uppskattas mest. Tre medarbetare anger att 
positiv feedback är en belöning de skulle uppskatta. En av de tillfrågade menar att de timmar 
medarbetarna hoppar in och arbetar extra borde premieras med högre lön. Fler åsikter om vilken 

belöning som uppskattas mest är möjlighet till utveckling, bonus och chokladask. En av de 

tillfrågade skulle uppskatta att det inte dras in på personal och att personalen får arbeta där 

kunskaperna kommer bäst till användning.  
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Om lönen och belöningen som medarbetarna erhåller är befogad och rättvis svarar sex stycken av 
de tillfrågade att de inte anser detta. En av medarbetarna kommenterar orättvisan med att 

arbetslivserfarenhet inom företaget inte gör att det blir någon skillnad i lönen. I princip har de 

med mindre arbetslivserfarenhet samma lön som de med många års arbetslivserfarenhet. Denne 
medarbetare menar vidare att lönen och belöningen för antal arbetade år borde vara högre 

eftersom detta tunga yrke kan leda till många arbetsskador. Två av de medarbetare som inte 
tycker att lönen eller belöningen är rättvis eller befogad anger även att lönen skulle kunna vara 
högre. På samma fråga svarar två medarbetare att de tycker att lönen är rättvis och befogad och 
inga ytterligare kommentarer ges.  
 
När det gäller övriga synpunkter angående motivation, mål och belöning på arbetet framkommer 
från en medarbetare att högre lön eller annan bonus är motivationshöjande faktorer. Men denne 
nämner att detta är svårt att införa då ledningen inte vet hur individerna arbetar. Vidare menar en 
av de tillfrågade att arbetssituationen och motivationen är dåligt eftersom medarbetarna arbetar 
hårt, upplever stress och därmed får dålig sömn. Även två andra medarbetare menar att arbetet på 

företaget är tungt, stressigt, underbemannat, dålig lön och obekväma arbetstider. Dessa faktorer 
leder enligt medarbetarna till att motivationen bland de anställda minskar. En av de tillfrågade 

anser att motivationsarbetet bör förbättras genom att företaget tar bättre hand om personalen och 

att företaget behandlar både den fasta personalen och extra personal på samma sätt. Som det är i 

dagsläget anser en av de tillfrågade att arbetssituationen bara försämras. Slutligen ger en av de 
tillfrågade ett förslag på hur motivationen skulle kunna höjas på företaget. Detta förslag bygger 

på att chefen och de anställda tillsammans lägger upp individuella arbetsmål att sträva efter.  
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5 Analys 
 

nalyskapitlet sammankopplar teorikapitlet med det empiriska kapitlet. Med hjälp av teorin 

närmar vi oss det empiriska materialet från olika infallsvinklar. Vi analyserar hur 
motivation, mål och belöning kan ses från de olika perspektiven, företaget och individerna. I de 
fall åsikterna skiljer sig åt väsentligt kommer detta att framgå av texten. 
  

5.1 Motivation 
 

5.1.1 Motivation för individer 

 
När det gäller motivation för individer anser både stormarknadschefen och avdelningschefen att 

detta är viktiga och aktuella frågor. Detta är i enlighet med Milgrom och Roberts (1992) som 
även de anser att motivationsfrågor är och förbli aktuella. Stormarknadschefen menar att det som 
motiverar medarbetarna på företaget är olika eftersom individers behov och värderingar varierar. 
Detta stämmer överens med Milgrom och Roberts som menar att individer har egna privata 
intressen, som sällan är i linje med andra individers intressen.  
 
Avdelningschefen anser sig inte veta vad som värdesätts mest av medarbetarna då denne ännu 

inte hållit i utvecklingssamtal. Stormarknadschefen däremot menar att det som värdesätts mest av 

medarbetarna är ansvar och trygghet, detta stämmer inte med vad som framkommer av 
medarbetarna. Det som framkommer av samtliga medarbetare är att de motiveras av den sociala 
kontakten med kunder och arbetskompisar. Medarbetarnas uppfattning när det gäller 

motivationsfaktorer stämmer med Svensson och Wilhelmson (1988) som anser att 
arbetsgemenskap är en viktig motivationsfaktor. Vidare motivationsfaktorer som framkommer av 
fem stycken medarbetare är att de motiveras av uppskattande ord och av arbetsuppgifternas 
omfång. Fem stycken av de tillfrågade menar att lönen i sig är motiverande. Fler 
motivationsfaktorer som framkommer av medarbetarna är förmåner, utvecklingsmöjligheter och 
att önskemål tas på allvar.  
 
Som det framkommer från det empiriska materialet, är det många faktorer som påverkar 

motivationen för de olika individerna. Detta stämmer överens med Maslows behovsteori som 
beskrivs av Bruzelius och Skärvad (1995). Denna utgår enligt författarna från att individer har ett 

antal olika konkurrerande behov, men att ett av dessa behov är starkare än de andra och driver 

individen att försöka tillgodose behovet. Bruzelius och Skärvad menar även att de olika behovens 
styrka varierar mellan olika individer och därför är individen olika länge på varje trappsteg innan 

behovet tillgodoses. Den empiriska undersökningen stämmer även överens med förväntansteorin 

som enligt Robertson, Smith och Cooper (1992) innebär att individer har olika typer av behov, 
önskningar och mål.  
 
Enligt stormarknadschefen och avdelningschefen hålls utvecklingssamtal med medarbetarna en 
gång per år. Detta stämmer inte överens med vad som framkommer i empirin, sex stycken 
medarbetare menar att utvecklingssamtal inte existerar. Det som diskuteras på 

utvecklingssamtalen är enligt stormarknadschefen bland annat medarbetarnas arbetssituation, 

A 
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motivation, mål, kommunikation och utvecklingsbehov. I vår empiriska studie framkommer att 
diskussioner om motivation sker varje vecka i samband med avdelningsmöten men även i det 

dagliga samtalet. Diskussioner om motivation är väsentliga enligt Robbins (2001) som menar att 

det är viktigt att förstå på vilken nivå i Maslows behovstrappa en individ befinner sig för att 

kunna motivera denna. Vårt empiriska material visar att det som motiverar medarbetarna inte har 

nått fram till företagsledningen. 
 

5.1.2 Prestation och motivation i arbetet 

 
Inom företaget finns det enligt Stormarknadschefen och avdelningschefen många olika 
ansvarsområden och alla medarbetare har sitt eget ansvarområde. Dessa ansvarsområden varierar 

i omfattning och stormarknadschefen tror att ansvar ger motivation. Detta stämmer överens med 

Kohn (1993) som menar att arbetet blir mer intressant för medarbetaren om dessa får 

ansvarsområden i arbetet. Enbart sex stycken av medarbetarna svarar att de har ansvar för vissa 

arbetsmoment på företaget, vilket inte stämmer överens med stormarknadschefens påstående som 
menar att samtliga har ansvar. Medarbetarna är med andra ord inte medvetna om att de har ansvar 

vilket gör att de kanske inte heller kan motiveras av detta. Vid frågan om de tillfrågade känner att 

deras chef intresserar sig av denne och dennes arbetsprestationer svarar fem stycken av 
medarbetarna att de upplever detta. Då det inte är alla medarbetare som känner att chefen 

intresserar sig för denne eller dennes arbetsprestationer kan vi se indicier på att Malténs (2000) 
teori inte stämmer sett från medarbetarnas perspektiv. Malténs teori påtalar att ledningens intresse 
för individen är viktigt då detta är motivationsskapande. Malténs teori stämmer däremot sett ur 

företagets perspektiv, eftersom både stormarknadschefen och avdelningschefen anser att de 

intresserar sig för individen och de även anser att detta är viktigt.  
 
Den dagliga återkopplingen grundar sig på gårdagens försäljningssiffror. Stormarknadschefen får 

även information om medarbetarna prestationer genom kommunikation med avdelningscheferna. 

Stormarknadschefen menar att den återkoppling som finns i företaget idag är rak både vid bra och 

dåliga prestationer. Stormarknadschefen menar att återkoppling bör ske i direkt anslutning till ett 

bra prestationsutförande. Stormarknadschefens åsikter stämmer överens med Kohn (1993) som 
anser att belöning kan bli mer effektiv om denna kommer i direkt anslutning efter en bra 
prestation. Avdelningschefen menar att positiv återkoppling och uppmuntran i företaget är i form 

av rak kommunikation. När det däremot gäller de mindre bra prestationerna känner 

avdelningschefen att detta inte förmedlas på ett lika rakt sätt av denne. Anthony och 
Govindarajan (2003) anser att medarbetare blir mer motiverade om de får rapporter eller 

återkoppling på deras prestationer. Utan sådan återkoppling kan medarbetare inte känna att de har 
någon betydelse eller finna hur de kan ändra deras beteende för att möta målen (ibid). Vår empiri 

tyder på att medarbetarna inte upplever att de får återkoppling även om ledningen försöker ge 

återkoppling. Således finns risk att medarbetarna inte känner sig betydelsefulla såsom Anthony 

och Govindarajan beskriver.  
 
En medarbetare anser att arbetssituationen och motivationen är dålig eftersom medarbetarna 

arbetar hårt, upplever stress och sover dåligt. Även två andra medarbetare anser att arbetet på 

företaget är tungt, stressigt, att det är dålig lön och dessutom obekväma arbetstider vilket enligt 

medarbetarna leder till att motivationen minskar. Det som framkommer från medarbetarna kan vi 

koppla till Lindblom (1996) som menar att motivation liksom förutsättningen att trivas med livet 

i övrigt också förutsätter att individen känner sig behövd, uppskattad och efterfrågad. För att 



ANALYS 

 26 

förbättra motivationen har medarbetarna lämnat förslag till förändringar. Ett förslag är att chefen 
och de anställda tillsammans lägger upp individuella arbetsmål att eftersträva. Detta förslag är i 

enlighet med Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, och Sjöstrand (2002) som menar att ett bra sätt att 

identifiera målen för medarbetaren är att upprätta en målöverenskommelse med tydliga 
individuella mål relaterade till företagets långsiktiga mål. Det framkommer av medarbetarna att 
de inte vet om deras prestationer är värdefulla för företaget. Kohn (1993) menar att det är viktigt 

för medarbetarna att inse på vilket sätt prestationerna är värdefulla för företaget, medarbetarna 

bör få information om resultatet av deras prestationer för att motiveras. Även Lindblom (1996) 
menar att om företaget intresserar sig för medarbetaren är detta en stark motiverande drivkraft. I 

dagsläget kan vi konstatera att företaget försöker agera enligt Lindbloms och Kohns teori, men 
detta upplevs inte av medarbetarna och således har inte en drivkraft för motivation skapats.  
 

5.2 Mål 
 

5.2.1 Måluppfyllelse 

 
Det är stormarknadschefen som formulerat målen för företaget. Dessa mål innebär enligt 

stormarknadschefen att företaget ska vara alla kunders första val, de ska speciellt vända sig till 

barnfamiljer och vara deras första val. Företaget ska även vara det billigaste alternativet för 

kunden. Företagets delmål är bland annat att företaget ska anses som en sund och rättvis 

arbetsgivare, lyfta fram frukt och grönt, nyckelhålsmärkta produkter och kravmärkta produkter. 

De finansiella delmålen är de som enligt stormarknadschefen berörs i budgeten, täckningsbidrag 
och bruttovinster. Målen inför 2006 är att utöka öppettiderna samt att öka försäljningssiffrorna 

med två procent. Bruzelius och Skärvad (1995) menar att företagens mål kan vara ekonomiska 

mål som på ett eller annat sätt mäts i pengar. Men företagens mål kan också vara sådana mål som 

inte direkt går att mäta i pengar. Bruzelius och Skärvads teori om företagens mål stämmer 

överens med vår empiriska studie som visar att företaget har både finansiella och icke finansiella 

mål.   
 
Det framkommer av den empiriska studien att medarbetarna inte är medvetna om företagets 

specifika mål. De mål som medarbetarna nämner är mål som de gissat sig till. Fem stycken av 
medarbetarna tror att företagets mål är att sälja varor billigt och lika många av de tillfrågade 

svarar att målet är ett så högt resultat som möjligt. Vidare nämner några få medarbetare att målet 

för företaget är att kunderna ska vara nöjda, att erbjuda ett brett sortiment och att personalen ska 

trivas. Sex stycken av medarbetarna anser att företagets mål är tydliga. De flesta menar att målen 

är realistiska och uppnåbara. En målformulering bör enligt Maltén (2000) vara begripligt 

formulerad, realistisk, mätbar, tidsbestämd och stimulerande. I vår empiriska undersökning 

framkommer det att medarbetarna och företaget har olika syn på hur målen är formulerade. 

Företaget anser att kommunikationen av målen är tydlig och i och med detta förväntar de sig att 

målen förstås av medarbetarna. Medarbetarna är dock inte medvetna om målen vilket tyder på att 

kommunikation inte har fungerat till fullo.  
 
När det gäller möjligheten att påverka och uppnå företagets mål anser både stormarknadschefen 

och avdelningschefen att detta är möjligt för medarbetarna. Stormarknadschefen menar att detta 

kan ske exempelvis genom det egna ansvaret för inköp. Sex stycken av medarbetarna känner att 
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de har möjlighet att påverka de mål som de tror att företaget står för. De medarbetare som tror att 
de kan påverka målen anger att detta kan ske genom att arbeta för kunderna, vara trevlig och 
genom lagarbete. Av de medarbetare som inte känner att de kan påverka målen framkommer att 
detta beror på att medarbetarna inte har något att säga till om, de känner att företagets mål 

bestäms allt för högt över dem. En medarbetare menar att de inte har kunnat ta del av de mål som 

finns idag. Även om företaget anser att det är möjligt för medarbetarna att uppnå företagsmålen 

så är inte medarbetarna medvetna om detta. I och med detta kan vi konstatera att det finns brister 
i kommunikationen. Således finns inte förutsättningar för Anthony och Govindarajans (2003) 
teori. Teorin påtalar att det är viktigt med kommunikation och information för att företagets mål 

ska kunna uppnås, detta eftersom medarbetarna bör veta vad företagets mål är och vilka 

ageranden medarbetarna förutsätts utföra för att uppnå dessa. Robertson, Smith och Cooper 
(1992) påtalar att individer riktar deras uppoffringar till det mål som motsvarar deras värderingar, 

men att det finns ett mål är inte tillräckligt för att agera, individer agerar först när de har en 
anledning att tro att deras agerande kommer att leda till det önskade målet.  
 
Stormarknadschefen påtalar att individer och deras värderingar och mål är olika vilket också 

framkommer i vår empiriska studie med medarbetarna. De flesta medarbetares individuella mål 

är att ge service till kunderna och att trivas bland annat med arbetskamraterna. Vidare nämner 

medarbetarna olika individuella mål, såsom att sköta arbetet väl, tjäna pengar och att få arbeta 

med fler arbetsområden. En annan medarbetare menar att denne inte har några framtidsutsikter på 

arbetsplatsen när det gäller personliga mål vilket beror på att dennes förslag och önskemål inte 

har beaktats. Vid frågan om medarbetarna känner att de kan påverka sina egna individuella mål 

på arbetsplatsen svarar sex stycken av de tillfrågade att de kan påverka att de egna individuella 

målen uppfylls. Att individernas mål är olika stämmer överens med Abrahamson och Andersen 

(2000) som menar att individer har olika individuella mål.  
 

5.2.2 Målöverensstämmelse 

 
Den empiriska undersökningen visar att det finns en viss grad av målöverensstämmelse mellan 

företaget och individerna. De flesta medarbetares mål, att ge service till kunderna och att sköta 

arbetet väl, kan kopplas till företagets mål att vara kundens första val. Enligt Anthony och 
Govindarajan (2003) uppnås målöverensstämmelse när individens mål stämmer överens med 

organisationens mål. Emellertid visar den empiriska studien att medarbetarna inte är medvetna 

om företagets mål och företaget enbart i viss mån är medvetna om medarbetarnas mål. I 
beaktande av detta så existerar inte målöverensstämmelse. Detta stämmer även med Coote, Price 
och Ackfeldt (2004) som påtalar att medarbetarna ska uppleva att deras mål stämmer överens 

med företagens mål för att målöverensstämmelse ska uppstå. När individens mål och företagets 

mål inte stämmer överens kan individen enligt Falkman (2000) handla i eget intresse som således 

inte är i linje med företagets bästa. Eftersom medarbetarna på det undersökta företaget i obetydlig 

grad är motiverade så kopplar vi även den empiriska studien till Appelbaum och Hare (1996) som 
anser att när målen inte stämmer överens mellan individers och organisationens mål minskar 

motivationen och prestationen blir avtagande. Eftersom motivationen är obetydlig i företaget kan 

prestationerna bli minskade, detta kan innebära att företagets mål inte uppfylls. 
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5.2.3 Kommunikation  

 
Stormarknadschefen anser att målen förmedlas ut på ett tydligt sätt. Informationen till 

medarbetarna sker på ett flertal olika sätt bland annat genom olika möten samt information på 

anslagstavlor. Avdelningscheferna håller information med sin personal ungefär en gång i veckan. 

Enligt avdelningschefen sker kommunikationen med medarbetarna dagligen. Både 

stormarknadschefen och avdelningschefen anser att kommunikationen fungerar bra i företaget. 
Enligt stormarknadschefen har alla medarbetare tillgång till försäljningssiffror och annan 

uppföljning online i ett datasystem. Avdelningschefen menar emellertid att detta system i 
dagsläget inte är tillgängligt för avdelningschefen eller för andra medarbetare men att detta ska 

införas framöver. Det är enligt Appelbaum och Mackenzie (1996) viktigt att kommunicera ut 

företagens mål eftersom det har en direkt inverkan av organisationens effektivitet. De möten som 

stormarknadschefen håller i är av enkelriktad karaktär. Detta stämmer inte överens med hur 
kommunikationen bör vara enligt Stewart (1988) som menar att kommunikationen bör vara i 
båda riktningar. Vid frågan till medarbetarna om hur de fått information om företagets mål, anger 
de flesta medarbetare att de har gissat sig till företagets mål. Några medarbetare menar att 

företagets mål är en stående punkt som diskuteras vid utvecklingssamtal och interna möten. En 

medarbetare menar att företagets mål har lämnats i samband med anställningen och en annan 

medarbetare menar att denne har tagit reda på målen själv. Av medarbetarna framkommer det att 
kommunikationen och informationen på företaget fungerar dåligt vilket inte stämmer med 

stormarknadschefen och avdelningschefens påstående. Ur företagets perspektiv efterlevs Malténs 

(2000) teori. Maltén menar att det är viktigt att uttrycka målen så pass konkret och precist att 

tolkningsfel minimeras. Detta upplevs emellertid inte av medarbetarna. Eftersom medarbetarna 
inte är medvetna om målen kan vi se indicier att företaget inte lyckats med att kommunicera ut 

målen. 
 

5.2.4 Företagsideologi 

 
Stormarknadschefen påtalar att motivation är en viktig faktor som överförs till medarbetarna 

mestadels genom företagets �sätt att vara�. Detta kan vi koppla till Macintosh (1994) som menar 
att företagets ideologi kan ha en direkt effekt på hur medarbetarna motiveras. Medarbetarna på 

företaget känner inte till företagets mål men är ändå medvetna om vikten av att vara trevlig mot 
kunden. I och med detta kan vi identifiera en ideologi på företaget. Detta styrks av Macintosh 
som påtalar att företagets mål genom en stark ideologi kan bli tagna för givna och medarbetarnas 
prestationer därmed blir naturliga. Enligt Macintosh är det företagets strategi som formar 

ideologin inom företaget, på så vis kommer medarbetarna i företaget att bete sig efter ideologin 

och därmed följa företagets strategi och mål omedvetet.  
 
Stormarknadschefen tror att radikala förändringar i arbetsuppgifter och organisationen kan 
medföra att medarbetarna kan känna oro. Exempel på en sådan förändring kan vara att företaget 
under nästkommande år ska införa kassarotation för samtliga medarbetare. Det är enligt 

stormarknadschefen och avdelningschefen ett stort motstånd till denna förändring och detta 

upplevs som jobbigt för många medarbetare. Enligt Brunsson (1982) kan ideologin vara ett bra 
medel för att kunna motivera och engagera medarbetarna vid företagsförändringar. Brunsson 
menar däremot att detta är svårt eftersom själva grunden i ideologin är att endast förändringar 

som är i linje med den rådande ideologin får ett ideologiskt stöd. Men om förändringar föregås av 
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ett ideologiskt skifte kan handlingen få tillräckligt med ideologiskt stöd för att kunna genomföras. 
Detta innebär enligt Brunsson (1982) att radikala handlingar bör utföras efter att nya ideologier 
har etablerats. Det Brunsson diskuterar är inte i linje med företagets sätt att agera vid denna 
förändring. Förändringen på företaget kommer enligt avdelningschefen att ske med små steg, 
detta så att medarbetarna kan känna delaktighet i förändringen. Förändringen ska anpassas och 
förklaras till individen, inlärningsperioden ska vara individuellt anpassad och har diskuterats vid 

avdelningsmöten. Företagets sätt att agera kan emellertid kopplas till Jermias (2001) som menar 
att en förändring bör förklaras för att öka medarbetarnas förståelse rörande medarbetarnas 

engagemang för den tänkta förändringen samt minska förvirring och motstånd.  I de fall 

medarbetarna tillåts medverka i förändringsprocessen kommer de att motiveras och visa ett större 

engagemang till förändringen.  
 

5.3 Belöning 
 

5.3.1 Belöningssystem 

 
Stormarknadschefens inställning till belöning är att uppskattning och den belöning som uttrycks 

med ord är viktig. Denne anser också att både icke monetär och monetär belöning är av vikt. 
Även avdelningschefen tror att personalen uppskattar både monetär belöning och icke monetär 

belöning. Emellertid poängterar avdelningschefen att medarbetarna inte bara värdesätter pengar. 

Även om den monetära belöningen är betydelsefull för medarbetarna så tycker sig 

avdelningschefen ha sett att den icke monetära belöningen är minst lika viktig. Avdelningschefen 

tror att olika belöningar som uppskattas av medarbetarna kan vara återkoppling på prestationer 
och uppskattande ord. En annan typ av belöning som avdelningschefen tror motiverar 

medarbetarna är att ta in extra personal vid större arbetstoppar, vilket kan medföra att personalen 
på detta sätt känner att deras arbetsuppgifter är viktiga.  
 
Medarbetarna nämner positiv feedback som en uppskattad belöning och även möjlighet till 

utveckling, bonus och chokladask. Dock är det endast sex stycken av medarbetarna som nämner 

att högre lön skulle uppskattas.  Detta empiriska material stämmer överens med vad Johnson och 
Welsh (1999) anser. Författarna skriver att pengar inte är den bästa typen av belöning för att 

uppnå motivation. Persson (1994) menar att många undersökningar visat att bland annat trygghet, 
social kontakt, intressanta arbetsuppgifter och uppskattning har hamnat över monetär lön i 

rangordning, detta stämmer i viss mån med vår empiriska studie. Vår empiriska studie visar även 

att Svensson och Wilhelmson (1988) påståenden stämmer, de menar att belöningar värderas olika 
av medarbetare och den som får belöningen. Det empiriska materialet stämmer även överens med 

Robbins (2001) som menar att medarbetaren enligt förväntansteorin blir motiverad att prestera 

bättre när denne tror att ansträngningen leder till uppskattning och att uppskattningen leder till en 
belöning som tillgodoser medarbetarens personliga mål. Det framkommer ur den empiriska 
undersökningen att medarbetarna inte belönas efter deras prestationer. Detta stämmer överens 

med Kohn (1993) som menar att belöningar och kompensationer som utges till medarbetare 
oftast inte motsvarar vad medarbetarna har presterat, vilket gör att belöningen kanske inte fyller 

sin funktion. 
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Stormarknadschefen menar att det utöver belöningssystemet även finns utrymme att belöna en 

individ enskilt, vilket till exempel kan vara extra betald ledighet. Om en sådan extra belöning 

utdelas grundas detta på stormarknadschefens bedömning. Avdelningschefen däremot har inte 

befogenhet att dela ut monetära belöningar utan denna måste gå via stormarknadschefen. En 
medarbetare anser att ledningen inte vet hur individerna arbetar och därmed anser medarbetaren 

att belöningen inte speglar prestationerna. Det som medarbetaren påstår stämmer överens med 

Milgrom och Roberts (1992) som menar att det är svårt att införa belöningsplaner som bygger på 

individens prestationer, detta då det är svårt att definiera ett bra utförande och att bestämma vem 

som har utfört dessa prestationer.  
 

5.3.2 Monetär belöning 

 
På företaget finns enligt stormarknadschefen ett monetärt belöningssystem. Denna bonus 
utbetalas både till chefer och medarbetare och är lika för samtliga i personalen oavsett ansvarets 

omfattning. Detta bonussystem kan liknas med det som Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, och 
Sjöstrand (2002) nämner. Författarna skriver att ett målbonussystem innebär att en bonus faller ut 

om vissa resultatbaserade mål har uppfyllts. Monetär belöning är enligt stormarknadschefen en 

drivkraft för att få medarbetaren att prestera bra och gör att medarbetarna blir affärsinriktad. Av 
frågeformulären till medarbetarna framkommer det inte om den monetära belöningen medför 

bättre prestationer hos medarbetarna. Avdelningschefen menar emellertid att personalen är väl 

medveten om hur den monetära belöningen kan uppnås. Avdelningschefen påtalar att denne 

påminner medarbetarna om bonusen och att medarbetarna tänker på kostnaderna i och med 

bonusen. Detta kan kopplas till Hoon och Lim (2001) som menar att individer presterar bättre när 

de blir erbjudna monetär belöning. Smitt et al menar att företagen genom belöningen vill skapa 

motivation bland medarbetarna att utföra sina uppgifter bättre. Av den empiriska undersökningen 

framkommer att den monetära belöningen av medarbetarna inte ses som den mest väsentliga 

belöningen. Stormarknadschefens menar också att det finns en risk för att belöningen tas för 

given av medarbetarna och slentrian infinner sig. Detta stämmer överens med Meudell och 
Rodham (1998) som anser att motiverande betalningssystem enbart ger en temporär medgörlighet 

och ändrar inte beteendet effektivt på lång sikt. Även Kohn (1993) påtalar att problemet med 
monetära belöningar är att så snart belöningen inte längre erhålls fortsätter individerna att agera 

såsom de gjorde innan belöningen. Monetär belöning motiverar enligt Meudell och Rodham 
enbart individerna att försöka få ännu mer belöning och kan minska det verkliga intresset i 

arbetet.  
 

5.3.3 Icke monetär belöning 

 
Samtliga i vår empiriska undersökning påtalar att det är viktigt med den icke monetära 

belöningen. Stormarknadschefen menar att denne dagligen ger en belöning i form av 

uppskattning och en klapp på axeln. Andra icke monetära belöningar som finns idag är bland 

annat rabatter på företagets egna sortiment och arbetskläder. Stormarknadschefen berättar att 

personalen även har personalfester och julbord. I företaget finns både enligt stormarknadschefen 
och avdelningschefen möjlighet för personalen att befordras men detta existerar dock inte i så 

stor utsträckning. Avdelningschefen påtalar även att det är vikigt att ge belöning i form av 
återkoppling till personalen när något bra presterats. Medarbetarna nämner att de får icke 
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monetära belöningar i form av beröm för bra resultat och bra idéer, personalrabatt, chokladask, 

extra ledighet, gratis reklamartiklar och ibland tårta. Sex stycken av medarbetarna menar att de 
får gehör för sina åsikter. Två stycken av medarbetarna anser att det finns möjlighet för befordran 

inom företaget. De gemensamma aktiviteter som medarbetarna nämner är fester, shoppingkvällar 

och ibland kan det även förekomma andra aktiviteter. Det framkommer dock inte av någon 

medarbetare att de får en klapp på axeln såsom stormarknadschefen påtalar. Johnson och Welsh 
(1999) anser att icke monetära belöningar är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att 

motivera medarbetarna, detta stämmer överens med vad som framkommer i vår empiriska studie. 

Vidare menar författarna att icke monetär belöning är en relativt liten investering och kan 

generera i förbättrad motivation hos medarbetarna. 
 

5.4 Effektiva belöningssystem 
 
Stormarknadschefen menar att dagens bonussystem grundar sig på föregående års resultat. De 

icke monetära belöningarna grundar sig också på vad som presterats. När vi ställde frågan till 

medarbetarna om vad belöningen grundar sig på har sju stycken valt att inte svara på frågan. Av 

dem som svarat anger tre medarbetare att belöningen grundar sig på om de gjort något bra eller 

haft en ny idé. En medarbetare skriver att denne inte vet vad belöningen grundar sig på men att 
belöningen antagligen utdelas bara för att denne är anställd. Detta tyder på att medarbetarna inte 

är medvetna om vad deras belöningar grundar sig på. Detta kan kopplas till Appelbaum och 
Mackenzie (1996) som menar att baserna som belöningarna räknas ut ifrån måste förstås av 

medarbetarna för att prestera effektivt. Enligt teorin finns en direkt relation mellan 
kommunikation, prestation och belöning. Appelbaum och Mackenzie menar att ledningen tydligt 
måste kommunicera ut till medarbetarna hur belöningssystemet är utformat vilket inte är fallet i 

vårt fallstudieobjekt. Företaget upplever att de har en bra kommunikation. Men eftersom 

medarbetarna inte är medvetna om vad belöningarna grundar sig på kan vi konstatera att 
kommunikationen inte fungerar i detta avseende.  
 
När det gäller rättvist utbetald belöning påtalar stormarknadschefen att det säkerligen 

förekommer en känsla av orättvisa, detta är dock inte något som denne fått indikationer om. 
Avdelningschefen tror att den belöning som existeras idag anses som rättvisa av medarbetarna. 
Svensson och Wilhelmson (1988) menar att belöningssystemet måste accepteras och uppfattas 

som rättvist av medarbetarna för att fylla sin funktion. Av medarbetarna anger sex stycken att 
lönen och belöningen som erhålls är befogad och rättvis. Tre av de medarbetare som inte anser att 
lönen känns rättvis påtalar att arbetslivserfarenhet inom företaget inte gör någon skillnad i lönen 
trots att prestationerna blir högre med längre arbetslivserfarenhet. Dessa medarbetares 
uppfattning kan vi koppla till Robbins (2001) som menar att ledningen bör belöna medarbetares 

högre prestationer mer än de medarbetare som inte presterar full så mycket, på detta sätt upplever 

individen större rättvisa.  
 
Stormarknadschefen anser att det belöningssystemet som existerar idag inte är tillfredsställande, 
detta då belöningssystemet endast tar hänsyn till hur det gått ekonomiskt. Stormarknadschefen 
anser att belöningssystemet i dagsläget inte speglar personalens prestationer. Detta stämmer 

överens med Kohn (1993) som menar att belöningar och kompensationer som utges till 
medarbetare ofta inte motsvarar vad medarbetarna har presterat, detta leder till att belöningen 

kanske inte fyller sin funktion. Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, och Sjöstrand (2002) menar att 

om belöningen står i rimlig proportion till medarbetarnas prestationer blir företagsideologin 
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starkare. Stormarknadschefen påtalar att ett nytt belöningssystem håller på att utarbetas, det nya 
belöningssystemet ska även beröra de mjuka faktorerna och ta hänsyn till individuella skillnader. 
Det nya belöningssystem som stormarknadschefen talar om kan kopplas till Smitt, Wiberg, 
Olwig, Riegnell, och Sjöstrand (2002) som menar att rätt belöningssystem där målen individuellt 

och kollektivt utarbetats för varje företags unika situation och där målen och hur målen uppnås på 

ett tydligt sätt förstås och uppskattas av dem som berörs. Svensson och Wilhelmson (1988) anser 
att rätt utformat och medvetet tillämpat är belöningssystemet ett utmärkt styrmedel. Belöningar 

kan medverka till ett ökat arbetsengagemang och därmed till bättre resultat. Stormarknadschefens 
diskussion om det nya belöningssystemet stämmer överens med Hume (1995) som menar att ett 
belöningssystem ständigt bör bli styrt, omarbetat och granskat för att bli effektivt. Eftersom 
kraven på företagen och medarbetarna ständigt förändras är det enligt Hume nödvändigt att 

granska hur effektivt belöningssystemet är och om det fortsätter att bidra till att uppnå företagets 

mål. 
 

5.5 Sammanfattning  
 
Vår modell (se figur 2) visar hur ett samband mellan måluppfyllelse, motivation och belöning 

kan utforma ett effektivt belöningssystem. Vi kommer i vår modell utgå från teorin för att sedan 

diskutera hur det förhåller sig till vårt fallstudieföretag. 
 
 
 

 
Figur 2. Effektivt belöningssystem 

 
En förutsättning för att måluppfyllelse ska uppnås är att företagets mål bör vara tydliga och 
motiverande. I vår empiriska undersökning visar det sig att medarbetarna inte till fullo är 

medvetna om företagets mål. Om medarbetarna i vår fallstudie skulle vara medvetna om målen 

skulle troligtvis motivationen förbättras och därigenom kan måluppfyllelse uppnås. Teorin visar 
att en belöning kan öka måluppfyllelsen i företaget, detta då en belöning kan ge den motivation 

som behövs för att medarbetarna ska arbeta för att uppnå företagets mål. Medarbetarna i vårt 

fallstudieföretag är inte medvetna om hur de kan påverka belöningen som utdelas och därmed 

kanske inte belöningen kan bidra till måluppfyllelse i vårt fallstudieobjekt. En förbättrad 

kommunikation skulle kunna göra medarbetarna medvetna om hur de kan påverka belöningen 

och därmed bidra till måluppfyllelse. 

Relation 

Måluppfyllelse Motivation 

K 

Kommunikation K 

Belöning 

Företagsideologi 
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Vårt teorikapitel indikerar på att motivationen kan ökas om medarbetarna känner att de kan vara 

delaktiga och om målen upplevs uppnåbara. Motivationen påverkas också av den belöning som 

utdelas. Empirin visar att motivationen bör förbättras på vårt fallstudieföretag, detta kan lyckas 
genom att skapa en förståelse för hur belöningssystemet fungerar och på det sättet stimulera 

medarbetarna att arbeta för att uppnå företagets mål. Som ett exempel har företaget utdelat 

ansvarsområden till samtliga medarbetare för att motivera dessa. Det har dock visat sig genom 

frågeformulären att inte alla medarbetare är medvetna om deras ansvar och således ger det inte 

den motivation som företaget önskar. Med en förbättrad kommunikation skulle ansvaret ge en 
förbättrad motivation till medarbetarna. 
 
Teorin visar också att belöningens utformning är viktigt både ur ett måluppfyllelseperspektiv och 

ur ett motivationsperspektiv. Belöning kommer att påverkas om mål och motivation uppnås. Vid 

högre motivation kommer medarbetarna att prestera bättre vilket leder till måluppfyllelse som i 

sin tur leder till en bättre belöning.  Vårt fallstudieföretag skulle med förbättrad kommunikation 
mellan ledningen och medarbetarna kunna göra medarbetarna medvetna om vad de kan bidra 

med för att öka belöningen. 
 
Relationen mellan de olika delarna, motivation, måluppfyllelse och belöningar illustreras i figur 2 
och kan tillsammans ge en helhetsbild av hur ett effektivt belöningssystem kan uppnås. För att ett 

belöningssystem ska vara effektivt bör relationen mellan ovanstående faktorer integreras med 

varandra. På vårt fallstudieföretag finns ett belöningssystem som har förutsättningar att bli 

effektivt men i diskussionen ovan ser vi indicier som tyder på att delarna inte integreras med 
varandra. Detta tyder på att vårt fallstudieföretag bör beakta relationen mellan dessa faktorer men 

även kommunikationen. 
 
Teorin visar att kommunikation är av vikt när det gäller att uppnå måluppfyllelse, motivation och 

därigenom utveckla ett effektivt belöningssystem. I vårt fallstudieföretag kan vi se indikationer 
på att kommunikationen inte fungerar till fullo. Vi har kommit fram till att kommunikationen på 

detta företag kan bidra till att skapa medvetenhet om dels vad företagets mål är, dels hur 

medarbetarna kan prestera för att uppnå målen och slutligen vilka prestationer som leder till 

belöning. På så vis kan förbättrad kommunikation bidra till ett effektivt belöningssystem för vårt 

fallstudieföretag. 
 
Teorin visar att en företagsideologi kan ha en direkt effekt på hur medarbetarna motiveras. 

Genom en stark ideologi kan företagets mål bli tagna för givna och medarbetarnas prestationer 

blir därmed naturliga. På vårt fallstudieföretag har det visat sig att medarbetarna inte känner till 

företagets mål men de arbetar ändå omedvetet för dessa. Företagsideologi kan därmed ha en 

påverkan på hur medarbetarna motiveras att arbeta för företagets mål. 
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6 Slutsats 
 

e slutsatser som framkommit ur vår studie sammanställs i detta kapitel. Vi kommer att 

besvara syftet och även forskningsfrågorna. Syftet med vår studie är att utvärdera hur 

måluppfyllelse kan uppnås genom ett effektivt belöningssystem.  
 
För att ett belöningssystem ska anses som effektivt är det av vikt att medarbetarna har kännedom 

om vilka prestationer som kan leda till belöning samt att vara medvetna om vad belöningen 

består av. Relationen mellan faktorerna måluppfyllelse, motivation och belöning bör beaktas och 
integreras med varandra och på så vis ges förutsättningar för ett effektivt belöningssystem. Vår 

slutsats är att kommunikation kan bidra till att skapa medvetenhet om belöningssystemet. 

Kommunikationen kan synliggöra vilken belöning som utdelas samt skapa en medvetenhet om 
vilket agerande som belönas. Ett bra utformat belöningssystem kan ge just den motivation 

medarbetarna behöver för att prestera bra vilket kan leda till måluppfyllelse. Ett effektivt 

belöningssystem kan ge medarbetarna incitament att öka motivationen och därmed prestationerna 

för att uppnå företagets mål.  
 
Om medarbetarna på företaget inte är medvetna om vad deras prestationer kan tillföra företaget 

och de inte heller vet hur de kan uppnå företagets mål, kan inte företaget räkna med att individens 
prestationer leder till måluppfyllelse. En slutsats angående detta är att kommunikation av målen 

och återkoppling av prestationer är viktiga för att skapa motivation bland medarbetarna och 

därmed förutsättningar för att nå måluppfyllelse. Delaktighet och en dubbelriktad kommunikation 
är viktiga faktorer för att involvera medarbetarna i företagens mål. Med en bra kommunikation 
ges förutsättningar för medarbetarna att bidra till måluppfyllelse.  
 
Ytterligare en slutsats som vi har kommit fram till är att det är möjligt för ett företag att nå 

måluppfyllelse även om medarbetarna inte är medvetna om målen. Detta är möjligt om det inom 

företaget finns en stark ideologi som påverkar medarbetarna att omedvetet arbeta för företagets 

mål. Således har vi kommit fram till att en företagsideologi har betydelse för att motivera 

individer att uppnå måluppfyllelse. 
 
Vi har kommit fram till att när det gäller att motivera individer för att uppnå företagens mål är det 

viktigt att ha i åtanke att alla individer är olika och att deras behov och individuella mål varierar. 
När det gäller att motivera en medarbetare med belöning har vi kommit fram till att både icke 

monetär belöning och monetär belöning är centralt för att lyckas. Vi har även kommit fram till att 

det finns risker för att monetär belöning tas för given och inte ses som en belöning utan som en 

självklarhet. Den icke monetära belöningen kan vara av varierande slag och en ytterligare slutsats 

som vi har kommit fram till är att det överlag alltid finns någon typ av icke monetär belöning som 

passar till de enskilda individerna. 
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att medarbetarna motiveras att uppnå företagets mål 

om de är medvetna om hur belöningssystemet är utformat. För att medarbetarna ska få kännedom 
om detta är det viktigt att medarbetarna är medvetna om företaget mål, hur målen kan nås och 

vilka prestationer som belöningen grundar sig på. Ett effektivt belöningssystem bör involvera 

kommunikation för att kunna ge motivation till medarbetarna att uppnå måluppfyllelse. 
 

D 
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7 Diskussion 
 

iskussionskapitlet inleds med våra egna reflektioner på uppsatsens arbete och resultat. 

Dessa reflektioner har uppkommit under arbetets gång och är inte direkt sammankopplat 

med vårt syfte. Därefter presenterar vi förslag på fortsatta studier inom måluppfyllelse, 

motivation och belöning. 
 

7.1 Avslutande diskussion 
 
På det undersökta företaget är motivationen låg. Överlag verkar detta bero på dålig 

kommunikation gällande företagets mål, hur målen kan uppnås och vilka prestationer belöningen 

grundar sig på. I fallstudieobjektet finns bra planer för motivation, måluppfyllelse och det 

existerar ett monetärt belöningssystem. Men medarbetarna på företaget är inte medvetna om 

företagets mål, inte heller vilka prestationer som leder till dessa mål eller vilka prestationer som 

leder till belöning. Detta gör att belöningssystemet inte till fullo fyller sin funktion. Som vi ser 
det är inte lösningen att avskaffa det monetära belöningssystemet utan istället arbeta med den 

grundläggande kommunikationen i företaget. För att kommunikationen ska fungera så bör 

företaget anpassa kommunikationen till medarbetarnas språk. Företaget bör tydligt kommunicera 

ut vad företagets mål är, vilka prestationer medarbetarna kan utföra för att uppnå dessa mål samt 

vilka prestationer som leder till belöning. Om detta lyckas kommer en förståelse för 

medarbetarens arbetsprestation att synliggöras och förutsättningar för att företagets mål ska 

uppnås skapas. Även om det finns bra utarbetade planer i ett företag för motivation, 

måluppfyllelse och belöning och dessa även inkluderar en bra kommunikation så kommer det 
ändå oftast att finnas individer som inte är nöjda eller motiverade. Det kan vara viktigt för 

företagsledningen att vara medvetna om att det oftast är dessa individer som ger uttryck för 

missnöjdhet. 
 
I och med att medarbetarna är en viktig resurs för företaget är det viktigt att motivera dessa att 

uppnå företagets mål. Vi har under arbetets gång kunnat identifiera att icke monetär belöning är 

viktigt och centralt för att skapa motivation för medarbetarna. Vi anser att monetär belöning är av 
betydelse men att denna bör kompletteras med icke monetär belöning. Det är dock viktigt att 

känna till att ett belöningssystem aldrig kan leva upp till samtliga individers behov. En annan 
aspekt att synliggöra är att en belöning som inte utdelas i direkt anslutning till prestationen inte 
kan kopplas till prestationen och är då verkningslöst.   
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då vi endast har utvärderat ett företag inom dagligvaruhandeln anser vi att det skulle vara 
intressant att utvärdera om måluppfyllelse, motivation och belöning skiljer sig åt på andra 

liknande företag men även hur detta ser ut i andra branscher. Det skulle vara intressant att se 

sambanden mellan måluppfyllelse, motivation och belöning i företag med andra förutsättningar 

för att få en djupare förståelse för hur måluppfyllelse skulle kunna uppnås. 
 

D 
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Vi är två Kirunastudenter som läser till Civilekonomer via Luleå Tekniska Universitet. Vi läser 

nu på det fjärde året och har till uppgift att skriva ett examensarbete inom ekonomistyrning. 
 
Vi vänder oss nu till er då vi är väldigt intresserade av våra företag i Norrbotten. Vi undrar om 
det skulle finnas en möjlighet för oss att utföra intervjuer/frågeformulär med någon i ledningen 

samt med cirka 5-10 medarbetare i den dagliga verksamheten. Vi skulle vara väldigt tacksamma 

om vi skulle kunna få möjlighet att utföra undersökningen och detta skulle i så fall ske någon 

gång under de sista veckorna i november.  
 
Mer specifikt så ska undersökningen handla om hur företag motiverar sina anställda att arbeta för 
företagets uppställda mål och strategier. Givetvis får ni tillgång till frågeställningar innan 

intervjuer äger rum. 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Catrin Magnusson    Ulrica Liikavainio 
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      Bilaga B 
INTERVJUGUIDE 
 
Intervjuguide 22 november, 2005 
 
 
 

1. Namn, befattning och antal anställningsår i befattningen? 

2. Beskriv hur organisationen ser ut? 

3. Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

4. Vad är företagets mål? 

5. På vilket sätt får de anställda information om företagets mål? 

6. Hur har företaget formulerat målen (begripligt formulerade, realistiska, mätbara, 

tidsbestämda och stimulerande)? 

7. Vad kan de anställda göra för att uppnå företagets mål? 

8. På vilket sätt diskuteras motivation med de anställda? 

9. Hur ofta diskuteras motivation? 

10. På vilket sätt sprids informationen i företaget (vilka kommunikationskanaler)? 

11. Känner du att du vet vilken typ av belöning som de anställda föredrar?  

12. Ingår företaget i något lokalt/centralt belöningssystem? 

13. Hur belönar ni de anställda idag? (Monetär- icke monetärbelöning) 

14. När ger ni medarbetarna belöning, och vem? 

15. Vad grundar företaget sina belöningar på? 

16. Vilket utrymme finns att belöna individer på olika sätt? 

17. Har ni gruppbelöningar eller individuella belöningar? 

18. Finns befordringsmöjligheter inom företaget? Vilka? 

19. Hur snabbt efter en bra prestation får personalen återkoppling? 

20. Hur gör ni för att belöningen ska upplevas som rättvis? 

21. Hur är din inställning till belöning? 

22. Vad tror du motiverar personalen bäst, monetär- eller icke monetär belöning? 

23. Vilka personalaktiviteter förutom arbete har ni på företaget? (exempelvis middagar, 

julfestlighet, friskvårdsaktivitet) 

 

 



BILAGOR 

 

Bilaga C 
FÖLJEBREV TILL FRÅGEFORMULÄR 
 
 

Kiruna den 22 november 2005  
 
 
 
 

 
Studie angående medarbetares motivation  
 
Vi är två studenter på Ekonomprogrammet vid Luleå tekniska universitet som genomför en 

studie angående medarbetares motivation. För att kunna genomföra vår studie har vi fått 

tillåtelse att se närmare på arbetssituationen på företaget. Detta frågeformulär har delats ut till 

samtliga anställda på företaget.  
 
Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt men vi vill understryka vikten av Din 
medverkan för att studiens resultat ska bli så tillförlitligt som möjligt. Din åsikt är viktig för 

oss och Ditt svar kommer att vara anonymt och kommer inte att kunna kopplas till Dig. Om 
Du är intresserad av att ta del av studien, kontakta oss gärna på nedanstående telefonnummer 

eller via e-post. 
 
Vi är tacksamma över att få det besvarade frågeformuläret lämnat i avsedd låda så 

snart som möjligt, dock senast den 30 november 2005. 
 
Vid behov av ytterligare information eller vid eventuella frågor om frågeformuläret, tveka inte 

att kontakta oss! 
 
Som tack för Din hjälp kommer vi att lotta ut lunch för två personer på Citykrogen. För att 

kunna delta i utlottningen ber vi Dig skriva ditt namn och telefonnummer på kuvertet. 

Frågeformuläret kommer att tas ut från kuvertet och behandlas enskilt för att detta inte ska 

kunna kopplas till Ditt namn. Kuvertet med Ditt namn är enbart till för utlottningen. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
 
Ulrica Liikavainio   Catrin Magnusson 
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FRÅGEFORMULÄR 
 
En studie angående medarbetares motivation 
Om raderna inte räcker till går det bra att skriva på baksidan av pappret. 

 
1.          Kvinna                Man   
 
2. Ålder:                      -20 år                      21-35 år                       36-50 år                       51- år                 
 
3. Anställningsår:        0-5 år                        6-10 år                      11-15 år                        16- år                 
 
4. Vad tror du att företagets mål är: 
 
5.  Vad grundar du fråga 4 på? 
 
 Fick information om målen i samband med anställningen 
  
 Mål är en stående punkt som diskuteras vid utvecklingssamtal/interna möten 
 
 Har tagit reda på detta själv tidigare 
 
 Gissade 
 
 Annat ��������������������������������... 
 
6. Upplever du att företagets mål är tydliga? 
 
7. Anser du att företagets mål är realistiska, det vill säga är målen uppnåbara? 
 
8. Känner du att du kan påverka att företagets mål uppfylls? 
 
9. På vilket sätt anser du att kan påverka målen/inte kan påverka målen? 
 
10. Vad är dina egna individuella mål på arbetsplatsen?  
 
11. Känner du att du kan påverka att dina egna individuella mål uppfylls på arbetet? 
 
12. Vad motiverar dig i arbetet? (flera alternativ kan fyllas i) 
 
 Arbetsuppgifterna 
  
 Utvecklingsmöjligheter 
 
 Lönen 
 
 Förmåner såsom träningskort, personalrabatter etc. 
 
 Uppskattande ord, beröm 
 
 Social kontakt både med kunder och arbetskompisar 
 
 Annat ��������������������������������... 
 
13. Har du utvecklingssamtal eller liknande med din närmsta chef på din arbetsplats? 
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14. Diskuterar du vad som motiverar dig i arbetet med din närmsta chef? I så fall hur ofta? 
 
15. Stämmer dessa påståenden in, markera de rutor som överensstämmer (flera rutor kan 

fyllas i): 
 
 Jag får erkännande av min chef när jag utfört något bra 
  
 Jag är ansvarig för vissa arbetsmoment  
 
 Jag har möjlighet att bli befordrad inom företaget 
 
 Jag får gehör för mina åsikter 
 
 Jag får positiv återkoppling när jag har gjort något bra 
 
 Jag får negativ återkoppling när jag har gjort något bra 
 
 Jag får negativ återkoppling när jag gjort något mindre bra 
 
 Jag känner att min chef intresserar sig för mig och mina arbetsprestationer  
 
 Jag blir belönad på ett rättvist sätt  
 
16. Vilka gemensamma aktiviteter har ni på detta företag förutom arbete? (Exempelvis 

firmafester, familjeaktiviteter) 
 
17. Får du någon form av belöning utöver din lön? I så fall vad? (kan vara extra ledighet, 

�klapp på axeln�, bonus)  
 
18. Om du får belöning, vad grundar sig belöningen på? 
 
19. Vilken typ av belöning skulle du uppskatta mest? 
 
20. Anser du att den lön och den belöning som du får är befogad och rättvis? 
 
21. Eventuella egna synpunkter om motivation, mål och belöning på ditt arbete 
 
 
 




