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SAMMANFATTNING 

 

Det finns många studier kring motivation och vilka medel som anses vara de bästa för att uppnå 

maximala effekter. Den ständigt ökade konkurrensen som råder mellan företagen gör att kravet 

på ökad prestation föreligger och för att uppnå ökad prestation tillämpas i vissa fall bonussystem. 

Bonusar är i dagsläget ett aktuellt och omtalat ämne, som ofta florerar i dagens medier. Inom 

området motivation och belöningssystem råder många teorier vilka i sin innebörd skiljer sig åt 

när det kommer till huruvida individer påverkas och motiveras.  Flertalet teorier motsäger 

varandra och skapar ett otydligt resonemang, för vilket det blev intressant att undersöka 

belöningssystem beroende på tre faktorer som inverkar på motivationen. Syftet med denna studie 

är att bidra till att ge en förståelse för hur monetära och icke-monetära bonussystem fungerar 

som motivator för individer i olika åldrar, olika hierarkisk nivå i företaget och nuvarande 

lönenivå. Dessa faktorer har tillsammans analyserats med bonus i form av monetär och icke-

monetär karaktär. För studien har följande forskningsfråga formulerats: Hur fungerar monetära 

och icke-monetära bonussystem som motivator för individer i olika åldrar, i olika hierarkiska 

nivåer och i olika lönenivåer? För att uppnå studiens syfte och kunna besvara forskningsfrågan 

har scenariofrågor genomförts på ett fallföretag, där 14 respondenter varit delaktiga i studierna. 

Respondenterna har i enskilda samtal tagit ställning till olika händelser och hur de skulle ha 

agerat i de situationerna. Slutsatsen är att belöningar tenderar att fungera olika på olika åldrar, 

där de yngre verkar motiveras mer av icke-monetära belöningar på grund av att de eftersträvar 

frihet i form av flexibla arbetstider och ledighet samt en vilja till ytterligare karriärutveckling. De 

äldre verkar däremot vara mer intresserade av monetär belöning på grund av att de vill kunna 

påverka sin nuvarande lön och framtida ekonomiska situationer så som pension. För faktorn 

hierarki var resultatet för brett för att kunna urskilja vilken belöning som fördrogs i var spann. 

För lägre hierarki måste denna faktor samspela med faktorn ålder för att säga att äldre i låg 

hierarki eftersträvar monetär belöning. För högre hierarki kan en tendens till eftersträvan av icke-

monetär belöning ses på grund av hög arbetsbelastning eller personlig utveckling. Den 

nuvarande lönen visade sig i denna undersökning inte vara en avgörande faktor för vilken 

belöning som individer verkar motiveras mest av. De med hög lön har dock en tendens till att 

motiveras mer av arbetet i sig än vad de med lägre lön har, samtidigt som de i lägre lönespannen 

visar ett större intresse och motivation till belöningssystem. 

 

Nyckelord:  belöningar, monetära incitament, icke-monetära incitament, motivation, ålder, 

hierarki, lön 

  



 

ABSTRACT 

There are many recent studies about motivation and how to reach maximum impact in 

motivating employees to do a good job. The ever-increasing competition between companies 

results in a demand for increased performance and to achieve this, bonus systems are in some 

cases applied within companies. Bonus systems have been and still are a current and well 

discussed topic. In the area of motivation and reward systems many theories differ in their 

opinions when it comes to how individuals are motivated. Several theories contradict each other 

and contain unclear reasoning, and therefore it is interesting to examine reward systems and 

compare them to different factors which affect motivation. The purpose of this study is to 

provide an understanding of how monetary and non-monetary incentives serve as motivators for 

individuals in different age groups, different hierarchical levels in a company and different salary 

levels. These factors have been analyzed and compared to the two different types of bonus 

systems. For this study, the following research question has been formulated: how do monetary 

and non-monetary bonus systems work as motivators for individuals in different ages, in different 

hierarchical levels and in different salary levels? To achieve the study’s purpose, questions 

based on scenarios have been conducted within a case company in which 14 respondents were 

involved. The respondents have been interviewed individually and have expressed their opinion 

on how they would act in different situations. The conclusion is that rewards tend to affect 

people in different ways at different ages, where the younger age group seems to be more 

motivated by non-monetary incentives because they seek freedom in form of flexible working, 

time off from work and a desire for further career development. The older age group however, 

seems to be more motivated by monetary incentives because they want to be able to influence 

their current salary and future economic situations, such as the pension. When it comes to 

hierarchy, the result is too wide to distinguish which bonus system is favored in each group. For 

lower hierarchy this factor has to interact with the factor age to say if the older age group in the 

lower hierarchy seeks monetary rewards. For higher hierarchy a tendency for non-monetary 

rewards is shown because of the high workload or personal development. The salary of the 

employees is shown in this study not to be a depending factor for which bonus system 

individuals seem to be the most motivated by. However, the group with the highest salary tends 

to be more motivated by the work itself than the group with lower salary, while the lower salary 

group shows a greater motivation by reward systems. 

 

 

Keywords:  rewards, monetary incentives, non-monetary incentives, motivation, age, hierarchy, 

salary 
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1. INLEDNING 
Inledningsvis behandlas bakgrunden till ämnet inom bonussystem och således grunderna 

inom styrning där tidigare studier ligger till grund. Vidare kan läsaren ta del av 

problemdiskussionen som huvudsakligen lyfter de inriktningar och avgränsningar inom det 

valda ämnet. För att ge uppsatsen dess relevans beskrivs syftet och de forskningsfrågor som 

kandidatuppsatsen baseras på. 

1.1 Bakgrund 
Under 1940-talet forskade Harlow om apor och dess beteenden där han lät aporna lösa pussel. 

Pusslen ställdes in i apornas burar och inom kort hade de listat ut hur de skulle göra, utan 

påverkan av externa parter. Denna drivkraft var oförväntad, då det under denna tid endast 

fanns två kända drivkrafter som ökade motivationen. (Pink, 2010) Motivation definieras som 

individers vilja till uppgifter de ska göra, den envishet de innehar under uppgifter, intensiteten 

i deras engagemang under dessa uppgifter samt individers tankar om dess prestationer och 

mål (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998). Den första drivkraften innebär att människor och 

djur agerar för att stilla sina primära behov så som hunger och törst, den andra innebär att 

människor och djur motiveras av extern påverkan så som belöningar och straff. Experimentet 

gjorde att Harlow tvekade på om yttre incitament var den bästa tillämpningen för att öka 

motivation hos människor och diskussionerna om belöning eller styrsystem som det även kan 

kallas, skulle fortsätta under hela 1900-talet. (Pink, 2010) Belöning är när en individ får 

uppskattning, ersättning eller respekt för gjorda insatser (Hultberg, 2007). Vidare i denna 

uppsats kommer belöning att definieras som det extra som ges utöver den fasta lönen, därmed 

kan det vara av både monetär och icke-monetär karaktär. 

 

Vidare in på slutet av 1960-talet började en vetenskapsman vid namn Edward Deci att 

experimentera med motivation. I studien använde han sig av samma aktivitet som Harlow, 

han lät två grupper bygga pussel där en grupp fick en dollar för varje löst pussel medan 

kontrollgruppen inte fick någon belöning. Följden blev att gruppen med belöningen visade ett 

större intresse för uppgiften än vad kontrollgruppen uppvisade. (Pink, 2010) 

 

Under 1980-talet ökade konkurrensen för företag då internationella marknader blev aktuella 

för konsumenter. För att öka sin konkurrenskraft blev därför företagen tvingade att prestera 

bättre, där lösningen blev att öka prestationen hos de anställda. Trots diskussioner om 

belöning verkligen var det bästa alternativet, visade en undersökning under detta årtionde att 

71 % av de företag som hade belöningssystem visade en ökad prestation. (Hume, 1995) Att 71 

% visade en ökad prestation behövde dock inte bero på de monetära incitamenten. Monetära 

incitament definieras i denna rapport som den ytterligare ersättning i rena pengar den 

anställde får utöver sin ordinarie lön (Mathauer, 2006). 

 

Ökande prestationer skulle även kunna förklaras med Hawthorne-effekten som framkom ur ett 

projekt i ett elföretag i Chicago, USA. Produktiviteten var låg och det utfördes flertalet 

åtgärder utan att förstå varför produktiviteten ökade för var aktivitet. Studierna mynnade ut i 

att om ledningen visade intresse för arbetstagarna genom uppskattning ökade prestation och 

trivsel. Således bör en icke-monetär belöning i form av uppskattning och visat intresse 

fungera lika bra som en monetär belöning (Bruzelius & Skärvad, 2004). En icke-monetär 

belöning kan bestå av feedback eller förändringar i arbetsmiljö, där ett exempel på 

arbetsmiljörelaterade incitament kan vara lediga dagar (Mizobuchi & Takeuchi, 2013). 

 

Diskussionerna om styrsystem i dagsläget handlar om hur människor ska styras och vad 

styrningen väntas ge för inverkan på de val som ska göras. Organisationer har uppsatta mål 
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som de ska uppnå och för att det ska vara möjligt behövs kontroll av de människor eller 

insatser som existerar (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). 

Styrningen finns till för att göra det bästa för organisationen, om medarbetarna ständigt 

självmant skulle göra det som var optimalt skulle styrningen inte behöva existera. Således 

finns styrningen där för att medarbetarna ska agera och handla i linje med företaget i 

helhetsintresse. (Bruzelius & Skärvad 2011) 

 

För att individen ska arbeta i linje med organisationens intresse krävs det i vissa fall 

motivatorer som inverkar på prestationen. Bruzelius och Skärvad (2011) menar att 

genomförandet för ett gott arbete kräver belöningar, där den belöning som ges utöver lönen 

verkar som incitament för att de anställda ska arbeta mer produktivt. I dagsläget erbjuder 

flertalet företag sina anställda flexibla lönesystem som ska fungera för att motivera och 

belöna. Flexibelt lönesystem innebär att ersättningen är rörlig och baseras utifrån den 

anställdes prestation. Det flexibla lönesystemets syfte är att koppla ersättningen till insatsen 

och vidare till företagets mål. Påverkan på beteende och engagemang är avgörande för 

belöningssystemet, skulle inte påverkan ske ökar företagets kostnader utan att något utförande 

sker i utbyte. (Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002) 

 

Monetära belöningar som här benämns bonus är således ett aktuellt och relevant ämne att 

studera. Några artiklar i dagstidningar som behandlar detta ämne är “Toppcheferna som får 

mer bonus än lön” (Spängs, 2013, 28 mars) “Ikea ger anställda 27000 kr var i bonus” (Dn, 

2014, 12 april) samt “Efter succén: Ger en miljard- i bonus” (Gustafsson, 2015, 25 mars). 

Monetära belöningar är ett omdebatterat ämne och meningsskiljaktigheter råder kring om 

detta incitament är optimalt. 

1.2 Problemdiskussion 
Som nämnt i inledningen råder det oklarheter kring vilka effekter monetära belöningssystem 

egentligen ger upphov till, vilket gör att det inte går att dra en generell slutsats. Således 

föreligger ett problem om ledningen inom en organisation ska tillämpa belöningssystem eller 

inte. Vissa forskare visar en klar positiv inställning (Hammermann & Mohnen, 2014) medan 

andra har en mer negativ inställning (Bonner & Sprinkle, 2002) till monetära 

belöningssystem. 

 

Hammermann och Mohnen (2014) menar utifrån sin studie att individers ansträngning på 

arbetet ökade mer vid monetära incitament än vid icke-monetära incitament. De monetära 

incitamenten uppvisade även att försökspersonerna var mer försiktiga och noggranna och 

likaså att de monetära belöningarna framhävde den inre motivationen och att ha kul på 

arbetet. Motivationen av de monetära incitamenten menar forskarna kommer från 

respondenternas koppling till att belöning är detsamma som att vinna. En icke-monetär 

belöning hade dock inte samma effekt, eller ingen effekt alls, som den monetära belöningen. 

 

Prestationspåverkan skiljer sig åt beroende på vem som yttrar sig. Fehrler och Kosfeld (2014) 

menar att motivationen och prestationen inte påverkas över huvud taget av monetära 

incitament. Hammermann och Mohnen (2014) menar enligt en genomförd djup- och 

kvalitativ analys att det framkom att försökspersoner i större utsträckning föredrog monetära 

belöningar som forskarna la fram än icke-monetära. 

 

Faktorer av olika slag kan spela in när det kommer till hur individer väljer och agerar. Edlund 

och Nilsson (2007) har utifrån sin studie om småföretag i Sverige sett en skillnad i motivation 

beroende på ålder. De menar att individer som är unga vuxna har en tendens till lägre 
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motivation och därför byter arbetsplats oftare jämfört med äldre. Greller (2006) går dock emot 

Edlund och Nilsson och menar att motivationen inte förändras med åldern. Detta baserar han 

på sin studie som omfattar 6 000 personer i USA där han inte kan hitta något samband mellan 

dessa två faktorer, dock menar han att mer forskning inom området behövs. 

 

Hackman och Oldham (1980) menar på att en av delarna för att motivation ska uppstå är den 

inre arbetsmotivationen, där individens kunskap om resultatet av det arbete som denne utför 

spelar in. Den inre motivationen är sammankopplad med arbetets egenskaper, där 

egenskaperna bland annat ska bestå av meningsfullhet i variation. Enligt Auriol och Renault 

(2002) kan monetär bonus påverka personer olika beroende på den anställdes hierarkiska nivå. 

Vilken typ av belöning som är till fördel beror på vilken uppgift som ska utföras. 

 

Sammanfattningsvis är effekterna av belöningssystem således olika beroende på vilken teori 

som används som grund. Som bevisat ovan förhåller sig vissa forskare positiva till 

belöningssystem medan andra är kritiska till effekterna. Det intressanta har därmed varit att 

undersöka effekterna som skiljer sig åt och vad som kan vara anledningen till dessa skillnader. 

 

Det mest centrala för studien har varit skillnader i ålder, den hierarkiska nivån samt vilka 

uppgifter som den anställde utför. Genom ett logiskt resonemang bör ansvar och hierarkisk 

nivå vara sammankopplad med lön, således var denna faktor likväl av vikt att undersöka. Att 

vara födda samma år behöver inte betyda likheter, då åldern i många fall är ett numeriskt tal. 

Bakomliggande för ålder kan vara livserfarenheter och vart individer för tillfället befinner sig. 

Med hierarkisk nivå följer olika typer av ansvar och således förutsättningar för att lyckas, 

likväl som individens karriärslystnad och den enskilde individens motivation till att kunna 

utvecklas i sin yrkesroll. Förekommande är att lön utbetalas i monetära medel. Av intresse 

blev därmed att undersöka hur individer skulle agerat om ytterligare monetära ersättningar 

skulle utbetalas eller inte. Avgörande för om individen motiveras av monetära medel kan bero 

på om och vem individen lever tillsammans med, likväl om individen finner monetära medel 

som attraktiv ersättning.  Den senaste forskningen har inte följt samma linje kring 

bonussystem och motivation, där igenom fanns vid uppsatsens start ett vetenskapligt gap 

kring belöningar och faktorer som kan påverka dessa. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Uppsatsen ska bidra till att ge en förståelse för hur bonussystem fungerar som motivator för 

individer i olika åldrar, olika hierarkisk nivå i företaget och med nuvarande lönenivå. Dessa 

faktorer har tillsammans analyserats med bonus i form av monetär och icke-monetär karaktär. 

 

Frågeställning som för denna uppsats skall besvaras: 

- Hur fungerar monetära och icke-monetära bonussystem som motivator för individer 

i olika åldrar, i olika hierarkiska nivåer och i olika lönenivåer? 
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2. TEORI 
Följande kapitel kommer att behandla teorier inom området belöningar, incitament, 

motivation och vilka effekter belöningar ger. Teorierna ligger till grund för att ge bild av 

ämnets innebörd samt som utgångspunkt för den genomförda studien. 

2.1 Styrsystem i allmänhet 
Målet med införande av styrsystem är att implementera organisationens strategi (Anthony et 

al., 2014). Implementering av strategi kan ske genom olika sätt. Väl förekommande i 

småföretag är att styra genom direktstyrning. Med direktstyrning talar man om vad som ska 

göras och sedan se till att det sker ett genomförande. Detta styrsystem fungerar då den 

styrande har kännedom och kompetenser inom alla områden där besluten skall fattas. Under 

utveckling där företagen växer eller där organisationer är större, är det mer lämpligt med 

programstyrning. Denna styrning är en mer utvecklad form av direktstyrningen där 

kommunikationen och kontrollen är av mer formell karaktär. Direktiven för handlande finns 

nedskrivna och kontrollen sker med hjälp av indirekta metoder. För att möjliggöra 

kommunikationen och kontrollen krävs det att det finns specialiserade staber för 

genomförande av ovan beskrivet arbete. Direktstyrning och programstyrning har samma 

grundfilosofi, där båda metoderna förutsätter att det finns en person som alltid vet bäst. 

Samhällets utveckling med snabbföränderliga miljöer och kunskapsutveckling har lett till nya 

former av styrsystem. Ett första steg i den riktningen var att införa målstyrning. 

Målstyrningen innebär att individer ges direktiv kring vad som skall göras medan medlen för 

utförande är upp till dem själva. Individerna ska självfallet hålla sig inom ramarna för deras 

arbetsuppgifter så att arbete inom en annans område inte sker. Den ekonomiska krisen år 1992 

har lett till förändring av målstyrningen. Vanligt är istället att i varje situation sträva efter att 

göra så bra som möjligt under de förhållanden som råder. (Bergstrand, 1997) 

 

2.1.1 Agentteorin 

En förekommande teori vid styrsystem heter agentteorin och kan förklaras som att det råder 

ett kontrakt, där en eller flera personer (principalen) engagerar en annan person (agenten) för 

att utföra någon form av service för dennes egen räkning, vilket innefattar delegering genom 

beslutsfattande för agenten. Skulle båda parter vara nyttomaximerande finns anledning att tro 

att agenten inte alltid kommer att agera i principalens intresse. Principalen kan begränsa att 

avvikelser från dennes intresse uppstår genom att upprätta lämpliga incitament för agenten 

samt skapa övervakning av agenten för att begränsa dennes egenintressen. I vissa situationer 

kan det bli aktuellt att betala agenten för att fastställa att denne inte kommer vidta åtgärder 

som skulle skada principalen eller för att se till att principalen kompenseras i fall där denne 

genomför aktiviteter som skadar. Generellt är det omöjligt för principal och agent att fastställa 

att agenten kommer att agera fullständigt i enlighet med principalens syn om inga kostnader 

för övervakning skulle råda. De flesta principal- och agentförhållanden kommer att medföra 

övervakning- och kontraktskostnader och därtill kommer vissa skillnader att råda mellan 

agentens beslut och de beslut som skulle maximerat principalens intresse. (Jensen & 

Meckling, 1976) 

2.2 Motivation 
Teorierna är många för vilka faktorer som skapar motivation och prestation i arbetslivet. 

Nedan följer de teorier som anses centrala för denna uppsats. 
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2.2.1 Inre och yttre motivation 

Motivation kan indelas i två kategorier som Davidsson och Flato (2010) benämner den inre 

och yttre motivationen. Den inre motivationen kännetecknas genom en individs drivkrafter 

som gör att personen handlar i egen vilja för att uppnå glädje och tillfredsställelse. Den yttre 

motivationen förklaras genom att en person utför en handling för att nå specifika mål eller 

belöningar till exempel pengar, arbete eller för att undvika bestraffning (Vallerand, 2012; 

Davidsson, 2010). Således är den inre motivation helt bestämd utifrån egen vilja medan den 

yttre motivationen påverkas av externa faktorer, så som andra personer och krav. 

2.2.2 Förväntansteori 

Förväntansteorin menar att om en individ ser att det är möjligt att uppnå något som denne 

önskar sig, leder det till högre prestation. Vidare menar författaren att en person agerar utifrån 

att maximera sin egen tillfredsställelse, där en individs motivation är en funktion av två 

faktorer; (1) förväntan av relationen mellan ansträngning och utfall och (2) attraktiviteten av 

utfallet och dess värde. Denna teori tar dock för givet att utfallet är en finansiell utbetalning. 

(Vroom, 1964, från Bonner & Sprinkle, 2002) Teorin kan även förklaras genom olika stadier, 

där första stadiet är att belöningen (eller det som kan uppnås) måste vara något som individen 

efterfrågar starkt eller värderar högt. För att beskriva värderingen och styrkan i efterfrågan 

hos individen används termen valens, där hög valens innebär att hög efterfrågan finns, medan 

låg valens innebär att låg eller ingen efterfrågan finns hos individen. I det nästa steget ska 

individen tro att den insats som krävs för uppgiften verkligen leder till den belöning som 

utlovas. Här spelar tron om att resurser för uppgiften finns tillgängliga samt tron på egen 

förmåga in. Teorin använder termen förväntan för detta stadie, vilket därav ger namnet 

förväntansteorin. I det tredje steget ska individen tro på att resultatet av uppgiften verkligen 

ger den efterfrågade belöningen. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

2.2.3 Målsättningsteorin 

Målsättningsteorin har empiriskt bevisat att individer tenderar att prestera bättre när höga eller 

svåruppnådda mål sätts upp, jämfört med om lätta eller subjektiva mål är uppsatta. Så länge 

en individ är engagerad, har förmågan som krävs och inte har målkonflikter finns det en 

positiv linjär relation mellan svåra mål och hög prestation. (Locke & Latham, 2006) Teorin 

har reviderats och det har kommit fram åtta nya tillägg till vad som påverkar en individs 

relation till uppsatta mål. Det första tillägget är val av mål, som betyder att sociala influenser 

påverkar nivån på vilka mål man väljer. Ibland har det visat sig att svåruppnåerliga mål inte 

alltid är det bästa valet då det kan leda till tunnelseende. Det har då visat sig att lärande mål är 

bättre, det vill säga mål som istället fokuserar på att ge kunskap för att uppnå en viss uppgift. 

Det tredje tillägget, utformning av mål, påpekar att det är viktigt med hur svåruppnåerliga mål 

utformas. Det har visat sig att ett specifikt mål som beskrivits på olika sätt har lett till olika 

motivation hos individer. Vidare menar de att målets påverkan på individen är av vikt. En 

individ som uppfattar målet som svårt tenderar att prestera bättre än en individ som är likgiltig 

till målet. Även den sociala påverkan från det privata livet är en del av detta tillägg. De 

fortsätter med grupper, specifikt måluppsättning i grupp, att problem kan uppstå när individer 

har olika personliga mål. De påpekar att när mål konstrueras för en grupp, bör gruppens 

sammansättning ha samma personliga mål som gruppen i helhet. Det sjätte tillägget innebär 

att individens egenskaper påverkar när individen sätter upp mål för sig själv. En individ med 

så kallad lärande målorientering väljer gärna ett mål som ger nya kunskaper och färdigheter 

medan en individ med presterande målorientering hellre väljer mål som denne med säkerhet 

kan uppfylla och därmed ser bra ut i andras ögon. Deras studie visar även att om mål på 

makronivå eller mål för organisationen som helhet är högt satta medan de anställda inte har 

samma ambitionsnivå leder till negativa effekter. Har dock de anställda samma ambitionsnivå 
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som företagets vision skapar det istället motivation. Det sista och åttonde tillägget, 

undermedvetenhet, innebär att om ett mål en gång i tiden är accepterat av individen, finns det 

kvar i det undermedvetna och styr därmed framtida val av aktiviter. (Locke & Latham, 2006) 

 

2.2.4 Självtillitsteorin
1
 

Självtillitsteorin utvidgar förväntansteorin och målsättningsteorin genom att utveckla de 

faktorer som påverkar prestation och ansträngning, vilka de monetära incitamenten kan 

påverka. Mer utförligt menar teorin att en individs tilltro till sig själv om att utföra en uppgift 

är en viktig faktor när det kommer till prestation. (Bonner & Sprinkle, 2002) Bandura (1997) 

utvecklar vidare att självtillit grundar sig i fyra faktorer: prestationsfärdigheter
2
, överlåten 

förståelse
3
, verbal övertalning

4
 och emotionell upphetsning

5
. Den första faktorn, 

prestationsfärdigheten, innebär att en individ påverkas av tidigare framgångar och 

misslyckanden. Den andra, överlåten förståelse, innebär att individen drivs av att se andra 

klara uppgifter. Den tredje faktorn är verbal övertalning, vilket innebär att en individ 

motiveras av andras uppmuntran. Den fjärde och sista faktoren, emotionell upphetsning, 

innebär att en individ påverkas av sitt psykiska tillstånd, där emotionell upphetsning och lugn 

ger en högre prestation än en person som är stressad. 

 

2.2.5 Jobbegenskapsmodellen
6
 

Hackman och Oldham (1980) har tagit fram en modell där tre faktorer ska samspela med 

varandra för att motivation ska uppstå. Dessa egenskaper är: inre arbetsmotivation, arbetets 

egenskaper samt människors olika motivationsgrund och resultat. Den inre 

arbetsmotivationen innefattar individens kunskap om resultatet av det arbete som denne utför. 

Arbetet måste individen uppfatta som meningsfullt samt att denne känner ansvar för det som 

den gör. Inre motivation hör samman med arbetets egenskaper, där egenskaperna består av 

meningsfullhet i variation och kunskapskrav samt om arbetsuppgiften ses som en helhet och 

arbetet bidrar till inflytande på andra människors liv. Motivationsskillnaderna mellan 

människor kan indelas i tre olika grupper. Den första gruppen är de som besitter kunskap och 

skicklighet, där de med höga förmågor kommer känna att de gör bra ifrån sig medan de med 

låga förmågor av detta kommer känna irritation kring uppgiften. Den andra och tredje 

uppdelningen är att individer känner behov av att utvecklas på arbetet och känner behov kring 

att arbetets sammanhang är bra. Om dessa delar förenas med varandra ger det ett resultat av 

motiverade anställda. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012) 

 

Avgörande för hög motivation är utformandet av arbetsuppgifter samt möjlighet till att kunna 

utvärdera sitt eget arbete. För arbetsuppgifterna menar Hackman och Oldham att dessa ska 

vara varierande när det gäller förmågor och färdigheter, att uppgiften är meningsfull och att 

individer ska kunna delta i hela arbetsprocessen där de kan se ett tydligt resultat. Vidare ska 

uppgiften vara av betydelse, dels för organisationen men även för andra människor, i och 

utanför organisationen. Dessa egenskaper bidrar till en meningsfull känsla. En känsla av 

självständighet när det kommer till att lägga upp arbetet samt kunskap kring resultatet krävs 

likaså för att främja situationen. Den avgörande effekten för motivation är individernas 

egenskaper. Det finns även faktorer som författarna benämner som “moderatorer”, dessa kan 

förändra det antagna sambandet mellan arbetets egenskaper och resultat: i vilken grad 

                                                
1
 Fritt översatt från: Self-efficacy theory 

2
 Fritt översatt från: Performance accomplishment 

3
 Fritt översatt från: Vicarious experience 

4
 Fritt översatt från: Verbal persuasion 

5
 Fritt översatt från: Emotional arousal 

6
 Fritt översatt från: Job Characteristics Model 
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individers kunskaper och färdigheter är relevanta för arbetsuppgifter, behovet hos individer av 

att växa och utvecklas samt hur tillfreds den anställda är med sina arbetsförhållanden. Dessa 

faktorer kan tillsammans eller var för sig försämra motivationen, prestationen och resultatet. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014) 

2.3 Belöningar och motivation 
Hur motivationen förhåller sig till belöning och den hierarkiska nivåns påverkan när det 

kommer till bonus förklaras i nedanstående teorier. Likväl ges en förklaring av monetära 

incitaments påverkan vid olika arbetsuppgifter. 

 

2.3.1 Motivation Crowding Theory 

Till skillnad mot agentteorin som endast behandlar yttre belöningar, existerar Motivation 

Crowding Theory (MCT) vilken behandlar både de inre och yttre belöningarna. Det särskilda 

med denna teori är att den även behandlar motivationen i relation till belöningarna samt hur 

de olika belöningarna relaterar till varandra. (Anthony et al., 2014) Enligt MCT finns många 

olika versioner av belöningar i organisationer, där det är ändamålsenligt att särskilja mellan 

inre och yttre belöningar. Inre belöningar är sådant som en individ ger till sig själv och är 

knutet till känslor, dock ska det hänga i ihop med arbetsinsatsen. Detta kan vara positiva 

känslor som uppstår efter en prestation eller ett visst resultat i arbetet. Det behöver dock inte 

endast vara kopplat till känslor, det kan även exemplifieras genom att man utvecklas som 

människa eller lär sig nya färdigheter. Yttre belöningar är sådana som individen mottar från 

extern part, till exempel en annan person eller en organisation. Vanligast inom näringslivet är 

lön, bonus eller extraförmåner. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

 

MCT menar att om en person får en yttre belöning för att utföra en speciell uppgift leder det 

samtidigt till att både den yttre och inre motivationen förändras. Exempelvis om en yttre 

belöning ges, höjs både den yttre och inre motivationen. Samtidigt kan det även bli en negativ 

effekt av att ge en yttre belöning. I vissa fall har det visat sig att vid en belöning fokuserar 

personen endast på att få belöningen och inte på själva arbetet i sig (crowding-out-effekt) och 

därmed minskar inre motivationen. (Anthony et al., 2014) 

2.3.2 Monetära incitament vid olika arbetsuppgifter och löner 

Auriol och Renault (2002) menar att monetär bonus kan påverka personer olika beroende på 

vilken hierarkisk nivå i företaget som den anställde har. Enligt dem är personer med högre 

anställningsnivå mer mottagliga/intresserade av bonus än vad de av lägre nivå är. De fortsätter 

med att de anställda i lägre hierarki eftersträvar icke-monetär belöning, så som högre status 

bland de i samma nivå samt att monetär belöning skapar mindre motivation jämfört mot de 

med högre hierarkisk nivå. Vilken typ av belöning som är till fördel beror även på vilken typ 

av uppgift som utförs. Monetära incitament är till fördel vid uppgifter av analytisk karaktär 

medan uppgifter av kreativ karaktär bör belönas med icke-monetära incitament. (McPhee, 

2013) 

 

I en studie av Manthei och Mohnen (2013) har respondenter indelats i tre grupper; hög fast 

lön, medelhög fast lön och låg fast lön. De med hög fast lön och med medelhög fast lön 

visade inga tecken på högre prestation trots sin höga lön. Däremot visade de med låg lön en 

högre prestation, där tolkningen är att de strävar efter högre lön och därmed anstränger sig i 

högre grad.  
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2.4 Effekter av monetära incitament 

Vid tillämpning av monetära incitament kan effekterna av införandet skilja sig åt. Nedan 

följer fem teorier som behandlar inverkan av monetära incitament. 

2.4.1 Hertzbergs två-faktormodell 

År 1996 framlade Hertzberg sin version på motivation och trivsel inom arbetet. Genom en 

stor studie kunde faktorer relaterade till ämnet indelas i två kategorier: motivationsfaktorer 

och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer kallas de faktorer som främjar trivsel inom arbetet 

och skapar motivation till att arbeta. Faktorer relaterade till vantrivsel benämns hygienfaktorer 

och handlar till största del om arbetsmiljö. I tabellen nedan (tabell 1) listas faktorerna som 

Hertzberg lade fram. 

 

TABELL 1: Hertzbergs tvåfaktorsmodell 

Källa: Jacobsen & Thorsvik (2014) 

 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

Utmanande arbetsuppgifter Personalpolitik 

Ansvar för eget arbete Ledarnas kompetens 

Tillfredställelse över att göra ett bra jobb Mänskliga relationer 

Erkännande från andra för väl utfört arbete Arbetsvillkor 

Avancemang inom arbetsplatsen Finansiella ersättningar 

Utveckling Status 

 Arbetstrygghet 

 Förhållanden i arbetet som påverkar privatlivet 

 

Hertzberg var noga med att poängtera att motivationsfaktorerna skapar motivation om de 

finns men motivationen minskar inte om de är frånvarande. För hygienfaktorerna gäller att de 

skapar vantrivsel om de inte finns men skapar inte trivsel om de finns. (Jacobsen & Thorsvik, 

2014) 

2.4.2 Monetära incitament och prestation 

Medan monetära incitament tycks öka insatsen i en mängd olika situationer, är dess effekt på 

prestationen mindre tydlig. Wright och Aboul-Ezz (1988) samt Wright och Anderson (1989) 

finner positiva samband mellan incitament och prestationer. Awasthi och Pratt (1990) 

fortsätter på studierna om effekterna av monetära incitament för arbete och utförde ett 

laboratorieexperiment för att undersöka beslutsfattande i tre redovisningsbaserade 

sammanhang. (Awasthi & Pratt, 1990) 

 

Experimentet bestod av 20 personer där alla försökspersoner fick en ersättning på en dollar 

och hälften av deltagarna erbjöds möjlighet till att vinna ytterligare sex dollar. Halva gruppen 

fick information om att de skulle erhålla betalning för varje rätt svar, medan den andra halvan 

endast fick information om att tre frågor skulle följa i testet. Resultaten visade att helhetsynen 

var positivt relaterad till prestation samt att monetära incitament skulle vara positivt relaterad 

till den spenderade tiden. Resultatet visar även att monetära incitament ökar ansträngningen 

och att prestationen är beroende på den beslutsfattandes helhetssyn. Slutligen menar forskarna 

att effektiviteten av monetära incitament är beroende av de intellektuella egenskaperna hos 

beslutsfattare när det kommer till utveckling av prestationsutvärdering och incitamentssystem. 

Resultaten visar också på att prestationen under utförandet av uppgifter kräver förståelse för 
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olika beslutsregler och förmåga att tillämpa regler i komplexa sammanhang. (Awasthi & 

Pratt, 1990) 

 

2.4.3 Självbestämmandeteorin
7
 

Självbestämmandeteorin har fokuserat på influenser från den sociala omgivningen i form av 

attityder, värderingar, motivationer och beteenden i nuvarande och framtida miljöer. Teorin 

antar att människan utvecklas för att bli mer aktiv, motiverad och utvecklas naturligt genom 

helheten. Dessa egenskaper utvecklas över tiden och spelar en central roll när det gäller 

lärande, vilket påverkas av sociala miljöer. (Van Lange, Krugelanski & Higgins, 2011) 

 

Enligt flertalet år av empiriskt arbete har det framkommit tre psykologiska behov: behov av 

kompetens, självständighet och tillhörighet, vilka är väsentliga för utveckling och funktion. 

Dessa behov är grundläggande för att anpassas till de organisatoriska beteenden snarare än att 

vara en specifik funktion. Deras teori tar hänsyn till effekterna av yttre belöningar. Genom ett 

experiment där studenter fick betalt för att lösa ett intressant pussel, upprepades experimentet 

ett flertal gånger och visade därefter att belöningar inte alltid kan motivera det som kommer 

utan att de kan undergräva motivationen. Om en belöning eller annan extern händelse 

väntades hindra de grundläggande behoven var det givet att motivationen skulle sjunka. 

Förväntades händelsen istället att stödja de grundläggande behoven, var det givet att 

motivationen skulle öka. Positiv feedback och egna val förutspåddes förbättra kompetensen, 

självbestämmelse och främja ökad motivation. (Van Lange, Krugelanski & Higgins, 2011) 

 

2.4.4 Kognitiv utvärderingsteori
8
 

Belöningars kraft kan variera beroende på när i tiden belöningen utlovas. Deci et al. (1975) 

ställde upp en hypotes om att förväntade belöningar leder till lägre inre motivation för att 

sedan empiriskt styrka denna genom ett experiment. Experimentet innebar utförande av ett 

pussel, där en kontrollgrupp utan monetär belöning jämfördes mot en grupp som fick veta den 

monetära belöningen innan de startade samt mot en grupp som fick veta den monetära 

belöningen efter utfört pussel. De kunde därefter utveckla Cognitive Evaluation Theory (Deci 

et al., 1975) som menar att förväntade belöningar leder till en lägre inre motivation än vad 

oförväntade belöningar gör, med andra ord belöningar som ges efter utfört arbete utan 

förkunskap om vad belöningen är. Om en person förväntar sig en belöning för utfört arbete, är 

det mycket troligt att individen utför arbetet på grund av belöningen och inte på grund av 

syftet med arbetet. De belyser dock att det finns nackdelar med att ge oförberedda belöningar. 

Om en individ belönas med oförberedda belöningar kommer denne förvänta sig en belöning 

för nästa uppgift och därmed leder den i sin tur till en förväntad belöning som i sin tur ger 

minskad inre motivation. Oavsett om belöningen är förväntad eller oförväntad kommer det 

således att leda till sänkt inre motivation. 

 

Deci et al. (1975) har likväl valt att studera icke-monetära belöningar, vilket i deras studie 

innebar feedback. En grupp individer fick utföra ett pussel, där en testgrupp utsattes för 

positiv feedback samt en annan grupp som inte erhöll feedback. Resultatet gav att de som 

utsatts för feedback uppvisade lägre inre motivation än de som inte utsatts för feedback, dock 

visade män aning högre motivation än kvinnor. Slutsatsen är att oavsett om belöningen är 

monetär eller icke-monetär (i form av feedback) så leder det till lägre motivation till arbete. 

 

                                                
7
 Fritt översatt från: Self-determination theory 

8
 Fritt översatt från: Cognitive Evaluation Theory 
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2.4.5 Monetära incitament och ansträngning 

Monetära incitament kan motivera människor att anstränga sig för att skaffa sig de kunskaper 

som behövs för att utföra en uppgift, där framtida resultat och belöningar blir högre än vad de 

annars skulle varit. Bonner och Spinkle (2002) tillämpar en modifiering av Bonniers (1999) 

tre kategorier för variabler som är avgörande för prestationen: personvariabler, 

uppgiftsvariabler och omgivningsvariabler. Personvariabler är relaterade till individens 

prestation av uppgift. Uppgiftsvariabler är relaterade till uppgiften i sig och 

omgivningsvariabler inkluderar samtliga villkor, omständighet och influenser som omger en 

person vid en särskild uppgift. 

 

Författarna ser till hur uppgiftsvariabler kan påverka förhållandet mellan monetära incitament 

och ansträngning samt ansträngning och prestation. Uppgiftsvariabler inkluderar faktorer som 

varierar både inom och mellan uppgifter, så som komplexitet, ansträngningskänslighet och 

inramning. Studien höll fokus på komplexiteten, då det är en nyckelvariabel relaterad till 

redovisningsrelaterade uppgifter. Författarna menar att de med sina studier finner indikationer 

på att det finns ett antal redovisningsrelaterade variabler som kan påverka effekten av 

incitament på prestationen. Exempelvis finner de att tilldelade mål har positiva effekter på 

ansträngning och prestation över monetära incitament, därmed bör organisationer tillämpa 

prestationsmått i samband med monetära incitament för att motivera anställda. De finner 

också belägg för en interaktion mellan svårigheten av mål och vilken typ av 

incitamentsprogram som tillämpas. Vidare menar författarna att redovisningsfunktioner kan 

dämpa de positiva effekterna av monetära incitament för prestation genom att ändra antingen 

effekten av stimulansåtgärder på ansträngning eller förändra effekten av stimulans. Det är av 

vikt att belysa att det finns många viktiga forskningsfrågor som måste behandlas i redovisning 

och andra discipliner innan starka rekommendationer till organisationer och praktiker kan 

börja använda och tillämpa formen av monetära incitament. (Bonner & Sprinkle, 2002) 

2.5 Teoretisk sammanfattning 
Teorierna som framlagts behandlar incitamentskrävande förhållanden, belöningssystem och 

motivation. För att sammanfatta den teoretiska referensramen har en tabell framställts (figur 

1) som lyfter de mest centrala delarna, så som inställning till belöningssystem och de 

huvudsakliga faktorerna som antas påverka belöningssystemen. 
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Figur 1: Sammanfattning teoretisk referensram 
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De beskrivna teorierna kommer vidare att fungera som ett verktyg för att analysera empirin. 

Utifrån teorierna har tolkningar gjorts för att kunna förklara hur dessa kan ge svar kring hur 

belöningssystem i olika former påverkar motivationen. Bandura (1997) samt Van Lange, 

Krugelanski och Higgins (2011) talar om att det är individens tilltro till sig själv och att 

individens grundläggande behov antas påverka vid belöningssystem. Andra faktorer som 

verkar spela en roll är individens livssituation, erfarenheter och egenskaper. Dessa faktorer 

kan skilja sig åt avsevärt beroende på individers ålder, intressant blir därför se till det som 

individer fyllt livet med. Detta ger således en tydlig bild om att individen är en viktig domän i 

sammanhanget och det har därför skapatas en kategori som fortsättningsvis kommer att kallas 

för individ.  

 

Jensen och Meckling (1976) menar att chefens agerande är centralt för hur belöningar 

fungerar samt att Bonner & Sprinkle (2002) menar att prestationsmått ska bedömas och 

belönas för att skapa motivation, vilket gör att de analyserar faktorer som berör det 

organisatoriska planet. Det organisatoriska planet håller fokus på den hierarkiska nivån där de 

anställdas roll i organisationen, hierarkiska nivån, är av störst betydelse. De olika hierarkiska 

nivåerna i organisationen har olika innebörd när det kommer till ansvar, självständighet och 

utveckling i sin yrkesroll. Som tidigare nämnt är hierarkisk nivå en av faktorerna som ska 

analyseras för hur belöningar påverkar. Genom att utifrån teorin härleda de teorier som håller 

störst fokus på det organisatoriska planet kan dessa vid analysdelen möjliggöra för analys av 

dessa i förhållande till empirin.  

 

Manthei och Mohnen (2013) talar om att individens lönenivå är en central faktor för om 

motivation skapas av ytterligare belöningar förutom den fasta lönen. Samtidigt menar Deci 

(1975) att belöningens storlek måste motsvara individens åsikter om belöningsstorlek och 

krav på arbetsinsats. Dessa teorier anses därmed beröra ersättningar i allmänhet och hur de 

påverkar motivationen. Ersättningen anses viktig för analys då monetära medel i en del 

situationer möjliggör till visst handlande eller begränsande beroende på hur den enskilde 

individens ekonomiska ställning är. Denna del av modellen ses som central att undersöka då 

delarna för individ och organisation hör till den anställdes inre: som vem den är och vad den 

ges för utveckling i karriären, medan ersättningsbiten hör till det yttre: hur individen kan leva.  

 

Det har nu skapats tre huvudsakliga domäner som teorierna anser är av vikt: individ, 

organisation, och ersättnings. Teorierna har därför valts att analyseras utifrån dessa tre 

kategorier och därmed fördelats, där resonemang för fördelningen av teorierna förs nedan. De 

tre kategorierna innehåller dock många faktorer och för vidare analys har ytterligare 

underfaktorer valts att analyseras: ålder, hierarkisk nivå och lönenivå. Detta för att grundligt 

kunna undersöka om dessa faktorer, som ett urval av de faktorer som finns i domänerna, kan 

vara av vikt för hur incitament fungerar som motivator. Uppdelningen av teorierna kan i vissa 

fall inte entydigt indelats i en särskild kategori. I vissa situationer kan en teori indelas i två 

eller alla kategorier, då innehållande teoretiska faktorer är av liknande karaktär och är 

stödjande för varandra. I vissa fall kan även underkategorier samverka eller motverka 

varandra, vilket måste tas i beaktning.  

 

Utifrån detta resonemang har en teoretisk modell utvecklats (figur 2) för de faktorer som 

tagits i hänsyn för denna studie.  
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Figur 2: Modellen 

 

2.5.1 Individ 

Belöningar ger en yttre motivation genom att en person utför handlingar för att uppnå denna, 

därmed ges en tillfredsställelse och glädje. Det blir således att externa faktorer som är i linje 

med det som ökar individers inre motivation, ger ytterligare motivation och drivkraft till att 

utföra särskilda handlingar. Genom att inre och yttre motivation grundar sig i individen, 

förankras denna teori om inre och yttre motivation i individkategorin. För att övergå till 

självtillitsteorin, syftar denne till att icke monetära belöningar från kollegor främjar en 

individs motivation genom att den stärker individens egen tilltro. Den egna tilltron är nyckeln 

till att kunna presentera och belöningar i form av uppskattningar från andra stärker således 

prestationen. Teorin klassificeras in i på individnivå, där den egna individens inre är det som 

tas i hänsyn och främjas genom belöningar.  

 

Som en sista teori i individkategorin kommer självbestämmandeteorin, den grundar sig i att 

belöningar måste stödja de grundläggande behoven hos en individ för att skapa högre 

motivation. Icke-monetär belöning, till exempel feedback, kan därför vara en viktig faktor för 

att stödja behoven, medan monetära belöningar riskerar att gå emot behoven och minska 

motivationen. En monetär belöning stödjer ej de grundläggande behoven och kan därför 

motarbeta motivation. Då individens behov är av vikt kategoriseras denna teori till 

individnivå.  

 

2.5.2 Organisation 

Agentteorin lyfter att chefer kan förstärka anställdas handlingar för att uppnå önskvärt 

beteende. Förstärkningen ges då i form av belöningar och används för att motivera de 

anställda i sitt arbete. Genom förhållandet i att chefer förser anställda med belöningar för att 

främja och upprätthålla motivationen, kopplas teorin till det organisatoriska planet. Vidare in 

på Bonner och Sprinkle (2002), kan ledningen tillämpa belöningar för att skapa motivation. 

Dock måste det finnas prestationsmått och det är dessa som ska belönas. Om 

prestationsmåtten uppfylls och belönas, skapas motivation när individen känner att uppsatta 

mål uppnås. Individen tenderar även att anstränga sig mer om det finns något extra att arbeta 

för. Då ledningen kan påverka motivationen anses denna teori höra till den organisatoriska 

kategorin.   
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2.5.3 Ersättning 

Tolkningen av Motivation Crowding Theory är att belöningar inte fungerar som motivator då 

individens fokus flyttas från arbetet i sig till att endast uppnå bonus, vilket därmed minskar 

den inre motivationen. Belöningar främjar således inte beteendet i positiv riktning. Manthei 

och Mohnen (2013) lyfter inte hur incitament fungerar i olika lönenivåer utan påstår endast att 

de med låg fast lön är intresserade av monetära incitament. Detta tolkas som att de med låg 

lön eftersträvar ökad levnadsstandard och att belöningar därför fungerar som ett verktyg att 

öka motivationen för att tillfredsställa individens egna behov.  

 

Kognitiv utvärderingsteori klassificeras in i den teoretiska modellens ersättningsnivå, där 

belöning, oavsett vid vilket tillfälle den tillkännages leder till minskad motivation i arbetet. 

Belöningar flyttar fokus från arbetet till att eftersträva erhållande av bonus i olika former. 

Motivationen minskas i alla sammanhang där bonus är förekommande, således ges negativa 

effekter av att tillämpa belönings- och incitamentssystem.  

 

2.5.4 Kombination av kategorier 

Jobbegenskapsmodellen tolkas som att det är belöningar som skapar en meningsfullhet till 

arbetet och samtidigt visar för individen att arbetsuppgifterna och individen i sig är av vikt för 

företaget. Belöningar stärker således de faktorer som gör att motivation kan uppstå eller ökas. 

Individen kräver därför en bekräftelse och motivationen grundas i den enskildes uppfattning, 

vilket gör att den kategoriseras på individnivå som ett första skede. De arbetsuppgifter som 

individen förses med, likväl att dessa ska skapa en betydelse för arbetsgivaren, gör att teorin 

även hamnar på det organisatoriska planet.  

 

Vidare in på målsättningsteorin, är det avgörande för arbetsroller att de består av utmanande 

arbetsuppgifter, där svåruppnådda mål fungerar som motivator för att uppnå kunskap. Med 

andra ord måste ledningen förse den anställde med svåra uppgifter och belöna denne med 

icke-monetära belöningar i form av utveckling och individuell kunskap för att öka 

motivationen. Då det är ledningen som delegerar uppgifter kategoriseras denna teori 

inledningsvis in i den organisatoriska nivån. Då var individ motiveras olika av svåruppnådda 

mål är det av vikt att individen själv drivs av den typen av uppgifter. För att detta ska vara i 

linje med varandra är ett vidare steg att kategorisera målsättningsteorin in i det individuella 

kriteriet, då det individuella lärandet och utvecklingen klassificeras som centralt för teorin. 

 

Den hierarkiska nivån och vilken uppgift den anställde har, är avgörande för monetära 

bonusens påverkan enligt Auriol och Renault (2002). Enligt angivet ges förklaring till vilka 

typer av belöningar som anses vara de mest passande, dock inte orsakerna till att det förhåller 

sig så. De lägsta och högsta nivåerna inom hierarkin eftersträvar status, där status för dessa 

yttrar sig i olika former. För de högst upp i hierarkin som har en förhållandevis hög lön, ses 

ytterligare monetära ersättningar som status, medan de längre ner i hierarkin anser att status 

erhålls genom att avancera inom organisationen. Belöningarna som ter sig olika beroende på 

hierarkiska nivån hamnar i modellens ersättningskategori. Vilken typ av belöning som anses 

vara mest lämpad tar hänsyn till de anställda på ett organisatoriskt plan, där var anställd 

behandlas olika beroende på vart de befinner sig. Vid uppfyllande av olika lämpade 

belöningar ges individen en självuppfyllelse, där var anställds inre främjas och leder till 

personlig tillfredställelse, således behandlas teorin även på det individuella planet. 

 

För Hertzbergs tvåfaktormodell främjar icke-monetära belöningar den inre motivationen 

genom att individen ges utveckling i tre led. Utvecklingen ges i form av den egna 

tillfredställelsen, att individen tillförs egen mening likväl att denne uppmärksammas från 
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anställda runt om kring. Där den egna individen genom icke-monetär belöning stärker sådant 

som utvecklar det personliga välmåendet, klassificeras Hertzbergs tvåfaktormodell 

inledningsvis in på det individuella planet. För att vidare ges inre motivation krävs att det 

finns möjligheter till att utvecklas inom organisationen och att kunna ta sig vidare på 

arbetsplatsen. Modellen tar dock inte ställning till vilka effekter en monetär bonus ger. Då 

Hertzberg förklarar hur organisationen behandlar den anställde hamnar denna teori likväl in i 

organisationskategorin. De faktorer som benämnts som hygienfaktorer bidrar till vantrivsel 

vid dess frånvaro där dessa är av en ersättande karaktär.  

 

I förväntansteorin anses kännedom om monetära belöningar skapa en reaktion hos individer 

som gör att de vill uppnå tillfredsställelse. Sannolikheten att uppnå tillståndet där individer 

ges belöning är en grundförutsättning. Genom att som individ ha kännedom om vad som 

krävs och vad som kommer att ges för genomförd prestation, är belöningar som anses 

relevanta för individen ett bra medel för att öka motivationen. Belöningen måste samtidigt 

vara attraktiv för individens prestation. Teorin lyfter ersättning och den individuella 

vinningen, således klassificeras förväntansteorin in i den teorietiska modellens kategori för 

individ och ersättning.  

 

Awasthi och Pratts (1990) teori tolkas som att monetära belöningar kan skapa motivation om 

de är relaterade till spenderad tid och den anställdes utmaning i arbetet. Den anställde kan öka 

sin motivation om den anser att belöningen motsvarar kraften som läggs ned i arbetet, därmed 

är ersättningens storlek av vikt i detta sammanhang. För att den anställde ska ges utmaning är 

ett grundkrav att ledningen besitter kompetenser som möjliggör för detta. Förhållandet mellan 

ledningens kunskaper och bidrag till att den anställde ges utveckling tas i hänsyn på det 

organisatoriska planet och således den hierarkiska nivån. Den skapade motivationen utifrån 

belöning grundas i att individen själv främjas och därmed tar teorin även hänsyn till individen.  
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3. METOD 
Detta kapitel kommer att behandla vilken typ av metod som använts i denna uppsats. Kapitlet 

tar upp den tillämpade forskningsansatsen, vilket synsätt som använts samt den 

datainsamlingsmetod som applicerats och hur datan vidare har analyserats. Metodproblem 

lyfts som är relaterat till de ansatser och den metod som använts.  

3.1 Metodsynsätt 
I denna uppsats har ett analytiskt synsätt använts, vilket innebär att verkligheten förklaras 

objektivt och fullständigt (Björklund & Paulsson, 2003). I detta arbete har det analytiska 

synsättet använts då intervjupersonernas svar ska kunna kategoriseras och tabuleras samt 

analyseras utifrån olika faktorer. 

 

3.2 Forskningsdesign 

I denna uppsats var det av intresse att få fram de bakomliggande faktorer som ligger till grund 

för individens val av bonussystem. Därför var en kvalitativ datainsamlingsmetod den mest 

lämpade metoden. Författarna Björklund och Paulsson (2003) menar att den kvalitativa 

metoden skapar en djupare förståelse för det specifika ämnet samt för vissa specifika 

händelser eller situationer som kan påverka utfallet i undersökningen. 

 

3.2.1 Litteratur- och artikelsökning 

Som start för denna studie påbörjades en litteratur- och artikelsökning för att få en 

grundförståelse till det område som ansågs intressant att undersöka. Då området i sig inom 

motivation och belöningssystem var väl undersökt, var det av vikt att finna det som ännu inte 

kunnat besvaras. De vetenskapliga artiklar och den litteratur som används för denna studie var 

funna via Luleå Tekniska Universitet bibliotek. För de vetenskapliga artiklarna har 

databaserna “Primo” och “Google Scholar” tillämpats. Efter val av specifikt ämnesområde för 

uppsatsen inleddes sökningen med generella ord som: routine tasks and motivation, routine 

tasks, motivation at work, motivation and monetary incentives, styrning, monetary incentives, 

reward motivation, motivation samt monetary incentives at work. Utifrån de artiklar som vid 

sökningarna kom upp, användes vidare dess referenslistor för att kunna finna ytterligare 

artiklar och ämnesområden som kunde vara intressanta för uppsatsen. De böcker som används 

för studien har till stor del varit kurslitteratur inom ekonomi- och organisationsområdet.  

 

3.3 Forskningsansats 
För denna undersökning formulerades frågor vilka hade stöd i teorierna eller förhöll sig i 

motsats till redan gjorda studier. Den empiriska undersökningen bidrog till att förstå det 

samband som analyserats i denna studie. Denna form av forskningsansats benämns enligt 

Bryman och Bell (2013) som deduktiv. Studien är explanativ, då grundläggande kunskap och 

forskning fanns inom området och målet var att beskriva och förklara hur det ser ut i 

praktiken jämfört med tidigare forskning (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

3.4 Undersökningsansats 
Undersökningen som var baserad på forskningsfrågan utfördes på anställda inom ett företag. 

För att möjliggöra undersökningen ställdes de intervjuade inför ett antal scenarios som var 

kopplade till motivation och belöningar. De scenarios som formulerades tvingade 

respondenterna till att göra ett val, där olika belöningar och handlingar skulle bestämmas. 

Belöningarna som individerna kunde ta ställning till var av monetär och icke-monetär 

karaktär. Av intresse var även att se till den anställdes ålder, hierarkiska nivå och månadslön 
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för att möjliggöra för vidare analyser om faktorer som kunde påverka motivationen. Eftersom 

slutsatser endast kan dras inom företaget och inte i göras generella för omvärlden, 

klassificeras denna uppsats som en fallstudie (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Det finns olika metoder för att insamla den data som behövs för undersökning. För denna 

undersökning har personliga intervjuer genom en så kallad semistrukturerad intervju används, 

vilket har inneburit att frågorna är fastställda i förväg och varje respondent har mött samma 

frågor (Bryman & Bell, 2013). Som tidigare nämnt framkallade frågorna i intervjun (se bilaga 

1) ställningstagande av scenarier som behandlade motivationen till bonussystem av monetär 

och icke-monetär form. 

 

Innan intervjutillfället fick respondenterna ett e-postmeddelande två dagar innan med 

information och intervjufrågor skickade till sin arbetsmejl. Anledningen till att de fick 

frågorna skickade i förväg var för att de skulle ges möjlighet att läsa in sig på frågorna. Vidare 

gavs fördel av att sända ut intervjufrågorna innan tillfället ägde rum för att individerna skulle 

få möjlighet att fundera kring frågans innebörd och få kännedom om vad som skulle besvaras. 

I informationen angavs att de ska besvara frågorna med ärlighet samt koppla svaren till hur de 

skulle ha agerat i sin arbetssituation. De etiska aspekterna gicks igenom för att 

intervjupersonerna skulle vara medveten om sina rättigheter. Avslutningsvis informerades 

intervjupersonerna om att de skulle besvara en del frågor som rör belöning. Definition 

gällande belöningar i denna rapport angavs: “med belöning avser vi det extra du erhåller 

utöver månadslön”. 

 

Som en start vid intervjutillfället fick respondenten besvara ett par grundfrågor om dennes 

ålder, roll i organisationen och lönesituation. Dessa grundfrågor var av vikt för att vid 

analystillfället kunna undersöka hur de olika individernas variabler och svar förhöll sig till 

varandra. Fortsättningsvis fick den tillfrågade uttrycka hur denne definierade belöning, hur 

individen belönas i dagsläget samt vilket val den skulle ha gjort om dagliga arbetet belönades 

med en bonus. Dessa frågor var inte av scenariokaraktär utan gav mer uttryck för individens 

definitioner och grundantaganden. Anledningen till formuleringen av dessa frågor var för att 

ge respondenten en mjukstart och likaså för att introduceras till ämnet i sig gällande 

belöningar. Därefter följde åtta stycken scenariofrågor där individen fick ta ställning men 

likaväl förklara och resonera kring det val den skulle ha gjort. Respondenten fick i var fråga 

välja mellan alternativ som var skilda i innebörd och sedan utveckla varför det valet gjordes.  

 

3.5.1 Urval 

Vid val av företag var målet att använda en organisation som inte hade ett etablerat 

bonussystem för att det inte ska påverka de anställdas syn på bonus. En kontakt togs då med 

HSB Norr, vilka var intresserade av att delta i undersökningen. Via en kontaktperson på HSB 

Norr, har denne gett ut uppgifter till de personer som var tilltänkta för intervju, ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013). Då frågorna ställdes till personer som arbetade 

inom HSB innebar det att urvalet var tvunget att anpassas efter de personer som var 

tillgängliga under perioden för intervjuer, vilket därmed ytterligare var ett tecken på ett 

bekvämlighetsurval. Samtidigt var forskningen fokuserad på olika åldersgrupper, vilka var 

indelade i tre spann i enlighet med Crampton och Hodges (2009) klassificering. Dessa tre 

spann var generation Y (född 1980 och senare), generation X (född 1965-1979) samt baby 

boomers (född 1946-1964). Respondenterna kunde även vid intervjutillfällena kategoriseras 

in i tre lönegrupper framtagna av SCB där första gruppen benämndes låginkomsttagare, vilka 

har en inkomst på 0 till 24 175 kronor per månad. Den andra gruppen benämndes 
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medelinkomsttagare med en inkomst på 24 176 till 35 907 kronor per månad. Den sista 

gruppen benämndes höginkomsttagare, där dessa har en inkomst på över 35 908 kronor per 

månad. (Heggemann, 2002) 

 

Målet med undersökningen var att intervjua minst fyra personer inom varje ålderspann, där 

önskan var att det skulle ske en jämn fördelning mellan kön och hierarkisk nivå för att uppnå 

en så stor blandning som möjligt. Då aktuella nyhetsartiklar oftast behandlar höga chefer som 

tar ut bonus var önskan att intervjua en av dessa. Målet av respondenter som studien var 

baserad på var med andra ord tolv personer (N=12). 

 

Urvalet blev tillslut 14 personer (N=14) med fördelning fem kvinnor och nio män. Vidare var 

fördelningen fem personer i första åldersspannet (1946-1964), fem personer i andra spannet 

(1965-1979) och fyra personer i det tredje ålderspannet (1980 och senare). Individerna 

fördelade sig i lönegrupper, vilka två personer kategoriserades till första spannet (0 till 24 175 

kronor per månad), åtta personer i andra spannet (24 176 till 35 907 kronor per månad) samt 

fyra personer i tredje spannet (över 35 908 kronor per månad). Vidare valdes även att 

kategorisera individerna efter hierarkisk nivå, där denna kategorisering gjordes efter egna 

antaganden om individeras ansvar och komplexitet, vilka benämnts som kategori ett, två och 

tre. Kategori ett är lägsta nivå, kategori två är mellannivå och kategori tre är högsta nivå inom 

företaget. I dessa spann fördelades två personer i kategori ett, elva personer i kategori två och 

en person i kategori tre.   

 

3.5.2 Företaget HSB 

Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, HSB, är en rikstäckande organsation och 

har funnits sedan år 1923. Företaget är inriktat på bosparande, finansiering, byggande och 

bostadsförvaltning och vid 2013 års slut hade företaget ungefär 3 900 bostadsrättsföreningar i 

hela landet. I dagsläget är HSB indelat i 31 regioner där var region är en självständig 

ekonomisk förening, varav en av dessa är HSB Norr. HSB Norr är idag fokuserat till 

Norrbotten och Västerbotten med kontor i åtta orter: Kiruna, Gällivare, Haparanda, Kalix, 

Boden, Luleå, Piteå och Skellefteå, tillsammans har de 97 anställda. (HSB Norr, 2014, 

Årsredovisningen 2013) 

 

3.5.3 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen skedde genom personliga intervjuer samt telefonintervjuer. De personliga 

intervjuerna var för de som har sin arbetsplats i Luleå och de som medverkade i 

telefonintervjuer var för personer som är anställda på andra orter än Luleå. Intervjufrågorna 

var formulerade för att ge kvalitativa svar där frågorna skulle utgå från den ställda 

forskningsfrågan och syftet. 

 

Insamling av material i form av intervju skedde på de intervjuades arbetsplats vid de 

personliga intervjutillfällena. Platsen var vald för att underlätta för de intervjuade då tillfället 

skulle ske på deras arbetstid och således underlätta tidsmässigt genom att individerna inte 

skulle behöva resa för att kunna delta. Vid varje intervjutillfälle medverkade två personer som 

intervjuare, vilka är författarare av denna rapport. Som start vid tillfället tillfrågades den 

intervjuade om den hade läst det e-postmeddelade som hade skickats i förväg, där etik, syfte 

och frågorna fanns med. Vidare fördes en diskussion kring om de hade tagit ställning till de 

etiska aspekterna samt om de hade några frågor innan intervjun startade. De etiska aspekterna 

innebar främst att intervjun skulle spelades in via ljudupptagning, detta för att underlätta för 

sammanställningen i efterhand. Vid intervjutillfället underströks att intervjuobjekten skulle 

vara anonyma samt att det som var centralt för studien skulle lyftas fram i rapporten och inte 
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saker som framkom runtomkring, så som eventuellt missnöje med vissa personer eller dylikt. 

Efter detta påbörjades sedan intervjun, där en person var ansvarig för att ställa frågorna som 

skickats ut i förväg, medan den andra personen ansvarade för inspelning (om den medverkade 

samtyckte) samt för att föra anteckningar av de mest centrala och intressanta svaren. 

Inspelningen skedde via ett program i en mobiltelefon samt via ett inspelningsprogram på en 

dator. Personen som ställde frågorna läste frågorna rakt av utifrån det som var nedskrivet, 

detta för att intervjuobjekten skulle få besvara exakt samma frågor. Av vikt var även att båda 

författarna medverkade vid alla intervjuer, då svar kan tolkas på olika sätt och olika 

följdfrågor vidare kunde ställas. Då intervjuerna i vissa fall innehöll svar som behövdes 

diskuteras fram samt tolkas, underlättade det att ha majoriteten av intervjuerna inspelade. 

Skulle allt insamlande av materialet endast gjorts via noteringar kunde viktig data missats 

eller varit svår att tyda i efterhand. 

 

3.5.4 Anonymitet 

De individer som medverkade på intervjuerna utlovades anonymitet vid hantering kring deras 

svar i uppsatsen. En del av respondenterna har utöver det som förklarats kring hanteringen av 

deras svar angett att de inte vill att läsaren ska kunna tyda vilka de är. Av denna anledning har 

allt material behandlats med försiktighet, där åtkomsten endast givits till författarna. Vidare 

har empiri- och analysavsnitten med specifika citat och åsikter från enskilda individer 

författats utan personers namn, ålder, kön och befattning, detta för att åsikterna inte ska kunna 

kopplas till den enskilda individen. Genom den strikta anonymiteten är individerna benämnd 

med generella termer som “respondenten”. 

 

3.5.5 Etiskt förhållningssätt 

Undersökningen innebar kontakt med människor där respondenternas ställningstaganden legat 

till grund för undersökningens resultat. Därmed har de fem etiska förhållningssätten som 

nämns av Bryman och Bell (2013) följts. Det första var informationskravet som innebar att 

respondenterna fick information om undersökningens syfte och allmän information om 

undersökningens moment. Det andra var samtyckeskravet, där respondenterna fick veta att 

deltagandet var frivilligt och de hade rätt att avbryta undersökningen om de inte längre ville 

delta. Det tredje var anonymitetskravet, där full anonymitet kom att tillämpas då svar kunde 

anses personliga och genom att HSB efter publicerad artikel ska få ta del av undersökningen, 

var det av vikt att inte utsätta någon respondent för personliga risker. Det fjärde var 

nyttjandekravet, vilket betydde att svaren i undersökningen endast fick användas för studiens 

syfte och inte komma att användas av annan part. Det femte och sista var falska 

förespeglingar, vilket menades med att respondenterna inte fick falsk eller vilseledande 

information om undersökningen utan att all information var transparent. Alla dessa etiska 

förhållningssätt kom att tillämpas och tydliggjordes för respondenterna vilket skulle leda till 

att de kände att de kunde vara ärliga utan att de blev satta i personliga svårigheter. Vidare fick 

intervjupersonerna möjlighet att avböja från att bli inspelade om de inte ville, i dessa fall 

bestod insamlingsmaterialet endast av skrivna anteckningar. Vissa scenarier var formulerade 

på ett sådant sätt att respondenten hade som alternativ att inte agera i enlighet med HSB:s 

riktlinjer och värderingar. Av vikt var likväl att inte ge ut respondentens riktiga namn och val 

av handlade. De alternativ som motsatte sig organisationens arbetsförhållanden existerade inte 

för att granska etiken inom HSB, utan för att undersöka hur villiga individerna var att agera 

om viss typ av ersättning eller fördelar gavs vid visst handlade. 
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3.6 Analysmetod 
Vid analys av insamlad data har jämförelser mellan fall tillämpats. Termen jämförelse innebar 

beskrivning av flera individers tänkta handlande i olika situationer, kopplat till undersökt 

ämne. Den enskilda individen låg inte i fokus, utan det var individer i förhållande till varandra 

samt dess skillnad och likheter som blev intressant att undersöka. Som start granskades den 

noterade datan kritiskt och vidare sattes egna ord på det som undersökts. De svar som 

framkommit i intervjun kunde delas upp och klassificeras i tre beståndsdelar: beskrivning, 

värdering och förklaring. Efter intervjuns indelning var det rimligt att genomföra en första 

teoretisk analys av inhämtat material. (Jacobsen, 2002) 

 

Existerande teorier är skilda i sitt slag när det kommer till effektervid användning av 

bonussystem. Den analys som gjordes hade därför som syfte att undersöka om positiva eller 

negativa effekter uppkom och om skillnader rådde mellan de åldersspann och hierarkisk nivå 

som varit del av undersökningen. Vidare menar Jacobsen (2002) att ett rimligt nästasteg i 

processen är att kategorisera datan. Kategoriserad data innebär samling till grupper, där 

kategorisering är ett verktyg för att finna likheter eller/och skillnader mellan intervjuobjekten. 

Från jämförelserna gjordes sökningar för att finna likheter och olikheter, där samband och 

icke-samband mellan de olika grupperna fastställdes. Det var likväl av vikt att lyfta de åsikter 

från intervjuobjekt som avvek från andra. (Jacobsen, 2002) 

 

3.7 Metodproblem 
Vid alla undersökningar och beroende på undersökningsmetod, kan problem uppstå. Nedan 

följer de vanligaste fenomenen inom kvalitativa studier - pålitlighet och äkthet samt validitet 

likväl presenteras de metodproblem som framkommit under arbetsprocessen. 

 

3.7.1 Pålitlighet och äkthet 

Pålitlighet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet, forskare ska kunna 

redogöra för forskningsmetoden och beskriva allt fullständigt. Andra individer kan under 

forskningsperioden kritisera och bedöma arbete. Författarna tillägger även att äktheten är av 

vikt vid kvalitativ forskning vilket denna beror på om uppsatsen ger en rättvisande bild av de 

olika åsikter och uppfattningar som finns bland intervjuobjekten. (Bryman & Bell, 2013) 

 

I detta fall, då undersökningen endast tillämpas på personer inom ett företag, kan det vara 

svårt att göra en generalisering om hur det ser ut i samhället i helhet. Bryman och Bell (2013) 

menar att då undersökningar endast tillämpas på ett företag är generaliseringar utanför 

företagets gränser svåra att göra. Skillnader jämfört med andra företag och samhället i helhet 

kan bero på faktorer som utbildningsnivå, utbildningsbudget samt kultur inom företaget 

(Bryman & Bell, 2013). Detta betyder att slutsatserna för denna uppsats endast behandlar 

HSB och kan inte generaliseras för samhället i allmänhet, dock kan det vara en inkörsport till 

intressanta faktorer att studera utanför HSB. 

 

Att HSB Norr valt ut intervjupersoner, kan ge ett missvisande resultatet då intervjuobjekten är 

utvalda av ledningen. Genom att intervjuer skedde på andra personer än vad ett slumpvist 

urval kunde gett, kan forskningsresultatet uppvisa något annat. Det är av stor vikt att behandla 

svaren från den kvalitativa delen rätt, för att möjliggöra för slutsatserna. Därmed råder alltid 

en risk för tolkningen av de kvalitativa intervjuerna, vilket diskussionen nedan behandlar. 

 

Vid insamlingstillfället kan det finnas faktorer som påverkar respondentens svar när det 

kommer till yttring av åsikter, detta bör då tas i beaktning (Bell, 2000). För att kunna anse att 
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ett mått är reliabelt finns tre faktorer att ta ställning till: stabilitet, intern reliabilitet och 

internbedömarreliabilitet. Stabiliteten innebär att de svar som ges vid olika tillfällen inte ska 

skilja sig avsevärt. Då studien genomfördes under en kort tidsperiod (tio veckor), anses det 

inte föreligga någon större risk för att respondenten ska förändra sitt beteende eller sina 

värderingar. För den interna reliabiliteten ska svaren på frågor av samma karaktär inte skilja 

sig avsevärt åt. För att uppnå hög internreliabilitet användes samma scenarios på alla 

respondenter för att sedan analyseras mot varandra. Internbedömarrealiabiliteten innebär risk 

för subjektiva bedömningar, där tolkningar av bedömningar kan skilja sig åt (Bryman & Bell, 

2013). Vid subjektiva bedömningar ombads respondenten att uttrycka sig mer utförligt för att 

undvika utrymme för fri tolkning. De intervjuade personerna tilläts likaså att kontaktas på nytt 

om svaret som getts var otydligt för att dessa skulle kunna ge ett förtydligande svar. 

 

För att stärka eller öka reliabiliteten finns olika tillvägagångssätt att tillämpa. Ett av 

alternativen är att låta en annan forskare genomföra undersökningen eller delar av 

undersökningen för att se om resultat blir detsamma. Om upprepningen visar på samma 

resultat kan den bedömmas som god intersubjektivetet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

Denna process är dock öppen för framtiden och inget som i dagsläget kan påverkas. Det som 

gjorts för att uppfylla reliabilitet i denna undersökning är att de inspelade materialen gåtts 

igenom två gånger för att ingenting ska missas samt att anteckningarna satts i förhållande till 

sammanställning av ljudmaterial, för att se om dessa var överrensstämmande. Vid två 

tillfällen har inte intervjuobjekt godkänt inspelning av intervjun, vilket kan ha gjort att en del 

av deras svar missvisats. Detta har försökts förhindrats genom att vid dessa intervjutillfällen ta 

noggranna anteckningar samt upprepa deras svar efter varje fråga för att få ett förtydligande. 

 

Efter första intervjun skedde en förändring, vilket innebar ett fåtal justeringar i frågornas 

innebörd för resterande intervjuobjekt, där frågor som tidigare handlat om tvång 

omformulerades till att man gavs möjlighet till att påverka om man ville handla på det ena 

eller det andra sättet. En ytterligare förändring innebar att en av frågorna förseddes med fem 

exempel vid icke-monetära mått, detta för att det skulle vara mer tydligt för intervjuobjekten. 

Förändringen innebar en skillnad i den första respondentens svar på sista frågan, där denne 

hade förberett ett svar som sedan förändrade tankemönstret vid justering av frågan. I 

slutänden svarade respondenten detsamma med de två olika formuleringarna. 

 

3.7.2 Validitet 

Validitet är ett mått som innebär att den fråga som avses mätas i slutändan blir det som mäts 

och beskrivs (Bell, 2000). Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att man skiljer 

validitet genom omedelbar validitet och innehållslig validitet. Omedelbar validitet innebär den 

instinktiva uppfattningen av validiteten om den uppfattas som hög eller låg. Den innehållsliga 

validiteten kan benämnas som att definitionen av det som är tänkt att undersökas är likt eller 

densamma som teorin, således är teorin och praktiken sammankopplade. 

 

För att uppnå hög grad av validitet i denna rapport har frågorna som undersökts varit av 

relevans för problemformuleringen och syftet. Validiteten har vidare stärkts genom 

användning av försökspersoner som var individer med olika demografiska inriktningar. Dessa 

försökspersoner fick besvara scenariofrågorna och testa det tänkta upplägget för intervjun. 

Innan scenariotillfället startade för testindividerna tilldelades de bakgrundsinformation om 

syfte och upplägg för rapporten för att individerna skulle kunna koppla detta med 

intervjufrågorna och därigenom stärka validideten. Efter tillfället gavs respons för upplägg 

och intervjufrågor för att kunna förändra eller vidareutveckla konceptet. Således gjordes 
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justeringar efter dessa försökspersoner för att förtydliga och förändra i enlighet med vad som 

avsåg att mätas. 

 

För att skapa en känsla av att minska distansen via telefonintervjuerna, ombads de intervjuade 

att sätta sig ostört samt att de skulle använda sig av högtalare för att få bort känslan av att det 

var ett telefonsamtal. För att stärka den innehållsliga validiteten låg teoretiska begrepp till 

grund för studien samt att begreppen tillämpades och undersöktes i studierna. Således 

arbetades påståenden fram som hade sin grund i tidigare forskning. 
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4. EMPIRI 

Nedan följer den insamlade datan som framkommit från de intervjuer som hållits. Avsnittet är 

uppbyggt efter intervjufrågorna som ställdes (se bilaga 1) samt att var del innehåller en tabell 

över svaren som inkommit. Avsnittet avslutas med tillagda kommentarer som framkommit 

utöver intervjufrågorna. Då respondenterna är anonyma kommer citat som följer i kapitlet att 

refereras som “respondenten” istället för personernas namn. 

4.1 Information för empirikapitlet 

För var empirisk del finnes en tabell som sammanfattar de svar som erhållits vid intervjuerna. 

Tabellerna är inuti försedda med siffror, där var siffra motsvarar antalet individer som valt 

alternativet. Det totala antalet individer som medverkat på intervjuer är 14 stycken, dessa 14 

har indelats i tre grupper som finns nämnda i stycket nedan. Det innebär att samma individer 

har fördelas tre gånger, dock är totala antalet fortfarande 14 personer. 

 

Överst i tabellerna har var kategori försetts med grupper. Åldersgrupperna har fördelats enligt 

följande: individer födda år 1980 och senare, individer födda år 1946-1964 samt individer 

födda år 1965-1979. För lönespannen gäller indelningen att grupp ett har en lön på 0-24 175 

kronor per månad, grupp två en lön på 24 176- 35 907 kronor per månad samt grupp tre som 

har en lön på mer än 35 908 kronor per månad. Avslutningsvis gäller fördelningen för 

hierarkisk nivå följande: grupp ett är lägsta nivå, grupp två mellersta nivån och grupp tre 

högsta nivån. 

 

4.2 Val av bonus för dagligt arbete 

I den första frågan fick respondenterna ta ställning till om de skulle föredra monetär eller 

icke-monetär bonus för dagligt utfört arbete och motivera varför det valet gjordes. För icke-

monetär bonus gavs respondenterna fem stycken alternativ att välja mellan. Fördelningen av 

deras svar visas i tabellen nedan (tabell 2). 

 

TABELL 2: Val av bonus för dagligt arbete 

 

N=14 

Grupp 

Ålder 

  1980-    1965-79    1946-64 

Lönespann (tkr) 

   0-24        24-35         35- 

Hierarkisk nivå 

1               2              3 

Monetär 1 1 4 1 3 2 1 5 - 

Icke-monetär 3 4 1 1 5 2 1 6 1 

 

Resonemangen kring svarsalternativen har varierat, där en respondent i högsta lönespannet 

valde att besvara frågan enligt citatet: “jag tar monetär belöning för att jag själv ska kunna 

välja vad jag kan göra med pengarna.” Andra menade att de valde monetär belöning på 

grund av vana sedan tidigare arbeten och att låg lön skapar intresse för att utöka denna. 

 

För icke-monetära belöningar har argumenten varit att arbetsbördan är för hög och att 

individer därmed vill belönas med lediga dagar. Andra personer resonerar att lediga dagar 

värderas mer än pengar och att de redan har en bra lön vilket gör att de inte vill ha mer 

pengar. En åsikt som framkommit under några intervjuer, främst i mellanspannet för ålder, 

sammanfattas med följande citat från en respondent: 

 
”Jag tycker det påverkar lite vart man är i livet. Jag har två små barn och nu, mer än vad 

jag gjorde tidigare, är det mer värt att vara med dem, det värderar jag högst. Lediga 

dagar eller flextid, allt det där är viktigt.” 
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4.3 Effektivare arbete och bonus 

För denna fråga fick respondenterna tänka sig in i ett scenario där det vanliga arbetet skulle 

ges möjlighet att genomföras på kortare tid. För var vecka skulle det framgå vad som skulle 

genomföras. Om målen uppnåddes under kortare tid skulle en bonus utbetalas. De tillfrågade 

fick ta ställning till om bonusen skulle vara till hjälp eller ge andra negativa effekter. Nedan 

presenteras resultaten av ställningstagandet i tabell (tabell 3). 

 

TABELL 3: Effektivare arbete och bonus 

 

N=14 

Grupp 

Ålder 

  1980-    1965-79    1946-64 

Lönespann (tkr) 

   0-24        24-35         35- 

Hierarkisk nivå 

1               2              3 

Hjälpa 2 2 2 1 4 1 2 4 - 

Stjälpa 2 2 1 1 3 1 - 5 - 

Varken eller - 1 2 - 1 2 - 2 1 

 

Ställningstaganden för denna fråga har visat att en del av respondenterna kunnat ta ställning 

till ett av alternativen och motivera anledningen medan andra menar att de olika alternativen 

skulle göra varken eller. För de som menade att bonusen skulle hjälpa talades det om att 

pengarna ger motivation för uppgiften de gjort. Genomgående för denna grupp var att de 

ansåg att pengarna är sporrande och i vissa fall pratades det om att man ges möjlighet att 

påverka sin egen lön utefter den prestation som genomförts. Detta kan styrkas genom citatet 

från en respondent i yngsta ålderspannet: “känner jag mig själv rätt, skulle jag göra det utan 

att blinka ändå, jag kan offra en lunchrast för att få den där bonusen.” Fortsättningsvis skulle 

valet av uppgifter, vilka detta skulle implementeras på, spelat en avgörande roll där en individ 

menade att det skulle fungera om det handlade om rutinuppgifter. 

 

För de negativa effekterna av att genomföra arbetsuppgifter på kortare tid lyfter ett urval av 

respondenterna att pengar inte fungerar som motivator utan att stress skulle uppstå genom att 

arbeta på kortare tid. För detta resonemang följer ett citat nedan från en respondent i mellersta 

hierarkiska nivån: 

 
“Mig personligen skulle det nog stjälpa och då ser man väl utifrån hur arbetsbelastning 

ser ut, hur mycket man skulle kunna klämma in och så vidare. Den tiden som frigörs 

skulle man ju fylla ändå och till sist skulle det nog komma ett krav uppifrån att det går att 

komprimera.” 

 

Som en fortsättning på negativa effekter menade andra att bonusen skulle kunna fungera om 

det var en engångsföreteelse men att det i längden skulle vara ohållbart. Istället var en dräglig 

vardag att föredra, vilket skulle kunna anses som en bonus. Det framkom även åsikter om att 

synen på den egna prestation skulle påverkas om bonusen inte uppnås, där en känsla av dålig 

prestation skulle infinna sig. 

 

4.4 Belöningar och motivation 

För denna fråga fick de tillfrågade resonera kring sitt dagliga arbete, där frågan behandlade 

om de motiverades av arbetet i sig eller om de skulle motiveras mer om det fanns monetära 

belöningar med i bilden som gavs utöver grundlönen. Om individerna inte skulle motiveras av 

pengarna fick de ta ställning till om bonus var ointressant eller om icke-monetära belöningar 

istället skulle kunna motivera dem. Nedan presenteras resultatet i tabellform (tabell 4). 
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TABELL 4: Belöningar och motivation 

 
N=14 

Grupp 

Ålder 

  1980-    1965-79    1946-64 

Lönespann (tkr) 

   0-24        24-35         35- 

Hierarkisk nivå 

1               2              3 

Arbetet i sig 2 3 4 1 5 3 - 9 - 

Belöning 2 2 1 1 3 1 2 2 1 

 

De individer som motiverades av arbetet i sig lyfte att bonussystem skulle leda till försämrad 

kvalitet i det arbetet som skulle genomföras på grund av att man jagar en bonus istället för att 

fokusera på arbetet i sig. Att leverera ett bra arbete var det som motiverade, därav var arbetet i 

sig intressant. Andra åsikter var att arbetet i sig måste var motiverande som en grund annars 

skulle monetära belöningar inte kunna fungera. Extra motiverande i arbetet var när 

respondenterna lyckats lösa en arbetsuppgift eller om en uppgörelse mellan två parter (HSB 

och kund) skulle uppstå. Ett citat följer från en respondent som var emot belöningar: “jag 

skulle nog inte motiveras något mera om vi hade monetära. Jag tänker steget vidare vad det 

där skulle leda till, hetsjakten och kriget sinsemellan mellan avdelningar och kollegor.” 

 

Minoriteten av de tillfrågade skulle motiveras ytterligare till arbete om det fanns bonusar 

inblandade. En respondent som attraherades av bonus menade att icke-monetära belöningar så 

som feedback, skulle kunna trigga denne som person. Ytterligare åsikter var att en monetär 

bonus skulle överträffa alla andra belöningar samt arbetet i sig men att den bransch som denne 

befinner sig i inte möjliggör för detta. Detta styrks med nedan följande citat från en 

respondent i yngre ålder: 

 
“Man motiveras ju av arbetet i sig, när uppskattning väl kommer. Men det är ju inget 

snack om saken, om det skulle finnas monetära belöningar utöver det så skulle det klå de 

uttalade uppskattningarna. Så det skulle absolut fungera som en extra morot.” 

 

Några respondenter ville dock poängtera att pengar fungerade som en motivator, men inte var 

huvudsyftet när det kom till arbetet. En respondent som var helt emot bonus menade att 

prestation ska märkas av på lönen, där lönen ska baseras efter avtal och inte prestation. 

Avslutningsvis fanns dock de som var intresserad av icke-monetära belöningar, där 

resonemang om familjesituation spelade in när det kom till bonus, där bonus i form av ledig 

tid skulle vara attraktivt och motiverande. 

 

4.5 När bonus ska ges 

För denna fråga skulle respondenten anta ett scenario där de anställda skulle ges möjlighet till 

att utföra en uppgift åt HSB och denne skulle få en belöning. Det som respondenten skulle ta 

ställning till var om de skulle vilja veta belöningen innan eller efter att uppgiften hade utförts. 

I nedanstående tabell (tabell 5) visas respondenternas svar. 

 

TABELL 5: När bonus ska ges 

 

N=14 

Grupp 

Ålder 

  1980-    1965-79    1946-64 

Lönespann (tkr) 

   0-24        24-35         35- 

Hierarkisk nivå 

1               2              3 

Innan 2 3 4 1 6 2 2 6 1 

Efter 2 2 - 1 2 1 - 4 - 

Varken eller - - 1 - - 1 - 1 - 
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De individer som ville ha kunskap om belöningen innan arbetet utfördes motiverade det med 

att de vill ha kännedom om belöningen för att ställa det mot den prestationen som krävdes. 

Andra påstod att det skulle vara motiverande att ha kännedom om belöningsvärdet och att ha 

kunskap om belöningen innan utförd uppgift, för att det skulle fungera som ett mål att uppnå. 

Fortsättningsvis fanns åsikter om att det var en trygghet att veta att man tilldelas något för 

uppgiften än att ta på sig uppdrag och få veta i efterhand att man inte belönas. 

 

För de som valde att få reda på bonusen i efterhand menade att belöningen inte var det som 

drev dem framåt och att ens driv inte ska komma från en belöning utan att man ska drivas av 

uppgiften och för att man är lämpad för den. En annan respondent menade att kännedom om 

belöningen innan utförd uppgift skulle skapa press och en känsla av misslyckande om 

bonusen inte skulle uppnås. Avslutningsvis fanns åsikter att en belöning i efterhand som en 

överraskning skulle vara mer uppskattat. 

 

4.6 En kollega ges bonus 

För denna fråga fick respondenterna ta ställning till ett scenario där kollegan med samma 

befattning eller samma uppgifter gavs en bonus. Bonusen från HSB skulle vara intern och 

denna belöning skulle offentliggöras. De tillfrågade fick ta ställning till om detta skulle skapa 

irritation/vantrivsel eller om bonusen skulle fungera som motivator för dem genom att de 

själva skulle få en förhoppning om att de också skulle kunna ges bonus. Nedan följer en tabell 

över svaren (tabell 6). 

 

TABELL 6: En kollega ges bonus 

 
N=14 

Grupp 

Ålder 

  1980-    1965-79    1946-64 

Lönespann (tkr) 

   0-24        24-35         35- 

Hierarkisk nivå 

1               2              3 

Irritation 1 4 3 1 4 3 2 5 1 

Motivation 1 - 1 - 2 - - 2 - 

Glädjas åt andra 2 1 1 1 2 1 - 4 - 

 

De personer som ansåg att bonusen skulle skapa irritation menade att lika arbete ska belönas 

lika för alla som utfört uppgiften och olika behandling av anställda skulle skapa irritation. Det 

fanns även åsikter kring information om bonusen. Skulle inte alla getts kännedom hade det 

varit irriterande medan om informationen istället gått ut till alla om att bonus skulle utbetalas, 

hade det varit mindre irriterande men inte motiverande. En person i det mellersta ålderspannet 

med denna inställning sade följande: “jag har jobbat på företag där det har skapats en 

internkonkurrens som inte alltid varit sund av belöningssystem som inte är likadana för alla 

individer.” Fortsättningsvis på de negativa åsikterna var några helt emot bonussystemets syfte 

och skulle bli irriterande av att detta tillämpades i sig. Andra skulle agera genom att 

ifrågasätta varför en del anställda fått bonus och vad de själva inte levt upp till. Slutligen har 

en respondent genom sin erfarenhet sett skillnader mellan kön, där kvinnor blir avundsjuka på 

varandra medan män unnar varandra och tänker att de själva kan ges bonus i ett senare skede. 

 

De respondenter som ansåg att kollegans bonus skulle vara motiverande menade att kollegan 

hade genomfört ett gott arbete och att denne själv likväl vill göra det. Anställda som gjort 

något extra ska belönas för det och detta ska spegla ens lön, därigenom skulle det vara 

motiverande, vilket kan styrkas genom citatet: “det är ju individen som belönas och har 

någon gjort ett bra jobb så är det ju självklart de som ska belönas.” 
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Som det är i dagsläget har HSB inget uttalat bonussystem, därigenom var det inga anställda 

som förväntade sig att få en belöning. En av de anställda menade att det för närvarande inte 

alltid är rättvist när det kommer till premier i företaget och att det därför inte skulle föreligga 

någon skillnad när det kom till bonus. Det fanns dock andra individer som menade att 

bonusen varken skulle motivera eller irritera, utan att de själva skulle glädjas åt kollegans 

belöning. En respondent skulle inte motiveras av bonusen i sig men skulle inte irriteras av att 

andra gör ett bra arbete utan istället tänka att denne själv har chans i framtiden till att ges en 

bonus. 

 

4.7 Uppgifter och motivation 

Denna scenariofråga gjorde att respondenterna fick välja mellan två uppgifter att genomföra, 

där en var komplicerad och den andra var lätt. De skulle ta ställning till vilken av uppgifterna 

som skulle innebära mest motivation och förklara tanken bakom deras val. Nedan presenteras 

deras svar i tabellen (tabell 7). 

 

TABELL 7: Uppgifter och motivation 

 
N=14 

Grupp 

Ålder 

  1980-    1965-79    1946-64 

Lönespann (tkr) 

   0-24        24-35         35- 

Hierarkisk nivå 

1               2              3 

Komplicerad 4 4 5 2 8 3 2 11 - 

Lätt - - - - - - - - - 

Båda - 2 - - - 1 - - 1 

 

Majoriteten av alla tillfrågade skulle vid val av uppgift välja den komplicerade. 

Anledningarna till detta motiverades med att komplicerade uppgifter skapar en teamkänsla 

och att man ges högre självkänsla genom den prestation som genomförts. Många menade att 

de komplicerade uppgifterna sporrar samt motiverar och en annan respondent ansåg att 

vardagen måste fyllas med utmaningar för att inte bli tråkig. En av de anställda menade att 

komplicerade uppgifter skapar engagemang och bidrar till utveckling. 

 

De individer som menade att de skulle välja både lätta och komplicerade har hänvisat till 

tiden, där tidsbrist lett till att lätta uppgifter ville genomföras. När arbetsbelastningen är hög 

påstod de att det kan vara skönt att få genomföra lätta uppgifter. En annan menade att det 

ibland är skönt att genomföra något som inte kräver tankeverksamhet. Lätta uppgifter kan 

stundtals vara motiverande men att det är en blandning av lätta och komplicerade uppgifter 

som är det optimala. 

 

4.8 Tilltro 

En fråga kring tilltro ställdes till respondenterna, där alternativen stod mellan om den egna 

eller chefens tilltro att lyckas med uppgifter var av störst betydelse. De svar som gavs från de 

tillfrågade anges i tabellen som följer nedan (tabell 8). 

 

TABELL 8: Tilltro 

 
N=14 

Grupp 

Ålder 

  1980-    1965-79    1946-64 

Lönespann (tkr) 

   0-24        24-35         35- 

Hierarkisk nivå 

1               2              3 

Egen 2 4 5 2 6 3 2 9 - 

Chefens 1 1 - - 1 1 - 1 1 

Båda 1 - - - 1 - - 1 - 
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Den egna tilltron menade vissa hade störst betydelse då kontakten med chefen inte var 

kontinuerlig och att de anställda hade självständigt arbete. Andra menade att det bör finnas en 

trygghet i det egna arbetet som leder till att den egna tilltron var viktigast. 

De som tyckte att chefens tilltro hade störst betydelse menade att om chefen inte hade någon 

tilltro till de uppgifter som denne skulle genomföra, skulle det vara svårt. En annan menade 

att man är kritisk till sig själv och att tilltron från chefen behövs för att lyckas. Vidare påstod 

en annan respondent att chefen måste ha tilltro för att den anställde ska undvika att känna sig 

övervakad i sitt arbete. Finns en tilltro får den anställde därmed genomföra arbetet 

självständigt och att chefen då överlåtit ansvaret till en. 

 

Att ha tilltro till sig och att chefen hade tilltro till sig menade en del av respondenterna var det 

som behövdes. Vid svåra uppgifter var det chefens tilltro som spelade störst roll och i de 

bekanta situationerna var det den egna tilltron som var av vikt. Att ha båda komponenterna 

var viktigt vid tillfällen då den egna tilltron minskade, en annan menade att om den egna 

tilltron existerade avspeglades det till chefen, därigenom gavs således tilltro från chefen. 

 

4.9 Uppskattning för väl utfört arbete 

Som avslutande scenario att ta ställning till fick respondenterna information om att HSB 

skulle visa sin uppskattning efter en mycket bra prestation i deras yrkesroll. För 

uppskattningen fick individerna ta ställning till om att bli uppmärksammad vid personalträff 

och därigenom bli befordrad eller om de ville erhålla 10 procent i ersättning av den befintliga 

årslönen. Svaren från respondenterna anges i tabellen nedan (tabell 9). 

 

TABELL 9: Uppskattning för väl utfört arbete 

 
N=14 

Grupp 

Ålder 

  1980-    1965-79    1946-64 

Lönespann (tkr) 

   0-24        24-35         35- 

Hierarkisk nivå 

1               2              3 

10 % 1 2 4 1 5 2 2 6 - 

Befordran 3 3 1 1 3 2 - 5 1 

 

En av de individer som efter utfört arbete ville ha tio procent av befintliga årslönen 

motiverade det med att denne hade högsta befattningen på avdelningen och därmed inte skulle 

kunna bli befordrad. Andra var nöjda med de roller som de hade idag och en icke-monetär 

belöning i form av uppskattning var inte aktuellt, likväl att “jantelagen” gjorde att de inte ville 

bli uppmärksammade. Det var även en del som inte var intresserade av att göra fortsatt karriär 

och att tio procent därmed var mer lockande. Vidare var en av respondenterna i yngre 

ålderskategorin positivt inställd till bonus i allmänhet och en tio-procentig bonus var att 

föredra för den individen: ”jag anser någonstans att det är lönen som är kvittot på hur du 

värderas, hur stor uppskattning företaget har för dig. Det kan givetvis vara jättekul vid en 

personalträff att bli uppmärksammad men underbart är kort på den punkten.” 

 

För de anställda som lockades av en befordran ansåg en av respondenterna att det var en 

bekräftelse på att ledningen tror på en och att den klarar av uppgifterna. En annan ville bli 

befordrad för att det kunde ge fördelar för framtida karriär, då denne därigenom skulle ges 

tillgång till mer erfarenheter. En av respondenterna ansåg att det var av vikt att bli 

uppmärksammad medan andra respondenter ville bli befordrade för att det långsiktigt skulle 

leda till högre lön. Med befordran följer mer ansvar, vilket för en av respondenterna var 

lockande. Vidare påstod en av respondenterna: “man vill vara på väg någonstans och det är 

ju att öka i lön och öka i ansvar. Man ska på något sätt ändå kunna ta sig uppåt.” 
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4.10 Övrigt tillagt 

Utöver de frågeställningar som respondenterna har tagit ställning till, blev de även tillfrågade 

om de har något att tillägga. Det framkom då att flera var intresserade av att få pengar, men 

värdesatte ledighet och semester mer. Andra resonemang var att jakten på bonus skapar 

intriger, misstrivsel, stress och sjukskrivningar och därför bör individer inte belönas efter hur 

bra arbete de gör utan istället att det finns en skälig lönenivå för var position. En 

återkommande tanke som tagits upp från flera personer kan exemplifieras med citatet som 

följer nedan: 

 
“Det beror på vart man är i livet och givetvis vad man har för förutsättningar[...] jag 

tror att fler och fler kommer att komma till den insikten än att man värderar andra bitar 

än att få en monetär belöning. Man kommer att väga in annat.” 

 

Även tidigare erfarenheter av bonussystem har varit i åtanke för respondenterna vid deras 

svar. En respondent menade att den hade jobbat med provision i tidigare arbeten och därmed 

gillat den sporrande känsla som det tvingat fram och föredrog personligen att själv kunna 

styra sin lön efter hur mycket man arbetat. Slutligen fanns även de som ansåg att betalning 

och lön är ett tecken på hur mycket personen värderas av företaget och därmed är den 

monetära summan av vikt när det kommer till uppskattning. En hög lön eller bonus som visar 

en hög siffra i lönekuvertet, var högt värderat jämfört med andra belöningar. 
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5. ANALYS 

I analysdelen behandlas empiridelarna från kapitel fyra tillsammans med de teorier som 

tidigare lyfts i kapital två. Empirin har analyserats mot teorierna samt att de svar som inte 

gått att härleda från teorier analyserats vidare av författarna själva. 

5.1 Val av bonus för dagligt arbete 

Genom en analys av både den framtagna tabellen och de svar som inkommit från intervjuerna 

kunde en tydlig gräns identifieras där icke-monetär belöning inte längre fungerade som 

motivator. När individer var födda mellan 1946 och 1964, det vill säga att de passerat 50 år, 

föredrog de monetär belöning före icke-monetär, vilket bör tas i beaktning från företagets sida 

när de bestämmer belöningsform. Anledningarna till detta fenomen kan vara många men 

respondenterna har själva lyft att vanor från tidigare arbeten spelar roll, att den nuvarande låga 

lönen vill utökas och arbetsbördan har gjort att man inte föredrar icke-monetära belöningar 

före monetär belöning. Likväl har det framkommit tankar om pensionens värde, vilket kan 

vara en faktor som individer börjar fundera kring då de börjar närma sig pensionsålder. 

Pensionen kan kopplas till Davidsson och Flatos (2010) mening av inre motivation, att 

individen handlar för att uppnå en tillfredsställelse, i detta fall en tillfredsställelse för framtida 

bruk. Man kan också se att de flesta individer förhåller sig väl till Hertzbergs (1996) 

hygienfaktorer när de gör ett antagande i denna fråga, där vikt läggs på nuvarande 

ersättningsnivå och påverkan på privatlivets delar. Att de äldre väljer monetär belöning i 

denna fråga kan bero på att de inte längre har en önskan om att bedriva sin yrkeskarriär till 

ytterligare steg utan att de är nöjda med den position de har i dagsläget. Att de yngre vill ha 

icke-monetär belöning är i denna fråga intressant, då inget av alternativen var befordran utan 

var mer fokuserade på fördelar i arbetet. Att de i mellersta ålderspannet valde lediga dagar 

kan bero på familjesituationen, men samtidigt har även de yngsta valt denna faktor som högst 

intressant. Det finns dock för få indikationer i det yngsta spannet för vad detta kan bero på, 

men det verkar föreligga att fritiden är högre värdesatt än pengar. Edlund och Nilssons (2007) 

teori menade att äldre individer är mer motiverade än unga individer, detta bör då inte dras 

generellt för alla personer. Med hänsyn till det i denna undersökning kan en likvärdig 

motivation genom åldrarna infinna sig om man behandlar dessa personer efter deras 

önskemål. En monetär belöning till en äldre person kan därför ge samma motivation som en 

icke-monetär belöning till en yngre individ.  

 

Auriol och Renault (2002) menade att personer med högre anställningsnivå är mer 

intresserade av bonus än vad de med lägre nivå är. Författarna fortsätter med att de anställda i 

lägre hierarki eftersträvar en icke-monetär belöning. Denna teori var svår att behandla i denna 

studie då alla personer var intresserade av belöning av något slag, således kan inte slutsatsen 

dras att de med högre hierarkisk nivå var mer intresserad av bonussystem. Det var även svårt 

att analysera hur respondenterna tänkte kring belöning beroende på vilken hierarkisk nivå de 

befinner sig i, då urvalet i den övre och undre gruppen var för litet för att generalisera. Det 

finns dock ett litet övertag för en icke-monetär belöning i det mellersta spannet. Detta kan 

bero på att individerna i detta spann vill ha möjligheter som inte finns i lägre hierarkier, där 

till exempel flextid, möjlighet att jobba hemifrån och ledigheter spelar en roll. Det kan därför 

antas att Hertzbergs (1996) faktorer är centrala i denna fråga, där motivationsfaktorerna är de 

viktiga i sammanhanget. 

 

Auriol och Renault (2002) fortsätter med att monetära incitament är till fördel vid uppgifter av 

analytisk karaktär medan uppgifter av kreativ karaktär bör belönas med icke-monetära 

incitament. I denna studie har ett antagande gjorts om att uppgifter med analytisk karaktär är 
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ekonomiska och juridiska uppgifter, medan uppgifter av kreativ karaktär innefattar 

kundkontakt, underhåll och marknadsföring. För de med analytisk karaktär på arbetsuppgifter 

i detta urval är fördelningen mellan monetär och icke-monetär belöning jämnt fördelat, där 

fyra individer väljer monetär belöning och fem individer väljer icke-monetär belöning. 

Samtidigt fördelades de med analytiska arbetsuppgifter helt jämnt mellan belöningsformerna. 

Det fanns även en chef som hade båda karaktärerna i sina arbetsuppgifter och därför valts bort 

i detta fall. Att med en individs övertag för icke-monetär belöning göra en analys för vilken 

form som var mest motiverande gick därför inte att göra, detsamma gällde för de med 

analytisk karaktär. Det kan därför vara för hårddraget i denna studie att säga att en viss typ av 

arbetskaraktär söker en viss typ av belöning, därför kan det föreligga andra faktorer som 

spelar in vid valet av belöning. 

 

När det kom till vilken belöning som önskades erhållas vid det dagliga arbetet fanns det inga 

indikatorer på särskiljande drag mellan det högsta och lägsta lönespannet. Respondenternas 

tankar kring vilken form av belöning som skulle vara mest attraktiv fördelade sig jämt mellan 

de två olika alternativen. Mindre användbar teori i detta fall är då Deci et al. (1975), som 

menar att oavsett om belöningen är monetär eller icke-monetär blir det lägre motivation för 

arbete. Detta grundades i att ingen av respondenterna i denna undersökning antydde att 

belöningar minskar motivationen till arbete, de var intresserad av någon typ av belöningsform 

för att motiveras. Manthei och Mohnens (2013) teori kring lönenivå och prestation förhöll sig 

likväl som mindre användbar i denna fråga då alla respondenter angav att någon form av 

belöning skulle fungera som motivationshöjare. Ett antagande har gjorts att motivationshöjare 

leder till påverkan på prestationen, där ökad motivation förbättrar prestationen. Då svaren från 

respondenterna i lägsta spannets fördelade sig procentuellt lika med de i det högsta spannet 

fanns inga tecken på högre prestation och ansträngning i det lägre lönespannet än de andra 

spannen. Att förhållandet mellan spannet är lika kan bero på att flera personliga faktorer 

korrelerar och det är därför svårt att precist säga vad det beror på. Som nämnt flera gånger 

tidigare, är lediga dagar och familjesituation ett förekommande svar bland deltagarna och 

oavsett lönenivå verkar fritiden vara högre värderat än pengar. 

 

5.2 Effektivare arbete och bonus 

Motivationen enligt Davidsson och Flatos (2010) teori, kan vara mångsidig. Att sätta upp mål 

och ge belöningar stimulerar endast den yttre motivationen vilket gör att den inre 

motivationen kan bli lidande då fokus helt läggs på att uppnå belöning och inte arbetet i sig. 

Därför kan ett scenario om att arbeta på kortare tid bidra till negativa likväl som positiva 

effekter för individerna. De mångtydiga effekterna yttrar sig väl i empirins del, där inga klara 

mönster för individerna kan utläsas. För de individer som ansåg att bonusen skulle stjälpa dem 

genom att arbeta på kortare tid, kan åsikterna grundas i deras yrkesmässiga erfarenheter. I 

vissa fall kan de anställda vara relativt nya på området och således ha en något svagare tilltro 

till sig själv. Självtillitsteorin lyfter att den egna tilltron är det som krävs för att prestera, 

således kan de som är mer erfarna på området känna sig bekväma i utförandet under kortare 

tid medan de med mindre erfarenhet känner motsatsen. 

 

De två respondenterna i den lägsta hierarkiska nivån påstod att en bonus skulle hjälpa dem att 

utföra arbetsuppgifter under kortare tid. Orsaken till detta val handlade om deras motivation 

till att uppnå bonus. Om möjligheten och tiden fanns för att använda sig av detta koncept, 

menade bägge individer att det skulle vara attraktivt att sträva mot försöka uppnå bonusen. 

Däremot visade svaren att ju lägre ner i hierarkin en individ var aktiv, desto mer motiverande 

hade svåruppnådda mål varit, detta kan liknas vid Bonner och Sprinkles (2002) teori om att 

individer tenderar att anstränga sig mer vid kännedom om att man belönas för sin genomförda 
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prestation. Detta kan bero på att de i lägre hierarki har en tydligare bild av vilka uppgifter som 

ska göras och därmed möjlighet till att göra tydliga mål för aktiviteterna. Likväl kan 

arbetsuppgifter vara mer av standardiserad karaktär, att uppgifterna är liknande varandra och 

att utfallet kan mätas i tid. Ju högre upp i hierarkin man kommer, desto mer blir 

arbetsuppgifterna spontana och plötsliga vilket därmed kan stjälpa användningen av uppsatta 

mål. De uppgifter som utförs högre upp i hierarkin kan i vissa fall vara av mer komplicerad 

karaktär och kravbilden för dessa är högre sett till kvalitet, vilket målsättningsteorin och 

Hertzberg lyfter genom att ledningen ska förse den anställde med belöning i form av 

utveckling. För de uppgifter som kräver högre kvalitet kan man se till ekonomiska rapporter 

som enligt lag måste upprättas i enlighet med regelverk och att innehållet i de ekonomiska 

rapporterna skiljer sig åt från var gång. Standardiserade uppgifter kan vara att genomföra 

simplare underhåll i fastigheter, där utförarna har stor erfarenhet att göra samma uppgifter 

sedan tidigare och med den kunskapen göra uppgifterna inom en snävare tidsperiod. 

 

Från empiriavsnittet där respondenternas data presenterats, har det framgått att de 

medverkandes svar förhåller sig jämt fördelade mellan de olika lönenivåerna. En av 

individerna i den lägsta hierarkiska nivån angav att icke-monetära belöningar skulle vara 

attraktivt om de skulle getts möjlighet till att utföra arbetet under kortare tid. Detta kan ha att 

göra med lönenivån för de två individerna, att den som var intresserad av att erhålla icke-

monetära belöningar för effektivare arbete hade en medelinkomst och att tiden således var 

mer värdefull än att erhålla monetära ersättningar. Den andra individen i lägsta hierarkiska 

nivån fann monetär belöning som attraktiv och befann sig även i lägsta lönespannet vilket kan 

ha påverkats av en annan form av levnadsstandard, där en monetär belöning skulle bidragit till 

att förbättra denna. I detta fall kan Manthei och Mohnens (2013) teori om att de med låg fast 

lön är intresserade av monetära incitament anses passande. 

 

5.3 Belöningar och motivation 

Sett till ålder var det bland individerna i äldsta åldersspannet övervägande att arbetet i sig 

motiverade mer än belöningar. Ju lägre ner i åldrarna desto mindre attraktivt var arbetet i sig 

och de menade att bonus skulle motivera ytterligare. Även om förhållandet mellan 

alternativen var jämna i det yngsta och mellersta ålderspannet ser man en nedgång generellt 

över åldrarna. Edlund och Nilsson (2007) har därför en åsikt som stödjer detta resultat bättre 

än Greller (2006). Att äldre är mer motiverade kan bero på att man provat på olika arbeten 

och till slut landat på en arbetsplats som är i linje med vad man vill arbeta med. Det kan även 

styrkas med Hertzbergs (1996) hygienfaktorer, där ett antagande kan göras att de är viktiga 

för att känna att arbetet i sig är motiverande. De yngre verkar därför eftersträva 

motivationsfaktorerna mer än de äldre, vilket kan grunda sig i att man vill känna att 

karriärsmöjligheter finns och att erkännande från andra för väl utfört arbete är viktigt. 

 

Att de i en lägre hierarkisk nivå var mer motiverade av bonus och inte arbetet i sig, kan tyda 

på att en belöning skulle fungera som motivator för dessa personer, även om viss risk för 

crowding-out-effekten finns. Det kan även bero på att de i den lägsta hierarkiska nivån bestod 

av personer som befinner sig eller gränsar till högsta ålderspannet och därför eftersträvar 

högre lön vilket de kan påverka genom monetära incitament. Fördelen med arbetsuppgifterna 

i den lägsta hierarkiska nivån kan vara att de är lättare att mäta och därmed finns möjlighet att 

sätta upp prestationsmått. Bonner och Sprinkle (2002) menar då att detta kan bli en 

fungerande motivator, om måtten belönas genom incitament. Intressant är även att individen i 

den högsta hierarkin var intresserad av belöningar, dock var denne mer intresserad av en icke-

monetär belöning. Det som kommit fram var att den höga arbetsbördan gör att en icke-

monetär belöning, så som lediga dagar och respons från andra, gör personen mer motiverad 
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till sitt arbete. Viktigt att poängtera är den höga siffran i det mellersta spannet i hierarkin, där 

nio av elva personer menar att arbetet i sig är mer motiverande än om bonus för uppgifter 

fanns. Anledningen till detta kan vara att utvecklingsmöjligheter fortfarande finns för 

personerna, att de arbetar för att nå högre upp i karriärstegen eller att de är nöjd med både lön 

och position. En annan anledning kan vara ansvaret som ges i den mellersta nivån. Hackman 

och Oldham (1980) menar att större ansvar är motivationshöjande och för dessa personer 

föreligger ett visst ansvar men samtidigt inte det högsta ansvaret inom företaget. Likväl ges en 

självständighet i hierarkins mellanspann, där högsta chefen fördelar vilka uppgifter som ska 

genomföras och individen själv har möjlighet att välja arbetsgång för att få arbetet gjort. 

 

För lönespannet kan en tendens till övergång identifieras, att man motiveras av arbetet i sig ju 

högre lön man har. Manthei och Mohnen (2013) verkar därför ha rätt i detta fall angående att 

de med låg lön tenderar att vara mer intresserad av belöningar. Att det förligger på detta sätt 

kan bero på att individen är nöjd med den lön som denne har och istället värdesätter andra 

faktorer i livet, till exempel som respondenten resonerar i citatet i avsnitt 4.1, där dennes 

livssituation med familj och barn gör att ledig tid värdesätts högre än monetära belöningar. De 

i lägsta lönespannet tenderar att agera mer enligt förväntansteorin än vad de i högre hierarkin 

gör då monetära belöningar tenderar att skapa en reaktion hos individer som gör att de vill 

uppnå tillfredsställelse. Sannolikheten att uppnå belöning är en grundförutsättning för att 

motiveras i arbetet, vilket därmed antas vara viktigare i den lägre hierarkin. 

 

5.4 När bonus ska ges 

För de äldre individerna var majoriteten överens om att det hade varit bättre att få veta 

belöningen innan. Motiven för detta var att ha kännedom om värdet, att det skulle fungera 

som mål samt vara en form av trygghet. För de yngre samt majoriteten av de äldre som ansåg 

att kännedom om belöning innan var fördelaktigt kan orsaken till detta grundas i att de 

reflekterar över vad som ges för den insats de behöver göra. Den trygghet som en del 

respondenterna nämner kan liknas med den inre motivationen om att uppnå glädje och 

tillfredställelse (Vallerand, 2012; Davidsson, 2010). För de yngre individerna som ansåg att 

kännedom om belöning i efterhand var fördelaktigt, är tolkningen att de gör det arbete som de 

blir tillsagda och att de är nöjda över den situation de har idag. 

 

Uppskattning och uppmärksamhet från andra runt om den anställde kan vara en faktor när det 

kommer till när i tiden individer önskar få information om belöning. Hertzberg (1996) lyfter 

dessa faktorer som främjande för motivationen. För de anställda som velat ha kännedom 

innan uppgiften utfördes kan orsaken för detta grundas i att man vill känna sig utvald av 

ansvarig och genom tilldelad uppgift ges kännedom att man får något utöver det vanliga. 

Detta kan kopplas till Jensens och Mecklings (1976) teori om chefers agerade när det kommer 

till belöningar. Likväl kan kännedom om att veta belöningen innan vara ett tecken på Awasthi 

och Pratts (1990) teori om att monetära incitament ska relateras till den spenderade tiden. En 

respondent i den lägsta hierarkin sa att den ville veta belöningen innan för att få kunskap om 

belöningen motsvarade arbetsuppgiftens omfattning. Denna orsak kan vara genomgående för 

alla respondenter, där den extra tid för arbetet som i vissa fall behövts för att erhålla bonus 

kan ha krävt uppoffringar i privatlivet som individer då senare vill kunna kompenseras för om 

belöningen är tillräcklig. De som befann sig i lägsta hierarkin är samma individer som 

befinner sig i eller är nära den äldsta individgruppen, således kan dessa faktorer som 

beskrivits för ålder vara desamma även för hierarkin. För majoriteten av individerna som var i 

det mellersta hierarkispannet och ansåg att veta belöningen innan var ett bättre alternativ, kan 

det grundas i att de ser belöningen som en motivator, något som i detta fall är i linje med 

Bonner och Spinkle (2002). De individer i samma nämnda spann som ansåg att kännedom om 
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belöning efteråt var bättre, kan grundas i att de istället motiveras av arbetet i sig och den egna 

utvecklingen som de själva ges. 

 

Förväntansteorin av Deci et al. (1975) menar att förväntade belöningar skulle leda till lägre 

inre motivation. Datan i detta fall bevisar motsatsen, där majoriteten av individerna som 

påstås vilja ha kännedom om belöningen innan säger att den skulle fungera som ett mål. Att 

uppnå ett mål kan vara likvärdigt med att ha motivation till genomförandet. Den inre 

motivationen i detta fall enligt respondenterna, skulle bidra till att den ökade, inte minskade. 

 

För de individer som hellre hade getts belöning efter utförd uppgift menade de på att de inte 

drevs av belöningen och att belöningen i vissa fall blev som en överraskning. Deci et al. 

(1975) menar att ge belöning efter utförd uppgift är mer positivt än att ge belöningen innan 

men att nackdelen med detta är att individen kommer att förvänta sig belöningar för nästa 

uppgift. En av respondenterna lyfte att det var värdefullt att chefen visade sin uppskattning 

efter att de genomfört hårt arbete, att chefen brytt sig och inte tagit saker för givet. Enligt 

respondenten blev det som en bekräftelse på att det gjorts något riktigt bra i de fall där de 

krävts mer av den anställda än i vanliga fall. Att få bonus efter utfört arbete kan grunda sig i 

att individerna vill ges något i de lägen där chefen bedömt att de varit extra duktiga. Således 

att de vill ha bekräftelse från chefen att denne är nöjd med den insats som genomförts. 

 

Oavsett belöningens tillfälle har respondenterna ansett att belöningar av monetära och icke-

monetära slag fungerar som inre motivator, att man antingen drivs av att veta att en bonus 

kommer eller att bonusen blir ett kvitto på ett mycket bra arbete. För denna situation visar 

kognitiv utvärderingsteori på motsatsen, där belöningar oavsett utannonserat tillfälle minskar 

motivationen i arbetet. 

 

5.5 En kollega ges bonus 

För yngre individer tenderar irritationen att vara större när andra ges bonus jämfört med äldre, 

där de äldre mer gläds åt arbetskamraternas prestation. I mellersta ålderspannet var även där 

irritation överhängande, vilket kan tolkas som att erfarenheter sedan tidigare arbeten har visat 

att belöningssystem inte har fungerat som det ska, vilket kan styrkas av citatet från 

respondenten i avsnitt 4.6. Från respondenterna har det även framkommit att lönen är ett 

kvitto på hur mycket man är värd, vilket kan skapa en internkonkurrens mellan de yngre om 

vem som anses som högst värderad. Genom självbestämmandeteorin kan man därför anse att 

de grundläggande behoven av tillhörighet är starkare bland yngre än äldre. Tilltron till sig 

själv kan också vara av vikt bland yngre, då en belöning kan vara ett bevis på chefens tilltro 

och därmed stärker den egna tilltron att man klarar uppgiften. 

 

För alla hierarkiska nivåer är det genomgående att irritationen överväger motivationen. 

Fortsättningsvis kan monetära incitament ses som ett bevis på att man klarat av en uppgift. I 

detta fall när irritationen var mer överhängande än motivationen verkar inte delar av 

självtillitsteorin kunna användas, speciellt överlåten förståelse, att individer motiveras av att 

se andra klara uppgifter. Det kan bero på den interna kampen om avancemang och status som 

tidigare nämnts kan uppstå. Det kan även grunda sig i jobbegenskapsmodellens antagande, att 

belöningar visar individens värde för företaget och kan därmed skapa en irritation när vissa 

belönas men inte andra. 

 

Irritationen tenderar att upprepa sig oavsett vilken lön man har, det kan även här bero på att 

individen känner av sitt eget värde för företaget i enlighet med jobbegenskapsmodellen och 

därmed inte motiveras av att se andra belönas. Det har även framkommit att alla på en 
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arbetsplats ska behandlas lika vilket kan grunda sig i politiska åsikter och därmed ska inte 

lönen göra någon skillnad på hur individer behandlas. 

 

5.6 Uppgifter och motivation 

För detta scenario valde alla personer utom en den komplicerade uppgiften. Detta gör alltså att 

alla grupper har valt den komplicerade uppgiften och det kan inte dras några generella 

slutsatser för var grupp. Målsättningsteorin tenderar därigenom att gälla i detta sammanhang. 

Ser man till den lägsta hierarkin, vilka har uppgifter som är av lägre komplexitet, verkar de 

föredra svårare uppgifter än vad de i nuläget gör. Omvänt kan man se till den enda personen 

som vill ha en blandning av uppgifter, där lätta uppgifter behövs för att motiveras till de svåra 

uppgifterna igen som denne mestadels har av sin arbetstid. Denne person placeras i den högsta 

hierarkin, vilket kräver ett högt ansvarstagande och hög komplexitet som gör att det kan det 

finnas anledning att tillämpa bonussystem, monetär eller icke-monetär. Avslutningsvis kan  

Hertzbergs (1996) motivationsfaktorer antas vara av vikt för individens arbetsuppgifter och 

därmed har den inre motivationen störst påverkan i detta fall. Det kan därför föreligga andra 

personliga faktorer som inte har framgått i intervjun som gör att denne vill ha komplicerade 

uppgifter. 

 

5.7 Tilltro 

Genom en översiktlig granskning av svarsalternativen för ålder, kan man se att ju äldre 

individerna är, desto mer tilltro till sig själv har de. Om detta är ett bevis på att de yngre inte 

har tillräcklig tilltro till sig själv, kan det enligt självtillitsteorin vara en fördel att använda sig 

av icke-monetära incitament för att främja en individs motivation genom att den stärker 

individens egen tilltro. Den egna tilltron är nyckeln till att kunna presentera och belöningar i 

form av uppskattningar från andra stärker således prestationen. Det som framkom från 

intervjuerna var att det behövdes tilltro från chefen på grund av man är självkritisk och för att 

man ska kunna jobba självständigt utan att känna sig övervakad. Detta är då i linje med 

självbestämmandeteorin, att de grundläggande behoven är kompetens och självständighet. I 

detta fall verkar det vara en brist som grundar sig i att man förlitar sig till chefens tilltro och 

därmed menar teorin att en icke-monetär belöning skulle kunna stödja dessa behov och 

motivera. En av Hertzbergs (1996) motivationsfaktorer som främjar trivsel inom arbetet och 

skapar motivation, är tillfredställelse över att göra ett bra jobb. Genom en egen tilltro kan 

individer vara tillfreds med den egna prestationen och känna sig nöjda över det som de gör på 

sin arbetsplats. 

 

För den hierarkiska nivån kan man se att ju lägre ner i hierarkin man kommer, desto mer har 

individer egen tilltro. En individ i lägsta spannet motiverade detta med att denne inte hade 

kontinuerlig, eller knapphändig kontakt med sin chef och därmed krävdes det egen tilltro. 

Samtidigt vill de i lägsta spannet ha belöningar vilket gör att de borde finnas ett intresse av att 

agera enligt agentteorin. Även Bonner och Sprinkles (2002) teori borde beaktas när det 

tenderar att inte föreligga någon större kontroll över vad dessa arbetare gör. Att chefens tilltro 

blir mer förekommande ju högre upp i hierarkin man kommer, kan just ha med avståndet till 

chefen att göra. Förkommande för alla respondenter som menade att den egna tilltron var 

viktig lyfte att det krävdes att man trodde på det som man själv gjorde, för att det i sådant fall 

skulle avspeglas utåt. Respondenterna angav vad de ansåg var viktigast men inte vilken tilltro 

som var mest förekommande i dagsläget. Ett sätt för att skapa tilltro kan vara att förstärka 

beteenden, exempelvis med hjälp av belöningar. Det kan även vara som 

jobbegenskapsmodellen menar, att man söker bekräftelse och i detta fall från chefens sida. 

Belöningarna kan då verka som ett bevis på att ett visst agerande och beteende är det som är 
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önskvärt. Genom detta kan då individer ges bekräftelse och därigenom stärkas i sin egen 

tilltro. 

 

Den egna tilltron är dock majoritetsvalt för alla lönespann och det är därmed svårt att dra en 

slutsats för denna faktor. Det kan tolkas som att lönenivå inte är den viktiga faktorn för att se 

var tilltron till sig själv respektive sin chef är som störst. 

 

5.8 Uppskattning för väl utfört arbete 

I det avslutande scenariot om att välja en monetär belöning i form av tio procent av årslönen i 

bonus eller att få en icke-monetär belöning i form av uppskattning och befordran finns en 

signifikant skillnad mellan de yngsta och äldsta individerna, där de yngre väljer en icke-

monetär form och de äldre monetär. De yngres val kring en icke-monetär belöning kan främja 

de grundläggande egenskaperna, behov av kompetens, självständighet och tillhörighet, som 

självbestämmandeteorin lyfter (Lange, Krugelanski & Higgins, 2011). Detta kan grundas i att 

de yngre individerna strävar efter att ges feedback och bekräftelse i sin yrkesroll och således 

kan de belöningar som majoriteten av dem önskade, främja deras personliga utveckling. Icke-

monetära belöningar menar Hertzberg (1996) utvecklar det personliga välmåendet. För de 

yngre i detta fall kan det vara att de önskar respons på det de gör, för att de ska känna sig mer 

säkra i sin arbetsprofession. För de individer som befann sig i det övre ålderspannet där 

majoriteten önskade en monetär belöning, kan motivet till dess handlade grundas i en frihet 

kring att utöka den nuvarande lönenivån likväl som en trygghet inför framtiden när det är dags 

för pension. Friheten och framtidsinsikter kan således liknas vid Davidsson och Flatos (2010) 

innebörd om inre motivation, där tillfredställelsen ges i form av egenbestämmelse. De 

anställda i mellersta åldersspannet hade sina svar jämt fördelade och detta kan kopplas till att 

de med familj fann det med attraktivt att välja en monetär ersättning och de som ännu inte 

skaffat eller inte vill skaffa familj har större möjlighet att lägga mer tid på att utvecklas i 

karriären för tillfället. Båda belöningarna var av extern karaktär, där bägge främjar individens 

inre motivation, därmed är valet beroende på vem individen är och vad som bidrar till deras 

egen tillfredställelse. 

 

Anmärkningsvärt är att lägsta hierarkiska nivån återigen verkar eftersträva yttre motivation 

och yttre belöningar i större utsträckning än andra. Samtliga i denna grupp väljer tio procent 

på lönen i bonus före en befordran. I detta fall finnes inget stöd för Auriol och Renault (2002) 

som menar att de i lägre hierarki eftersträvar icke-monetära belöningar. Samtidigt har de i 

lägsta hierarkin kreativa uppgifter vilket även där tyder på att Auriol och Renaults teori om att 

kreativa arbetare eftersträvar icke-monetära incitament vilket inte ges stöd i denna situation. 

Motsättningarna kan i detta fall bero på att individerna i denna grupp befinner sig i högsta 

ålderskategorin eller väldigt nära den högsta kategorin och därför var nöjda med den karriär 

de har och inte känner ett behov att ta sig vidare. Individerna i den mellersta hierarkiska nivån 

hade jämt fördelade svar mellan de olika kategorierna. De som önskade att belönas med en 

befordran kan ha drivits av faktorerna i målsättningsteorin, utmanande arbetsuppgifter, att en 

annan roll i organisationen skulle givet dem mer stimulans. Resterande individer i 

mellanskiktet på hierarkin som för sitt goda arbete önskade en monetär ersättning kan ha 

ansett att arbetet idag var tillräckligt utmanande för dem. 

 

Med hänsyn till respondenteras lön förhöll sig alla individer tämligen lika mellan de alternativ 

de ställdes inför. Vanligt förekommande var att de individer som önskade en befordran, 

poängterade att de skulle välja befordran om det innebar en högre lön. Om lönen inte hade 

ökat skulle det för många av respondenterna inte vara attraktivt med en högre roll i 

organisationen. Manthei och Mohnen (2013) lyfter lönenivån som en central del, att den 
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ytterligare löneökningen utöver fasta lönen, skapar motivation. I detta fall kan ersättningen 

ses som central i förhållande till ansvaret och vara avgörande för det val som respondenterna 

gjort. Därmed är det av vikt att beakta att oavsett val av belöning spelar värdet en roll, 

antingen att prestationen ska belönas med pengar eller att monetär ersättning ska vara i 

förhållande till det nya ansvar som ska tas. I detta fall är den kognitiva utvärderingsteorin inte 

tillämpbar, där belöningen oavsett karaktär och tidpunkt leder till minskad motivation. Alla 

respondenter, oavsett ställningstagande menade på att det alltid är välkommet att bli 

uppskattad och uppmärksammad, dock i olika former. En del menade på att uppskattning 

visas genom monetära medel medan andra menade att bekräftelse och uppskattning för ett 

uppdrag som genomförts, var det som skapade och drev motivationen framåt i arbetet. 

 

5.9 Övrigt tillagt 

Som nämnt i empirin framkom det övriga kommentarer från respondenterna efter 

scenariofrågornas slut. En av dessa kommentarer var att pengar är intressant men att ledighet 

och semester är högre värderat. Det finns med andra ord en grund för att icke-monetära 

bonussystem tenderar att fungera vilket även har diskuterats ovan. En annan respondent 

menade att finansiella ersättningar skapar intriger, misstrivsel, stress och sjukskrivningar 

vilket går helt emot Hertzberg (1996) som menar att finansiella ersättningar måste finnas för 

att skapa motivation i arbetet. Då respondenten menade att all bonus är negativ, delar den 

många åsikter med flertalet teorier. Det bör dock tas i beaktning att många respondenter i 

denna undersökning har en positiv syn på bonussystem och detta påvisar oklarheten i 

bonussystemens motivationsförmåga, vilket framkom i problemdiskussionen. 

 

Avslutningsvis är det av vikt att framhäva den återkommande tanken som tagits upp från flera 

respondenter om att livssituationen, familjesituation och monetära belöningars personliga 

värde kan vara påverkande faktorer när individen tar sitt beslut. Faktorerna är inget som har 

tagits i hänsyn, utan har uppkommit under studiens gång. Dessa faktorer samt ytterligare 

tankar belyses i kapitlet om framtida forskning som följer i nästa avsnitt.  
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel behandlas de viktigaste slutsatserna som kommit fram för att besvara 

forskningsfrågan “hur fungerar monetära och icke-monetära bonussystem som motivator för 

individer i olika åldrar, i olika hierarkiska nivåer och i olika lönenivåer?”. Kapitlets 

inledande stycke behandlar hur dessa belöningar fungerar som motivator beroende på ålder 

och går sedan över till faktorerna hierarkisk nivå och lön. Kapitlet avslutas med diskussion 

och tankar för framtida forskning. 

6.1 Monetära och icke-monetära incitament som motivator 

Belöningar tenderar att ge skilda effekter i olika åldrar. För de yngre åldersspannen verkar det 

föreligga att de i högre grad motiveras av icke-monetära belöningar medan de i äldre 

åldersspannen tenderar att motiveras av monetära belöningar. Att de yngre ville ha icke-

monetära uppskattningar kan antas bero på att de i större utsträckning eftersträvar frihet i form 

av flexibla tider och ledighet, som i detta fall grundas i att de själva vill vara de som 

bestämmer hur livet mellan arbete och fritid ska se ut. De yngre ville likväl ha belöningar i 

form av befordran på grund av att de önskade möjlighet till karriärsutveckling, där ett 

antagande om karriärsutveckling och erfarenheter i framtiden leder till en yrkestitel. De äldsta 

individerna som ansåg att monetära belöningar var attraktivt kan i denna studies fall grundas i 

att de vill kunna vara med och påverka nuvarande lönenivå och framtida ekonomiska 

situationer, exempelvis i form av pension. Att bestämma själv vad pengarna ska gå till verkar 

vara av intresse istället för att företaget ersätter den monetära belöningen med förmåner. 

 
Individerna i lägsta hierarkin valde belöning efter olika parametrar, där hög arbetsbelastning 

samt tidsbrist önskades belönas med icke-monetär belöning i form av ledig tid. De med hög 

ålder i denna nivå tenderade att ha önskemål om monetära incitament, där tolkningen kan vara 

att de är tillfredsställda med sin nuvarande karriär. När detta spann har givit så pass olika svar 

är det svårt att dra en generell slutsats för hur belöning fungerar för den lägsta hierarkin. För 

de anställda i den mellersta och högsta hierarkiska nivån tenderade de att attraheras av icke-

monetära belöningar i form av mer stimulans i sin arbetsroll, således belönas med personlig 

utveckling. Vidare lockade icke-monetära belöningar i form av ledighet i de situationer när 

arbetsbelastningen varit hög och för de individer som ansåg att lönen var tillräcklig. Orsaken 

till att vissa anställda valde monetär belöning har grundats i att de i sin roll ansåg att de redan 

stimuleras och de istället önskade belönas med ersättning i pengar.  

 
De med hög lön visar en tendens att motiveras av arbetet i sig i större utsträckning än de med 

låg- och medelinkomst. De två lägsta spannen visar också i allmänhet en tendens till ökat 

intresse och motivation för belöningar, där de ansåg att belöningar i arbetslivet skulle vara 

främjande för motivationen. Detta kan tyda på att incitament fungerar bättre som motivator på 

de med lägre lön, då motivationen är lägre och intresset för belöningar är högre. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

Den genomförda studie bidrar till forskningen i sitt slag genom att se till hur individer skulle 

ha handlat om de hade ställs inför vissa situationer. Genom att inte begränsas av existerande 

bonussystem kan individer vara mer ärliga än att handlandet skulle stå i strid med ett befintligt 

system. Genom att presentera hur anställda skulle ha agerat i specifika situationer ges 

fallorganisationen möjlighet att utforma ett bonussystem i enlighet med de anställdas tänkta 

motivatorer. Framförallt bidrar studien till forskningen genom att analysera ålder, hierarkisk 

nivå och lön som främsta variabler och olika former av belöningar. Dessutom har de 

forskningar som ligger till grund för denna rapport varit baserade på utländska personer och 
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företag. Därmed kan denna studie ge en insikt i hur det ser ut inom de svenska landsgränserna 

och i ett svenskt företag. 

 

I problemdiskussionen hänvisades att det förelåg olika teorier om belöningars påverkan och 

funktion i arbetslivet. Det fanns heller inga riktlinjer i den nuvarande teorin för vilka faktorer 

som kunde antas påverka om en monetära eller icke-monetär belöning fungerade som 

motivator eller ej. Däremot fanns det teorier om faktorerna ålder, arbetsuppgifter, hierarkiska 

nivåer och lönenivåer men inte kopplade till sammanhanget med incitament. Genom den 

empiriska insamlingen för denna studie har genomförd analys visat på att en del teorier 

ansetts mindre användbara för att förklara bonussystem som motivator, detta betyder dock 

inte att det helt saknat grund. Det kan ha berott på att vissa förutsättningar måste råda för att 

de ska gälla eller att andra företag eller andra individer är mer passande för teorin. För andra 

förutsättningar och faktorer som möjligtvis måste råda för att teorierna ska vara fungerade, 

har en identifiering av ett urval skett från de empiriska studierna. Att poängtera är att denna 

studie gjorts på ett företag som inte har belöningssystem. Ett icke existerande 

belöningssystem kan vara en faktor som gör att individer har andra åsikter om funktionen 

jämfört med individer som arbetar med belöningssystem som förutsättning. Det kan vara 

givande att undersöka vad existerande eller eventuellt implementerade bonussystem har för 

effekter. Det finns med andra ord flera faktorer som kan anses påverka funktionen av 

incitamenten, vilka skulle vara intressanta att studera för vidare forskning. 

 

Andra faktorer som identifierats har varit individers livssituationer och familjeförhållanden, 

individers rådande ekonomiska förhållanden samt individers personligheter. Vidare studier 

skulle därför kunna fokusera på dessa områden och därmed utöka kunskapen för hur de 

påverkar när individen motiveras av belöningar. En annan aspekt för vidare forskning skulle 

kunna vara att utveckla undersökningen till ett större urval av tjänstemän och arbetare samt att 

genomföra undersökningar i och mellan olika yrken och branscher. Det skulle likväl vara 

givande att göra en kvantitativ undersökning på denna fråga, där ett större urval används för 

att göra resultatet statistiskt signifikant. Slutligen hade en respondent en intressant åsikt, att 

kvinnor blir mer avundsjuka än män när det kommer till belöningar. Respondenten hänvisade 

visserligen till erfarenheter men sa inte om det var på nuvarande arbetsplats eller tidigare. 

Detta kan vara en intressant del att ta i beaktning vid framtida studier. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1- Intervjufrågor 

 

Personlighetsfrågor 

1. Ålder 

2. Kön 

3. Vilken formell roll har du i organisationen och vilka är dina arbetsuppgifter? 

4. Vilket lönespann är du i?  

0- 24 175kr/mån 

24 176- 35 907kr/mån 

35 908- kr/mån 

5. Vad krävs för att du som anställd ska känna dig motiverad i ditt arbete?  

6. Hur definierar du ordet belöning? 

7. Hur ser belöningen ut för dig i din roll som du har i dagsläget, uttalad och outtalad?  

 

Scenariofrågor: 

8. Antag att du får veta att ditt dagliga arbete belönas med en bonus där du själv får välja om 

bonusen ska vara monetär (pengar) eller icke-monetär (lediga dagar, tjänstebil, 

friskvårdstimme en gång i veckan, flextid eller personlig utveckling genom utbildningar) vad 

skulle du välja? Varför?  

 

9. Antag att HSB ger dig möjlighet till att utföra dina vanliga arbetsuppgifter på kortare tid. 

Antag vidare att HSB varje vecka sätter upp en tavla där det står vad som ska göras under 

veckan. Klaras alla dessa mål om att utföra uppgifterna under kortare tid utlovas en bonus 

utöver din vanliga lön. Skulle bonusen i detta fall hjälpa eller stjälpa dig? 

 

10. Tänk dig att du utför ditt dagliga arbete, motiveras du av arbetet i sig eller skulle du 

motiveras mer om det fanns monetära belöningar som gavs utöver din månadslön? Om inte, 

vill du inte ha bonus alls eller kan icke-monetär belöning, motivera dig?   

 

11. Tänk dig att du ges möjlighet till att utföra en uppgift åt HSB. Hade du ansett att det är 

bättre att veta belöningen innan eller efter utförd uppgift? Varför?  

 

12. Tänk dig att någon eller några av dina arbetskamrater med samma befattning som dig 

(eller samma arbetsuppgifter) har utfört ett arbete och det offentliggörs att de får en intern 

bonus från HSB. Skulle detta skapa irritation/vantrivsel eller skulle du själv motiveras till dina 

egna uppgifter i hopp om att du också kan få en bonus? 

 

13. Tänk dig att du har möjlighet att välja mellan två olika uppgifter att göra, där en är 

komplicerad och den andra är lätt. Vilken är mest motiverande för dig? Förklara ditt 

resonemang!  
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14. I den tjänst du har som XX och i de prestationer som du gör, vad spelar för dig störst roll: 

att du har en stark tilltro till dig själv att lyckas med dina uppgifter eller din chefs tilltro till 

dig att lyckas med dina uppgifter?  

 

15. Det framkommer att du har presterat mycket bra i din yrkesroll under det år som har gått, 

hur skulle du vilja att HSB visade sin uppskattning? Att du vid en personalträff blev 

uppmärksammad för din prestation och genom detta blir befordrad eller att du fick 10 procent 

i ersättning av din befintliga årslön? På vilket sätt skulle detta vara positivt och motivera dig? 

Vänligen resonera kring alternativen för- och nackdelar!   


