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Sammanfattning 
Företag använder sig ofta av belöningssystem för att motivera sina anställda att prestera 
bättre. Många studier har gjorts inom detta ämne och forskarna har väldigt skilda åsikter om 
vad som verkligen motiverar en anställd. Forskare använder motivationsteorier för att förklara 
individens prestationer och för att förutsäga individens respons på förändrade förutsättningar 
eller program. Men de flesta teorierna lämnar inte sådana förklaringar eller kan förutsäga 
individens beteende i en organisation. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad chefer 
på olika nivåer anser vara motivations- och prestationshöjande, undersöka hur de olika 
belöningssystemen påverkar dem samt om eventuella förbättringar kan göras i de befintliga 
belöningssystemen. 
 
För att besvara syftet genomförde vi en kvalitativ undersökning av BAC och Ångsågen som 
är två medelstora företag. Studien omfattade sex stycken intervjuer med chefer på de olika 
företagen. Vi kom i studien fram till att icke-monetära belöningar kan vara av samma vikt 
som monetära belöningar och det finns stora problem i att utforma ett väl balanserat 
belöningssystem som både anses vara rättvist och har en positiv påverkan på prestationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
Companies often use monetary rewards as a tool to motivate employees to improve their 
performance. A lot of studies have been done in this subject and researchers have wildly 
spread opinions about what really motivate employees. Researchers use motivating theories to 
explain employee’s performance and to predict their response on changed   conditions and 
programs. But most theories don’t leave such explanations or can predict employee’s 
behaviour in an organisation. The purpose with this essay is to investigate what managers on 
different levels consider increase their performance and motivation, investigate how the 
different reward systems influence them and if possible any improvements can be made in the 
exciting reward systems. 
 
For this purpose we carried out a quality study of BAC and Ångsågen who are two average 
sized companies. The study is based on totally six interviews with managers on both of the 
companies. The main conclusion of the study is that non-monetary rewards possibly are as 
important as monetary rewards and that there are significant problems as to creating a well 
balanced award system that both are considered fair and has a positive influence on the 
performance.   
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1 Inledning 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till ämnet samt diskuterar problem som finns med 
motivation och belöningssystem bland anställda. Med anställda menar vi alla inom en 
organisation vilket även inkluderar chefer på olika nivåer. Problemdiskussionen mynnar 
sedan ut i ett syfte. 

1.1 Bakgrund 
Verbet ”motivera” är avlett av det latinska ordet ”movere” som betyder sätta i rörelse. 
Motivation kan definieras som en inre psykologisk process hos individen som skapar en 
drivkraft som får oss att handla, och som ger handlingen riktning, upprätthåller och förstärker 
den. Inom organisationsteorin har begreppet motivation i synnerhet använts för att förklara 
vad som får anställda att prestera någonting extra (Jacobsen & Thorsvik 1998). 
 
Alla organisationer har mål som de vill uppnå. För att detta ska kunna ske på bästa sätt bör de 
som jobbar i organisationen vara motiverade att jobba mot dessa mål. En belöning är ett utfall 
som ökar tillfredsställelsen av personliga behov till skillnad från bestraffningar som minskar 
tillfredsställelsen. Individer tenderar att till större grad vara motiverade av vetskapen om 
framtida belöningar hellre än rädslan för framtida bestraffningar. Genom att använda sig av 
belöningssystem så skapas incitament som får de anställda att prestera bättre och därmed 
bidra till den totala måluppfyllelsen för organisationen (Anthony & Govindarjan, 2003). Om 
man däremot inte tar organisationens strategi och mål i beaktande vid utformningen av ett 
belöningssystem så kommer det bli mycket svårt att få någon värdeskapande funktion till 
organisationen (Lawler, 1990).   
 
En viktig aspekt enligt Lawler att ha i åtanke när det gäller motiverade chefer är omsättningen 
bland dessa. Flera studier visar på att personalomsättning är extremt kostsamt för företagen 
och detta gäller i synnerhet på chefsnivå. Dessa kostnader beror främst på att den nytillsatta 
chefen jobbar under sin normala kapacitet under upplärningsperioden. I och med detta blir det 
extra viktigt att hålla chefen motiverad vilket ökar chanserna att han/hon kommer att stanna 
kvar inom företaget en längre tid (ibid) .  

1.2 Problemdiskussion 
Mabey, Salaman & Storey (1998) pekar på att det finns två olika nivåer av belöningar som 
kan komma att bli aktuella för anställda inom ett företag. Den ena belöningsnivån, så kallade 
inre belöningar, uppstår inom systemet och kan exempelvis vara känslan av att ha uppnått ett 
uppsatt mål. Den andra belöningsnivån ges till systemet och består av yttre eller externa 
belöningar. De kan vara i form av monetära belöningar som till exempel bonus eller så kan 
det bestå av exempelvis extra ledighet klargör Mabey et al. Olika studier visar på olika 
resultat om vad individer anser vara det som motiverar dem bäst skriver Lawler (1990). Vissa 
grupper anser att ett intressant arbete är den belöningen som motiverar dem mest medan andra 
grupper tycker att pengar är viktigast. För många individer ses monetära belöningar dels som 
ett mätinstrument för deras framgång och dels som en statushöjande faktor inom 
organisationer (ibid).  
 
Belöningssystemets viktigaste funktion är att öka motivationen hos de anställda på företaget, 
vilket i sin tur ska leda till ökad effektivitet för företaget (Svensson & Wilhelmsson, 1998). 
Genom att belöna anställdas prestationer som fört företaget närmare dess övergripande mål så 
ska företagets effektivitet ökas (Källström, 1990). Belöningar bör sträcka sig längre än att 
belöna antalet produkter som produceras, försäljningsinkomster och vinster. Monetära 
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belöningar ska även baseras på kundservice, ledarskap, tillfredsställelse hos anställda, 
kvalitet, kompetens etc. (Luthans, Fred, Stajkovic & Alexander, 1999). 
 
Belöningssystem kan dock skapa incitament till kortsiktigt tänkande menar Kohn (1994). Han 
pekar på att belöningssystem är helt verkningslöst på lång sikt eftersom när människor har fått 
sin belöning återgår till gamla vanor. För att kunna ändra en individs beteende på lång sikt 
måste individen bli belönad kontinuerligt. Så länge individen agerar på ett visst sätt blir denne 
belönad. Det är just det som Kohn menar kan bli väldigt kostsamt för företaget och dessutom 
väldigt svårt för företaget att förutse utfallet av, eftersom när personen känner sig nöjd så 
kommer belöningen inte längre vara attraktiv och då inte heller motiverande. 
 
En betydelsefull del i belöningssystemet är hur viktig och attraktiv belöningen är för en chef 
påpekar Kominis & Emmanuel (2005). De menar att det uppfattade värdet av olika belöningar 
som företaget erbjuder, som till exempel prestationsbaserade monetära belöningar, 
marknadsbaserade monetära belöningar, makt- och statusbaserade belöningar, kan variera 
mellan olika chefer. Detta beror enligt författarna antagligen på chefernas individuella behov, 
belöningspreferenser och personliga omständigheter. Även belöningar som ökat ansvar, 
erkännande, självkänsla och beröm höjer chefers motivation. Det är mycket svårt att säga 
vilken effekt olika belöningssystem har på chefers motivation och prestation eftersom få 
empiriska bevis finns, men de är dock mycket viktigt för företagets överlevnad poängterar 
Komins och Emmanuel.  Inflytelserika undersökningar har dock gjorts av flera författare som 
visar på ett positivt samband mellan belöning och prestation (Chun-Keung & Ashok, 2004). 
Ju högre värde en belöning har för en chef desto högre blir dennes motivation och prestation. 
Det finns emellertid flera undersökningar som visar på att det varken finns ett positiv eller 
negativ samband mellan chefers önskade belöning och deras prestation. Detta indikerar att 
belöningar har en mycket varierande effekt och att det inte kan garantera en ökad prestation 
(ibid). Studier av Kominis & Emmanuel (2005) visar att det för vissa chefer är det en 
kombination av monetära och ickemonetära belöningar som är positivt relaterade till 
motivation och prestation. 
 
Merchant (1990) har gjort undersökningar som visar på att belöningssystem kan motverka nya 
idéer eftersom chefer känner sig pressade att nå utsatta budgetmål som i sin tur är knuten till 
deras bonus, de vill då inte lägga ner resurser på att utveckla nya produkter. Vidare menar han 
på att många bonussystem är utformade så att de skapar incitament för chefer att inte handla 
för företagets bästa då möjligheter finns att tillgodo se sina egen intressen. Detta kan skada 
företagets långsikta mål menar Merchant. 
 
Som visats i problemdiskussionen så finns det varierande uppfattningar dels om vilka 
belöningssystem som motiverar chefer och dels att det också finns vissa belöningssystem som 
inte gynnar företagen alls. Frågan är då om belöningssystem är rätt metod för att motivera 
chefer och hur ska då detta belöningssystem vara utformat. Vd:n för H&M, Stefan Persson, 
uttryckte följande citat i Dagens industri (Grundlönen borde räcka, 2003): ”En 
företagsledning ska förväntas prestera sitt yttersta utan bonus eller andra incitament. Det 
borde räcka med grundlönen”. Vi anser det vara av intresse att utifrån ovanstående 
problemdiskussion närmare studera hur chefer motiveras samt hur de påverkas av de olika 
belöningssystemen. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad chefer, på olika nivåer i ett tillverkande 
företag, anser vara motivations- och prestationshöjande samt att undersöka hur de olika 
belöningssystemen påverkar cheferna och om systemen eventuellt kan förbättras. 
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2 Metod  
I detta kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt för att uppnå syftet med uppsatsen. Vi 
behandlar forskningsansats, undersökningsansats, urval, datainsamlingsmetod och 
analysmetod. I slutet av kapitlet diskuteras uppsatsens metodproblem  

2.1 Forskningsansats 
Syftet med vår uppsats är att är att undersöka vad chefer anser vara motivations- och 
prestationshöjande samt att undersöka hur belöningssystem påverkar cheferna och om dessa 
system eventuellt kan förbättras. Det centrala i den empiriska delen var således att skapa en 
förståelse för hur de olika cheferna motiveras inom sitt arbete. Vi ville skapa oss en 
helhetsbild utifrån de enskilda individernas uppfattning. Detta innebär, enligt Arbnor och 
Bjerke (1994), att vi använt oss av ett aktörssynsätt. Aktörssynsättet har inget 
förklaringsintresse, utan är istället intresserat av att förstå sociala enheter menar författarna. 
För att förstå organisationer, affärer och företag bör intresset riktas mot betydande aktörers 
handlingar i ett socialt samband (ibid). Detta anser vi stämma in på vår undersökning 
eftersom chefers agerande till väldigt stor del är avgörande för ett företags fortlevnad.   
 
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte krävdes det en närmare undersökning av de olika 
individernas uppfattningar kring ämnet motivation och belöningssystem. Detta 
tillvägagångssätt stämmer överens med en kvalitativ metod enligt Hartman (1998). Med den 
kvalitativa metoden försöker man nå en förståelse för den livsvärld människor har, det sätt de 
ser på sig själva och på sin relation till omgivningen. Alltså en förståelse om hur människan 
uppfattar sin situation menar Hartman. Det situationer som vi undersökte var förhållandevis 
komplexa eftersom när man pratar om motivation kan det skilja mycket i individernas 
uppfattningar om ämnet. Denscombe (2000) klargör att en fördel med kvalitativ forskning är 
att datamaterialet är rikhaltigt och detaljerat vilket underlättar hanteringen komplexa och 
invecklade situationer. 

2.2 Undersökningsansats  
För att kunna skapa oss en förståelse om hur aktörerna motiveras inom sitt arbete samt hur 
belöningssystem påverkar dem och företaget ansåg vi att en fallstudie skulle vara det bästa 
alternativet. Enligt Denscombe (2000) karaktäriseras fallstudier av att man gör studier på 
djupet vilket innebär att man kan studera saker i detalj samt kunna reda ut komplexiteten i en 
given situation. Vidare menar han att fallstudien har fokus på sociala relationer och processer. 
Detta står i enlighet med aktörssysättet och valet att använda sig av en kvalitativ metod. 
Denscombe påpekar att för att kunna förstå en sak är det nödvändigt att förstå många andra, 
och i synnerhet hur de olika sakerna är sammanlänkande. Merriam (1994) menar att 
fallstudien också kan visa hur personliga faktorer påverkar ett visst problem. Vidare anser han 
att fallstudier passar bäst när frågorna handlar om ”På vilket sätt”, ”Varför” och ”Hur”.  Detta 
ansåg vi stämde väl in på vår undersökning eftersom vi ville få en djupare beskrivning av vad 
det är som leder fram till motiverade chefer samt hur de påverkas av belöningssystem.          

2.3 Urval 
Via Kent Nilsson, som är lärare i ekonomistyrning vid Luleå Tekniska Universitet, fick vi ett 
vidarebefordrat e-postmeddelande från Stefan Johansson, ekonomichef på B A Carlsson såg 
och hyvleri AB (BAC). I e-postmeddelandet tog han upp ett antal frågeställningar som han 
hade velat få besvarade. En av frågorna var hur man kan skapa incitament för att motivera 
bolagschefer under koncernledningen?  Vi kontaktade Stefan för att närmare diskutera ämnet 
vilket ledde till vårt framtagna studieområde. Vi valde att studera båda företagen som ingår i 
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koncernen och dessa var BAC och Ångsågen. Detta eftersom det inom båda företagen finns 
chefer som hade uttalade belöningssystem samt att det finns chefer som inte hade något 
belöningssystem. Genom e-post och telefonkontakt bokades intervjuer med de olika cheferna 
på företagen. En mer grundläggande företagspresentation återfinns i empirikapitlet. 

2.4 Datainsamlingsmetod 
För att få en ökad förståelse för det valda ämnet så gjorde vi en litteraturstudie inom området. 
Vi använde oss utav LUCIA, Ebsco, Emerald och Dagens Industri. De sökord vi använde oss 
av, var för sig och i kombinationer, var: belöningar, belöningssystem, bonussystem, 
motivation, chefer, agent, principal, monetära och kompensation och dess motsvarigheter på 
engelska. Våra sökningar gav oss en mängd träffar och vi valde ut litteratur genom vår 
subjektiva bedömning om vad vi ansåg vara relevant för uppsatsen. Vi är medvetna om att 
viss litteratur som vi använt är av äldre årgångar men vi anser dock att den fortfarande är 
aktuell inom ämnet. Vi har även funnit litteratur genom att studera referenslistor i tidigare 
skrivna uppsatser.  
 
Denscombe (2000) menar att intervjuer är det bästa tillvägagångssättet när man vill samla in 
detaljerad information från ett mindre antal människor vilket var det primära med vår 
undersökning. Enligt Merriam (1994) finns det olika strukturer att välja mellan när intervjuer 
skall göras. Intervjuer med en mycket fast struktur hamnar på ena kanten och öppna, 
samtalsliknande på den andra. I strukturerade intervjuer bestämmer man i förväg vilka 
frågorna ska vara och i vilken ordning de ska komma. I vår undersökning valde vi att använda 
semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2000) pekar på att man vid semistrukturerade 
intervjuer använder en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska 
besvaras. Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina 
synpunkter. Denna utformning av intervju skapade även möjligheter för oss att ställa 
följdfrågor samt att utveckla och förklara om det fanns och otydligheter i frågorna.         
 
Med utgångspunkt från vår teori sammanställde vi före intervjutillfällena en intervjuguide 
med frågor som vi ansåg vara relevanta för vår uppsats. För att skapa en så bra intervjuguide 
som möjligt bad vi vår handledare titta igenom frågorna samt komma med synpunkter. Vi 
skickade intervjuguiden via e-post i förväg till de berörda parterna. Detta för att de skulle 
kunna förbereda sig samt bli mer införstådda i vår frågeställning.     
 
Uppsatsens undersökning utfördes ur chefers perspektiv. Vi valde därför att intervjua aktörer 
på olika chefsnivåer i företagen. Intervjuerna genomfördes på plats i företagens lokaler. Vid 
intervjuerna använde vi oss av bandspelare för att undvika felcitat och missuppfattningar.  
Medgivande om att få använda bandspelare gavs av alla medverkande parter. Vi förde även 
anteckningar under intervjuerna för att inte gå miste om viktigt information såsom exempelvis 
kroppsspråk och minspel. Efter varje intervju frågade vi om tillåtelse att få återkomma med 
kompletterande frågor om så behövdes. Medgivande till detta gavs av alla parter. När 
intervjuerna sedan var sammanställde skickade vi via e-post ett exemplar till alla intervjuade. 
Detta för att avstämma intervjusvaren med respondenterna så att vi inte missuppfattat något 
av det som sagts under intervjuerna. Detta ledde till att vi fick göra några få språkliga 
ändringar i sammanställningarna.  

2.5 Metodproblem 
För att studier ska vara tillförlitliga finns det två begrepp enligt Denscombe (2000) att 
väsentligt ta hänsyn till och dessa är validitet och reliabilitet. Med validitet menas enligt 
honom att metoder och data i stora drag är exakta, riktiga och träffsäkra. Data ska reflektera 
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sanningen. Med reliabilitet menas att mätinstrumentet har hög tillförlitlighet alltså att det ger 
samma data gång efter gång (ibid). 

2.5.1 Validitet  
Direktkontakt under intervjun innebär att data kan kontrolleras beträffande riktighet och 
relevans under tiden som den samlas in, och detta stärker validiteten i undersökningen 
(Denscombe, 2000). Detta stämmer väl in på vår undersökning då vi under intervjuerna kunde 
be respondenten utveckla resonemang om vi ansåg dem vara otydliga. 
 
Nackdelar som finns med att använda sig av intervjuer är enligt Denscombe att 
intervjuareffekten kan förekomma samt att den intervjuade hämmas av att bli inspelad på 
band. Med intervjuareffekten menas enligt Denscombe att respondenten kan påverkas av 
intervjuarens identitet. Dock var detta inget som vi anser var något problem under de 
intervjuer som genomfördes. Vi är medvetna om att det fanns frågor som kunde vara känsliga 
för den intervjuade då det kunde tänkas att svaren innehöll kritik mot företaget. Utifrån vår 
personliga återspegling av intervjuerna anser vi dock att det inte fanns situationer då 
respondenten inte svarade sanningsenligt samt att helhetsintryck var att ingen av 
respondenterna kände sig obekväma med situationen.  Bandspelaren såg vi inte heller som ett 
problem då alla gav sitt medgivande till användning av instrumentet. För att sedan ge den 
intervjuade en trygg miljö valde vi att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats. Detta för 
att underlätta att tillförlitliga svar gavs.  
 
En av fallstudiens nackdelar är att resultatet i studien kan vara svår att generalisera eftersom 
man vid fallstudier endast begränsar sig till ett eller ett fåtal fall. Frågan blir då hur 
representativt det enskilda fallet är? (Denscombe, 2000). Vi anser att BAC och Ångsågen är 
två företag som har en normal organisationsuppbyggnad med ägare, VD och mellanchefer. I 
och med detta anser vi att man kan betrakta dessa som två exempel av många liknande 
företag. Motivation är dock som litteraturen pekar på väldigt personligt vilket medför att vissa 
generaliseringsproblem kan uppkomma då vi endast intervjuat sex personer. En annan kritik 
vi har mot vårt arbete är att vi intervjuat fem personer på BAC och endast en person på 
Ångsågen.  Vi är medvetna om att fler intervjuer på Ångsågen hade gett undersökningen ett 
större djup men på grund av tidsbrist samt att en stor omorganisation pågick inom Ångsågen 
så var det väldigt svårt att få kontakt med berörda personer på företaget.  

2.5.2 Reliabilitet 
Den intervjuguide som vi utgått ifrån vid insamling av det empiriska materialet skulle kunna 
användas igen av en annan person med samma syfte i sin studie. Detta är något som vi anser 
stärker reliabiliteten i vår uppsats  
 
En brist som vi dock ser med vår undersökning är att vi endast lyckades intervjua en person 
som hade ett uttalat monetärt belöningssystem utöver sin vanliga lön. Vi hade förhoppningar 
att intervjua en person till som hade ett monetärt belöningssystem men intervjun med denna 
blev inställd på grund av sjukdom hos respondenten.  I och med detta försvårades arbetet med 
att närmare kunna belysa de olika belöningssystemen påverkar motivationen och prestationen 
hos cheferna. Om studien göras av någon annan skulle det vara att föredra att fler personer 
med ett uttalat monetärt belöningssystem intervjuas.    

2.6 Analysmetoden 
Det insamlade empiriska materialet sammanställdes och strukturerades för respektive person 
som blev intervjuad. Analysen grundade vi sedan på att hitta kopplingar och skillnader mellan 
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det empiriska materialet och vår teoretiska referensram. När vi genomförde analysen tänkte vi 
även ett steg längre för att på så sätt se till vad som är orsaken till dessa olikheter och likheter. 
För att strukturera upp analysen delade vi upp den i fyra väsentliga aspekter: 
motivationsfaktorer, målsättning, belöningssystem och sambandet mellan prestation och 
resultat/belöning. Slutligen användes det analyserade materialet, tillsammans med den 
teoretiska referensramen för att dra slutsatser om chefernas motivation samt hur de påverkas 
av de olika belöningssystemen. Detta för att uppfylla syftet med vår uppsats.            
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3 Teori 
I detta kapitel skall vi beskriva och lyfta fram relevanta teorier som går att knyta till hur 
företag kan motivera sina chefer. Kapitlet fortsätter med att vi diskuterar teorier om behov 
och motivation eftersom vi ser det som ett centralt begrepp för belöningars utformning. 
Vidare så ger vi en beskrivning av olika former av belöningar samt att vi avslutar kapitlet 
med en sammanfattning där vi åskådliggör en tabell som visar på sambanden mellan de olika 
motivationsteorierna och belöningarna . 

3.1 Maslows behovsteori 
Det finns många teorier om vad som motiverar en människa, en av de mest kända teorierna är 
Abraham Maslows behovsteori (se fig.1). Han utgår från att inom varje människa existerar det 
fem nivåer av hierarkiska behov (Robbins, 2001):   
 

 
 

Behov av 
självförverkligande

         Uppskattnings 
         och statusbehov 

                  Sociala behov 
                 

                       Säkerhetsbehov 
 

                                   Fysiologiska behov 
 

 
Figur 1 Maslows behovsteori (Robbins, 2001) 
 
Fysiologiska behov: Kan bestå av hunger, törst, sex och logi. 
Säkerhets behov: Kan bestå av trygghet, skydd från fysisk och känslomässig skada. 
Sociala behov: Kan bestå av tillgivenhet, tillhörighet, acceptans och vänskap. 
Uppskattning och status behov: Kan bestå av självrespekt, självstyre, bedrifter (som är internt 
styrda), status, igenkännande och uppmärksamhet (som är externt styrda). 
Självförverkligande: Kan bestå av tillväxt, uppnå egenuppsatta mål och självförverkligande.  
 
Maslow klassificerar de fem behoven i höga och låga behov. De låga behoven är fysiologiska 
behov samt behov av säkerhet och de högre behoven är social behov, behov av uppskattning 
och självförverkligande. Det som skiljer dem åt är att de lägre behoven tillfredsställs externt 
(lön, kontrakt, anställning), medan de högre behoven tillfredsställs internt (inom människan) 
(ibid). 
 
Grundtanken är att alla individer vid varje tidpunkt har ett antal behov inom varje nivå. Ett av 
dessa behov är starkare än de andra och driver individen att handla för att tillgodose behovet 
(Bruzelius & Skärvad, 1989). Med utgångspunkt i motivation säger Maslows teori att ett 
behov aldrig kan bli helt tillfredsställt, men ett behov som till stor del är uppfyllt motiverar 
inte längre. Så om du ska motivera någon enligt Maslow måste du förstå vart på den 
hierarkiska pyramiden den personen befinner sig och därefter fokusera på att tillfredsställa 
dennes behov på eller ett steg över den nivån (Robbins, 2001). Maslow förbinder möjligheten 
att tillfredställa de olika behoven med grundläggande individuell frihet. Han argumenterar 
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starkt för att behovstillfredsställelse förutsätter att individen har frihet att säga eller göra vad 
han vill så länge det inte skadar någon annan. Dessutom måste det sociala och organisatoriska 
sammanhang som individen ingår i vara präglat av ideal som rättvisa, rimlighet och ärlighet. 
Endast då finns förutsättningarna för individen att tillfredsställa behovet av växande, 
utveckling, nyttja sin begåvning och sina färdigheter till fullo (Jacobsen & Thorsvik 1998). 
 
De olika behovstyperna börjar inte göra sig gällande stegvis utan gradvis. Miljöförbättringar 
och ökade sociala förmåner kan därför under ett utvecklingsskede stå i centrum för intresset 
men gradvis avta i jämförelse med de nya marginalbehov som växer fram (Rubenowitz 2004). 
Maslows behovsteori hjälper oss att förstå vilka behov som mera allmänt styr och motiverar 
vårt beteende. Teorin förklarar varför vi upplever olika aspekter av arbetsförhållandena som 
viktiga för vår behovstillfredsställelse. Teorin kan med fördel kombineras med Vrooms 
förväntningsteori, som avser att förklara i vilken grad vi anser det vara meningsfullt att 
anstränga oss till att prestera något som är ägnat att tillgodose väsentliga behov (ibid). 

3.2 Hertzbergs motivation-hygien teori 
Frederick Herzbergs motivationsteori är en annan och med Maslows behovspyramid delvis 
besläktad teoribildning om motivation (Bruzelius & Skärvad, 1989). Vilken relation en 
anställd har till sitt jobb kan mycket väl göra skillnaden mellan framgång och misslyckande. 
Hertzberg undersökte frågan om vad människor egentligen vill ha ut av sitt arbete (Robbins, 
2001). Herzberg sökte kartlägga tvåhundra ingenjörer och tjänstemän vid nio företag i 
Pittsburgh vad de ansåg vara väsentligt och ge trivsel i arbetet (Rubenowitz, 2004). Han bad 
de i detalj beskriva vilka situationer de kände sig exceptionellt bra eller dåliga i med sina 
jobb. De han intervjuade delades in i 2 grupper, de som var nöjda med sitt jobb och de som 
inte var nöjda med sitt jobb, en tabell gjordes sedan upp och svaren blev kategoriserade. 
Herzberg kom fram till att svaren de anställda gav när de kändes sig nöjda med sitt arbete 
skiljde sig väldigt från svaren av dem som var missnöjda. Vissa kännemärken var konsekvent 
relaterade med tillfredställelse i jobbet och andra med missnöje i jobbet (Robbins 2001).  
 
Herzberg gjorde distinktionen mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer (motivatorer) 
(Bruzelius & Skärvad, 1998). Hygienfaktorer är förhållanden och villkor i själva 
arbetsomgivningen som måste vara uppfyllda för att en individ inte skall vantrivas. 
Motivations faktorer är relaterade till själva arbetsuppgiften (ibid).  Faktorerna som skapar 
tillfredsställelse hos de anställda är: Känsla av att man presterat något, erkännande, själva 
arbetet, ansvar, och möjligheter för avancemang, det är dessa faktorer som människor enligt 
Herzberg värdesätter och som skapar motivation, en förutsättning är dock att hygienfaktorerna 
är uppfyllda. Faktorer som skapar missnöje är: Dålig företagspolicy, för hård övervakning, 
monetära belöningar, dåliga arbetsförhållanden dessa kallas för hygienfaktorer (Basset-Jones 
& Geoffrey, 2005). Vidare menar Herzberg att om chefer tar bort de faktorer som skapar 
missnöje så leder det inte till att arbetarna blir nöjda, utan företaget har då arbetare som inte är 
missnöjda men nödvändigtvis inte motiverade (ibid). Enligt Herzberg är faktorerna som leder 
till tillfredsställelse med jobbet separerade och välavgränsade från faktorerna som leder till 
missnöje (Robbins, 2001).  
 
En intressant synpunkt är att Herzberg inte ser en monetär belöning som en 
motivationshöjande faktor utan som en hygienfaktor. Denna faktor visade sig vara helt 
okorrelerad med frågor som berörde trivseln eller den allmänna inställningen till arbetet. 
Även om monetär belöning kan upplevas som ett uttryck för uppskattning, och att monetär 
belöning kan tillfredsställa individen utanför arbetsplatsen, utgör den tydligen för denna 
kategori ingen trivselfaktor i själva arbetet (Rubenowitz 2004). Flera författare har kritiserat 
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Herzberg och de anser att det är väldigt konstigt att inte pengar ska fungera som en 
motivationsfaktor. Vroom menar på att det är svårt för en anställd att veta vad som motiverar 
och vad som sänker motivationen. Även fast kritikerna kunde peka på andra resultat med 
andra tillvägagångssätt så hade de väldigt svårt att förklara varför Herzbergs metod 
producerade resultat med sådan överensstämmelse (Basset-Jones & Geoffrey, 2005). 
 
Enligt Herzberg ställer sig varje medarbetare ständigt två frågor i förhållande till sitt arbete 
och sin arbetsplats. ”Behandlas jag väl” (hygienfaktorer) och ”används jag väl” 
(motivationsfaktorer) (Bruzelius & Skärvad, 1989). Herzberg ger exempel på såväl starka 
motivationsfaktorer som starka hygienfaktorer (se fig 2). De är förhållanden som kan leda till 
extremt hög tillfredsställelse respektive extrem hög otillfredsställelse (ibid). 

 
 

Förhållanden som kan leda till extremt hög 
tillfredsställelse 
 
 

Förhållanden som kan leda till extremt hög 
otillfredsställelse 
 
 

Prestationer 
Erkännande 
Själva arbetsuppgiften 
Ansvar 
Befordran 
Psykologisk tillväxt 

Företagspolitik och administration 
Ledning 
Relationer till överordnanden 
Relationer till underordnanden 
Arbetsvillkor 
Säkerhet 
 

 
Figur 2 Herzbergs motivation-hygien teori (Bruzelius & Skärvad, 1989) 
 
I senare studier har Herzberg funnit att personligt växande, det vill säga att lära sig nya saker, 
fungerar som motivationsfaktor. Dessutom har han hittat tre ”nya” hygienfaktorer: status, 
trygghet i arbetet och förhållanden i arbetet som påverkar privatlivet (Jacobsen & Thorsvik, 
1998).  

3.3 Förväntningsteorin 
Enligt Vroom kommer en individ agera på ett visst sätt om denne tror att prestationen 
kommer att resultera i en belöning som han eller hon värdesätter (Mabey, Salaman & Storey, 
1998). Vrooms förväntningsteori är en kombination av tre faktorer: 
 

 En individs egen bedömning om att en viss prestation kommer att resultera i ett 
mätbart resultat. 

 Hur stor chansen är att ett sådant resultat kommer att leda till en belöning. 
 Individens bedömning om den troliga tillfredsställelsen, eller hur attraktiv 

belöningen kommer att vara (ibid). 
 

Om relationen mellan prestation och belöning är svag eller osäker så är chansen mindre att 
individen kommer att agera på ett sätt som för han/hon närmare den eventuella belöningen. 
(ibid). Jacobsen och Thorsvik (1998) använder termen ”valens” för att beskriva styrkan i en 
persons önskan om eller värdesättning av ett visst mål eller resultat. De menar att ett resultat 
har en positiv valens om en person önskar resultatet och valens omkring noll om personen är 
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likgiltig. Om personen inte önskar resultatet har det en negativ valens. Vidare preciserar 
författarna begreppet valens genom ett exempel gällande bonusregler. De menar på att om en 
bonus fördelas mellan arbetarna helt slumpartat (utan någon koppling mellan prestation och 
tilldelning av bonus) blir arbetarnas uppfattning av sambandet mellan prestation och bonus 
lika med noll. Poängen är att om ledningen vill förbättra de anställdas prestationer genom 
utformning av belöningssystem, måste de koppla resultat med positiv valens till höga 
prestationer och vara säkra på att de anställda förstår sambandet klargör Jacobsen och 
Thorsvik.         
  
En individs motivation är enligt förväntningsteorin en funktion av två faktorer: (1) förväntan 
om relationen mellan prestation och resultat (en viss nivå av betalning mot en viss nivå av 
prestation), (2) och hur attraktivt utfallet är. Motivationen som skapas av dessa två faktorer 
leder folk att välja en nivå av ansträngning som de tror ska leda till önskat resultat (Bonner & 
Sprinkle, 2002). Förväntad tillfredsställelse av målsättningar gör att en individ ändrar sitt 
beteende på ett sätt som gör att chanserna för att uppnå målet ökar (Mabey et al).   
 
Bonner och Spinkle (2002) pekar på att förväntningar borde vara, och har visats vara högre 
med monetära belöningar än utan. Detta på grund av att det råder ett starkt samband mellan 
ansträngning, prestation och betalning menar författarna. Därför borde enligt 
förväntningsteorin en individs motivation och efterföljande prestation troligtvis vara högre när 
kompensationen är baserad på prestation, på grund av en ökad förväntning mellan 
prestationen och hur attraktivt utfallet är (ibid).  

3.4 Målsättningsteori 
Med målsättningsteorin menas att man sätter upp mål som en individ skall sträva efter att 
uppnå. Genom att använda sig av målsättningsteorin så kan man inom en organisation skapa 
en högre motivation hos de anställda. Målen används för att skapa ett önskvärt beteende hos 
de anställda. Om man som anställd till exempel känner att man med nuvarande beteende inte 
kommer att uppnå de uppsatta målen så kommer han/hon antingen att ändra beteendet eller så 
måste nya mer realistiska mål skapas (Mabey, Salaman & Storey, 1998). 
 
Empiriska studier har gjorts för att mer specifikt visa på vad det är som krävs för att 
organisationens uppsatta mål ska vara motiverande för de anställda. Dessa visar att: 
 

 Målen bör vara specifika hellre än vaga och orimligt allmänna. 
 Målen ska vara krävande att uppnå men de får inte vara ouppnåeliga. 
 Feedback bör lämnas över den prestation som genomförs. 
 Målen måste vara åtråvärda samt accepterade av de anställda (ibid). 

 
Till detta lägger Jacobsen och Thorsvik (1998) till ytterligare tre aspekter för organisationen 
att ta hänsyn till. Det första är att målen måste anpassas efter de anställdas självförtroende och 
faktiska färdigheter. Information om individens/gruppens potential för prestation måste 
samlas in så man vet vad som rimligen kan förväntas. Det andra är att organisationen måste 
uppnå uppslutning kring mål och övervinna motstånd. Detta kan göras genom exempelvis 
enkla arbetsinstruktioner, gott förtroende mellan över- och underordnande och en stödjande 
ledar stil. Tidigare framgång i organisationen kan också bidra till att framtida mål accepteras. 
Den tredje och sista aspekten är enligt författarna att skapa stödjande element för de anställda 
att kunna uppnå målen. Författarna menar att de resurser som de anställda har till sitt 
förfogande i arbetet måste vara tillräckliga för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras, och 
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organisationens policy måste skapa förutsättningar för at resurserna ska kunna utnyttjas på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt.    
 
Problem inom organisationen mellan individuella och kollektiva mål kan dock uppkomma 
påpekar Bruzelius och Skärvad (1989). Individuella mål är formulerade av en enskild individ. 
De kollektiva målen är mål, som ger uttryck för samtliga inblandade personers gemensamma 
mål. Sådana mål ger uttryck för gemensamma mål men undertrycker samtidigt ibland de 
individuella målen. De mål som organisationen förelägger individen kan då av individen 
uppfattas som konkurrerande med dennes egna, individuella mål (ibid). 
 
Enligt Jackobsen och Thorsvik (1998) så finns det dock en del kritik mot att organisationer 
använder sig av mål. De menar att målen i sig kan vara för krävande vilket kan leda till en 
negativ effekt på individen, i form av stress och en försvagad prestation. Robbins (2001) 
menar dessutom att målsättningsteorin fungerar olika väl på olika individer. Detta beror enligt 
författaren på individernas variation i tron på att vara kapabel att klara av en uppgift, så kallad 
själveffektivitet. Robbins poängterar att vid svårare situationer så tenderar de som har en låg 
själveffektivitet att sänka sin prestation, eller så ger man helt enkelt upp, till skillnad från de 
med hög själveffektivitet som anstränger sig hårdare för att lösa situationen.  
 
Målsättningsteorin ses som ett användbart komplement till förväntningsteorin enligt Mabey, 
et al (1998). Medan förväntningsteorin tenderar att motivera vid monetära belöningar så 
lägger målsättningsteorin tonvikten på de icke-monetära belöningar som uppkommer inom 
systemet vilket exempelvis kan vara känslan av att ha klarat av en uppgift (ibid).         

3.5 Agentteorin 
Agentteorin uppstod på 1970-talet. Den utgår ifrån de vanliga antagandena i traditionell 
ekonomisk teori, det vill säga att aktörerna är rationella och nyttomaximerande (Artzberg, 
2003). Agentteorin behandlar förhållandet som uppstår mellan individer i ett ekonomiskt 
utbyte skriver Wright, Mujherji och Kroll (2001). Principalen ger agenten tillåtelse att agera 
på dennes vägnar. När principalen ber agenten utföra ett uppdrag decentraliseras 
beslutskompetens till agenten. I och med detta kommer principalens välfärd att påverkas av 
agentens agerande. Wright et al menar att detta kan leda till problem då dessa två aktörer kan 
sträva efter olika mål samt att de kan ha olika uppfattningar angående risktagande. Fokusen 
inom agentteorin ligger på att skapa kontrakt mellan aktörerna vilket minimerar kostnaderna i 
principal-agent förhållandet. Dessa kostnader kan dock aldrig bli helt eliminerade (ibid). Både 
principalen och agenten anses vara nyttomaximerande vilket innebär att båda parter försöker 
åstadkomma största möjliga nytta av sin relation framhåller Nygaard och Bengtsson (2001). 
Bidrag och belöning blir härmed centrala nyckelbegrepp inom teorin menar de. Agenten vill 
ha belöning från principalen för sitt bidrag till principalen, och principalen vill ha ett bidrag 
från agenten för den belöning som agenten erhåller. Detta förhållande antas i teorin vara 
pareto-optimalt genom att det är omöjligt för en av parterna att öka sin nytta utan att reducera 
den andre partens nytta avslutar författarna.    
 
De konflikter som uppstår då ägare och chefer har olika intressen är ett klassiskt exempel på 
ett principal-agent problem poängterar Jensen och Murphy (1990). Författarna menar att om 
till exempel aktieägarna hade komplett information om chefernas handlingar och bolagets 
investeringsmöjligheter så skulle kontrakt kunna utformas specifikt utifrån detta. Jensen och 
Murphy påpekar dock är denna information aldrig perfekt observerade av aktieägarna samt att 
aktieägarna sällan vet vilka handlingar som cheferna skall vidta för att öka ägarnas välstånd. 
Det är i dessa fall som agentteorin betonar att ett belöningssystem för cheferna måste 
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utformas som skapar incitament för dem att utvärdera och välja rätta handlingar som ökar 
ägarnas förmögenhet (ibid).    
 
För att exempelvis öka nytillsatta chefers intresse och motivation för företaget så bör de 
investera en del av sin bonus och även en del av sina egna pengar i företaget. Dessutom ska 
en chef inte få sälja sin andel för tidigt eftersom han då inte bär någon egen risk i företaget. 
Detta ska vara ett mycket mer effektivare system än en ren monetär bonus eftersom chefens 
intresse bättre knyts ihop med ägarnas (Chun-Keung & Ashok, 2004). 
 
Om chefen (agenten) endast har en grundlön så kan de vara mindre motiverade att jobba 
ihärdigt än om kompensation innehållande grundlön plus bonus finns. Det senare motiverar 
chefen att jobba hårdare för att öka den personliga belöningen genom exempelvis ökade 
intäkter vilket i sin tur är till fördel för principalen (Anthony & Govindarjan, 2003). Nygaard 
och Bengtsson (2001) framhäver dock att det kan skapas problem om agenten är riskovillig 
och tvingas ta en risk gällande det egna bidraget. De menar att om agenten påtvingas en ökad 
risk kräver han eller hon enligt agentteorin en större kompensation än om agenten varit 
riskneutral eller risksökande. Ett större bidrag måste ställas i utsikt om en riskovillig agent ska 
åta sig en extra upplevd risk, och därför blir balansen mellan bidrag och belöningsstrukturer 
kritisk när kontrakt ingås (ibid). 
 
Jensen och Murphy (1990) menar dock på att det finns andra incitament för chefer som kan 
stimulera dessa till att vidta lämpliga handlingar även när det inte finns några direkta 
monetära belöningar knutna till detta. Dessa icke-monetära belöningar kan bestå av 
exempelvis status, prestige och ära. Även externa konkurrensförhållanden kan skapa lämpliga 
handlingar hos cheferna då detta är en mycket viktig del i företagens överlevnad på 
marknaden (ibid).  

3.6 Belöningssystem 
Både praktiker och forskare använder motivationsteorier för att förklara individens 
prestationer och för att förutsäga individens respons på förändrade förutsättningar eller 
program ( Katz & Kahn, 1978). . Men de flesta teorierna lämnar inte sådana förklaringar eller 
kan förutsäga individens beteende i en organisation. Teorier om behov säger inget om vilka 
behov olika individen har under olika förutsättningar. Teorierna knyter inte organisationens 
förutsättningar att stimulera motivation till konsekvenserna av den ökade motivationen. 
Maslows och Hertzberge teorier är undantagen då dessa i viss utsträckning relaterar till livet i 
organisationerna (ibid). 
 
Frågan är ju då vilka belöningar som kan motivera de anställda till att prestera enligt 
ledningens önskemål.        
 
Förmåner av olika slag används som strategiska styrmedel för att locka till sig nya 
medarbetare och behålla de gamla, men huvudsyftet är att öka motivationen (Svensson, 
1998). Avsikten är naturligtvis att sporra till extraordinära insatser och belöna uppnåendet av 
överenskomna mål (Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002). Belöningssystemets 
främsta uppgift är att öka de anställdas motivation för att uppfylla ledningens mål skriver 
Svensson (1998). Nedan följer några exempel på önskade resultat som enligt honom ska 
uppnås genom belöningssystem:  
 

 stimulera till ökad effektivitet 
 stimulera till förbättrad kvalitet 
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 ge ökat ansvar och inflytande över den egna arbetssituationen 
 stimulera personalrörlighet internt och externt 
 stimulera kompetensutveckling 
 Ökad samhörighet  
 understödja flexibla lednings- och arbetsformer. 

 
Om vi undantar bestraffning så har vi två typer av belöningssystem nämligen inre och yttre 
eller externa belöningssystem klargör Katz och Kahn (1978). De inre belöningarna bygger på 
värdekonsensus menar författarna. För individer med gemensamma värden är det belönande 
att arbeta för sina värderingar, vilket kan ses i ideella organisationer. Organisationen kan 
använda sig av inre belöningar på flera sätt, till exempel genom att ge stimulerande 
arbetsuppgifter, skapa arbetsgrupper som ger sociala belöningar eller genom att de anställda 
deltar i arbetet med att sätta mål och implementera dem. Vidare skriver Katz och Kahn att 
målet blir här att de anställda skall identifiera sig med företagets mål och värderingar samt att 
skapa överensstämmelse mellan individens mål och företagets värderingar. De anställda ska 
internalisera företagets mål. Detta är det mest effektiva sättet att skapa motivations men också 
det svåraste att tillämpa.  De hädar vidare att hög grad av internalisering av företagets mål 
leder till låg personalomsättning, låg frånvaro samt hög produktivitet och innovation (ibid).    
 
Nedan följer här en genomgång av olika externa och interna belöningssystem. De olika 
systemen används beroende på vilka mål som organisationen i huvudsak vill uppnå med sitt 
belöningssystem (Svensson, 1998) 

3.6.1 Monetära belöningar: 
De finns tre vanligt förekommande monetära belöningar enlig Anthony och Govindarajan 
(2003). Dessa är målrelaterad bonus, optioner och vinstdelning. 
 
Målrelaterad bonus 
Målrelaterad bonus innebär att de anställda utlovas en särskild ersättning efter uppfyllelse av 
ekonomiska, kvalitetsrelaterade och andra fördefinierade mål. Målrelaterad bonus konstrueras 
genom att de resultatfaktorer som är viktigast för företaget identifieras. Därefter fastställs mål 
för dessa, det vill säga vilket resultat som ska uppnås, hur resultatet ska följas upp och hur 
mycket pengar företaget ska betala ut vid olika grader av uppfyllelse (Svensson, 1998). Det 
innebär att en bonus faller ut om vissa resultatbaserade mål har uppfyllts. Överträffas målen 
blir bonusen större, om målen inte uppnås minskar eller uteblir bonusen (Smitt et al, 2002). 
Det generella antagandet är att monetära belöningar som till exempelvis bonus kommer att 
leda till en högre ansträngning än vad fallet hade varit om företaget inte tillämpade ett 
bonussystem (Bonner & Sprinkle, 2002). För att bonussystemet ska fungera, krävs det att 
personen tror att dennes individuella ansträngning kommer att leda till ett bättre utfall. Enligt 
målsättningsteorin kommer utmanande mål att leda till högre ansträngning än vaga, lätta eller 
inga mål alls. Detta helt enkelt därför att personen måste lägga ner mer kraft för att uppnå 
målet (ibid). 
 
Det flesta bonussystem är inriktade på att belöna debiterad tid, uppnådd vinst etc, det är dock 
viktigt att inte driva det så långt att kompetensutvecklingen hos de anställda motverkas (Smitt 
et al, 2002). Det är viktigt att bonussystemet premierar de anställda som arbetar aktivt med att 
höja sin kompetens vilket gynnar företaget på lång sikt (Bonner & Sprinkle,  2002). 
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Optioner 
En option innebär en rättighet att vid en förutbestämd tid köpa en aktie till ett förutbestämt 
pris (Svensson, 1998). Premien, det vill säga ersättningen som den anställde betalar för att 
erhålla optioner är ofta subventionerad av arbetsgivaren. Även optionsvillkoren i sig, till 
exempel lösenpris och löptid, kan variera (Smitt, et al, 2002). Det är viktigt att löptiden inte är 
för kort (alltså den tid när aktien inte får bli såld). Detta gäller särskilt för chefer eftersom när 
denne har sålt aktien så bär de inte längre någon risk i företaget. Detta är väldigt viktigt i 
principal-agent förhållandet eftersom principalen vill med hjälp av optionerna knyta ihop sina 
egna intressen med agentens (Chun-Keung & Ashok, 2004). 
 
Värdet på aktien påverkas av faktorer utanför agentens kontroll, till exempel av konjunkturer 
och statliga ingripanden. Om dessa faktorer gör att priset på aktien stiger så ökar agentens lön 
på bekostnad av ägaren utan någon ökad ansträngning. Detta kan dock ha omvänd effekt då 
aktien kan sjunka även fast agenten jobbar hårt (Anthony & Govindarajan 2003). Detta kan 
enligt Lawler (1990) leda till sänkt motivation bland de anställda då de kan få känslan av att 
deras prestation inte är knuten till aktiens värde och de till en följd av detta inte kan påverka 
sin bonus. 
 
Vinstdelning 
Vinstdelning innebär att ägarna låter de anställda få en del av företagets vinst. Syftet är att 
stärka de anställdas samhörighet med företaget (Svensson 1998). Det är även ett sätt för 
företagen att locka till sig nya duktiga individer då företag med vinstdelning är mer attraktiva 
att jobba på (D´Art & Turner, 2004). Pengar eller aktier delas ut till alla fast anställda. 
Beloppet baseras vanligtvis på individens lön, anställningstid och i vissa fall ges samma 
utbetalning till alla (ibid). Eftersom de tre ovannämnda måttsätten inte är relaterade till 
individens prestation så har vinstdelning liten effekt på personalens motivation och beteende 
menar Lawler (1990). Detta är i synnerhet sant för stora företag där koppling mellan 
individens prestation och företagets vinst är näst intill omöjlig att se. Vinstdelningen har dock 
inverkan på företagskulturen. Det behöver dock inte enbart vara positivt just eftersom 
individen inte känner att sin egen prestation har något att göra med utdelningen. Detta stärker 
chefernas positioner och påminner de anställda om att de är beroende av chefernas 
”generositet” (ibid).  

3.6.2 Icke-monetära belöningar 
Det finns andra viktiga saker i livet än pengar, skriver Svensson (1998). Att bli uppskattad 
och att trivas i en god gemenskap, samt att i någon mening tro på det man gör och kunna se 
att det leder till ett vettigt resultat, är ofta väl så viktigt för den anställdes motivation. 
Arbetsuppgifterna i sig ger för många människor en tillfredsställelse. I en tid där arbete och 
fritid för många flyter samman, vill allt fler att jobbet ska ge tuffa utmaningar och utlopp för 
känslor och kreativitet menar författaren. Problemet med icke-monetära belöningar är dock att 
det är väldigt svårt att veta vad det är som exakt motiverar inom detta område. Detta på grund 
av att de stora skillnader som finns bland individers uppfattningar om vad som verkar vara 
motiverade (Mabey, Salaman & Storey, 1998).  
 
Generellt kan dock sägas att chefer tenderar att se icke-monetära belöningar, så som 
exempelvis personalutveckling, ökat ansvar, erkännande och prestation, som mer viktiga. 
Detta till skillnad från monetära belöningar som är direkt knutna till deras uppnådda 
prestation (Kominis & Emmanuel, 2005).      
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3.7 Sammanfattning 
I tabell 1 har vi sammanfattat och knutit ihop de olika teoridelarna. I tabellen går det att utläsa 
vilka olika belöningar som går att hänföra till respektive teori. Monetära belöningar framställs 
som den mest framgångsrika motivationsfaktorn enligt förväntningsteorin och agentteorin. 
Hertzbergs motivations-hygienteori och målsättningsteorin visar dock, till skillnad från de två 
tidigare nämnda teorierna, att det är de icke-monetära belöningarna som motiverar individer. 
Även Maslows behovsteori framhåller de icke-monetära belöningarna som 
motivationsfaktorer, men dock kan till exempel självförverkligande vara att tjäna mer pengar 
och på så sätt höja sin status. Teorin kan med fördel kombineras med Vrooms 
förväntningsteori, som avser att förklara i vilken grad vi anser det vara meningsfullt att 
anstränga oss till att prestera något som är ägnat att tillgodose väsentliga behov. 
 
Belöningssystem    Teori   
 Vroom 

Förväntnigs- 
teori 
 

Maslow 
Behovs- 
Teori 

Hertzberg 
Motivation-
hygienteori 

Målsättnings-
teori 

Agent- 
teori 

Monetär      
   Målrelaterad bonus Ja Eventuellt   Ja 
   Optioner Ja Eventuellt   Ja 
   Vinstdelning Ja Eventuellt   Ja 
Icke- monetära      
    Gemenskap  Ja  Ja  
    Stimulerande arbetsuppgifter.  Ja Ja Ja  
     Erkännande  Ja Ja Ja  
     Ansvar  Ja  Ja  
     Beröm  Ja  Ja  
     Status  Ja  Ja  
     Ära  Ja   Ja  
     Utbildning  Ja Ja Ja  
     Personlig utveckling   Ja Ja Ja  
     Prestationer   Ja Ja  
     Befordran  Ja Ja Ja  
     Säkerhet  Ja  Ja  
     Extra Semesterdagar      
 
Tabell 1 Sambandet mellan belöningssystem och motivationsteorier 
 
Det finns ett stort antal ickemonetära belöningar att använda i motivationsskapand syfte. De 
kan emellertid vara svåra att tillämpa då man inte alltid vet vad som motiverar en individ. 
Generellt kan dock sägas att chefer tenderar att se ickemonetära belöningar, så som 
exempelvis personalutveckling, ökat ansvar, erkännande och prestation, som mer viktiga.  
 
Olika undersökningar ger emellertid olika resultat vad gäller olika belöningars effekt. 
Belöningar kan också ha oönskade effekter och garanterar inte alltid ökade prestationer. Det 
finns dock undersökningar som visar på positiva samband mellan prestation och belöning.  
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisar vi resultaten från de intervjuer vi genomfört med de olika cheferna 
på BAC och Ångsågen . Vi börjar med kapitlet med en kortare presentation av företagen. 

4.1 Företagspresentation  
B A Carlsson såg och hyvleri AB (BAC) i Örarna grundades 1944 och är ett komplett 
vidareförädlingsverk när det gäller trä. Företagets affärsidé framhäver att man är ett sågverk 
som tillverkar funktionsanpassade produkter för snickeri- och byggnadsindustrin i Europa. De 
tillgodoser sina kunders högt ställda krav på produktkvalitet, tillgänglighet, flexibilitet och 
leveranssäkerhet. Företaget har 52 anställda. Dan Bergam är VD inom BAC, under sig har 
han ett antal mellanchefer som består av ekonomichef, planerings- och distributionsansvarig, 
säljansvarig samt en produktionschef. BAC ingår även i en koncern med Ångsågen.     

4.2 Intervju med Dan Bergman 
Dan är VD: på BAC. Den viktigaste motivationsfaktorn i sitt arbete anser han vara att dels 
lära sig nya saker men även att få en slags bekräftelse på att han duger något till. Han tycker 
att lönen också är en viktig del eftersom om man har bra lön så ger det ett större utrymme i 
privatekonomin. Dock anser han att det dagliga arbetet med att lära sig, få utmaningar samt 
att klara av dessa utmaningar är mest motiverande och att det är det som driver honom i hans 
arbete. 
 
Det mål som respondenten jobbar efter är att få företaget att gå med vinst. Målet kan anses 
vara tydligt men så är inte fallet menar han. Detta eftersom målet måste delas ner i många 
beståndsdelar som han därefter kan jobba mot. Målsättning formuleras i och med detta av 
honom själv. Han tycker att det är en intressant uppgift att ta fram dessa mål i och med att 
dessa visar vilken riktning som företaget skall gå. Han anser dock att det kan vara svårt att få 
de anställda att jobba mot ledningens mål. 
 

”Jag tycker även i andra befattningar jag har haft att det är så att ledningen 
har haft ett mål och ibland tycker jag att de är ute och cyklar. Men man tar då 
ändå fram sina egna mål och säger att just det här är viktigt”   

 
Feedback är viktig för Dan och denna får han från de resultat han uppnår men även från folk 
runt omkring företaget, anställda och ägarna. Feedback får han hela tiden men den sker inte 
alltid systematiskt. Det gäller för honom att plocka upp den själv och ta reda på vad som sägs 
runt omkring. Styrelsemötena ger feedback men där skapar han grunden själv genom att 
presentera ett material och sedan får han tillbaka styrelsens reaktion. 
 
På frågan om företaget skulle kunna göra något för att öka hans motivation svarar 
respondenten att delägarskap skulle vara motiverande då detta skulle medföra att han får ett 
direkt personligt intresse i företaget. Sedan tar Dan avstånd till högre lön då han anser att 
företaget i dagsläget betalar ut så mycket som de har råd med. En högre lön skulle snarare 
sänka motivationen då det skulle kännas orättfärdigt. För att själv öka sin motivation försöker 
han hela tiden öka sina kunskaper och förståelse.  
 

”Det är lättare för mig att möta folk i en argumentation om jag vet och förstår 
hur det fungerar för dem utifrån deras perspektiv” 
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Dan har ett enkelt trappliknande vinstdelningssystem där olika vinstnivåer ger utdelning. 
Hittills har han inte fått någon utdelning på grund av att företaget genomgått en kris och inte 
visat vinst på flera år. Han har i tidigare arbeten haft monetära belöningssystem vilket han 
anser vara motiverande. Inte så mycket i det dagliga arbetet men när pengarna utbetalats har 
han känt en slags tillfredsställelse då han tycker att han faktiskt har förtjänat dessa pengar. 
När utformningen av det nuvarande belöningssystemet gjordes fick respondenten komma med 
förslag på olika modeller. Att utforma bra belöningssystem är svårt tycker han. Det 
belöningssystem han har nu är ju enkelt men han menar att årets vinst inte är det mest 
intressanta utan det gäller att bygga en strategisk plattform eller ett ekonomistyrningssystem 
som ska gynna företagets långsiktiga mål. Risken som finns med att en individ kan handla för 
sitt eget bästa istället för företagets ser han också som ett problem vid utformningen av ett 
belöningssystem. Dan anser att han inte borde ha något att göra med utformningen av sitt 
system utan det är istället ägarna och styrelseordförandena som vill uppnå ett mål som ska 
sköta detta. I huvudsak är dock respondenten positivt inställd till belöningssystem då han har 
goda tidigare erfarenheter av detta.        
 
I det stora hela anser Dan att det befintliga belöningssystemet är bra som det är. Företaget har 
genomgått en stor omstrukturering som har varit väldigt slitsam, och han anser att han arbetat 
hårt med denna omstrukturering. En monetär belöning för en lyckad genomförd 
omstrukturering skulle ha känts bra, istället för bara en klapp på axeln anser han. Vidare säger 
respondenten att eftersom han varit tvungen att göra stora uppoffringar i privatlivet och haft 
lite tid för familjen så han hade en belöning som han hade kunnat kompensera familjen med 
varit värt något extra. På frågan om han hade uppnått samma resultat i sitt arbete om han inte 
hade haft ett belöningssystem svarar respondenten att det är en personlighetsfråga. Vi ställde 
här en följdfråga om han ser några risker i att man undviker att ta investeringar som minskar 
årets vinst men som skulle kunna vara bra för företaget på lång sikt. Detta var något han såg 
som en risk och han sa att det fanns många exempel på detta runt om i företag.  
 

”Det behöver egentligen inte vara ett belöningssystem som får fram detta 
beteende utan det räcker med att någon är nog mycket egotrippad att han/hon 
vill visa upp en stor vinst. Detta för att denna person exempelvis skall byta jobb 
och vill visa upp för högre chefer att han minsann har sparat på kostnader, 
tjänat pengar och tar då hem de kortsiktiga vinsterna” 

 
Så frågan är om det har att göra med ett belöningssystem eller inte, det kan förvärra om du 
redan har den egotrippade läggningen menar han. Det bör komma till andra styrinstrument för 
att få alla att tänka mer långsiktigt. 
 
Avslutningsvis frågade vi om han ser något samband mellan sina prestationer och resultatet 
samt mellan resultatet och belöningen. Resultatet kommer inte på en gång men han kunde 
ändå se resultatet på längre sikt. Han har lärt sig med åren att processer man startar tar lång 
tid.  
 

”Om jag hör en anställd säga att vi måste göra på ett visst sätt som om det vore 
hans egna ord och inte mina så vet jag att jag är rätt ute även om det dröjer ett 
år innan jag får höra det. Det är min belöning”   
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4.3 Intervju med Lars-Erik Pettersson 
Lars-Erik är ansvarig för planering och distribution på BAC. Han har inget monetärt 
belöningssystem utöver sin vanliga lön.    
 
På frågan vad som är den största motivationsfaktorn för honom svarar respondenten: 
 

”Det som ger mig mest är att jag inte vet hur nästa dag kommer att se ut och 
det är väldigt stimulerande. Jag har jobbat här väldigt länge och tycker det 
fortfarande är väldigt roligt att vara på jobbet. Att få igenom det man vill via 
diskussion är också väldigt viktigt. Att få göra saker bättre hela tiden och få 
saker mera effektivt”  

 
Angående målsättningen så har Lars-Erik både mål som han formulerat själv samt mål som 
han blivit tilldelad. Mål är något han tror alltid måste finnas. Han får medverka när målen 
sätts av styrelsen, exempelvis hur mycket som ska produceras.  
 
Feedback får han genom det visade resultatet. Eftersom detta inte är någon stor organisation 
så förs det dagliga dialoger samt att möten genomförs varje vecka. Feedbacken består enligt 
respondenten mer av information än beröm som till exempelvis ”en klapp på axeln”. Han 
anser även att det är väldigt viktigt med feedback åt båda hållen. Med detta menar han att det 
skall ges beröm när man gjort något bra men även att kritik skall ges för dåliga prestationer. 
 
Ett monetärt belöningssystem anser han skulle kunna ge det där lilla extra, men. Däremot 
anser Lars-Erik att det är svårt att utforma ett bra belöningssystem och har därför inga förslag 
på hur man skulle kunna gå till väga.  
 
Respondenten anser att han på ett enkelt sätt kan se sambandet mellan sina prestationer och 
resultatet då han lätt kan följa detta genom datasystem. Han anser sig dock inte vara i behov 
av så mycket belöning/beröm då han varit verksam inom företaget länge och vet vad som 
krävs av honom. Han tillägger dock att beröm nog är viktigare att det ges till en nyanställd.  
 
På frågan vad företaget skulle kunna göra för att öka hans motivation svarar Lars-Erik att 
delägarskap är intressant. Att jobba för sig själv är alltid något extra menar han. Han har svårt 
att se vad han själv skulle kunna göra för att öka sin motivation. Däremot vill han ha mera tid 
för att kunna göra uppföljningar i det dagliga arbetet.  
 

4.4 Intervju med Stefan Johansson 
Stefan är ekonomichef på BAC. Han har inget monetärt belöningssystem utöver sin vanliga 
lön.   
 
Stefan tycker att det som motiverar honom mest på jobbet är att det ska vara kul, att han tillför 
något och intresse. Detta är viktigt menar han för att undvika att det inte bara blir förvaltning 
och statiskt arbete utan att man utvecklas och att det händer något på företaget. 
 
De mål som respondenten har i sitt arbete tycker han inte är helt klara, men när företaget nu 
har gått igenom en rekonstruktion så har nya mål börjas sättas upp. Företaget har klarat fas 1 
och håller nu på att komma på rätt spår igen. De nya målen som nu tas fram handlar om hur 
man överlever nästa lågkonjunktur. En ny affärsplan håller på att arbetas fram vilket är ett 
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ganska klart och tydligt mål enligt honom. På frågan om han tycker det är viktigt med klara 
mål svarar han: 
 

”Jag tycker det är viktigt så att man inte famlar i mörkret, jag är den typen av 
människa som behöver struktur runt omkring mig. Veta vart man ska och att 
saker och ting blir gjorda, så att det inte blir för lojt”  

 
Feedback får respondenten när han sitter och diskuterar med ledningen och från impulser 
utifrån. Han sitter själv i ledningen och menar att feedbacken därför blir mindre på grund av 
detta. Stefan tycker att det är lättare att få feedback om målen från ägarsidan är klara. 
Eftersom de har genomgått en stor omstrukturering så har ägarna har tagit ett steg bakåt och 
låtit ledningen styra företaget. Han anser att det är viktigt nu när omstruktureringen är klar att 
få in ägarna mer i styrningen av företaget då målen ska komma högst uppifrån. Med ägarna 
mer involverad i hur företaget styrs så kommer en naturlig följd bli mer feedback uppifrån. 
 
Det är dumt att säga att man inte skulle bli mer motiverad av ett monetärt belöningssystem 
säger Stefan men att för hans egen del skulle vara ett kortsiktigt tänkande. Han menar att hans 
personlighet kräver att det är kul på jobbet.  
 

”Nog skulle det vara kul att kunna åka Porsche till jobbet, men den sortens 
belöningar skulle också bli tråkigt i längden om inte jobbet var stimulerande”  
 

Att få bra betalt är förstås bra men det är inte det som är den avgörande delen för honom. 
Respondenten tror inte heller att han skulle göra ett avsevärt mycket bättre jobb om han hade 
ett monetärt belöningssystem. Däremot tycker han att någon form av bonus kan vara ett bra 
sätt att visa uppskattning på. En bonus ger också en morot att jobba efter men risken finns om 
moroten är stor så får man dålig balans i livet och ägnar för mycket tid åt sitt arbete menar 
han. Han vill se en balans mellan monetära belöningar och belöningar som utvecklar 
personen. Detta kan till exempel vara utbildningar eller resor med studiesyfte. Dessutom 
menar han att detta skulle vara billigare för företaget då utbildningar är avdragsgiltiga samt att 
företaget slipper betala sociala avgifter.    
 
Som ekonomichef har Stefan lite svårt att se ett samband mellan sina prestationer och 
resultatet. Han fungerar lite mer som ett varningssystem för företaget och har som uppgift att 
se till så att företaget håller sig inom budgeten. Vidare känner han att han bidrar med att 
exempelvis nämna vilka kunder som inte är lönsamma. Det är ju lättare för en 
produktionschef att se sambandet eftersom han faktiskt kan säga hur mycket han producerat. 
Respondenten påpekar att hans mål är mer långsiktiga och resultatet av hans handlingar syns 
inte direkt.  
 
Om företaget kan göra något för att öka hans motivation är inget han har funderat speciellt 
mycket på. Det är en dialog man får ha med resten av styrelsen och VD:n för att på så sätt 
framföra önskemål om så skulle bli aktuellt. För att kunna öka sin motivation menar Stefan att 
det är hårt jobb som gäller då det inte är något som faller ner framför en. Det år som gått har 
varit turbulent men väldigt intressant enligt honom. Respondenten är nöjd med den tid som 
varit eftersom han tycker att han har utvecklats under denna period. Det gäller dock att ha en 
dialog med VD:n om man eventuellt vill ha någon slags personlig utveckling eller 
löneförhandlingar. En bra dialog är något som Stefan anser företaget har vilket löser mycket 
under vägens gång.  
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4.5 Intervju med Mary Lundberg 
Mary är säljaransvarig på BAC. Hon har inget monetärt belöningssystem utöver sin vanliga 
lön. 
 
Att tillföra något i sitt arbete är det som motiverar respondenten mest av allt. Hon tillägger 
också att det alltid är roligt att få uppskattning och beröm. Lönen är ju också självklart viktig 
menar hon.  
 
Den intervjuade anser att hon har klara mål att jobba efter. Målen utgår från 
försäljningsbudgetar som hon har satt i samarbete med produktionen. Eftersom hon är 
säljaransvarig blir försäljningsbudgeten hennes självklara mål. Vidare menar hon att det är 
väldigt viktigt med klara mål. Detta för att veta åt vilken riktning man ska gå och vad som 
förväntas utav en.  
 
På frågan om vilken feedback hon får i arbetet svarar respondenten att hon ser en försäljning 
som en sorts feedback.  
 

”Nu har jag gjort ett avslut och nu har jag fått ett kontrakt eller skrivit ett 
samarbetsavtal med någon. Att lyckas på det viset tycker jag är feedback”  

 
Vidare påpekar hon att uppföljningar görs varje månad där de stämmer av om de ligger före 
eller efter prognosen och analyserar även detta. Ledningsmöten sker även veckovis där de 
snabbt går igenom resultaten. Vid månadens slut har man även längre ledningsmöten där 
djupare analyser genomförs. Mary tycker att det är viktigt med feedback. Dock menar hon att 
man alltid har på känn hur det går men att få det svart på vitt underlättar. Det är lättare 
diskutera och analysera om det finns siffror på det avslutar hon.  
 
Att ha ett monetärt belöningssystem knutet till lönen tror hon kan öka hennes motivation till 
viss del. Men hon ser svårigheter i hur ett sådant system skulle utformas på ett rättvist sätt. 
Eftersom de är flera säljare och att allt som sågas ska säljas, finns risken att det svårsålda 
skulle bli över menar respondenten. Man handlar då för sitt eget bästa och inte för företagets 
bästa genom att ”roffa” åt sig det som är lättsålt och lämnar resten till andra säljare. Det skulle 
vara lättare att utforma ett system om det gällde en enhetlig produkt. Ett tänkbart förslag som 
respondenten tar upp är ett slags poängsystem där det som är svårsålt är mer bonusgrundande 
än det som är lättsålt. Eller egentligen det som är lättsålt ska inte vara bonusgrundande alls. 
Vad som är lättsålt och svårsålt varierar dock över tiden, detta beroende på konjunkturen. 
Detta skulle man vara tvungen att stämma av löpande förklarar respondenten. Ett 
belöningssystem skulle kunna fungera för den intervjuade, en slags bonus är ju alltid en morot 
anser hon.  
 
Att se ett samband mellan hennes prestationer och resultat är relativt enkelt för respondenten 
då hon varje minut kan gå in i datasystem och avstämma hur hon ligger till rent 
volymmässigt. På frågan om hon ser ett samband mellan hennes resultat och belöning svara 
hon att extra ordinära prestationer uppmärksammas men även mindre bra prestationer 
uppmärksammas.  
 
Vad företaget kan göra för att öka hennes motivation är främst att uppmärksamma och 
uppskatta hennes prestationer. Även någon slags bonus går inte att komma ifrån då detta 
skulle fungera som en morot. Respondenten har dock svårt att säga vilka av dessa faktorer 
som väger tyngst in på hennes motivation.  
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Det Mary själv gör för att öka sin motivation är främst att försöka komma ut och träffa sina 
kunder personligen. Detta ger henne ökad motivation och hon känner även att hon presterar 
bättre när hon väl är tillbaka på kontoret. 
 

4.6 Intervju med Rikard Carlsson   
Rikard är produktionschef på BAC. Han har inget monetärt belöningssystem utöver sin 
vanliga lön.   
 
Att lyckas i jobbet och att prestera bra mätbara resultat är det som motiverar respondenten 
mest på sitt arbete.  
 
Han anser sig ha klara mål som han varit med och utformat själv eftersom det är han som 
utformar sågbudgetar och investeringsplaner. Om målen är uppnåeliga är lite oklart enligt 
honom. Det är mycket viktigt med klara mål enligt respondenten. Annars skulle man ”famla” 
lite grann inom jobbet i och med att hon anser sig ha ett relativt fritt arbete. 
 

”Man behöver få någon slags prioritetsordning i arbetet samt ett mål att jobba 
mot. Detta behöver alla”  

 
Feedback får han dagligen i form av hur produktionen har gått, och produktionsrapporter 
anslås på anslagstavlorna och han följer upp utfallet av dessa. Sedan träffar Rikard även sina 
underställda varje dag och cheferna har veckomöten om försäljningen och vad som är på gång 
inom företaget. Feedbacken är viktig i längden menar Rikard. För att kunna behålla fokus och 
vara på tå hela tiden så är det viktigt att man får något slags kvitto på att ens arbete är 
uppskattat.  
 
Han ser fördelar med monetära belöningssystem då han själv varit med och förankrat två olika 
system bland de underanställda.  
 

”Jag har sett att om man lyckas presentera och förankra belöningssystem på 
rätt sätt så får man också resultat. Sen måste man jobba med systemen, 
förbättra och förändra de hela tiden annars finns risken att de stagnerar. Men 
det är ett effektivt sätt att få måluppfyllelse” 

 
Som förslag på hur ett monetärt belöningssystem bäst skulle kunna vara utformat för honom 
anser han att vinstdelning skulle vara det mest rättvisa eftersom han kan påverka företagets 
resultat väldigt mycket.  
 
Rikard menar att det inte finns något klart samband mellan hans prestationer och resultatet. 
Som exempel tar han upp år 2005 då han jobbade hårdare än han någonsin gjort men olika 
faktorer gjorde att resultaten ändå uteblev. Därför kan det vara svårt att se kopplingen mellan 
arbetsinsats och resultat i det stora hela. Vidare klargör han att även externa faktorer spelar in 
så som hur marknaden ser ut och råvarupris. Att hamna i sådana situationer, där man jobbar 
hårdare och hårdare och resultaten inte visar sig, är väldigt nedbrytande i längden anser han.  
 
Det viktigaste som företaget kan göra för att öka motivationen hos Rikard är att vara lyhörda 
för hans önskemål. Vidare menar han att lönen är en liten del i processen. Får man mycket 
pengar så kan man uthärda ett jobb som inte är stimulerande, men bara under en kortare tid. 
För att själv öka sin motivation har Rikard inga konkreta förslag utan menar på att motivation 
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kommer av hårt jobb, det är inget som faller ner från himlen. Motivation är inte gratis utan det 
kostar och då måste man se till vad man själv vill avslutar han.  

4.7 Intervju med Stefan Nurminen 
Stefan är säljaransvarig på Ångsågen. Han har inget monetärt belöningssystem utöver sin 
vanliga lön. Däremot finns det ett vinstdelningssystem som tillfaller alla i företaget om vissa 
mål är uppfyllda. Detta system är alltså inget som är knutet till Stefans personliga 
prestationer.    
 
Det som motiverar Stefan i hans arbete är att få saker och ting att fungera. Han anser att han 
har klara och uppnåeliga mål. Dessa mål sätter han till stor del själv. Han berättar att tidigare 
när han jobbade som lagerförman så satte han upp för höga mål vilket gjorde att han gick in i 
väggen. Under årens lopp har han dock lärt sig att det är kvalitén som är viktigast och att han 
numera sätter upp mer rimliga mål.  
 
Respondenten tycker att han får väldigt bra feedback från ledningen. Ledningen trycker 
mycket på att han ska ut och träffa kunderna och försöka göra roliga saker med dem. Detta ser 
Stefan som feedback då ledningen visar att de bryr sig. Feedbacken är väldigt viktig då det 
annars endast skulle bli en grå vardag och då gör man heller inte sitt yttersta på jobbet 
fortsätter respondenten.  
 
Stefan känner inget behov av ett monetärt belöningssystem som är knutet till hans egna 
prestationer. Detta eftersom han inte ser sig själv som en tävlingsmänniska samt att han tycker 
att han har det väldigt bra som det är. Vidare påpekar Stefan att han inte har behov av de extra 
pengarna eftersom han inte har något mål att bli rik.  
 
Respondenten har tillgång till datasystem där han hela tiden kan hålla sig uppdaterad på hur 
han ligger till resultatmässigt. I och med detta ser han på ett enkelt sätt sambandet mellan 
hans prestationer och resultatet. Beröm får han också direkt när statistiken visar att det går 
bra. Vidare menar Stefan att det är viktigt att det hela tiden görs uppföljningar så att man inte 
låter det dra iväg.  
 
Respondenten ser inget som företaget kan göra för att höja hans motivation. Han tycker att det 
är bra som det är. Det han själv gör för att öka motivationen är att besöka kunder personligen 
runt om i Norrbotten. Genom att skapa en personlig kontakt med kunderna så ökar 
engagemanget att hjälpa dem och man blir mer kompis med dem avslutar Stefan.  
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5 Analys 
I detta kapitel ska försöka kartlägga vad cheferna motiveras av samt hur de påverkas av de 
olika belöningssystemen. För att skapa förståelse för analysresultatet så kommer vi att sätta 
in våra empiriska observationer i ett teoretiskt sammanhang och därigenom belysa skillnader 
och likheter mellan teori och empiri. Vi försöker även se orsaken till dessa skillnader och 
likheter. Analysen är uppdelad i fyra väsentliga aspekter: motivationsfaktorer, målsättningar, 
sambandet mellan prestation - resultat och resultat - belöning samt belöningssystem. 

5.1 Motivationsfaktorer 
Grundtanken i Maslows behovspyramid är att alla individer vid varje tidpunkt har ett antal 
behov inom varje nivå. Ett av dessa behov är starkare än de andra och driver individen att 
handla för att tillgodose behovet (Bruzelius & Skärvad, 1989). Med utgångspunkt i 
motivation säger Maslows teori att ett behov aldrig kan bli helt tillfredsställt, men ett behov 
som till stor del är uppfyllt motiverar inte längre. Så om du ska motivera någon enligt Maslow 
måste du förstå vart på den hierarkiska pyramiden den personen befinner sig och därefter 
fokusera på att tillfredsställa dennes behov på eller ett steg över den nivån (Robbins, 2001). 
 
Fredrik Herzbergs motivationsteori som är besläktad med Maslows behovspyramid gör 
distinkta skillnader mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Bruzelius & Skärvad, 
1989). Hygienfaktorer är förhållanden och villkor i själva arbetsomgivningen som måste vara 
uppfyllda för att en individ inte skall vantrivas. Motivations faktorer är relaterade till själva 
arbetsuppgiften (ibid).  Faktorerna som skapar tillfredsställelse hos de anställda är: Känsla av 
att man presterat något, erkännande, själva arbetet, ansvar, och möjligheter för avancemang, 
det är dessa faktorer som människor enligt Herzberg värdesätter och som skapar motivation, 
en förutsättning är dock att hygienfaktorerna är uppfyllda. Faktorer som skapar missnöje är: 
Dålig företagspolicy, för hård övervakning, monetära belöningar, dåliga arbetsförhållanden 
dessa kallas för hygienfaktorer (Basset-Jones & Geoffrey, 2004). Av de chefer som vi 
intervjuade fick vi blandade svar gällande vad det är som motiverar dem på arbetet. Det man 
dock kan utläsa är att klara av själva arbetsuppgiften samt att tillföra något i sitt arbete är en 
stor motivationsfaktor för de flesta. Katz & Kahn (1978) betonar vikten av inre belöningar i 
jobbet och alla de intervjuade angav motivationsfaktorer som ”att få ens slags bekräftelse på 
att man duger till något”, ”att jobbet är stimulerande”, ” att tillföra något och intresse”, ”att 
lyckas i jobbet och att prestera” och ” att få saker och ting att fungera”. Genomgående ansåg 
respondenterna att beröm var en viktig motivationsfaktor. Dock tyckte en av cheferna att även 
lönen var en viktig motivationsfaktor, vilket strider lite mot Hersbergs motivations-
hygienteori. Herzberg ser inte en monetär belöning som en motivationshöjande faktor utan 
som en hygienfaktor. Hans undersökningar har visat att denna är helt okorrelerad med frågor 
som berörde trivseln eller den allmänna inställningen till arbetet.  Även om monetär belöning 
kan upplevas som ett uttryck för uppskattning, och att monetär belöning kan tillfredsställa 
individen utanför arbetsplatsen, utgör den tydligen för denna kategori ingen trivselfaktor i 
själva arbetet (Rubenowitz 2004). Förklaringen till att en chef ser en hög lön som 
motivationshöjande kan möjligen vara att lönen kan ses som en slags feedback i jobbet, att 
man är uppskattad av ledningen och att hög lön ger hög status. Lönen kan dessutom vara ett 
medel att är få en rikare fritid anser vi. 
 
Flera av de chefer som vi intervjuade hade synpunkter på vad företaget kunde göra för att öka 
deras motivation. Två av cheferna såg delägarskap som en motivations höjande faktor då de 
menade på att det alltid är något speciellt att jobba åt sig själv och att man då får ett direkt 
personligt intresse i företaget. Detta är något som agentteorin trycker på, vi tror att om chefer 
får ta del av ägarskapet så kommer samarbetet mellan agenten och principalen bli bättre då 
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deras intresse knyts samman. Chun-Keung och Ashok, (2004) menar att för öka chefers 
intresse och motivation för företaget så bör de investera en del av sin bonus och även en del 
av sina egna pengar i företaget. Dessutom ska en chef inte få sälja sin andel för tidigt eftersom 
han då inte bär någon egen risk i företaget. Detta ska vara ett mycket mer effektivare system 
än en ren monetär bonus eftersom chefens intresse bättre knyts ihop med ägarnas (ibid). 
Vidare säger respondenterna att lyhördhet och uppskattning är viktigt för deras motivation. 
Man kan då tänka sig att cheferna som vi intervjuat befinner sig högt upp på Maslows 
behovspyramid (se fig. 1) och att de därför värdesätter uppskattning och igenkännande i större 
grad än till exempel trygghet. Dan tar direkt avstånd från en löneökning då han anser att det 
skulle kännas orättfärdigt och vara motivationssänkande eftersom han vet att företaget inte har 
råd att betala en högre lön. Man kan tolka detta på flera sätt, antingen att han ser till företagets 
bästa vilket skulle strida mot agentteorin som säger att agenten alltid är nyttomaximerande. 
Eller att han även värdesätter ickemonetära belöningar, som tillexempel framgång, prestige 
och status som ligger bättre i linje med vad Jensen och Murphy (1990) anser. De menar på att 
det finns andra incitament för chefer som kan stimulera dessa till att vidta lämpliga handlingar 
även när det inte finns några direkta monetära belöningar knutna till detta. Dessa icke-
monetära belöningar kan bestå av exempelvis status, prestige och ära. Detta får även stöd av 
Herzbergs motivation-hygien teori (se fig.2). 
 
Eftersom motivation är ett väldigt omfattande begrepp som kan variera mycket från olika 
individer så ville vi utreda vad cheferna själv gjorde för att öka sin motivation. Vi tror att det 
är väldigt viktigt för ett företag att ha chefer som hela tiden själv försöker att stimulera sin 
tillvaro och på så sett öka sin motivation. Enligt Maslow (se fig.1) är självförverkligande och 
att nå egenuppsatta mål en vikig motivationsfaktor. Respondenterna hade väldigt blandade 
svar men en gemensam nämnare var att många av dem ville förbättra sig i sitt arbete, exempel 
på detta var att öka sina kunskaper, mer tid för uppföljningar, samt bättre kundkontakter.  

5.2 Målsättning 
Med målsättningsteorin menas att man sätter upp mål som en individ skall sträva efter att 
uppnå (Mabey, Salaman & Storey, 1998). Genom att använda sig av målsättningsteorin så kan 
man inom en organisation skapa en högre motivation hos de anställda. Målen används för att 
skapa ett önskvärt beteende hos de anställda. Om man som anställd till exempel känner att 
man med nuvarande beteende inte kommer att uppnå de uppsatta målen så kommer han/hon 
antingen att ändra beteendet eller så måste nya mer realistiska mål skapas (ibid). Vi tror att det 
väldigt viktigt för motivationen med egna mål som man hela tiden strävar efter. 
Målsättningsteorin diskuterar mycket kring hur organisationens mål ska motivera de anställda 
men vi tror att det kan vara av tyngre vikt att ha egna mål att sträva efter.  
 
Enligt Jackobsen och Thorsvik (1998) så finns det dock en del kritik mot att organisationer 
använder sig av mål. De menar att målen i sig kan vara för krävande vilket kan leda till en 
negativ effekt på individen, i form av stress och en försvagad prestation. Robbins (2001) 
menar dessutom att målsättningsteorin fungerar olika väl på olika individer. Detta beror på 
individernas variation i tron på att vara kapabel att klara av en uppgift, så kallad 
själveffektivitet. Vid svårare situationer så tenderar de som har en låg själveffektivitet att 
sänka sin prestation eller så ger man helt enkelt upp till skillnad från de med hög 
själveffektivitet som anstränger sig hårdare för att lösa situationen (ibid). Alla chefer som vi 
intervjuade tyckte att det är viktigt med klara mål, de flesta har varit med och satt sina mål 
själva. Dan har dock inte så tydliga mål, då han anser att få företaget att gå med vinst är ett 
ganska luddigt mål. Han menar dock på att som VD får ta fram målen själv eftersom det är 
han som ska styra organisationen åt rätt håll. Detta tycker han är en väldigt intressant uppgift.  
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Eftersom de chefer som vi intervjuat har varit med och satt målen själva så tror vi att risken 
minskar att de ska sänka sin prestation för att de känner att målen är för svåra. 
 
Empiriska studier har gjorts för att mer specifikt visa på vad det är som krävs för att 
organisationens uppsatta mål ska vara motiverande för de anställda. Dessa visar att målen bör 
vara specifika samt att de ska vara krävande att uppnå, dock ska de inte vara ouppnåeliga. 
Målen ska vara åtråvärda samt accepterade av de anställda. Feedback bör även lämnas över 
den prestation som genomförts (Mabey, Salaman & Storey, 1998).      
 
Målsättningsteorin ses som ett användbart komplement till förväntningsteorin enligt Mabey, 
et al. Medan förväntningsteorin tenderar att motivera vid monetära belöningar så lägger 
målsättningsteorin tonvikten på de icke-monetära belöningar som uppkommer inom systemet 
vilket exempelvis kan vara känslan av att ha klarat av en uppgift och feedback på den 
prestation som genomförts menar författarna. Alla respondenter tyckte att det är väldigt 
viktigt med feedback och får det ofta i olika former, som till exempel från ledningen, andra 
anställda eller uppnådda resultat. De menar på att det är svårt att kunna hålla fokus och känna 
sig motiverad om man inte får vet att ens arbete är uppskattat. En av cheferna säger att utan 
feedback blir det väldigt svårt att kunna diskutera och analysera hur man har presterat.       
Enligt Herzberg ställer sig varje medarbetare ständigt två frågor i förhållande till sitt arbete 
och sin arbetsplats. ”Behandlas jag väl” (hygienfaktorer) och ”används jag väl” 
(motivationsfaktorer) (Bruzelius, 1989). Detta är två frågor som vi anser besvaras bäst genom 
att erhålla feedback. 

5.3 Sambandet mellan prestation - resultat och resultat - belöning 
Att kunna se sambandet mellan prestation och resultat kan vara väldigt beroende på vilken 
position man har i företaget anser vi efter vår undersökning. Som säljaransvarig har man 
mycket lättare att se den kopplingen då det hela tiden för statistik på hur mycket man säljer 
för företagets vägnar. Säljer man bra så visas det i resultaten vilket i sin tur leder till belöning, 
som till exempel beröm. Även Vd:n Dan Bergman kunde se detta samband men dock på en 
längre tidsperiod. I andra fall som för produktionsansvarige Rikard Carlsson, så hade han 
mycket svårare att se sambandet. Han menar på att för hans del är det mycket annat som 
spelare in, till exempel externa faktorer. Vidare säger han att det kan vara väldigt nedbrytande 
i längden att jobba hårdare och hårdare utan att bra resultat uppnås. Vi anser att om resultaten 
inte är synliga så är chansen väldigt liten att belöningar utfaller. Författarna Mabey, Salaman 
och Storey (1998) anser att om relationen mellan prestation och belöning är svag eller osäker 
så är chansen mindre att individen kommer att agera på ett sätt som för han/hon närmare den 
eventuella belöningen. En individs motivation är enligt förväntningsteorin en funktion av två 
faktorer: (1) förväntan om relationen mellan prestation och resultat (en viss nivå av betalning 
mot en viss nivå av prestation), (2) och hur attraktivt utfallet är. Motivationen som skapas av 
dessa två faktorer leder folk att välja en nivå av ansträngning som de tror ska leda till önskat 
resultat (Bonner & Sprinkle, 2002). Förväntad tillfredsställelse av målsättningar gör att en 
individ ändrar sitt beteende på ett sätt som gör att chanserna för att uppnå målet ökar  menar 
Mabey et al. 

5.4 Belöningssystem 
Av samtliga chefer i vår undersökning var det bara Dan Bergman som hade ett monetärt 
belöningssystem. Han har ett enkelt vinstdelningssystem där olika vinstnivåer ger utdelning. 
Uppnår han inte någon vinst så erhåller han inte heller någon utdelning. Detta kommer enligt 
både förväntningsteorin och målsättningsteorin leda till att han hela tiden kommer att sträva 
efter att uppnå de uppsatta målen som företaget har under förutsättning att individen tror att 
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denna kommer att nå dessa uppsatta mål. Detta styrks även av (Artzberg, 2003) som säger att 
aktörerna är rationella och nyttomaximerande. Agenten vill ha belöning från principalen för 
sitt bidrag till principalen och principalen vill ha ett bidrag från agenten för den belöning som 
agenten erhåller (Nygaard & Bengtsson, 2001).  
 
Dan anser att han blir mer motiverad av ett monetärt belöningssystem men dock inte så 
mycket i det dagliga arbetet utan att tillfredsställelsen kommer när själva utbetalningen sker, 
då han anser att han gjort sig förtjänt av dessa pengar. Man kan då ställa sig frågan om ett 
monetärt belöningssystem har någon påverkan på Dans prestationer då han inte blir mer 
motiverad i det dagliga arbetet. Respondenten anser att det är svårt att säga om han hade 
uppnått samma resultat utan ett monetärt belöningssystem, han menar på att det har mycket 
att göra med vilken personlighet man har. Med utgångspunkt från det som sagts tidigare i 
intervjun med honom anser vi att Dans prestationer håller hög kvalité trots att ingen 
utbetalning av bonus har skett ännu. Som vi tidigare nämnt så anser inte Herzberg att 
monetära belöningar är motivationshöjande utan han ser den som en hygienfaktor 
(Rubenowitz, 2004). Agentteorin trycker däremot mycket hårdare på att monetära belöningar 
kommer att öka agentens arbetsvilja och motivation. Enligt Anthony & Govindarjan, (2003) 
kommer chefen (agenten) om han endast har en grundlön vara mindre motiverade att jobba 
ihärdigt än om kompensation innehåller grundlön plus bonus. Det senare menar författarna 
motiverar chefen att jobba hårdare för att öka den personliga belöningen genom exempelvis 
ökade intäkter. Av de andra cheferna som vi intervjuade var det tre stycken som trodde att de 
skulle bli mer motiverade med ett monetärt belöningssystem. Vi fick dock uppfattningen om 
att de hade lite svårt att sätta sig i den frågan just eftersom de saknade ett monetärt 
belöningssystem och hade svårt att säga hur mycket det skulle påverka deras motivation. 
Dock fick vi indikationer på att ett monetärt belöningssystem kan ge en morot att jobba efter 
samt det även kan fungera som visad uppskattning. Med detta menas att det inte är själva 
storleken på belöningen som är väsentligt utan att man får känslan av att ens arbete är 
uppskattat. 
 
Dan var väl medveten om att belöningssystem kan skapa incitament att handla för sitt eget 
bästa och inte för företagets. Vi fick dock väldigt generella svar och fick uppfattningen om att 
han inte ville gå in på hur det påverkade honom. Han sa dock att han hade sett flera exempel 
på detta runt om i företag men menade på att det inte bara är belöningssystemet i sig som får 
fram detta beteende. Enligt honom kan det även bero på andra faktorer som till exempel att 
chefer vill byta jobb och tar därför hem kortsiktiga vinster för att på så sätt stärka sin egen 
position. Ägarna måste därför enligt Dan ha tydliga mål och utifrån det utforma ett 
belöningssystem som minskar risken att agenten handlar för sitt eget bästa. Detta styrks även 
av Jensen och Murphy (1990) som menar på att det är ett klassiskt problem att principalen och 
agenten har olika intressen i företaget. Om tillexempel aktieägarna hade komplett information 
om chefernas handlingar och bolagets investeringsmöjligheter så skulle kontrakt kunna 
utformas specifikt utifrån detta. Dock är denna information aldrig perfekt observerade av 
aktieägarna samt att aktieägarna sällan vet vilka handlingar som cheferna skall vidta för att 
öka ägarnas välstånd. Det är i dessa fall som agentteorin betonar att ett belöningssystem för 
cheferna måste utformas som skapar incitament för dem att utvärdera och välja rätta 
handlingar som ökar ägarnas förmögenhet (ibid).    
 
Vi frågade Dan om han ansåg att belöningssystem kan påverka riskbenägenheten hos chefer. 
Vi fick även här ett generellt svar men han ansåg att vissa chefer undviker att ta investeringar 
på grund av att det kan påverkar årets vinst negativt vilket i sin tur påverkar deras bonus. 
Nygaard och Bengtsson (2001) ser också ett problem med om agenten är riskovillig och 
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tvingas ta en risk gällande det egna bidraget. Om agenten påtvingas en ökad risk kräver han 
eller hon enligt agentteorin en större kompensation än om agenten varit riskneutral eller 
risksökande. Ett större bidrag måste ställas i utsikt om en riskovillig agent ska åta sig en extra 
upplevd risk, och därför blir balansen mellan bidrag och belöningsstrukturer kritisk när 
kontrakt ingås (ibid). 
 
I det stora hela anser Dan att det befintliga belöningssystemet är bra som det är. Företaget har 
genomgått en stor omstrukturering som har varit väldigt slitsam, och han anser att han arbetat 
hårt med denna omstrukturering. En monetär belöning för en lyckad genomförd 
omstrukturering skulle ha känts bra, istället för bara en klapp på axeln anser han. Detta anser 
vi är i enlighet med agentteorin som förespråkar att principalen utformar ett belöningssystem 
där principalens och agentens intressen knyts samman (Jensen & Murphy, 1990).   I detta fall 
gäller det en bra genomförd omstrukturering. Dock har Dan lyckats genomföra denna 
omstrukturering utan vetskapen att få en monetär belöning för denna prestation.  
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6 Slutsatser  
I detta kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser som vi kommit fram till utifrån vår analys.  
Syftet som vi utgått ifrån när vi gjorde undersökningen kommer att ligga till grund för våra 
slutsatser. Vi avslutar kapitlet med att diskutera våra egna tankar och slutsatser kring vår 
undersökning.    
 
Vi har i vårt arbete genomfört en undersökning på sex chefer med avsikten att få en djupare 
förståelse om vad som motiverar dem. Det vi framförallt kunde utläsa när vi gjorde vår 
undersökning var att det inte var pengarna som motiverade cheferna mest, utan det är snarare 
de inre belöningarna som tillfredsställer dem. Det som nämndes var främst 
utvecklingsfaktorer samt även att man duger något till och känslan av lyckas inom sitt arbete. 
I och med detta är det viktigt att individens prestationer och resultat är synliga eftersom det är 
svårt att känna att man lyckas i sitt arbete om man inte ser de resultat som man åstadkommit. 
Att målsättning med tillhörande feedback är viktigt för att höja prestationen och motivation 
var också något som framgick tydligt hos de flesta respondenter. Feedback skall ges likväl vid 
positiva som negativa prestationer detta eftersom det visar att ens arbete är uppmärksammat.   
Eftersom som vi endast lyckades intervjua en chef som hade ett uttalat monetärt 
belöningssystem så försvårades vårt arbete med att kunna komma med slutsatser kring  hur de 
olika belöningssystemen påverkar cheferna. Det vi dock kan säga är att bland respondenterna 
i undersökningen framkom att de icke-monetära belöningarna rankas högre. Dock skulle ett 
monetärt belöningssystem kunna fungera som en extra morot samt att de kan ses som ett 
kvitto på att man gjort ett bra jobb och att ledningen uppskattar ens prestationer.  
 
När det gäller att utforma ett bra belöningssystem så instämmer vi i slutsatserna från tidigare 
studier att detta är svårt. Individens personliga uppfattningar samt vad som är ens 
arbetsuppgifter är enligt vår undersökning två viktiga faktorer att ta i hänseende vid eventuell 
utformning av ett belöningssystem. Eftersom det enligt vissa teorier sägs att människan ofta 
försöker tillgodose sina egna intressen först så bör de som utformar belöningssystemen ha 
klara mål för vad de vill uppnå. Detta för att minska risken att chefernas och ägarnas intressen 
inte överensstämmer. Flera av cheferna som vi intervjuade ansåg att delägarskap hade varit 
motiverande. Ett belöningssystem där cheferna måste köpa andelar i företaget kan vara att 
föredra eftersom de då får ett personligt intresse i företaget.      

6.1 Avslutande diskussion 
Av det som framkommit i detta kapitel framgår det att det är mycket svårt att utforma ett väl 
fungerande belöningssystem. Vi har emellertid kommit fram till några saker företag bör tänka 
på när de utforma ett belöningssystem för att minimera negativa effekter. 
 
Vi tror att det är av stor vikt att cheferna får vara med och skapa sina egna mål då risken finns 
att företaget sätter upp ouppnåeliga mål, vilket kan leda till att motivationen sänks eftersom 
man vet att man inte har någon möjlighet att uppnå dessa mål.  
 
De flesta av respondenterna ansåg att det är viktigare med icke-monetära belöningar än med 
monetära belöningar. Vi tror dock att även om de icke-monetära belöningarna är av större vikt 
så har de monetära belöningarna ändå en stor betydelse. Detta eftersom många ser det som en 
form av uppskattning men även att det höjer standarden i det privata livet. Dessutom lägger en 
chef oftast ner väldigt mycket tid på sitt jobb, därför tror vi att cheferna känner att tiden som 
de lagt ner känns mer värd om det får en ekonomisk ersättning som de kan utnyttja i det 
privata livet. Även om de inte ökar deras motivation i det dagliga arbetet så tror vi att det är 
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av stor betydelse. Vi tror därför att en kombination av dessa två faktorer kan vara väldigt 
gynnsamt, sen hur själva utformningen ska vara är svårare att säga något bestämt om . 
 
En intressant synpunkt som en av respondenterna tog upp angående belöningssystem var 
svårigheten att utforma det på ett rättvist sätt. Detta är en faktor som det inte nämns så mycket 
om i teorierna men som är väldigt viktig del i utformningen anser vi. Om belöningssystemet 
är utformat på ett orättvist sätt finns risken att man inte handlar för företagets bästa. Att en 
säljare tillexempel plockar ut stora bonusbelopp genom att endast sälja det som är lättsålt kan 
skapa stort missnöje bland andra säljare men även mellan andra avdelningar på ett företag 
anser vi.          
 
Vidare anser vi att högre monetära ersättningar ger hög status vilket många chefer 
eftersträvar. Eftersom monetära belöningar förekommer i de flesta företagen så kommer 
chefer att jämföra hur de ligger till med andra chefer på liknande poster. Det kan då vara 
väldigt svårt för ett företag att inte tillämpa ett monetärt belöningssystem om man vill behålla 
duktiga chefer.  
 
Den studie som vi har genomfört tar upp i stora drag vad som motiverar chefer samt hur de 
påverkas av olika belöningssystem. Som förslag till fortsatta studier kan tänkas att man på ett 
grundligare sätt undersöker hur belöningssystem skall se ut på ett företag för att det ska gynna 
både cheferna men även företaget i stort. Dock är detta en svår studie då det är många olika 
aspekter man måste ha i åtanke vid utformningen av systemet. Bland annat som vi tidigare 
nämnt så spelar individens personliga uppfattningar samt vilka arbetsuppgifter man har stor 
roll i utformningen.      
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
1. Vad är din befattning och dina arbetsuppgifter? 
 
2. Vad är den viktigaste motivationsfaktorn för dig på ditt arbete (ex. trygghet, belöning, 
befordran, tillföra något, uppskattning)? 
 
3. Anser du att du har klara och uppnåbara mål i ditt arbete? 
 
4. Är det viktigt med klara mål i ditt arbete? 
 
5. Vilken feedback (återkoppling) får du i ditt arbete? 
 
6. Hur viktig är feedback? 
 
7. Tror du att du skulle bli mer motiverad med ett monetärt belöningssystem?  
     Om ja: Hur skulle du vilja att systemet var utformat? 
 
8. Finns det ett klart samband mellan prestation och resultat och mellan resultat och belöning? 
 
9. Kan företaget göra något för att öka din motivation? 
 
10. Kan du själv göra något eller gör du något för att öka din motivation?  
 
11. Hur är ditt belöningssystem utformat? 
 
12. Är belöningen knuten till något mål/kriterium?  
    Om ja: Vilka mål/kriterier blir du belönad efter? Varför just dessa mål/kriterier? 
 
13. Tycker du belöningen motsvarar dina prestationer? 
 
14. Anser du att ditt belöningssystem är prestations- respektive motivationshöjande för dig? 
    Varför/varför inte? 
 
15. Anser du att belöningssystemet påverkar din riskbenägenhet?  
    Om ja: Varför? 
 
16. Anser du att det finns en risk med belöningssystem att man handlar för sitt eget bästa 
istället för företagets bästa?  
 
17. Skulle du vilja förändra något med ditt befintliga belöningssystem? 
 
18. Anser du att hade uppnått samma resultat i ditt arbete om du inte hade haft ett 
belöningssystem knutet till din prestation? 
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