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SAMMANFATTNING 
 
Företag betraktar ofta monetära belöningar som ett verktyg för att motivera anställda och 
få dem att prestera bättre. Tidigare studier har visat att monetära belöningar har en 
påvisad positiv effekt på motivation samt prestation men det finns även studier som har 
indikerat motsatsen. Forskare argumenterar för att det existerar faktorer som påverkar 
relationen mellan monetär belöning, motivation och prestation, dock är det relativt okänt 
vilka dessa faktorer är. Syftet med uppsatsen är att undersöka relationen mellan olika 
monetära belöningar, motivation och prestation samt identifiera faktorer som kan inverka 
på denna relation. Vi ville även undersöka fördelningen av monetära belöningar.  
 
För att besvara syftet genomförde vi en kvantitativ studie av 15 tillverkande företag 
respektive 14 tjänsteföretag. Studien omfattade anställda på strategisk position och totalt 
utfördes 60 telefonintervjuer. 
 
Denna uppsats visar att den anställdes motivation och prestation varierar beroende på 
vilken den monetära belöningen är. Vi finner tydliga indikationer på att en relation 
mellan målrelaterad bonus, motivation och prestation existerar. Målrelaterad bonus 
motiverar samt ökar den anställdas prestation i större utsträckning än optioner och 
vinstdelning.  Vi anser inte att optioner och vinstdelning har tillräckligt många och starka 
signifikanta samband för att kunna säga att en tydlig relation existerar.  
 
De faktorer som undersöktes var; tillverkande/tjänsteföretag, kön, ålder samt hierarkisk 
position. Vi kunde dock inte identifiera någon faktor som på ett tydligt sätt kunde sägas 
inverka på relationen mellan monetär belöning, motivation och prestation. Vi kom även 
till slutsatsen att målrelaterad bonus är mer vanligt förekommande än optioner och 
vinstdelning i både tillverkande och tjänsteföretag. 
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ABSTRACT 
 
Companies often consider monetary rewards as a tool for motivating employees and to 
get them to improve their performance. Earlier studies have shown that monetary rewards 
have a positive effect on motivation and performance. However, other studies have 
indicated the opposite. Researchers argue that there are factors which influence the 
relation between monetary reward, motivation and performance. Still, it is relative 
unknown which these factors are. The purpose with this essay was to investigate the 
relationship between different monetary rewards, motivation and performance, and also 
to identify factors that could influence this relationship. We also wanted to investigate the 
distribution of monetary rewards.     
 
For this purpose we carried out a quantitative study of 15 manufacturing companies and 
14 service companies. The study included employees in strategic positions and a total of 
60 telephone interviews were carried out.  
   
This essay shows that an employee�s motivation and performance vary, depending on 
which monetary reward it is. We found clear indications that a relationship exists 
between goal-related bonuses, motivation and performance. Goal-related bonuses 
increase the employee�s motivation and performance to a greater extent than stock 
options and profit-sharing. We feel that stock options and profit sharing do not have 
strong enough and significant connections to state that there is a clear relationship. 
 
The factors that we investigated were: manufacturing companies/service companies, 
gender, age and hierarchical position. Still, we could not identify any factor that in any 
obvious way could influence the relation between monetary reward, motivation and 
performance. We have also come to the conclusion that goal-related bonuses are more 
common than stock options and profit sharing in both manufacturing companies and 
service companies. 

 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ....................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion............................................................................. 1 

1.3 Syfte .................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsningar ................................................................................... 3 

2 METOD ............................................................................................... 4 

2.1 Forskningsansats................................................................................ 4 

2.2 Val av studieobjekt ............................................................................ 4 

2.3 Datainsamlingsmetod......................................................................... 5 
2.3.1 Litteraturstudie ..........................................................................................5 
2.3.2 Kvantitativ datainsamling .........................................................................6 

2.4 Analysmetodik................................................................................... 6 

2.5 Metodproblem ................................................................................... 7 
2.5.1 Validitet ......................................................................................................7 
2.5.2 Reliabilitet ..................................................................................................7 

3 REFERENSRAM................................................................................ 9 

3.1 Utgångspunkt..................................................................................... 9 

3.2 Monetära belöningssystem................................................................. 9 
3.2.1 Målrelaterad bonus....................................................................................9 
3.2.2 Optioner....................................................................................................10 
3.2.3 Vinstdelning..............................................................................................11 
3.2.4 Analysmodell över monetära belöningars inverkan på motivation och 
prestation .................................................................................................................12 

3.3 Faktorer som kan inverka på relationen mellan monetära belöningar, 
motivation och prestation............................................................................13 

3.3.1 Tillverkande företag VS Tjänsteföretag..................................................13 
3.3.2 Kön ...........................................................................................................14 
3.3.3 Ålder .........................................................................................................14 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

  

3.3.4 Hierarkisk position...................................................................................15 
3.3.5 Analysmodell över faktorerna .................................................................15 

4 RESULTAT & ANALYS...................................................................16 

4.1 Relationen mellan monetära belöningar, motivation och prestation ..16 
4.1.1 Målrelaterad bonus..................................................................................16 
4.1.2 Optioner....................................................................................................18 
4.1.3 Vinstdelning..............................................................................................20 

4.2 Faktorer som kan påverka relationen.................................................21 
4.2.1 Tillverkande företag och tjänsteföretag ..................................................21 
4.2.2 Kön ...........................................................................................................22 
4.2.3 Ålder .........................................................................................................23 
4.2.4 Hierarkisk position...................................................................................24 

4.3 Fördelningen av monetära belöningar ...............................................24 

5 SLUTSATSER....................................................................................26 

5.1 Relationen mellan monetära belöningar, motivation och prestation ..26 

5.2 Faktorer som kan inverka på relationen.............................................26 

5.3 Fördelningen av monetära belöningar ...............................................27 

5.4 Förslag till fortsatt forskning.............................................................28 

6 REFERENSLISTA ............................................................................29 
 
BILAGOR 
Bilaga 1: Intervjumall 
Bilaga 2: Beräkningar 
 
FIGUR & TABELLFÖRTECKNING 
Figur 1: Analysmodell över monetära belöningars inverkan på motivation och prestation, 

s 12 
Figur 2: Analysmodell över faktorer som kan inverka på relationen mellan olika 

monetära  belöningar, motivation och prestation, s15   
Figur 3: Sambanden mellan målrelaterad bonus, motivation och prestation, s 16  
Figur 4: Sambanden mellan optioner, motivation och prestation, s 18 
Figur 5: Sambanden mellan vinstdelning, motivation och prestation, s 20 
 
Tabell 1: Monetära belöningars fördelning, s 24 



INLEDNING 

1 

1 INLEDNING 
 
I detta kapitel ger vi en bakgrund och problemdiskussion som behandlar monetära 
belöningar och dess påverkan på motivation och prestation. Problemdiskussionen 
mynnar sedan ut i vårt syfte som ligger till grund för teorikapitlet och uppsatsens 
fortsatta disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Innan 1940 visade motivationsteorier att då individer arbetade för att erhålla pengar torde 
detta betyda att de skulle arbeta hårdare om de erhöll mer pengar. Belöningssystem 
uppkom för att belöna extra arbete med mer betalning. Individer antogs ta rationella 
beslut och till följd därav kunde det förväntas att anställda gjorde sitt bästa för att arbeta 
så hårt som möjligt. (Thorpe & Homan, 2000) 
 
Utvecklingen av belöningssystem har gått framåt och 1997 använde tio procent av 
svenska bolag någon form av belöningssystem för sina medarbetare. Trenden har 
förstärkts och motsvarande siffra var år 2002 drygt sjuttio procent (Belöningssystem, 
2002). Den främsta anledningen till att företag ger belöningar är att motivera de anställda 
till bättre prestationer (Anthony & Govindarajan, 2001). Väl utformade och genomförda 
belöningssystem har påvisats kunna motivera prestationsinriktade individer (Jonsson, 
1992). Om de anställdas prestation inte påverkas positivt av belöningssystemet har 
systemet misslyckats och företagets kostnader ökar utan något i gengäld (Smitt, Wiberg, 
Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002). Åsikterna om monetära belöningar verkligen ökar 
motivationen och prestationen skiljer sig dock åt (Svenning, 2000). 
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Luthans och Stajkovic (2001) menar att monetära belöningar kan ses som en metod för 
att motivera och öka individers prestationer. De menar att det existerar en relation mellan 
belöning, motivation och prestation. I de studier som Bonner och Sprinkle (2002) 
genomfört finns dock indikationer på att monetära belöningar har hög variation gällande 
effekten på motivation samt prestation och belöningar leder inte alltid till en 
prestationsökning. De fann i sin studie att belöningar enbart ledde till en betydande 
prestationsökning i hälften av fallen.  
 
Kohn (1993) argumenterar för att monetära belöningar motverkar sitt syfte, det finns en 
negativ korrelation mellan pengar och prestation. Personer som förväntar sig att få 
belöning för sitt arbete presterar sämre än de som inte förväntar sig något. Belöning 
avskräcker risktagandet och om en anställd erhåller belöning gör den enbart vad som 
förväntas och inget mer. Belöning leder, enligt Kohn, ofta till att den inre motivationen 
minskar.  
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Tre vanligt förekommande monetära belöningar är målrelaterad bonus, vinstdelning och 
optionsprogram. Trenden indikerar på att den generella åsikten är att optioner är det 
främsta alternativet om företaget vill öka prestationen hos anställda. Det finns dock inga 
starka empiriska bevis som stödjer denna åsikt. (Kreizberg, Tziner & Weisberg, 2002) En 
studie som Kommes och Lundmark (2003) genomfört indikerar att optioner endast ökar 
mottagarens motivation och prestation om denne tror sig kunna bidra till att uppnå målet, 
det vill säga en högre aktiekurs, genom individuella prestationer.  
 
Thorpe och Homan (2000) menar att företagsägare har en relativt naiv syn på hur bonus 
påverkar prestationen. Ägarna antar att om en bonus finns tillgänglig så kommer de 
anställda anstränga sig mer för att få bonusen. Detta leder till att de anställda får mer 
pengar samtidigt som det ger positiv effekt på prestationen. Vidare menar Thorpe och 
Homan att verkligheten är mer komplex än så. Även om anställda anstränger sig mer för 
att få bonusen finns ingen garanti för att företagets produktivitet ökar.  
 
Vinstdelning är en metod som används för att bygga en företagskultur som baseras på 
samarbete samt för att få anställda att prestera bättre genom ökat engagemang för 
företaget. Anställda blir mer intresserade av företagets planer och dess finansiella 
framgång när de får belöning i form av vinstdelning. (Thorpe & Homan, 2000) Lundén 
(1995) anser att vinstdelning bidrar till att anställda presterar bättre och effektivare samt 
att de anställda sällan är negativt inställda till vinstdelning.  
 
Belöningssystemet blir effektivare om det har en koppling till den enskildes prestation 
och den anställde kan se sambandet mellan den egna prestationen och företagets resultat 
(Smitt, et al, 2002). Belöningar som tillfaller individen har således störst stimulanseffekt 
medan de belöningar som är kopplade till företaget som helhet har sämre effekt (Jabes & 
Zussman, 1988). 
 
Enligt Anthony och Govindarajan (2001) finns det många faktorer som påverkar 
företaget och dess anställda. Tidigare undersökningar har visat att monetära belöningar 
samt dess effekt, det vill säga motivation och prestation, påverkas av externa och interna 
faktorer. Chamberlin, Haynes och Wragg (2002) och Comeau-Kirschner (1999) 
framhåller att tillverkande företag och tjänsteföretag kan vara en faktor som sannolikt har 
betydelse för relationen mellan monetär belöning, prestation och motivation. Bonner och 
Sprinkle (2002) instämmer i detta men menar även att när studier granskas så 
framkommer det att alternativa faktorer bör finnas som kan inverka på relationen. Det är 
dock få vetenskapliga artiklar som har diskuterat vilka dessa faktorer kan vara och 
kunskapen om detta är relativt låg. Det är av vikt att identifiera dessa faktorer så att 
organisationer får information om användning av monetära belöningar och vilka effekter 
som de har.  
 
Som visats i problemdiskussionen finns det skilda åsikter gällande monetära belöningars 
påverkan på motivation och prestation. Utifrån detta ställer vi oss följande frågor; Finns 
det en relation mellan monetära belöningar, motivation och prestation? Vilka faktorer kan 
påverka denna relation? Finns det någon skillnad mellan olika monetära belöningars 
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inverkan på prestation och motivation? Är någon monetär belöning mer vanligt 
förekommande än andra?  
 
1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan olika monetära 
belöningar, motivation och prestation samt identifiera faktorer som kan inverka på denna 
relation.  
 
Delsyftet är att undersöka vilka monetära belöningar företagen använder sig av samt 
vilken monetär belöning som är vanligast förekommande.  
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att undersöka tre monetära belöningar; målrelaterad bonus, vinstdelning samt 
optioner.  
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2 METOD 
 
I detta kapitel redogör vi vårt tillvägagångssätt för att uppnå syftet med uppsatsen. Vi 
behandlar forskningsansats, val av studieobjekt, datainsamlingsmetod, analysmetodiken 
samt metodproblem som uppkommit under arbetets gång.  
 
 
2.1  Forskningsansats 
 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. Positivismen 
har sin grund i naturvetenskapen och tror på absolut kunskap. (Thurén, 1991) Den 
positivistiska synen på forskning bygger på logiska antaganden och fakta som kan vara 
resultat av undersökningar. Undersökningsmetoden är ofta utförd genom kvantitativa 
mätningar och logiskt resonemang. Den positivistiska forskningen är inriktad på 
beskrivning och förklaring, forskaren strävar efter objektivitet. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001) Positivismens synsätt om att undersökningen skall resultera i 
samma resultat oavsett vem som utför undersökningen anser vi lämpar sig i denna 
uppsats. Det är vår uppfattning att andra personer kan komma fram till liknande slutsatser 
som oss. Vi vill beskriva verkligheten och se indikationer på generaliseringar. Vår ansats 
i denna uppsats är således närmare positivismen än hermeneutiken.  
 
Det finns två sätt att dra slutsatser på vid genomförandet av en undersökning, deduktivt 
och induktivt. Den deduktiva metoden utgår från befintliga teorier som sedan jämförs 
med empirin. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) Det fanns teorier som berörde det 
valda ämnesområdet. Utifrån befintlig teori utformade vi intervjumallen som sedan 
hjälpte oss att skapa ett datamaterial genom telefonintervjuer. Datamaterialet 
analyserades senare mot teorier och logiskt resonemang, därefter drog vi slutsatser. Vårt 
angreppssätt är därmed deduktivt. 
 
Då vi har ett positivistiskt synsätt och ett deduktivt angreppssätt genomförs en kvantitativ 
undersökning. Vår undersökning innefattade ett flertal respondenter eftersom vi strävade 
efter att undersöka verkligheten så bra som möjligt. Kvantitativa undersökningar grundar 
sina slutsatser på data som kan kvantifieras (Lundahl & Skärvad, 1992). 
Undersökningarna syftar till att mäta och förklara variabler. Insamlad information 
omvandlas till siffror för att kunna utföra statistiska analyser. (Nyberg, 2000)  
 
 
2.2 Val av studieobjekt 
 
Vår studie bygger på en undersökning av tillverkande företag och tjänsteföretag. Vi 
genomförde ett stratifierat urval vilket innebär att populationen delas in i undergrupper 
(Lundahl & Skärvad, 1992). Urvalet genomfördes med hjälp av Börslistan där 
tillverkande företag respektive tjänsteföretag valdes ut. Inom var undergrupp, det vill 
säga tillverkande företag och tjänsteföretag, gjorde vi sedan ett slumpmässigt urval. Det 
slumpmässiga bestod av en lottning där vi hade numrerat alla representativa företag och 
lottade ut 15 företag i respektive kategori. Vi hade endast ett bortfall vilket var ett 
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tjänsteföretag och bortfallet berodde på att företaget befann sig under granskning och 
ville därmed inte ställa upp.  
 
Vår studie var inte beroende av specifika respondenter vid företagen utan enbart av att 
intervjua anställda som har en monetär belöning. Detta medförde att om en respondent 
inte hade möjlighet att svara på våra frågor kunde vi istället intervjua en annan anställd 
med en monetär belöning. Då vår tid var begränsad och det kan vara både svårt och 
tidskrävande att komma i kontakt med anställda på operativ nivå valde vi att koncentrera 
vår studie till anställda som befann sig på strategisk nivå i företagen. Vi valde att 
intervjua 60 anställda, 30 i respektive företagskategori. Då intervjuerna genomfördes på 
anställda som befann sig på strategisk nivå i företagen resulterade det i fler manliga än 
kvinnliga respondenter.  
  
Nackdelen med urvalet var att onoterade företag och alla branscher inte fanns 
representerade i urvalsgruppen. Vi ansåg dock att urvalet var lämpligt då alla företag 
hade möjlighet att använda samtliga monetära belöningar som vår studie berörde. 
Optioner är ofta kopplade till aktiekursen och företagen måste därför vara noterade för att 
denna monetära belöning ska kunna finnas representerad. Vår begränsade tid och resurser 
medförde att alla branscher ej kunde bli representerade. Fler män än kvinnor intervjuades 
vilket kan ha medfört ett något skevt urval. Vi anser ändå att urvalet är representativt 
eftersom det speglar verkligheten då fler män än kvinnor arbetar på strategisk nivå.  
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingen inleddes med en litteraturstudie för att finna lämpliga teorier till grund 
för uppsatsens teoretiska referensram samt för att finna relevanta frågeställningar till vår 
studie. Därefter genomfördes den kvantitativa datainsamlingen.  
 
2.3.1 Litteraturstudie 
 
Litteratursökningen ägde rum i biblioteket vid Luleå Tekniska Universitet, där vi sökte 
litteratur i bibliotekets katalog Lucia. Vi sökte även vetenskapliga artiklar ur databaserna 
Ebsco, Econlit och Academic Search Elit. Vid sökningen använde vi både svenska och 
engelska ord. Sökorden vi använde var till exempel; belöningssystem, incitament-
program, agentteorin, prestation, motivation, vinstdelning, optioner, målrelaterad bonus, 
tjänsteföretag, tillverkande företag, ålder, kön, hierarkisk position. Vi använde ofta 
kombinationer av flera ord, till exempel belöning + prestation + motivation. Sökningen 
gav relativt många referenser då endast ett sökord användes, men vi fann det då svårt att 
gallra ut de artiklar som var väsentliga för oss. När vi istället använde kombinationer blev 
det färre antal referenser, mellan fem till tio stycken. Vi bedömde att ungefär 20 % av 
dessa var användbara för vår studie.  
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2.3.2 Kvantitativ datainsamling 
 
Vår studie kan liknas vid en survey-undersökning då den information som insamlades var 
standardiserad. En survey-undersökning skapar goda förutsättningar för en kvantitativ 
bearbetning och analys av svaren. (Lundahl & Skärvad, 1992) Det finns olika metoder för 
insamling av kvantitativ data; postenkäter, personliga intervjuer, telefonintervjuer samt 
kombinationer av dessa. Vi valde telefonintervjuer, som baserades på en enkät, för att 
samla in data på grund av att telefonintervjuer oftast får högre svarsfrekvens än vid 
postenkäter. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) Personliga intervjuer uteslöt vi med 
anledningen av det geografiska avståndet till många av de utvalda företagen samt tiden 
för uppsatsens färdigställande var begränsad vilket bidrog till att personliga intervjuer 
skulle ta för lång tid. Lundahl och Skärvad (1992) visar på att den snabbaste metoden att 
använda vid datainsamling är telefonintervjuer. 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) hävdar att det är bra att undvika frågor som har 
enbart två svarsalternativ; ja � nej. De menar att det är särskilt viktigt när det gäller 
åsikter och attityder. I vår undersökning studerade vi anställdas åsikter till monetära 
belöningar vilket bidrog till att vi valde att inte använda ja � nej svarsalternativ vid dessa 
frågor. Vi valde istället att använda femgradiga likertskalor. Svarsalternativen var 1-5, 
där 1 betecknade �tar avstånd från� och 5 �instämmer helt�. Med dessa svarsalternativ 
fick respondenten flera alternativ att välja mellan. Frågeformuleringarna samt 
ordningsföljden mellan frågorna var förutbestämda innan telefonintervjuerna 
genomfördes och de var oförändrade vid samtliga intervjuer. Våra frågor var således 
standardiserade (se bilaga 1). Lundahl och Skärvad (1992) menar att standardiserade 
frågor är mest lämpliga vid insamling av hårda data, det vill säga kvantitativ data. Fasta 
svarsalternativ underlättar hanteringen av svaren och ökar jämförbarheten (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001).    
 
 
2.4 Analysmetodik 
 
När samtliga telefonintervjuer var genomförda sammanställde vi svaren i 
dataprogrammet SPSS. Svaren kodades och delades upp i tillverkande företag och 
tjänsteföretag. Vi började med att beräkna medelvärden, min- och maxvärden samt 
standardavvikelser (se bilaga 2).  
 
Enligt Edlund (1997) är det viktigt att studera samband mellan olika variabler och för att 
kunna kontrollera att data är riktiga. Vi genomförde korrelationstester för att finna 
samband. Korrelationskoefficienten (r) mäter om det finns ett linjärt samband mellan två 
variabler. Korrelationskoefficienten är mellan �1 och 1. Styrkan på sambandet är högre ju 
närmare �1 eller 1 korrelationsvärdet är. Sambandet är negativt om r < 0 och positivt om 
r > 0.  (Körner & Wahlgren, 1998)  
 
Vi gjorde även t-test för att se om våra värden visade signifikant skillnad mellan 
medelvärden. Signifikant betyder statistiskt säkerställt. En signifikant skillnad innebär att 
det efter sannolikhetsberäkningar har funnits anledning att tro att ett populationsvärde 
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skiljer sig. Ett slumpmässigt urval ger aldrig fullständig information om populationen. 
Det finns alltid en risk att undersökningens resultat baseras på ofullständig information 
vilket leder till att resultatet kan vara felaktigt. (Körner & Wahlgren, 1998) 
 
Om sannolikhetsvärdet (P-värdet) är mindre än 1 procent finns en tvåstjärnig signifikans. 
Detta visar ett starkt stöd för påståendet. Om P-värdet är mindre än 5 procent kallas det 
för enstjärnig signifikans. Detta visar att det finns ett stöd för påståendet. Vid högre P-
värde än 5 procent finns det ingen statistisk signifikans, vilket innebär att påståendet inte 
kan accepteras. (Körner & Wahlgren, 1998) Utifrån detta resonemang ansåg vi att dessa 
gränser var lämpade för vår undersökning.  
 
 
2.5 Metodproblem 
 
Under studiens gång är det viktigt att beakta metodproblem som kan uppstå. Här följer en 
diskussion om undersökningens giltighet och tillförlitlighet. 
 
2.5.1 Validitet 
 
Validitet är det viktigaste kravet på en undersökning enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2001). De definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som det avser 
att mäta. Med detta menas undersökningens giltighet. Om undersökningen inte mäter det 
som avses mätas spelar det ingen roll om mätningen är bra, den fångar inte verkligheten. 
Frågeställningar (inre validitet) kan vara oklara, intervjupersonen kan ljuga eller minnas 
fel (yttre validitet) vilket leder till att undersökningens validitet kan ifrågasättas 
(Svenning, 2000).  
 
Innan vi genomförde telefonintervjuerna bekräftades det att vi talade med rätt person, det 
vill säga anställda som hade belöningar. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) ökar giltigheten 
i undersökningen genom att vända sig till de källor som har bäst tillgång till den 
information som efterfrågas. Respondenternas garanterades även anonymitet. Vi tror att 
anonymiteten underlättade för respondenterna att svara uppriktigt då frågorna kan ses 
som känsliga vilket förmodligen stärkte validiteten i undersökningen. 
 
Risken för att de ställda frågorna skulle missuppfattas kunde minskas genom att vi 
genomförde telefonintervjuer då vi kunde förtydliga frågorna om respondenterna inte 
riktigt förstod dem. Detta kan ha stärkt validiteten dock kan den ha minskat något om 
respondenten gav det svar som denne trodde att vi förväntade oss.  
 
2.5.2 Reliabilitet 
 
Ett grundläggande krav förutom validitet är reliabilitet. Reliabilitet innebär att 
mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2001) Frånvaron av slumpmässiga mätfel brukar kallas reliabilitet, det vill säga samma 
mätinstrument ska gå att applicera flera gånger och ge samma resultat. Många glömmer 
bort validiteten och koncentrerar sig istället på reliabiliteten, som är mätbar. Detta kan 
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leda till att resultatet blir tillförlitligt men ogiltigt. Reliabilitet är en nödvändig men inte 
tillräcklig förutsättning för validitet. (Rosengren & Arvidsson, 2002) 
 
Vi valde att inte skicka intervjumallen till respondenterna innan intervjuerna 
genomfördes vilket vi anser kan ha ökat reliabiliteten då vi bedömer att vi erhöll mer 
spontana och rättvisande svar. Reliabiliteten kan ha minskat något då endast en av oss var 
närvarande vid intervjun samt att vi ej använde bandspelare. Detta tror vi dock inte har 
påverkat resultatet då frågorna var av standardiserad karaktär och vi sammanställde 
svaren under intervjun tillsammans med respondenterna. 
 
Med denna undersökning ville vi se indikationer på generaliseringar. Av praktiska skäl 
finns ej hela målpopulationen representerade vilket kan ha minskat slutsatsernas 
generaliserbarhet. Detta anser vi dock inte vara avgörande då urvalet var slumpmässigt 
vilket bidrar till att generaliserbarheten ökar.  
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3 REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskriver vi först olika belöningssystem och varför företag inför 
belöningssystem. Därefter redogöra vi för olika faktorer som kan komma att påverka 
relationen mellan olika monetära belöningar, motivation och prestation. 
 
 
3.1 Utgångspunkt 
 
Företag belönar sina anställda för att motivera och öka deras prestation. Agentteorin är en 
allmänt vedertagen teori som beskriver varför företag väljer att införa belöningssystem. 
Ett agentförhållande existerar när en part (principalen) anställer en annan part (agenten) 
för att utföra en tjänst. När detta sker delegeras beslutsfattande befogenheter ner till 
agenten. (Anthony & Govindarajan, 2001)  
 
Agentteorin strävar efter att lösa problemet med avsaknad av målöverensstämmelse 
mellan principalen och agenten (Eisenhardt, 1989). Principalens uppgift blir att motivera 
agenten för att denne ska agera som principalen önskar. Detta kan principalen göra 
genom att övervaka agenten eller genom att införa belöningssystem vilket ökar både 
motivationen och prestationen. (Anthony & Govindarajan, 2001) Agentens arbetsinsats 
och beslut influeras av hur dennes förmögenhet påverkas. (Jensen & Meckling, 1976)  
 
I allmänhet har företag både övervakningssystem och belöningssystem (Anthony & 
Govindarajan, 2001). Belöning som verktyg för att agenten ska handla efter vad 
principalen önskar får inte lika central roll när det är möjligt att identifiera beteende och 
övervaka agenten till en låg kostnad (Bartol, 1999). Belöningssystem blir viktigare för att 
kunna påverka agenten i önskad riktning då agentens beteende och arbetsuppgiften inte 
lätt kan övervakas (Anthony & Govindarajan, 2001). 
 
 
3.2 Monetära belöningssystem  
 
Avsikten med belöning är att påverka dem som belönas. Beslutet att införa ett 
belöningssystem är strategiskt. Genom belöning vill företaget skapa motivation bland de 
anställda att utföra sina uppgifter bättre, vilket bidrar till att företaget blir mer 
konkurrenskraftigt. Strävan är att skapa högre effektivitet, minska kostnaderna, öka 
försäljningen samt att nå en god kursutveckling.  (Smitt, et al, 2002)  
 
Tre vanligt förekommande monetära belöningar är; målrelaterad bonus, optioner och 
vinstdelning (Anthony & Govindarajan, 2001). 
 
3.2.1 Målrelaterad bonus 
  
För att åstadkomma en tydlig koppling mellan ett företags affärsmål/resultat och den 
anställdes belöning tillämpas ofta målrelaterad bonus. Det innebär att en bonus utdelas 
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om uppställda mål har uppfyllts. Bonus kan både baseras på en grupps prestation och på 
individuella prestationer. (Smitt, et al, 2002) 
 
Målsättningsteorin beskriver hur belöningar kan fungera som motivations- och 
prestationshöjande. Denna teori samt undersökningar som genomförts indikerar att 
specifika och utmanande mål leder till högre motivation och prestation än om målen är 
lätta eller överhuvudtaget inte existerar. (Steers, Porter, & Bigley, 1996, Locke & 
Latham, 1990) De bästa målen är de som upplevs svåra, men samtidigt möjliga att uppnå, 
eftersom de gör arbetet till en utmaning och leder därmed till ökade arbetsinsatser och 
ökad motivation (Robbins, 2001). 
 
Cognition theory pekar på att individen måste vara övertygad om att denne har förmåga 
att prestera och uppnå ett uppsatt mål (Bandura, 1997). Tror den anställde att dennes 
bästa individuella prestationer kommer att ha liten påverkan eller ingen påverkan alls på 
utfallet, kan det resultera i att belöningssystemet inte motiverar individen. (Brandes, 
Dharwadkar & Lemesis, 2003) Vid målrelaterad bonus kan den anställde påverka sin 
belöning genom att prestera bra, men om individen inte känner sig kompetent eller inte 
tror sig kunna påverka belöningen kommer denne inte bli motiverad eller öka 
prestationen. (Bandura, 1997) Detta kan i sin tur påverka hur rättvis bonusen uppfattas. 
Om den anställde anser att denne inte kan påverka bonusen kommer belöningen uppfattas 
som orättvist och därmed ökar inte motivationen. (Brandes, et al, 2003)    
 
Målen influerar handlingarna och ligger till grund för hur väl individen presterar (Steers, 
et al, 1996, Locke & Latham 1990). Målen bör vara tidsbestämda, det vill säga att inom 
en given tid ska målen vara uppnådda (Bartol, 1999). Målen som utfallet ska jämföras 
mot kan till exempel vara produktionsvolym eller försäljningsresultat (Smitt, et al, 2002).   
 
Företag använder ofta belöningssystem för att främja målöverensstämmelse. Ett dilemma 
är om belöning endast ska utgå när målen är uppnådda eller om belöning ska erbjudas 
även om målen inte har uppnåtts. (Bartol, 1999) Monetära belöningar som inkluderar att 
nå ett uppsatt mål tenderar till att öka prestationen i motsats till belöningar som inte är 
beroende av att nå ett mål (Bonner, et al, 2000).  
 
3.2.2 Optioner 
 
Optioner som belöning är ett långsiktigt belöningssystem (Jonsson, 1992). Den generella 
åsikten är att optioner är det främsta alternativet om företaget vill öka prestationen hos 
anställda (Kreizberg, Tziner & Weisberg, 2002). En option är en rättighet som ger 
innehavaren av optionen rätt att köpa eller sälja aktier för ett förutbestämt pris (lösenpris) 
vid ett i förväg angivet tillfälle (Veres & Jacobsson, 1989). Utfärdaren är skyldig att sälja 
aktien till lösenpriset om innehavaren är villig till detta. Innehavaren har alltid rätt att dra 
sig ur affären om den inte blir lönsam (Tjeder, 1999). 
 
Den främsta anledningen för anställda att vilja besitta optioner är om aktiepriset stiger 
efter det att optionerna är överlåtna, de anställda får då en chans att köpa företagsaktier 
till ett pris som ligger under företagets marknadspris. Den största nackdelen med optioner 
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för anställda är att det alltid finns en risk för att aktiepriset sjunker och då förlorar 
optionerna allt värde. (Brandes, et al, 2003) 
 
Optioner kan ses som ett orättvist belöningssystem eftersom de ofta tilldelas endast 
nyckelpersoner (Rutberg & Rutberg, 1998). Optioner kan även uppfattas som orättvisa 
om individen själv inte kan påverka utfallet, påverka sin belöning. Till exempel är 
optioner som belöning ofta kopplade till aktiepriset. Aktiepriset reflekterar omgivningens 
förväntningar vilket kan leda till att kursen stiger eller sjunker oberoende av individens 
prestationer. (Brandes et al, 2003) Vid optioner som belöning kan det därför bli svårare 
att se kopplingen mellan prestationen och utfallet (Anthony & Govindarajan, 2001). 
 
3.2.3 Vinstdelning 
 
Vinstdelning är ett system som ger anställda rätt att ta del av företagets vinst, på ett 
kollektivt sätt. Grundtanken med vinstdelning är att alla anställda får ta del av företagets 
framgångar. (Lundén, 1995) 
 
Lundén (1995) framför att genom vinstdelning kan anställda bli mer intresserade av 
företagets ekonomi. Alla drar åt samma håll och strävar efter att öka företagets 
lönsamhet. Lundén menar att vinstdelning bidrar till att anställda arbetar bättre och 
effektivare samt att de anställda sällan är negativt inställda till vinstdelning. Enligt Palm 
(2000) bidrar vinstdelning till ökad motivation om anställda kan påverka vinsten och 
därmed även belöningen.   
 
Om den anställde anser att belöningssystemet är rättvist kommer belöningen att motivera 
(Brandes et al, 2003). Enligt Lundén (1995) lämnas vinstdelning oftast till alla anställda. 
Detta kan därmed medföra att vinstdelning uppfattas som ett orättvist belöningssystem då 
alla erhåller belöning oavsett den egna prestationen. Belöningen kan även uppfattas som 
orättvisa om individen själv inte kan påverka utfallet, påverka sin belöning (Brandes, et 
al, 2003). Förväntningsteorin visar på att anställda som inte ser sambandet mellan den 
egna prestationen och den belöning de erhåller kan få minskad eller begränsad 
motivation. Detta kan i sin tur leda till sämre prestationer. (Kreizberg, et al, 2002) 
Företagets vinst påverkas av många individers prestationer. Genom att belöna personalen 
genom vinstdelning kan ett missnöje uppstå på grund av att en enskild individ inte själv 
kan påverka sin belöning. (Lundén, 1995) Anställda kan därmed svårare se kopplingen 
mellan prestationen och utfallet om de har vinstdelning som belöning (Anthony & 
Govindarajan, 2001). 
 
Brown och Huber (1992) samt Bartol (1999) är eniga om att då företaget går med förlust 
och belöningssystemet är kopplat till företagets resultat kan anställda bli mindre 
motiverade att prestera bra då belöningen kan utebli. 
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3.2.4 Analysmodell över monetära belöningars inverkan på motivation och 
prestation 

 
Utifrån de teorier vi studerat har en modell växt fram. Ett syfte med uppsatsen är att 
undersöka relationen mellan olika monetära belöningar, motivation och prestation. 
Modellen är ett verktyg för att lättare kunna analysera undersökningens resultat och för 
att kunna uppnå syftet.  
 
Företag belönar anställda för att öka deras motivation och prestation. Motivation och 
prestation är kopplade till olika variabler. Hur den anställde uppfattar dessa variabler 
påverkar den anställdes motivation samt prestation. Om den anställde upplever 
belöningen som rättvis leder det till motivationsökning och prestationsökning. Upplevs 
belöningen som orättvis leder det ej till en motivationsökning eller prestationsökning. 
Samma resonemang kan föras vad gäller om den anställde anser att det finns en koppling 
mellan belöning och prestation samt anser att det går att påverka belöningens utfall. När 
det gäller målrelaterad bonus är det av betydelse att den anställde anser att målen är 
möjliga att uppnå samt utmanande. För att kunna uttala sig om relationen väljer vi att titta 
på samband mellan motivation, prestation och dessa variabler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Analysmodell över monetära belöningars inverkan på motivation och prestation 
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3.3 Faktorer som kan inverka på relationen mellan monetära belöningar, 
motivation och prestation 

 
Det finns faktorer som påverkar relationen mellan monetär belöning, motivation och 
prestation. Det är av vikt att identifiera dessa faktorer så att organisationer får information 
om användning av monetära belöningar och vilka effekter som de har. (Bonner & 
Sprinkle, 2002)  
 
3.3.1 Tillverkande företag VS Tjänsteföretag 
 
En faktor som kan inverka på relationen mellan monetära belöningar, motivation och 
prestation är om företaget är ett tillverkande företag eller ett tjänsteföretag (Chamberlin, 
Haynes & Wragg, 2002). Skillnader förekommer mellan tillverkande- och tjänsteföretag 
gällande hur olika monetära belöningar leder till ökad prestation (Comeau-Kirschner, 
1999).  
  
Tillverkande företag tillverkar varor som kan lagras och företaget kan genom detta skapa 
framtida intäkter från varor som tillverkas idag i motsats till tjänsteföretag. Tjänsteföretag 
kan inte lagra sin vara, tjänster som inte används idag är förbrukade. (Anthony & 
Govindarajan, 2001) Tjänsteföretag, som ofta benämns kunskapsföretag, har tillgångar 
som huvudsakligen utgörs av de anställdas speciella kunskaper och/eller kompetens. 
Kunskapen är individ- eller organisationsrelaterad och i mycket liten grad bunden till 
realkapital i form av anläggningar och maskiner. (Tjänsteföretag, 2003)  
 
Tillverkande företag kan kontrollera produkten innan kunden mottagit den. Tjänster kan 
inte kontrolleras innan den är utförd. Om tjänsten sedan kan godkännas är upp till 
kunden, vilket baseras helt på subjektiva tolkningar. (Anthony & Govindarajan, 2001) 
Företag väljer ibland att utifrån subjektiva tolkningar belöna de anställda. Subjektivitet i 
belöningssystem kan minska motivationen hos anställda då belöningen kan fluktuera 
mellan olika perioder. Belöningssystemet kan även betraktas som orättvist på grund av att 
kundens subjektiva tolkning påverkar den anställdes belöning och inte hur väl den 
anställde egentligen kan antas ha presterat. (Ittner, Larcker & Meyer, 2003) 
 
Belöningssystem baseras ofta på att uppnå ett specifikt resultat, att uppnå en given output 
(Locke & Latham 1990). Output kan mätas fysiskt i tillverkande företag. Detta medför att 
många tillverkande företag väljer att införa belöningssystem, en bonus, som är kopplade 
till att ett specifikt mål ska uppnås. Detta då det är lätt att mäta/kontrollera om målet har 
uppnåtts. Det är således lätt att mäta resultatet och därmed prestationen i tillverkande 
företag. De anställda ser ett större samband mellan den individuella prestationen och 
resultatet. (Anthony & Govindarajan, 2001) 
 
Chamberlin, Haynes och Wragg, (2002) menar att det är mer problematiskt att mäta 
output fysiskt i tjänsteföretag än i tillverkande företag. Till exempel kan inte en advokat 
mäta effektiviteten i antalet timmar i rättssalen, istället är outputen arbetets effektivitet. 
Intäkterna kan mätas, dock visar de inte tjänstens kvalitet bara kvantiteten. Tiden för att 
förbereda och utföra en tjänst kan vara svår att beräkna, detta försvårar mätningen av 
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prestationen i tjänsteföretag. Anthony och Govindarajan (2001) anser att aktiviteter som 
belönas uppmärksammas och blir mer noggrant gjorda än de aktiviteter som inte belönas, 
det vill säga prestationerna blir bättre. I tjänsteföretag kan det vara svårt att belöna efter 
prestation då det är komplicerat att mäta prestationen. Anställda i tjänsteföretag kan finna 
svårigheter att se kopplingen mellan den egna prestationen och resultatet. 
 
3.3.2 Kön 
 
Bonner och Sprinkle (2002) diskuterar även andra faktorer som kan ha betydelse för hur 
monetära belöningar påverkar anställdas prestation och motivation. Dessa faktorer kan 
exempelvis vara ålder, kön eller den anställdes hierarkiska position. 
  
Robbins (2001) menar att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor vad 
gäller prestation och motivation. Det kan dock finnas en liten skillnad gällande 
förväntningar på framgång. Män tror i högre grad att de kommer nå framgång jämfört 
med kvinnor eftersom de ofta har ett större självförtroende. Detta torde innebära att män i 
större grad tror att de kan påverka sin belöning. I en artikel skriven av Babcock, 
Laschever, Gelfand och Small (2003) påpekas att kvinnor i lägre grad än män framhåller 
sig själv och sin kunskap.  
 
Män är fostrade att vara hårda och kvinnor mer känsliga. Detta leder ofta till att kvinnor 
ger en mer positiv bild av saker än vad män gör. Kvinnor tenderar att sällan tycka något 
är riktigt dåligt men heller inte riktigt bra. Män är däremot tydligare i sina åsikter. 
(Robbins, 2001) 
 
3.3.3 Ålder 
 
Det finns en relation mellan ålder och prestation enligt Robbins (2001). Han menar att 
prestationen ofta minskar med åldern. Detta är allmänt känt och många agerar utifrån det. 
Vidare menar han att pensionsåldern har sänkts vilket indikerar att företag anser att äldre 
inte är lika effektiva som yngre anställda. Emellertid har äldre anställda erfarenhet, stark 
arbetsetik samt är lojala, vilket bidrar till en ökad kvalitet. Även om prestationen enligt 
Robbins minskar med åldern menar han att arbetsmotivationen istället tenderar att öka. 
Huddleston, Good och Frazier (2002) för samma diskussion och beskriver i sin artikel att 
äldre anställda är mer motiverade än yngre, då de med sin erfarenhet anser att de har 
större möjlighet att uppnå målen.   
 
Det som främst är av intresse för anställda är den finansiella belöningen. Pengar har 
betydelse på grund av att det är ett medel för att finansiera materiella ting. (Furnham & 
Argyle, 1998; Zelizer, 1994) Äldre har ofta hunnit bygga upp en finansiell trygghet och 
monetära belöningar är därmed inte en lika drivande motivations- och prestationsfaktor 
(Kauffman, 2001).  
 
Äldre har ett större behov av att känna att deras prestation ger resultat och att deras arbete 
är av vikt. De tenderar därför att omedvetet framhäva sin egen betydelse och ser därför en 



REFERENSRAM 

15 

tydligare koppling mellan bonus och prestation jämfört med yngre medarbetare. 
(Kauffman, 2001) 
 
3.3.4 Hierarkisk position  
 
Det finns få teorier som berör den anställdes position när motivation och prestation 
diskuteras. Det går i vissa situationer att dra liknelser till teorier som berör äldre kontra 
yngre anställda men även där är teorierna begränsade. 
 
Dreher (2003) menar att individer på hög hierarkisk position i företag lättare kan påverka 
belöningens utfall eftersom de ofta har stort inflytande och är de som fattar viktiga beslut. 
Det är allmänt känt att höga positioner ofta innehas av äldre personer vilket också 
Huddleston et al (2002) studie visar.  
 
3.3.5 Analysmodell över faktorerna  
 
Ett syfte med uppsatsen är att identifiera faktorer som inverkar på relationen mellan olika 
monetära belöningar, motivation och prestation. Med utgångspunkt från de teorier som 
studerats har en modell framtagits för att ge en klarare bild. Modellen används sedan för 
att analysera undersökningens resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Analysmodell över faktorer som kan inverka på relationen mellan olika 
monetära belöningar, motivation och prestation 
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4 RESULTAT & ANALYS 
 
Huvudsyftet med uppsatsen var att undersöka relationen mellan olika monetära 
belöningar, motivation och prestation samt identifiera faktorer som kan inverka på denna 
relation. Vi ville även undersöka monetära belöningars fördelning i företag. Nedan följer 
resultat och analys av undersökningen.  
 
4.1 Relationen mellan monetära belöningar, motivation och prestation  
 
Vi har valt att undersöka tre monetära belöningar; målrelaterad bonus, optioner och 
vinstdelning. Resultatet för varje monetär belöning redovisas enskilt.  
 
4.1.1 Målrelaterad bonus 
 
Analysmodellen nedan åskådliggör samtliga samband för målrelaterad bonus. Modellen 
visar om det existerar ett signifikant samband eller ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Sambanden mellan målrelaterad bonus, motivation och prestation  
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Resultatet visar på att målrelaterad bonus i viss utsträckning har betydelse för 
motivationen och kan även öka motivationen. Det är tydligt att bonus inte minskar 
motivationen då majoriteten av de anställda tar avstånd från detta påstående. (Se bilaga 2) 
Respondenterna är inte eniga gällande om målrelaterad bonus ökar prestationen samt om 
bonusen har betydelse för prestationen. Några anser att bonus ökar prestationen, 
samtidigt anser andra att bonus ej gör det. Majoriteten av respondenterna anser att 
målrelaterad bonus inte minskar prestationen. (Se bilaga 2) 
 
Målsättningsteorin beskriver att specifika och utmanande mål leder till en högre 
motivation och prestation (Steers et al, 1996, Locke & Latham 1990). Mål som upplevs 
svåra, men samtidigt möjliga att uppnå ökar motivationen (Robbins, 2001). Det finns ett 
signifikant samband mellan om anställda upplever målen som möjliga att nå och om 
målen upplevs som utmanande (r = 0,513**). Vidare finns det ett signifikant samband 
mellan utmanande mål och bonusens betydelse för motivationen (r = 0,635**) som i sin 
tur har ett signifikant samband med motivationsökning (r = 0,901**).  
 
Det som framkommer är att målen bör upplevas som möjliga att nå men måste samtidigt 
vara utmanande för att den anställdes motivation ska öka. Det finns inte något direkt 
samband mellan motivationsökning och om målen är möjliga att uppnå men däremot ett 
signifikant samband mellan motivationsökning och utmanande mål (r = 0,528**). Detta 
ger indikationer på att utmanande mål i större grad ökar motivationen än om den 
anställde enbart anser att målen är möjliga att nå. För att ett mål ska upplevas som 
utmanande visar resultatet att individen ska anse sig kunna påverka målet genom 
individuella prestationer (r = 0,577**). 
  
Samma resonemang kan föras gällande prestationen. Det finns ett signifikant samband (r 
= 0,516**) mellan utmanande mål och bonusens betydelse för prestationen, som i sin tur 
har ett signifikant samband med prestationsökning (r = 0,881**). Det vill säga, att om 
den anställde anser att målen är utmanade ökar bonusens betydelse för prestationen vilket 
även ökar prestationen. Enligt Robbins (2001) är de bästa målen de som upplevs svåra, 
men samtidigt möjliga att uppnå eftersom de gör arbetet till en utmaning och därmed ökar 
prestationen. Dock finner vi inget signifikant samband mellan prestation i sig och om 
anställda upplever målen som möjliga att nå (r = -0,032).   
  
Vid målrelaterad bonus är motivation och prestation kopplade till varandra (r = 0,689**). 
Det vill säga, ökar motivationen ökar även prestationen. Det finns ett signifikant samband 
mellan bonusens koppling till prestation och om anställda anser sig kunna påverka sin 
bonus med individuella prestationer (r = 0,807**). Cognition theory pekar på att 
individen måste vara övertygad om att denne har förmåga att prestera och uppnå ett 
uppsatt mål genom individuella prestationer för att bli motiverad samt prestera bättre 
(Bandura, 1997). Vår undersökning visar att den anställdes motivation (r = 0,492**) och 
prestation (r = 0,576**) ökar om denne anser sig kunna påverka sin egen belöning. Det 
finns även ett signifikant samband mellan utmanande mål och om den anställde tror sig 
kunna påverka (r = 0,577**) samt ser koppling mellan prestation och belöning (r = 
0,693**).  
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Brandes et al, (2003) framhåller att uppfattningen om hur rättvis belöningen är påverkar 
motivationen. Vi finner dock inget signifikant samband finns mellan motivationsökning 
och om anställda anser att målrelaterad bonus är en rättvis belöning (r = 0,094). Samband 
kunde inte heller påträffas gällande prestation och om bonus uppfattas som en rättvis 
belöning (r = 0,031). Resultatet visar dock att anställda anser att målrelaterad bonus är ett 
ganska rättvist belöningssystem (se bilaga 2).  
 
4.1.2 Optioner 
 
Analysmodellen nedan åskådliggör samtliga samband för optioner. Modellen visar om 
det existerar ett signifikant samband eller ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figur 4: Sambanden mellan optioner, motivation och prestation 
 
 
Monetära belöningar införs för att motivera individer (Smitt, et al, 2002). Respondenterna 
är eniga om att optioner som belöning inte ökar motivationen. De anser dock att optioner 
inte heller minskar motivationen. De menar att optioner som belöning inte har någon 
betydelse för arbetsmotivationen. Resultatet indikerar att optioner, som är en monetär 
belöning, inte ökar motivationen i motsats till vad teorin menar. (Se bilaga 2)  
 
Det existerar ett signifikant samband mellan individens upplevelse om optionens 
betydelse för arbetsmotivationen och motivationen i sig (r = 0,824**). Om den anställde 
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inte anser att optioner har betydelse för motivationen leder det inte heller till att 
motivationen ökar, vilket respondenterna hävdar i undersökningen.  
 
Företag inför optioner för att öka prestationen (Smitt, et al, 2002). Respondenter var 
relativt samstämmiga om att optioner som belöning inte ökar prestationen och helt 
överens om att optioner inte minskar prestationen (se bilaga 2).  Det råder ett signifikant 
samband mellan individens upplevelse om optionens betydelse för arbetsprestationen och 
prestationen i sig (r = 0,819**). Anställdas prestationer har inte ökat vilket innebär att de 
anställda har åsikten att optioner som belöning inte har betydelse för prestationen.  
 
Enligt Anthony och Govindarajan (2001) kan anställda ha svårare att se kopplingen 
mellan prestationen och belöningens utfall om belöningen är optioner. Optioner kan till 
exempel vara kopplade till aktiepriset. Aktiepriset reflekterar omgivningens 
förväntningar vilket kan leda till att kursen stiger eller sjunker oberoende av individens 
prestation. (Brandes et al, 2003) Även undersökningen visar att det existerar ett 
signifikant samband mellan prestationen och synen på om det finns en koppling emellan 
individens prestation och optioner (r = 0,883**). Då anställda inte ser kopplingen mellan 
sin prestation och utfallet på optionerna ökar ej heller prestationen. Det finns även ett 
signifikant samband mellan prestationen och om individen tror sig kunna påverka 
optionens värde (r = 0,910**). Anställda tror sig inte kunna påverka optionerna, det vill 
säga aktiekursen, vilket bidrar till att individens prestation inte ökar. Detta har även 
tidigare forskning indikerat (Brandes, et al, 2003). Ser anställda inte kopplingen mellan 
optionerna och prestationen leder det till att de inte heller anser sig kunna påverka sin 
belöning (r = 0,944**). En respondent tillade vid intervjun; 
   
     �Optioner är som ett lotteri, det är bara att hoppas att man har turen på sin sida� 
  
Avsaknad av tron att det finns en koppling mellan den egna prestationen och optionernas 
värde påverkar uppfattningen om hur rättvist optioner är som belöningssystem (r = 
0,724*), vilket befintlig teori även indikerar (Brandes et al, 2003). En annan anledning 
till att optioner kan ses som en orättvis belöning är enligt Rutberg och Rutberg (1998) att 
optioner vanligtvis tilldelas nyckelpersoner. Denna aspekt kan vi dock inte verifiera då vi 
inte undersökt det.  
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4.1.3 Vinstdelning 
 
Analysmodellen nedan åskådliggör samtliga samband för vinstdelning. Modellen visar 
om det existerar ett signifikant samband eller ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Sambanden mellan vinstdelning, motivation och prestation 
 
 
Vinstdelning är ett verktyg för att öka motivationen och prestationen hos anställda (Smitt, 
et al, 2002). Undersökningens resultat visar att det inte förhåller sig så. Respondenterna 
är relativt eniga om att vinstdelning som belöning inte ökar motivationen men den 
minskar inte heller. Majoriteten menar att vinstdelning inte har betydelse för 
arbetsmotivationen. (Se bilaga 2) Det existerar ett signifikant samband mellan 
vinstdelningens betydelse för motivationen och motivationsökning (r = 0,838**). Om den 
anställde anser att vinstdelning är obetydande för motivationen leder det till att 
motivationen inte ökar.   
  
Resultatet visar på att vinstdelning inte ökar eller minskar anställdas prestation. Det finns 
ett signifikant samband mellan individens upplevelse om vinstdelningens betydelse för 
arbetsprestationen och prestationsökning (r = 0,778**). Det vill säga om individen är av 
den uppfattningen att vinstdelning har betydelse för prestationen kommer individens 
prestation att öka. I detta fall har inte de anställdas prestationer ökat vilket innebär att de 
anställda har åsikten att vinstdelning inte har betydelse för prestationen.  
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Om den anställde anser att belöningssystemet är rättvist kommer belöningen att motivera 
individen (Brandes et al, 2003). Undersökningen visar att det råder ett signifikant 
samband mellan åsikten om hur rättvis vinstdelning är som belöningssystem och 
motivationen (r = 0,652*). Motivationen ökar om anställda ser vinstdelning som ett 
rättvist belöningssystem, vilket överensstämmer med teorin. Detta indikerar att anställda 
som har vinstdelning anser att vinstdelning inte är ett rättvist belöningssystem då 
motivationen inte har ökat. Lundén (1995) menar att uppfattad orättvisa kan bero på att 
vinstdelning oftast lämnas till alla anställda, alla erhåller belöning oavsett den egna 
prestationen. Det finns dock inget starkt samband mellan tron att genom egna prestationer 
kunna påverka belöningen och hur rättvis vinstdelning uppfattas.  
 
Kreizberg, et al (2002) bedömer att anställda som inte ser sambandet mellan den egna 
prestationen och den belöning de erhåller kan få minskad motivation vilket även kan leda 
till sämre prestation. Författarnas uttalande ter sig inte stämma i undersökningen. Det 
föreligger inget signifikant samband mellan prestation, motivation och om anställda ser 
en koppling mellan deras prestation och vinstdelning. Likaså föreligger det inget 
signifikant samband mellan motivation eller prestation och åsikten om att den anställde 
kan påverka vinstdelningen genom individuella prestationer. Dock anser övervägande 
delen av respondenterna att det inte finns någon koppling, att de inte kan påverka 
belöningens utfall samt att deras motivation och prestation inte har ökat (se bilaga 2). 
Detta visar på, som Anthony och Govindarajan (2001) menar, att anställda har svårare att 
se kopplingen mellan prestationen och utfallet om de har vinstdelning som belöning.  
 
 
4.2 Faktorer som kan påverka relationen 
 
Enligt Bonner och Sprinkle (2002) finns det faktorer som påverkar relationen mellan 
monetär belöning motivation och prestation. Vi har valt att undersöka faktorerna; 
tillverkande företag/tjänsteföretag, kön, ålder och hierarkisk position. 
 
4.2.1 Tillverkande företag och tjänsteföretag 
 
Enligt Chamberlin, Haynes och Wragg, (2002) kan tillverkande företag och tjänsteföretag 
vara en faktor som påverkar relationen mellan monetär belöning, motivation och 
prestation.  
 
Undersökningen visar att målrelaterad bonus har större betydelse för både motivation 
(P<0,05) och prestation (P<0.01) i tjänsteföretag jämfört med tillverkande företag. 
Däremot finns det ingen signifikant skillnad gällande om målrelaterad bonus ökar 
motivationen eller prestationen. Uppfattningen om bonusens betydelse behöver således 
inte påverka den anställdes motivation eller prestation.  
 
Det finns en signifikant skillnad (P<0,01) mellan anställdas syn på om de kan påverka sin 
bonus genom individuella prestationer i tillverkande företag jämfört med tjänsteföretag. 
Anställda i tjänsteföretag tror i högre grad att de kan påverka sin egen bonus jämfört med 
anställda i tillverkande företag. Detta resultat skiljer sig från teorin där Brandes (2003) 
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pekar på det motsatta. Det vill säga att anställda i tillverkande företag skulle anse sig 
kunna påverka bonusen mer än anställda i tjänsteföretag. Detta då det är lättare att mäta 
prestation i tillverkande jämfört med i tjänsteföretag enligt Chamberlin, Haynes och 
Wragg, (2002). 
 
Intressant är att undersökningsresultatet skiljer sig från teorin vad gäller om anställda ser 
kopplingen mellan prestation och målrelaterad bonus. Brandes (2003) menar att anställda 
i tillverkande företag tydligare ser kopplingen än anställda tjänsteföretag. Vi fann dock 
ingen signifikant skillnad mellan de olika företagskategorierna (P>0,05). 
 
Det existerar inte någon signifikant skillnad mellan tillverkande företag och tjänsteföretag 
som har optioner som belöning. Likaså finns det ingen signifikant skillnad mellan dessa 
två företagskategorier när de har vinstdelning som belöning. Sambanden som finns för 
optioner och vinstdelning (se 4.2.2 och 4.2.3) gäller således för anställda i både 
tillverkande företag och tjänsteföretag.   
 
4.2.2 Kön 
 
Undersökningen utfördes på 42 män och 18 kvinnor. En individ kan ha en eller flera 
monetära belöningar. 38 av männen och 15 av kvinnorna har målrelaterad bonus. 8 av 
männen och 1 av kvinnorna har optioner. Vinstdelning har 10 av männen och 3 av 
kvinnorna. (Se bilaga 2) 
 
Det existerar ett fåtal signifikanta skillnader mellan män och kvinnor som har 
målrelaterad bonus som belöning. Signifikanta skillnader har identifierats gällande om 
målen anses som möjliga att uppnå och utmanande (P<0,05). Män instämmer i högre 
grad att målen är möjliga att uppnå och utmanande jämfört med vad kvinnor gör. I en 
artikel skriven av Babcock, Laschever, Gelfand och Small (2003) påpekas att kvinnor i 
lägre grad än män framhåller sig själv och sin kunskap. Detta torde leda till att män i 
större utsträckning tror på sig själva, vilket även Robbins (2001) påpekar, samt att de tror 
att de kan nå de uppsatta målen vilket även vår undersökning indikerar. Samma argument 
kan föras gällande kopplingen mellan den egna prestationen och målrelaterad bonus. 
Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor vid 
uppfattningen om denna koppling (P<0,01). Män ser en starkare koppling än kvinnor, 
vilket överensstämmer med teorin.  
 
Fler signifikanta skillnader mellan män och kvinnor som har målrelaterad bonus finner vi 
inte i undersökningen. Motivationen och prestationen påverkas ej av den anställdes kön. 
Dock indikerar resultatet att män i allmänhet har en mer positiv syn på målrelaterad 
bonus jämfört med kvinnor (se bilaga 2). Detta i motsats till vad Robbins (2001) menar. 
Han påpekar att män är fostrade att vara hårda och kvinnor mer känsliga. Detta leder ofta 
till att kvinnor ger en mer positiv bild av saker än vad män gör.  
 
I vår undersökning gick det ej att finna några signifikanta skillnader mellan män och 
kvinnor som har optioner som belöning.  
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Ett fåtal signifikanta skillnader existerar mellan män kvinnor som har vinstdelning som 
belöning. Skillnaderna var marginella och svåra att tyda då endast ett fåtal kvinnor fanns 
representerade. Dock indikerar resultatet att män i allmänhet har en mer negativ syn på 
vinstdelning jämfört med kvinnor (se bilaga 2). Detta kan bero på att kvinnor är mer 
försiktiga i sina åsikter och inte vill vara allt för negativa (Robbins, 2001). 
 
4.2.3 Ålder 
 
Då den anställde har målrelaterad bonus som belöning existerar ett signifikant samband 
mellan ålder och om målen anses vara utmanande (r = 0,343*). Ju äldre individen är 
desto mer utmanande anses målen vara. Vi finner ingen koppling för detta samband i 
teorin. Intressant är att inget samband fanns att identifiera gällande ålder och motivation, 
ett samband som Huddleston, et al (2002) beskriver i sin artikel. De menar att äldre 
anställda är mer motiverade än yngre då de med sin erfarenhet anser att de har större 
möjlighet att uppnå målen.  
 
Vi finner endast ett svagt signifikant samband mellan ålder och om den anställde ser en 
koppling mellan dennes prestation och målrelaterad bonus (r = 0,295*). Detta samband 
redogör Kauffman (2001) för, han menar att äldre omedvetet försöker framhäva sin egen 
betydelse och därför ser kopplingen mellan bonus och prestation tydligare än vad yngre 
medarbetare gör. Då de äldre ser en tydligare koppling ger detta även att de tenderar att 
se målrelaterad bonus som en mer rättvis belöning (r = 0,349*). Fastän äldre ser en 
tydligare koppling ökar ej prestationen mer än vad yngres prestation gör (r = 0,009). Fler 
signifikanta samband gick ej att finna av undersökningens resultat vad gäller ålder och 
målrelaterad bonus.  
 
Ålder är inte en påverkande faktor när belöningen är optioner. Ålder påverkar inte 
relationen optioner, motivation och prestation. Alla samband som tidigare diskuterats (se 
4.2.2) finner vi innefatta alla anställda oavsett ålder.  
 
Några signifikanta samband finns mellan ålder och om den anställde har vinstdelning 
som belöning. Åldern påverkar den anställdes uppfattning om vinstdelningens betydelse 
för motivationen (r = -0,641*). Ju äldre den anställde är desto mindre betydelse har 
vinstdelning för motivationen. Kauffman (2001) anser att äldre i lägre grad motiveras av 
pengar då de ofta har byggt upp en finansiell trygghet. Detta ger att monetära belöningar 
därmed inte är lika drivande motivations- och prestationsfaktorer. Även om yngre anser 
att vinstdelning har större betydelse för deras motivation finner vi inget signifikant 
samband mellan ålder och motivationsökning (r = -0,485). Yngre anställda blir ej mer 
motiverade än äldre när de har vinstdelning som belöning.  
 
Vi finner Kauffmans (2001) resonemang stämma gällande prestationen. Även Robbins 
(2001) menar att prestationen minskar med åldern. Vi finner ett negativt samband mellan 
åldern och vinstdelningens betydelse för prestationen (r = -0,554*) samt mellan åldern 
och prestation i sig (r = -0,758**). Ju högre ålder den anställde har desto mindre anser 
denne att vinstdelning har betydelse för prestationen. Detta leder i sin tur till att äldre får 
en mindre prestationsökning än yngre anställda när de får vinstdelning. 
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4.2.4 Hierarkisk position 
 
Vid telefonintervjuerna frågade vi respondenterna om antalet nivåer som företaget bestod 
av, där nivå 1 är verkställande direktör. Företagen har från 2 till 6 nivåer. Respondenterna 
arbetar mellan nivå 1 och 4. (Se bilaga 2) 
 
Det finns ett signifikant samband mellan den anställdas nivå i företaget och dennes ålder 
(r = -0,448**). Detta ter sig vara relativt logiskt då det tar tid att klättra på karriärsstegen. 
Sambandet innebär alltså att ju äldre en anställd är desto högre position har denne i 
företaget. Som tidigare nämnt anser Huddleston, et al, (2002) att äldre blir mer 
motiverade än yngre. Detta ger indikationer på att även anställda med hög position, då 
dessa enligt sambandet även är äldre, skulle vara mer motiverade än anställda med en 
lägre position i företaget. Vi finner dock inget samband som styrker detta påstående. 
Kauffman (2001) anser istället att äldre i lägre grad motiveras av pengar då de ofta har 
byggt upp en finansiell trygghet. Likaså kan detta påstående inte verifieras och 
undersökningen antyder att befintlig teori ej överensstämmer verkligheten.  
 
Det finns ett signifikant samband mellan hierarkisk position och om målrelaterad bonus 
anses som ett rättvist belöningssystem (r = -0,302*). Ju lägre position den anställde har 
desto mindre rättvist anser denne att målrelaterad bonus är. Brandes, et al (2003) 
förklarar att en individ finner belöningen vara mer rättvis om denna anser sig kunna 
påverka belöningen. Enligt Dreher (2003) kan individer på hög hierarkisk nivå i företag 
lättare påverka belöningens utfall. Då vi inte kan finna ett signifikant samband mellan 
den anställdes position och dennes förmåga att påverka sin belöning genom individuella 
prestationer finner vi ingen tydlig överensstämmelse med teorin. Motivationen eller 
prestationen påverkas inte av den hierarkiska positionen, inga signifikanta skillnader har 
påträffats.   
 
Vi finner att den hierarkiska positionen inte påverkar relationen om belöningen är 
optioner eller vinstdelning. Några signifikanta skillnader har inte upptäckts mellan olika 
positioner. 
 
 
4.3 Fördelningen av monetära belöningar 
 

  
Tillverkande 
företag Tjänsteföretag Totalt 

Målrelaterad 
bonus 30 24 54 
Optioner 5 4 9 
Vinstdelning 5 8 13 

 
Tabell 1: Monetära belöningars fördelning 
 
Samtliga företag har en eller flera monetära belöningar. Tabell 1 åskådliggör att 
målrelaterad bonus är mer vanligt förekommande än optioner och vinstdelning i både 
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tillverkande och tjänsteföretag. Kreizberg, Tziner och Weisberg (2002) menar att den 
generella åsikten är att optioner är det främsta alternativet om företaget vill öka 
prestationen hos anställda. Detta tyr sig inte stämma då målrelaterad bonus är vanligast.  
 
Anthony och Govindarajan (2001) visar på att många tillverkande företag väljer att införa 
belöningssystem, en bonus, som är kopplade till att ett specifikt mål ska uppnås. Den 
främsta anledningen är att output kan mätas fysiskt i tillverkande företag och det är 
således möjligt att kontrollera om målet har uppnåtts. Detta finner vi överensstämma med 
undersökningens resultat då samtliga tillverkande företag har målrelaterad bonus. Vidare 
menar Anthony och Govindarajan att tjänsteföretag väljer målrelaterad bonus som 
belöning i mindre utsträckning än tillverkande företag då det är svårare att mäta och 
kontrollera prestationen. Studien indikerar att det förhåller sig på detta sätt men 
målrelaterad bonus är ändå den främst förekommande monetära belöningen i 
tjänsteföretag. 
 
Vi frågade samtliga respondenter om de skulle föredra ett annat belöningssystem än det 
befintliga. Svarsalternativen var ja och nej. Resultatet visar att de anställda som har 
målrelaterad bonus vanligtvis inte vill byta till en annan belöning (se bilaga 2). De som 
svarade att de skulle föredra ett annat belöningssystem vill fortfarande ha målrelaterad 
bonus men att målen ska omformuleras. De anser att målen ska vara kopplade till 
individuella prestationer och inte till mål som ligger utanför deras kontroll.  
 
Det råder delade åsikter om respondenterna föredrar ett annat belöningssystem än 
optioner. Respondenterna är relativt överens om de föredrar ett annat belöningssystem än 
vinstdelning (se bilaga 2). Målrelaterad bonus är den belöningen som de anställda skulle 
föredra istället för optioner och vinstdelning. Den främsta orsaken är att de vill kunna 
påverka sin belöning och de anser att de inte kan göra det med den belöning de har idag. 
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5 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser utifrån analysen, föra en avslutande 
diskussion samt ge förslag till framtida forskning. 
 
 
5.1 Relationen mellan monetära belöningar, motivation och prestation 
  
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka relationen mellan olika monetära 
belöningar, motivation och prestation.  
 
Resultatet pekar på att målrelaterad bonus kan motivera samt öka prestationen under 
vissa förutsättningar såsom utmanande mål och uppfattningen om att kunna påverka sin 
egen belöning.  
 
Resultatet indikerar att optioner inte motiverar eller ökar prestationen för anställda. De 
främsta orsakerna ter sig vara att anställda anser att optioner inte har betydelse för 
motivationen eller prestationen. Vidare ser anställda vare sig kopplingen eller anser sig 
kunna påverka optionernas värde vilket enligt undersökningen bidrar till att optioner inte 
ökar prestationen eller motivationen. Då anställda inte tror sig kunna påverka sin 
belöning kan optioner uppfattas som en orättvis belöning.  
 
Undersökningen visar även att vinstdelning inte motiverar eller ökar prestationen. 
Orsaken är främst att anställda anser att vinstdelning inte har betydelse för motivationen 
eller prestationen. Vinstdelning ses även som ett orättvist belöningssystem vilket kan ha 
bidragit till att motivationen inte heller ökat. Undersökningen indikerar att anställda som 
har vinstdelning inte tror sig kunna påverka utfallet på sin belöning, vilket skulle kunna 
vara en anledning till att den anställde inte blir motiverad eller presterar bättre. 
 
Analysen tyder på att den anställdes motivation och prestation varierar beroende på 
vilken den monetära belöningen är. Vi finner tydliga indikationer på att en relation 
mellan målrelaterad bonus, motivation och prestation existerar. Målrelaterad bonus 
motiverar samt ökar den anställdas prestation i större utsträckning än optioner och 
vinstdelning. Utifrån analysen anser vi att en tydlig relation existerar för optioner och 
vinstdelning.  
 
 
5.2 Faktorer som kan inverka på relationen 
 
En del av huvudsyftet är att identifiera faktorer som kan inverka på relation mellan 
monetär belöning, motivation och prestation. 
 
Undersökningen tyder på att tillverkande företag och tjänsteföretag är en faktor som 
troligtvis inte påverkar relationen mellan monetär belöning, motivation och prestation. 
Detta grundas på att det inte existerar någon skillnad mellan tillverkande företag och 
tjänsteföretag som har optioner eller vinstdelning som belöning. Sambanden som finns 
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för dessa belöningssystem gäller således för anställda i både tillverkande företag och 
tjänsteföretag. Däremot har ett fåtal skillnader identifierats mellan dessa 
företagskategorier vid målrelaterad bonus. Dock är skillnaderna irrelevanta då de i 
slutänden inte påverkar motivationen eller prestationen.  
 
Kön är en faktor som sannolikt inte påverkar relationen mellan monetär belöning, 
motivation och prestation. Ett fåtal skillnader identifierades men inga som påverkade 
motivationen eller prestationen. Utifrån detta anser vi inte att kön är en faktor som 
nämnvärt påverkar relationen.   
 
Vi bedömer att ålder möjligen kan vara en faktor som påverkar relationen mellan 
vinstdelning och prestation men ej vad gäller motivation, då ingen skillnad existerar 
mellan yngre och äldre vad gäller motivationsökning. Ju äldre den anställde är desto 
mindre anser denne att vinstdelning har betydelse för prestationen och därmed ökar 
prestationen i mindre utsträckning för äldre än för yngre anställda. Vi finner dock inte att 
åldern är en påverkande faktor när det gäller relationen för målrelaterad bonus eller 
optioner. Här hittar vi att åldern inte påverkar motivationen eller prestationen. 
  
Undersökningen visar på att motivationen och prestationen inte påverkas av vilken 
hierarkisk position som den anställde arbetar på. Detta talar för att hierarkisk position inte 
är en faktor som påverkar relationen mellan monetära belöningar, motivation och 
prestation, oavsett om belöningen är målrelaterad bonus, optioner eller vinstdelning. 
 
Vår bedömning är att ingen av faktorerna på ett tydligt sätt kan sägas inverka på 
relationen mellan monetär belöning, motivation och prestation. 
 
 
5.3 Fördelningen av monetära belöningar 
 
Delsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka monetära belöningar företagen använder 
sig av samt vilken monetär belöning som är vanligast förekommande.  
 
Företagen i undersökningen har en eller flera monetära belöningar. Målrelaterad bonus är 
mer vanligt förekommande än optioner och vinstdelning i både tillverkande och 
tjänsteföretag. Resultatet visar att tillverkande företag väljer målrelaterad bonus som 
belöning i större utsträckning än tjänsteföretag. Anställda ter sig ha målrelaterad bonus 
som favorit. Detta finner vi med anledning av att anställda som har bonus inte vill byta 
till ett annat belöningssystem. De som har optioner och vinstdelning som belöning anser 
att om de fick välja en alternativ belöning skulle det vara målrelaterad bonus. 
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 
  
Syftet med vår studie var att se samband och indikationer på generaliseringar. Vi kunde 
däremot inte säga i vilken riktning sambanden gick, det vill säga vad som påverkar vad. 
Vårt förslag till fortsatt forskning är en kvalitativ studie där syftet är att undersöka 
sambandens riktning. Vidare finner vi att en jämförande studie över ickemonetära och 
monetära belöningar skulle vara intressant. Detta då vi i våra slutsatser kommer fram till 
att monetära belöningar inte i väsentlig grad påverkar motivation och prestation i positiv 
riktning.  
 
Undersökningen visar att de valda faktorerna ej i större grad påverkade relationen mellan 
monetär belöning, motivation och prestation. Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning 
är att undersöka andra faktorer som kan inverka på relationen till exempel företagets 
omsättning. 
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BILAGA 1 

 

INTERVJUMALL 
 
1. Vilken klassificering tillhör företaget? 
 
 Tjänsteföretag  ٱٱ  Tillverkande företag  ٱٱ

 
 
2. Hur många nivåer har företaget?...................................................................................... 
 
   På vilken nivå arbetar Ni om nivå 1 är VD?...................................................................... 
 
 
3. Ålder? ................................................................................................................................ 
 
 
4. Kön? 
 Kvinna  ٱٱ  Man  ٱٱ           
 
 
5. Vilket/vilka belöningssystem har Ni?  
 
  Målrelaterad bonus  ٱٱ
 Optioner  ٱٱ
 Vinstdelning  ٱٱ
� Annat  ٱٱ�����������������������������.. 

 
6. Om Ni valde målrelaterad bonus svara på nedanstående påståenden. Svarsalternativen är en 
femgradig skala där 1 representerar - tar avstånd från och 5 - instämmer helt.  

 
Målet/målen är möjliga att uppnå  1 2 3 4 5 
Målet/målen upplever Ni som utmanande  1 2 3 4 5  
Belöningssystemet har betydelse för Er arbetsmotivation  1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har ökat Er motivation  1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har minskat Er motivation 1 2 3 4 5  
Belöningssystemet har betydelse för Er arbetsprestation 1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har ökat Er prestation  1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har minskat Er prestation  1 2 3 4 5 
Ni kan genom individuella prestationer påverka belöningens utfall 1 2 3 4 5 
Det finns en koppling mellan er prestation och er belöning 1 2 3 4 5 
Målrelaterad bonus är ett rättvist belöningssystem  1 2 3 4 5  
 
Hur många år har Ni haft denna belöning?............................................................................ 
 
Skulle ni föredra ett annat belöningssystem?  
 Nej  ٱٱ  Ja  ٱٱ

 
Om ja, vilket?.........................................................................................................................   

Tar avstånd 
från 

Instämmer 
helt 



BILAGA 1 

 

7.  Om Ni valde optioner i fråga 6 svara på nedanstående påståenden. Svarsalternativen är en 
femgradig skala där 1 representerar - tar avstånd från och 5 - instämmer helt.; 
  

 
Belöningssystemet har betydelse för Er arbetsmotivation  1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har ökat Er motivation  1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har minskat Er motivation 1 2 3 4 5  
Belöningssystemet har betydelse för Er arbetsprestation 1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har ökat Er prestation 1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har minskat Er prestation  1 2 3 4 5 
Ni kan genom individuella prestationer påverka belöningens utfall 1 2 3 4 5 
Det finns en koppling mellan er prestation och er belöning 1 2 3 4 5 
Optioner är ett rättvist belöningssystem  1 2 3 4 5  
 
Hur många år har Ni haft denna belöning?............................................................................ 
 
 
Skulle Ni föredra ett annat belöningssystem?  
 Nej  ٱٱ  Ja  ٱٱ
 

Om ja, vilket?......................................................................................................................... 
 
  
8. Om Ni valde vinstdelning i fråga 6 svara på nedanstående påståenden. Svarsalternativen är en 
femgradig skala där 1 representerar - tar avstånd från och 5 - instämmer helt; 
 

 
Belöningssystemet har betydelse för Er arbetsmotivation  1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har ökat Er motivation  1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har minskat Er motivation 1 2 3 4 5  
Belöningssystemet har betydelse för Er arbetsprestation 1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har ökat Er prestation 1 2 3 4 5 
Belöningssystemet har minskat Er prestation  1 2 3 4 5 
Ni kan genom individuella prestationer påverka belöningens utfall 1 2 3 4 5 
Det finns en koppling mellan er prestation och er belöning 1 2 3 4 5 
Vinstdelning är ett rättvist belöningssystem  1 2 3 4 5  
 
Hur många år har Ni haft denna belöning?............................................................................ 
 
 
Ni skulle föredra ett annat belöningssystem  
 Nej  ٱٱ  Ja  ٱٱ

 
Om ja, vilket?.........................................................................................................................

Tar avstånd 
från 

Tar avstånd 
från 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
helt 
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BERÄKNINGAR 
 
 
 Antal Minimum Maximum Medel Std.avvikelse 
Nivåer 60 2 6 4.18 .770 
Den anställdes nivå 60 1 4 2.17 .806 
Ålder 60 29 63 46.47 8.532 
 
 
Svarsalternativen är 1-5 där 1 betecknar �tar avstånd från� och 5 �instämmer helt�. 
Svarsalternativ 1-2 där  1 betecknar ja och 2 nej. 
 
 Antal Minimum Maximum Medel Std.avvikelse 
Målrelaterad bonus (1-5) 54     
Målen är möjliga (1-5) 53 1 5 3.94 .908 
Målen är utmanande (1-5) 53 1 5 3.81 1.093 
Bonus har betydelse för 
motivationen (1-5) 

53 1 5 3.17 1.267 

Bonus ökar motvationen 
(1-5) 

53 1 5 3.13 1.210 

Bonus minskar 
motivationen (1-5) 

53 1 2 1.04 .192 

Bonus har betydelse för 
prestationen (1-5) 

53 1 5 2.94 1.277 

Bonus ökar prestationen 
(1-5) 

53 1 5 2.70 1.249 

Bonus minskar 
prestationen (1-5) 

53 1 3 1.06 .305 

Den anställde kan påverka 
bonusen (1-5) 

53 1 5 3.45 1.449 

Det finns en koppling 
mellan den anställdes 
prestation och bonusen   
(1-5) 

53 1 5 3.66 1.285 

Bonus är en rättvis 
belöning (1-5) 

53 1 5 3.58 1.167 

Antal år den anställde har 
fått bonus 

53 1 13 5.49 2.839 

Anställda föredrar en 
annan belöning (1-2) 

53 1 2 1.81 .395 

 
 
 
 Antal Minimum Maximum Medel Std.avvikelse 
Optioner 9     
Optioner har betydelse 
för motivationen (1-5) 

9 1 3 1.56 .726 

Optioner ökar 
motvationen (1-5) 

9 1 3 1.56 .882 

Optioner minskar 
motivationen (1-5) 

9 1 1 1.00 .000 

Optioner har betydelse 
för prestationen (1-5) 

9 1 3 1.78 .972 

Optioner ökar 
prestationen (1-5) 

9 1 5 2.00 1.414 
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 Antal Minimum Maximum Medel Std.avvikelse 
Optioner minskar 
prestationen (1-5) 

9 1 1 1.00 .000 

Den anställde kan 
påverka optionerna (1-5) 

9 1 4 1.78 .972 

Det finns en koppling 
mellan den anställdes 
prestation och optionerna 
(1-5) 

9 1 5 1.78 1.302 

Optioner är en rättvis 
belöning (1-5) 

9 1 5 2.33 1.414 

Antal år den anställde har 
fått optioner 

9 1 4 3.11 1.269 

Anställda föredrar en 
annan belöning (1-2) 

9 1 2 1.56 .527 

 
 
 Antal Minimum Maximum Medel Std.avvikelse 
Vinstdelning 13     
Vinstdelning har betydelse 
för motivationen (1-5) 

13 1 4 2.08 1.115 

Vinstdelning ökar 
motvationen (1-5) 

13 1 4 1.92 1.256 

Vinstdelning minskar 
motivationen (1-5) 

13 1 1 1.00 .000 

Vinstdelning har betydelse 
för prestationen (1-5) 

13 1 3 1.77 1.013 

Vinstdelning ökar 
prestationen (1-5) 

13 1 3 1.38 .650 

Vinstdelning minskar 
prestationen (1-5) 

13 1 1 1.00 .000 

Den anställde kan påverka 
vinstdelningen (1-5) 

13 1 4 1.92 1.188 

Det finns en koppling 
mellan den anställdes 
prestation och vinstdelning 
(1-5) 

13 1 5 1.85 1.281 

Vinstdelning är en rättvis 
belöning (1-5) 

13 1 4 2.38 1.261 

Antal år den anställde har 
fått vinstdelning 

13 1 9 4.46 3.045 

Anställda föredrar en 
annan belöning (1-2) 

13 1 2 1.31 .480 
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 Kön Antal Medel Std.avvikelse
Målrelaterad bonus man 38    
  kvinna 15    
Målen är möjliga (1-5) man 38 4.11 .863 
  kvinna 15 3.53 .915 
Målen är utmanande 
(1-5) 

man 38 4.00 .959 

  kvinna 15 3.33 1.291 
Bonus har betydelse för 
motivationen (1-5) 

man 38 3.29 1.250 

  kvinna 15 2.87 1.302 
Bonus minskar 
motivationen (1-5) 

man 38 1.05 .226 

  kvinna 15 1.00 .000 
Bonus ökar 
motvationen (1-5) 

man 38 3.24 1.195 

  kvinna 15 2.87 1.246 
Bonus har betydelse för 
prestationen (1-5) 

man 38 2.97 1.325 

  kvinna 15 2.87 1.187 
Bonus ökar prestationen 
(1-5)  

man 38 2.66 1.321 

  kvinna 15 2.80 1.082 
Bonus minskar 
prestationen (1-5) 

man 38 1.03 .162 

  kvinna 15 1.13 .516 
Den anställde kan 
påverka bonusen (1-5) 

man 38 3.63 1.403 

  kvinna 15 3.00 1.512 
Det finns en koppling 
mellan den anställdes 
prestation och bonusen 
(1-5) 

man 38 3.95 1.138 

  kvinna 15 2.93 1.387 
Bonus är en rättvis 
belöning (1-5) 

man 38 3.66 1.236 

  kvinna 15 3.40 .986 
Antal år den anställde 
har fått bonus 

man 38 5.87 2.877 

  kvinna 15 4.53 2.588 
Anställda föredrar en 
annan belöning (1-2) 

man 38 1.82 .393 

 kvinna 15 1.80 .414 
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 Kön Antal Medel Std.avvikelse  Kön Antal Medel Std.avvikelse
Optioner man 8   Vinstdelning man 10 3.00 .000 
  kvinna 1     kvinna 3 3.00 .000 
Optioner har 
betydelse för 
motivationen  (1-5) 

man 8 1.63 .744 Vinstdelning har 
betydelse för 
motivationen  
(1-5) 

man 10 1.70 .823 

  kvinna 1 1.00 .   kvinna 3 3.33 1.155 
Optioner ökar 
motvationen  (1-5) 

man 8 1.63 .916 Vinstdelning 
ökar 
motvationen  
(1-5) 

man 10 1.50 .972 

  kvinna 1 1.00 .   kvinna 3 3.33 1.155 
Optioner minskar 
motivationen (1-5) 

man 8 1.00 .000 Vinstdelning 
minskar 
motivationen  
(1-5) 

man 10 1.00 .000 

  kvinna 1 1.00 .   kvinna 3 1.00 .000 
Optioner har 
betydelse för 
prestationen (1-5) 

man 8 1.88 .991 Vinstdelning har 
betydelse för 
prestationen  
(1-5) 

man 10 1.40 .843 

  kvinna 1 1.00 .   kvinna 3 3.00 .000 
Optioner ökar 
prestationen (1-5) 

man 8 2.13 1.458 Vinstdelning 
ökar prestationen 
(1-5)  

man 10 1.10 .316 

  kvinna 1 1.00 .   kvinna 3 2.33 .577 
Optioner minskar 
prestationen (1-5) 

man 8 1.00 .000 Vinstdelning 
minskar 
prestationen(1-5)

man 10 1.00 .000 

  kvinna 1 1.00 .   kvinna 3 1.00 .000 
Den anställde kan 
påverka optionerna 
(1-5)  

man 8 1.88 .991 Den anställde 
kan påverka 
vinstdelningen 
(1-5) 

man 10 1.90 1.287 

  kvinna 1 1.00 .   kvinna 3 2.00 1.000 
Det finns en 
koppling mellan 
den anställdes 
prestation och 
optionerna (1-5) 

man 8 1.88 1.356 Det finns en 
koppling mellan 
den anställdes 
prestation och 
vinstdelning  
(1-5)  

man 10 1.70 1.337 

  kvinna 1 1.00 .   kvinna 3 2.33 1.155 
Optioner är en 
rättvis belöning  
(1-5) 

man 8 2.50 1.414 Vinstdelning är 
en rättvis 
belöning (1-5) 

man 10 2.10 1.287 

  kvinna 1 1.00 .   kvinna 3 3.33 .577 
Antal år den 
anställde har fått 
optioner  

man 8 3.00 1.309 Antal år den 
anställde har fått 
vinstdelning  

man 10 5.10 3.178 

  kvinna 1 4.00 .   kvinna 3 2.33 1.155 
Anställda föredrar 
en annan belöning 
(1-2)  

man 8 1.50 .535 Anställda 
föredrar en 
annan belöning 
(1-2) 

man 10 1.40 .516 

  kvinna 1 2.00 .   kvinna 3 1.00 .000 
 


