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Sammanfattning 

Ett väl fungerande belöningssystem är av stor betydelse för hur ett företag arbetar mot sina mål 
och det påverkar även relationen mellan de anställda och företaget. Syftet med detta 
examensarbete är att förstå hur de aktuella belöningssystemen på ett specifikt företag i Sverige 
påverkar upplevelsen av motivation hos de anställda. Syftet undersöks genom att ta reda på 
vilka faktorer som motiverar de anställda att utföra ett arbete av god kvalitet, hur de anställdas 
motivation påverkas av monetära respektive icke-monetära belöningar samt av grupp- och 
individuella belöningar. Undersökningen utförs på ett företag i Sverige som använder sig av 
belöningssystem för att motivera de anställda. Det empiriska materialet samlas in genom åtta 
semistrukturerade intervjuer varav sju med anställda och en intervju med en ledare på företaget.  
Under intervjuerna används en intervjuguide som bygger på både teorigrundade och öppna 
frågor. Resultatet visar på att samtliga medarbetare motiveras av provision. Majoriteten av de 
anställda motiveras i högre grad av icke-monetära belöningar såsom beröm och erkännande 
jämfört med monetära belöningar. Majoriteten av de anställda motiveras i högre grad av 
gruppbelöningar framför individuella belöningar. Företaget arbetar med uppsatta mål och 
regelbunden feedback vilket bidrar till ökad motivation hos de anställda. Uppgiftsvariation och 
utökat ansvar är något som leder till ökad motivation och trivsel på arbetet. De främsta 
motivationsfaktorerna varierar hos medarbetarna vilket är i linje med tidigare forskning som 
förklarar att utmaningen med belöningssystem är att strukturera det med stor variation och 
valfrihet, samt att identifiera varje enskild medarbetares motivationskälla.  
 

Nyckelord: motivation, belöningssystem, provision, gruppbelöning, individuell belöning, 
monetär belöning, icke-monetär belöning  

 
 
 

  



Abstract 

A well-functioning reward system is of great importance for how a company works towards its 
goals and it also affects the relationship between employees and the company. The aim of this 
study is to understand how the current reward systems at a specific company in Sweden affect 
the experience of motivation among the employees. The purpose is investigated by finding out 
what factors motivate employees to want to perform a good quality work, how employee 
motivation is affected by monetary and non-monetary rewards as well as by group and 
individual rewards. The survey is conducted at a company in Sweden that uses reward systems 
as a tool to motivate employees. The empirical material is collected through eight semi 
structured interviews, including seven with the employees and one interview with a company 
leader. During the interviews an interview guide based on both theoretical and open questions 
is used. The result shows that all employees are motivated by commission. The majority of 
employees are more motivated by non-monetary rewards such as praise and recognition over 
monetary rewards. The majority of employees are more motivated by group rewards over 
individual rewards. The company works with set goals and has regular feedback, which 
contributes to the motivation of employees. Task variation and increased responsibility leads to 
increased motivation and wellbeing at work. The main motivational factors vary with the 
employees, which is in line with previous research, explaining that the challenge of reward 
systems is to structure it with a greater variety to choose from, as well as identifying the 
motivational source of each individual employee. 
 

Keywords: motivation, reward system, commission, group reward, individual reward, 
monetary reward, non-monetary reward 
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Förr i tiden var arbetsmotivation inte något större problem. Om du ville ha mat på bordet, var 
du tvungen att arbeta. I det moderna västerländska samhället har detta förändrats (Gilbreath & 
Harris, 2002). Numera har vi ett större socialt nätverk som gör att behovet av att arbeta har 
blivit mindre. Således har det blivit en större utmaning att motivera de anställda. Många 
organisationer idag har en positiv syn på pengar och anser att det är ett viktigt 
motivationsverktyg. Dock, om organisationer ska använda pengar som motivation på ett 
effektivt sätt är det av högsta vikt att förstå hur monetära incitament påverkar de anställda 
(Gilbreath & Harris, 2002). 
 
Ett väl fungerande belöningssystem är av stor betydelse för hur ett företag arbetar mot sina mål 
och det påverkar även relationen mellan de anställda och företaget (Smitt, 2002). Oavsett hur 
ett belöningssystem är utformat är avsikten att påverka de som belönas. Avsikten är att genom 
belöning skapa motivation hos medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter bättre, så att 
företaget i sin helhet ska stärkas. Målet är att skapa en högre försäljning, ökad effektivitet, en 
ökad lönsamhet och minskade kostnader. Ett belöningssystem fungerar dock inte om de 
anställdas beteende och engagemang inte påverkas. Ett belöningssystem som inte fungerar leder 
till att ett företags kostnader ökar utan någon prestation i gengäld (Smitt, 2002). 
Belöningssystem är komplicerade och kräver en pedagogisk förmåga då de kommuniceras. De 
är även viktiga verktyg för att skapa eller förstärka sammanhållningen i ett företag. Ett väl 
utformat och fungerande belöningssystem är i hög grad nyckeln till framgång (Smitt, 2002). 
Belöningar kan variera från monetära till icke-monetära. Monetära belöningar, det vill säga 
pengar är en viktig form av belöning som ofta kopplas till prestation (Merchant & Van der 
Stede, 2007). Monetära belöningssystem kan delas in i tre huvudkategorier: prestationsbaserade 
löneökningar, kortvariga incitamentsplaner samt långvariga incitamentsplaner (Merchant & 
Van der Stede, 2007). Belöningar kan också vara icke-monetära, det vill säga, en belöning som 
inte har med pengar att göra exempelvis beröm och offentliga erkännanden (Bartol & 
Srivastava, 2002). 
 
En studie som undersökte relationen mellan belöningssystem, prestation och motivation 
utfördes hos anställda på globala banker i Istanbul (Güngör, 2011). De fann att monetära 
belöningar har positiv effekt på de anställdas prestationer. En studie sökte fördjupa förståelsen 
för hur kortvariga bonusar som incitament påverkar anställdas prestation och motivation 
(Bareket-Bojmel, Hochman, & Ariely, 2017). Tre typer av bonusar undersöktes, kontanter, 
middags-checkar och verbal belöning (icke-monetär). Alla typer av bonusar ökade prestationen 
med över fem procent. Icke-monetära kortvariga bonusar fungerade lite bättre än monetära 
bonusar. Borttagandet av bonusar ledde till minskad prestation för de monetära bonusarna 
men inte för den verbala belöningen (Bareket-Bojmel et al., 2017). Tre studier med olika 
metoder visar att när finansiella incitament fördelas rättvist kan det ha en positiv effekt på de 
anställdas motivation och prestation genom att det ökar de anställdas kompetens och 
självständighet (Thibault-Landry et al., 2017). En meta-analys över 39 studier av effekten av 
individuella finansiella incitament på arbetsprestation visade huvudsakligen att finansiella 
incitament har en positiv effekt på kvantitet, medan effekten på kvalitét var mindre, men inte 
negativ (Gilbreath & Harris, 2002). När det gäller ledares syn på belöningssystem så visade det 
sig att endast två av 20 ledare ansåg prestationsbaserade belöningssystem som effektiva 
(Gilbreath & Harris, 2002). Det finns således blandade åsikter och forskningsresultat gällande 
prestationsbaserade belöningssystem. Nedan följer en genomgång av forskning som visat såväl 
fördelar som nackdelar med prestationsbaserade belöningssystem.  
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Kritik och försvar av gällande belöningssystem 

Gilbreath och Harris (2002) diskuterar den vanliga kritiken riktad mot belöningssystem och 
bemöter den. Kritiker menar att prestationsbaserade belöningssystem inte är det mest effektiva 
tillvägagångssättet för att höja motivationen på arbetsplatser. De menar istället på att andra 
metoder, exempelvis en förbättrad arbetsdesign, skulle motivera bättre (Gilbreath & Harris, 
2002). Ett motargument vid denna typ av kritik kan vara att framgångsrika företag använder sig 
av ett antal verktyg för att motivera sina anställda, där prestationsbaserade belöningssystem bara 
är ett av verktygen. Ett fåtal experter skulle rekommendera att organisationer endast skulle 
använda ett sorts verktyg och bortse från resten. För att motivera anställda krävs en 
kombination av olika effektiva hjälpmedel. En del menar på att prestationsbaserade 
belöningssystem bara fungerar när människor är i behov av eller strävar efter pengar, men det är 
mer komplext än så. Pengar påverkar människor på olika sätt och prestationsbaserade 
belöningssystem förser många gånger framgångsrika anställda med mer än just pengar. 
Finansiella belöningar kan förväntas påverka det upplevda självvärdet och livskvalitén. 
Gilbreath och Harris (2002) håller med om att pengar nödvändigtvis inte är den mest effektiva 
motivationsfaktorn för alla anställda. Utmaningen är således att strukturera ett belöningssystem 
som har en större variation av belöningar att välja mellan, samt att identifiera varje enskild 
medarbetares främsta motivator (Gilbreath & Harris, 2002). 
 
En del kritiker menar även på att det är för svårt att designa och utveckla ett prestationsbaserat 
belöningssystem som är effektivt (Gilbreath & Harris, 2002). Man kan dock konstatera att alla 
välfungerande system inom personalhantering både tar tid och kräver ansträngning samt hjälp 
från experter för att designa och implementera i praktiken. Det är inte svårt eller omöjligt att 
genomföra ett prestationsbaserat belöningssystem som fungerar på ett effektivt sätt, men det 
kräver tid och ansträngning. Prestationsbaserade belöningssystem passar inte för alla jobb och 
arbetsplatser, men många organisationer skulle dra nytta av att använda sig utav det (Gilbreath 
& Harris, 2002).  
 
Det finns förvånansvärt lite forskning om vilken effekt prestationsbaserade belöningssystem kan 
ha på de anställdas upplevelse (Gilbreath & Harris, 2002). Därför är det ett viktigt ämne att 
studera. Denna kvalitativa uppsats ämnar ta reda på hur prestationsbaserade belöningssystem 
påverkar de anställdas upplevda motivation. 
 
 
Fördelar med prestationsbaserade belöningssystem 

Ökad motivation. 

Ett prestationsbaserat belöningssystem bör öka sannolikheten för de anställda att få en bonus 
(Gilbreath & Harris, 2002). Om bonusen är effektiv stimuleras den anställde av möjligheten att 
få mer pengar och resultatet blir högre ansträngning och bättre prestation. Ett 
prestationsbaserat belöningssystem bör påverka de verktyg och förväntningar som är 
förknippade med att få extra lön (Gilbreath & Harris, 2002). 
 
Ur ett målsättningsperspektiv ger ett prestationsbaserat belöningssystem också ett antal effekter. 
Ett effektivt prestationsbaserat belöningssystem verkar kunna uppmuntra anställda att hänge sig 
åt att uppnå sina mål (Gilbreath & Harris, 2002). Organisationer vill ha anställda som är 
motiverade att jobba hårt, men de vill också ha anställda som hjälper organisationen att uppnå 
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specifika mål. Genom att ge bonus för genomförda mål är tron att de anställda i högre 
utsträckning ska hänge sig åt målen och ge dem sin fulla tid och uppmärksamhet. Ett 
framgångsrikt exempel på detta är Hughes Aircraft Company som 1995 använde sig av denna 
teknik för att leverera ett stort kontrakt (Kausal, 1996). Med ett kontrakt på en miljard dollar 
skapade Hughes en incitamentspool på 20 miljoner dollar för att utföra kontraktet i tid. De 
lyckades och de anställda tog sig igenom ett antal utmaningar och hinder i processen, där de i 
vissa perioder i princip bodde på arbetsplatsen för att få mer gjort (Kausal, 1996).  
 
En annan positiv aspekt av prestationsbaserad lön är att det kan uppmuntra anställda att sätta 
spontana och högre mål (Gilbreath & Harris, 2002). En del menar att ekonomiska incitament, 
speciellt sådana som innefattar högre summor, uppmuntrar anställda att sätta prestationsmål 
när de annars inte skulle ha gjort det. Sammantaget bör prestationsbaserade lönesystem 
generellt hjälpa de anställda att förstå att deras arbetsinsats kommer ge ekonomiska fördelar för 
dem själva. Ekonomiska incitament kan öka intresset för uppgiften samt viljan och 
uthålligheten att fullfölja den (Gilbreath & Harris, 2002). 
 

Förbättrad rollklarhet. 

Tydliga roller spelar en viktig roll inom en organisation. Ett effektivt och väl utformat 
prestationsbaserat belöningssystem hjälper till att förbättra rollklarheten (Gilbreath & Harris, 
2002). Det hjälper till att tydliggöra standarder, åtgärder och arbetsansvar. Att implementera ett 
prestationsbaserat belöningssystem kräver mycket tänkande, diskuterande och planerande, 
vilket sedan resulterar i ökad tydlighet för de anställda och därmed minskad stress och felriktad 
ansträngning. Detta ökar i sin tur produktiviteten. Följaktligen är prestationsbaserade 
belöningssystem användbara för att tydliggöra roller, i och med att det ger konkret feedback om 
prestationen. Att bli belönad är en viktig sorts återkoppling gällande prestation och kan skapa 
en tydlighet för medarbetaren om denne arbetar i rätt riktning eller inte (Gilbreath & Harris, 
2002). 
 

Effektivare Human Resources Management-system (HRM). 

Prestationsbaserade belöningssystem kan hjälpa till att behålla befintlig kompetens. De som 
föredrar prestationsbaserad lön hänvisar ofta till förmågan att attrahera och behålla de bästa 
medarbetarna (Gilbreath & Harris, 2002). Det finns en risk att duktiga medarbetare lämnar en 
organisation om de kan arbeta någonstans där det finns möjlighet att tjäna mer pengar. Ett 
prestationsbaserat belöningssystem minskar risken för att de bästa medarbetarna lämnar 
organisationen, genom att de blir monetärt belönade för sina resultat. Förutom att 
prestationsbaserade belöningssystem kan hjälpa till att förhindra att duktiga medarbetare 
lämnar en organisation kan dessa typer av system vara en källa till press på medarbetare som 
presterar dåligt. Små eller icke-existerande bonusar kan leda till att lönen med tiden blir sämre. 
Chefer hoppas att detta ska leda till att den lågt presterande medarbetaren antingen lämnar 
organisationen eller bättrar sig (Gilbreath & Harris, 2002). 
 

Ökad känsla av rättvisa. 

Chefers upplevelse av en balans mellan ansträngning och belöning är sammankopplad med 
deras reaktioner på deras lönesystem (Gilbreath & Harris, 2002). En balans mellan 
ansträngning och belöning samt det omvända, en obalans mellan ansträngning och belöning, 
kommer sannolikt att påverka mer än bara som reaktioner på ett befintligt lönesystem. 
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Gilbreath och Harris (2002) hävdar att stressforskare börjar förstå de negativa effekter som 
obalans mellan ansträngning och belöning kan ha på de anställda. Är ansträngningen och 
belöningen i harmoni uppmuntras de anställda att fortsätta med sina ansträngningar och det 
bidrar till arbetstillfredsställelse. Det finns en generell förväntan om att de som arbetar hårdare 
och gör mer bör få mer betalt och prestationsbaserade belöningssystem stödjer denna 
förväntan, åtminstone teoretiskt sett (Gilbreath & Harris, 2002). Alla välutformade 
belöningssystem bör kunna uppfylla dessa förväntningar och Schay (1988) fann bevis på att 
användning av prestationsbaserade belöningssystem ökar upplevelsen av rättvisa bland de 
anställda.  
 
 

Nackdelar med prestationsbaserade lönesystem 

Minskad positiv motivation. 

Prestationsbaserade belöningssystem kan minska den inre motivationen samt motivation för 
vissa viktiga uppgifter och ansvarsområden (Gilbreath & Harris, 2002). Det kan också leda till 
ett lägre samarbete mellan anställda och avdelningar. När det gäller inre motivation har tidigare 
forskning hävdat att yttre belöningar, som exempelvis en prestationsbaserad lön, kan minska 
den inre motivationen att utföra uppgiften (Gilbreath & Harris, 2002). Detta på grund av att 
belöning flyttar den anställdes fokus från själva uppgiften och dennes intresse för uppgiften mot 
att istället fokusera på belöningen. Prestationsbaserade belöningssystem kan försämra 
samarbetet på en arbetsplats, detta genom att individuellt baserade incitament kan leda till att 
anställda fokuserar så mycket på deras egen prestation och lön att de blir mindre benägna att 
samarbeta med sina kollegor. En prestationsbaserad löneplan kan också leda till minskad 
motivation att utföra andra önskvärda, men inte ekonomiskt belönande arbetsuppgifter. Detta 
kan ha negativa effekter för en organisation (Gilbreath & Harris, 2002). 
 

Ökad negativ motivation. 

Prestationsbaserade belöningssystem kan också uppmuntra anställda att engagera sig i vissa 
beteenden som är kontraproduktiva för organisationens välmående (Gilbreath & Harris, 2002). 
Det kan exempelvis innebära att de anställda kan bete sig oetiskt för att uppnå ett mål som 
inkluderar en monetär belöning. Det är därför viktigt att organisationer gör ett väl 
genomarbetat arbete med att försöka förutse oönskade beteenden som ett föreslaget 
belöningssystem kan uppmuntra till. Prestationsbaserade belöningssystem kan också orsaka 
destruktiv konkurrens bland anställda. Det kan inträffa när enskilda eller grupper av anställda 
strävar mot sina mål och försöker maximera sin monetära bonus, vilket kan skada 
organisationen (Gilbreath & Harris, 2002). 
 

Ökad känsla av ilska. 

Gilbreath och Harris (2002) tror att flertalet förespråkare av prestationsbaserade 
belöningssystem skulle kunna komma överens om att avsikten med monetära belöningar är att 
forma de anställdas beteenden. För vissa anställda kan detta formande upplevas som 
manipulering. Kritik riktad mot prestationsbaserade belöningssystem menar på att vissa 
anställda upplever att systemen försöker kontrollera deras beteenden och det i sin tur 
uppmuntrar till konformitet, vilket resulterar i känslor av ilska och negativitet. Ilska kan också 
uppstå över andras ekonomiska fördelar eller när löneökningar är mindre än förväntade. Ett 
exempel på detta är de enormt höga bonusarna som rapporteras i media. En utmaning blir 
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således att uppmuntra och belöna positivt arbete utan att skapa en alltför kontrollerad 
arbetsmiljö (Gilbreath & Harris, 2002).  
 
Sammanfattningsvis är det av stor vikt att ha kunskap om dessa effekter för att kunna utforma 
framgångsrika prestationsbaserade belöningssystem med minimal risk för negativa effekter. 
Gilbreath och Harris (2002) rekommenderar chefer och forskare att spendera mer tid på fältet 
för att undersöka hur medarbetarna upplever att belöningssystemen påverkar dem.  
 
 
Motivationsteorier 

Det finns många teorier gällande vad som motiverar människan. Nedan följer en beskrivning av 
motivationsteorierna Målsättningsteorin, Self-Determination Theory samt Vrooms 
förväntansteori.  
 

Målsättningsteorin.  

Edwin Locke utvecklade tillsammans med Gary P. Latham målsättningsteorin som framför allt 
fokuserar på målets betydelse som motivationsfaktor (refererad i Kaufmann & Kaufmann, 
2010). Enligt målsättningsteorin är att arbeta mot ett mål en central motivationskraft. Målen 
talar om vad en person behöver göra och vilken insats som krävs för att nå dit. Specifika mål 
gynnar prestationen bättre än generella mål. Svåra mål, om de accepteras, motiverar i högre 
grad än lätta mål. Feedback leder till högre prestation än avsaknad av feedback. Tydlig feedback 
ger vägledning för att korrigera beteenden samt är nödvändig för att lära sig nya saker 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Det har debatterats mycket om resultaten blir bättre om 
individen får delta i målsättningsprocessen. Generellt leder ett deltagande i 
målsättningsprocessen till att acceptansen ökar för de uppsatta målen. Acceptans är en 
fundamental förutsättning för att ett högt mål ska få en positiv motiverande effekt. Enligt 
målsättningsteorin är det viktigt att medarbetarna känner sig förpliktade att fullfölja 
målsättningen. En annan viktig faktor är individens självförmåga, det vill säga vad individen 
tror att hen kan klara av i förhållande till en bestämd uppgift. En individ med hög självförmåga 
uppfattar sig själv som kunnig och duktig på sina uppgifter medan en individ med låg 
självförmåga kan känna sig osäker och tvivla på sin kunskap (Kaufmann & Kaufmann, 2010).   
 
Principerna i målsättningsteorin har vidareutvecklats till systematiska styrningsverktyg i 
organisationer (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Det är fördelaktigt att använda sig av 
systematisk målstyrning som tankemodell. De flesta målstyrningsprogram består av tre 
grundläggande steg (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Målsättning är steg ett där ledaren och 
medarbetaren tillsammans sätter upp mål för medarbetaren inför en närmare tidsperiod. Steg 
två är genomförande, där får medarbetaren ansvar för att utforma åtgärderna för att nå det 
uppsatta målet. Arbetet värderas regelbundet och diskuteras med ledaren. Sista steget är 
utvärdering där ledaren och medarbetaren bedömer den aktuella situationen i förhållande till 
det önskade målet. Här diskuteras eventuellt varför målsättningen inte uppfyllts och de kan 
komma överens om nya mål inför en ny tidsperiod. Huvudprincipen vid målsättning är att 
målen bör vara specifika, positiva, konkreta och utmanande (Kaufmann & Kaufmann, 2010).   
 

Self-Determination Theory. 

Self-Determination Theory (STD) berör inre och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). Ryan 
och Deci definierar inre motivation som att utföra en aktivitet för dess inre tillfredsställelse. Det 
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innebär att en person är driven att agera för det roliga eller det utmanande som uppgiften 
medför snarare än på grund av dess externa fördelar, påtryckningar eller belöningar. Yttre 
motivation kan istället kopplas till när en aktivitet utförs för att uppnå ett resultat som kan 
särskiljas. Ett exempel kan vara sociala påtryckningar, så som att få en ökad respekt av andra 
människor genom att en viss uppgift utförs. Det kan även vara materiellt, exempelvis att en 
person riskerar att förlora sitt jobb om en viss uppgift inte utförs (Ryan & Deci, 2000). 

SDT menar på att alla individer har ett driv mot att uppnå kompetens, samhörighet och 
autonomi (Ryan & Deci, 2000). Autonomi kan likställas med självständighet och spelar en 
särskilt viktig roll i motivationsprocessen. Kompetens, samhörighet och självständighet är enligt 
SDT psykologiska behov som hjälper att skapa motivation. Kompetens hör till behovet att 
utvecklas och införliva ny kunskap. Kunskap i sin tur gynnar inre motivation, men behöver 
även utvecklas med en känsla av självständighet för att inte bli sämre. Självständighet innefattar 
möjligheten för individen att själv styra sina beteenden och mål. Samhörighet handlar om 
behovet att få känna tillhörighet med andra människor. Om dessa tre behov uppfylls leder det 
till att individen känner inre motivation. Dessa behov måste alltid uppfyllas och bekräftas vilket 
kan göras genom social interaktion med andra människor (Ryan & Deci, 2000). 

Belöningar som bidrar till yttre motivation som utdelas i samband med en aktivitet som är 
påverkad av inre motivation kan minska individens upplevelse av självständighet (Ryan & Deci, 
2000). När individen upplever en känsla av minskad kontroll på grund av att dennes beteende 
är påverkat av belöningar riskerar den inre motivationen att minska. Positiv feedback och 
uppmuntran gör att individen känner sig sedd, kompetent och uppskattad vilket leder till ökad 
inre motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Vrooms förväntansteori. 

Vrooms förväntansteori (1964, refererad i Arnold & Randall, 2016) menar på att människors 
val av handling beror på; 1. Deras egna förmågor, 2. Hur deras handling leder till belöning, och 
3. Hur värdefull belöningen är. Vroom föreslog att förväntan och instrumentalitet kan uttryckas 
som sannolikheter från noll till ett och valens som ett subjektivt värde. Valens, instrumentalitet 
och förväntan multipliceras sedan med varandra för att bestämma motivationen. Detta innebär 
att om någon av dessa komponenter är noll, finns det ingen motivation till att utföra en 
uppgift.  
 
Om ledare vill se till att deras medarbetare är motiverade att utföra sina arbetsuppgifter måste 
de enligt förväntansteorin se till att alla tre av följande villkor är uppfyllda: 1. Att de anställda 
uppfattar att de har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra sitt arbete tillräckligt bra 
(förväntan), 2. Att de anställda upplever att om de utför sitt arbete väl, eller åtminstone 
tillräckligt väl, får en belöning (instrumentalitet), och 3. Att de anställda uppfattar de 
belöningar som erbjuds som värdefulla (valens) (Arnold & Randall, 2016). 
 
 
Problemformulering 

Som genomgången har visat är prestationsbaserade belöningssystem ett komplext område. 
Tidigare forskning har visat både negativa (e.g., Kohn, 1993) och positiva (e.g., Güngör, 2011) 
effekter av prestationsbaserade belöningssystem. Jag vill genom mitt examensarbete bidra med 
mer kunskap inom området. Genom att öka min egen förståelse om hur belöningssystem 
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fungerar och påverkar upplevelsen av motivation, hoppas jag kunna vara med och 
implementera väl fungerande belöningssystem i min framtida profession. 
 
Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur de aktuella belöningssystemen på ett specifikt företag i 
Sverige påverkar upplevelsen av motivation hos de anställda. 
 
Följande frågeställningar kommer undersökas: 
 

- Hur påverkar monetära och icke-monetära belöningar de anställdas motivation? 
- Hur påverkas de anställdas upplevda motivation av grupp- respektive individuell 

belöning? 
 
 
 

Metod 

Val av metod 

Syftet med studien är att förstå hur de aktuella belöningssystemen påverkar upplevelsen av 
motivation hos de anställda. För att fånga upplevelsen ur individens perspektiv har studien 
utförts med en kvalitativ metod i form av djupgående intervjuer (Howitt, 2013). Kvalitativa 
intervjuer som metod används för att samla in data som är djup, beskrivande och detaljerad 
(Howitt, 2013). Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att intervjuledaren ställer 
specificerade frågor utifrån en intervjuguide. Den semistrukturerade intervjun är flexibel och 
kan anpassa sig efter intervjuns flöde där frågorna exempelvis kan ändra ordningsföljd och nya 
frågor kan tillkomma. Valet av en semistrukturerad intervju gjordes för att få ett så bra flöde av 
information som möjligt under intervjutillfällena. Studien har en hermeneutisk ansats för att 
undersöka den anställdes upplevelse av belöningssystemets påverkan på motivationen. Den 
hermeneutiska ansatsen vill skapa en djup förståelse av individers upplevelser och vad som 
påverkar den (Howitt, 2013).  Studien har en abduktiv ansats, vilket innebär en induktiv och 
deduktiv ansats kombinerat (Howitt, 2013). Studien utgår till viss del från teori gällande 
motivation och tidigare forskning gällande belöningssystem, men även från empiriska data som 
kartlagts i form av olika teman. Det är således ett växelspel mellan deduktion och induktion 
(Howitt, 2013).  
 
Urval av data 

Valet av företag till studien var strategiskt, detta för att samla in relevant data och kunna 
uppfylla studiens syfte (Howitt, 2013). Jag hade kännedom om att företaget använder sig av 
prestationsbaserade belöningssystem och kontaktade en av ledarna på företaget för att fråga om 
jag kunde utföra studien hos dem, vilket beviljades. Ledaren valde sedan ut medarbetare utifrån 
tillgänglighet under deras arbetspass. Medarbetarna arbetade i olika team på företaget och hade 
således olika ledare. Urvalet utgjordes av sju anställda, samt en ledare. Intervjupersonerna 
bestod av sex män och två kvinnor i åldrarna 19 till 41 år som arbetat på företaget under olika 
lång tid.  
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Insamlingsmetod 

Två intervjuguider, en för medarbetare och en för ledaren utformades abduktivt i form av både 
öppna och teorigrundade frågor (Bilagor). Intervjuguiden bestod mestadels av öppna frågor 
men med utrymme för följdfrågor, detta för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att 
utveckla sina svar och beskriva sina upplevelser på djupet. Intervjuguiden användes flexibelt, det 
vill säga att ämnen eller frågor kunde besvaras i en annan ordning än den planerade om 
intervjupersonen på egen hand kom in på ett ämne. Det är enligt Howitt (2013) viktigt att vara 
flexibel i sin intervjuguide. Att ställa en fråga som intervjupersonen redan själv besvarat kan ge 
en upplevelse av ointresse eller låg uppmärksamhet. Detta hade jag i åtanke innan och under 
intervjuerna. Besvarade intervjupersonerna en fråga under intervjuns gång bockade jag av den i 
min intervjuguide för att markera att ämnet redan var berört.  
 
Intervjuerna genomfördes i mars 2018 på intervjupersonernas arbetsplats i ett avskilt 
mötesrum. Rummet var modernt och en röd lampa på utsidan indikerade att rummet var 
upptaget, därav skapades en trygg miljö där vi kunde utföra intervjun utan att bli störda. Vid 
intervjuns start beskrevs de etiska övervägandena och efter intervjupersonernas samtycke 
startade intervjun. Under intervjuns gång använde jag mig av min intervjuguide. Intervjun 
inleddes med några enkla frågor för att sedan i fas två beröra mer beskrivande frågor. I den 
tredje fasen gick jag igenom mina frågeställningar. För att uppnå ett så bra ordflöde som möjligt 
avbröts inte intervjupersonerna. Intervjuerna varade mellan 20-45 minuter. Vid intervjuns slut 
fick intervjupersonerna möjlighet att tillägga information, därefter tackades de för sitt 
deltagande. För att stärka studiens kvalité spelades intervjuerna in med min mobiltelefon. Korta 
stödord antecknades vid behov under intervjuernas gång. När en intervju var klar antecknade 
jag kort min upplevelse av intervjun.  
 
Bearbetning och analys av data 

Kort efter intervjuns slut genomfördes en ortografisk transkribering av materialet, vilket 
innebär att det talade språket överförs till skriftlig form med fokus på vad som sägs utan hänsyn 
till betoning av ord, kroppsspråk eller ansiktsuttryck (Howitt, 2013). Jag valde att använda mig 
av en tematisk analys i kodningen av mitt material. Ortografisk transkriberingsmetod är en 
tillräcklig transkriberingsmetod då det enligt Howitt (2013) inte krävs en mer detaljerad 
transkribering för just tematisk analys. Den tematiska analysen genomfördes i form av en 
datadriven process. 
 
Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och rapportera teman inom data. 
Metoden organiserar och beskriver data rikt på detaljer (Braun & Clark, 2006). Enligt Braun 
och Clark (2006) är analysen inte en lineär process som går från en fas till nästa, processen rör 
sig istället fram och tillbaka, vid behov. Min tematiska analys genomfördes enligt Braun och 
Clarks (2006) förklaring av hur en tematisk analys går till. I det första steget av analysen gjorde 
jag mig bekant med min data genom att jag transkriberade materialet och sedan läste igenom 
det ett flertal gånger samtidigt som jag sökte efter mönster och identifierade viktiga detaljer. 
Sedan kodade jag min data och den organiserades in i meningsfulla grupper. Dessa grupper 
skiljer sig från teman som oftare är bredare (Braun & Clark, 2006). Efter data-kodningen 
började jag söka efter teman. Jag använde mig av en visuell tankekarta för att underlätta 
sökningen av teman samt skapandet av huvudteman och underteman (Braun & Clark, 2006). 
Varje tema gavs en benämning och exemplifierades med utdrag i form av citat från intervjun, 
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detta för att ge en mer levande känsla av intervjuerna. Avslutningsvis gjordes en översikt av 
materialet för att säkerställa att alla teman passade in och stämde med originaldata. 
 
Etiska överväganden 

För att förhindra överträdelse av regler har de forskningsetiska principerna väglett studien. Det 
grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet uppfylldes genom att intervjupersonerna informerades om studiens syfte 
och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Intervjupersonerna informerades om att 
deltagandet var frivilligt och om rätten att när som helst avbryta deras medverkan. 
Samtyckeskravet uppfylldes i samband med att deltagarna själva fick bestämma över deras 
medverkan. Intervjupersonerna blev även informerade om att de fick själva bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de ville delta, samt att de kunde avbryta deras medverkan utan att 
detta skulle medföra negativa följder för dem. I enlighet med konfidentialitetskravet kommer 
allt material om alla ingående personer att behandlas konfidentiellt och uppgifterna kommer 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Eventuella uppgifter om 
identifierbara personer kommer att antecknas och lagras på ett sätt så att enskilda individer inte 
kan identifieras av utomstående. I enlighet med nyttjandekravet kommer insamlade uppgifter 
endast att användas för forskningsändamål. Inga uppgifter kommer att användas eller utlånas 
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
 
 

Resultat 

Sex teman framkom genom den tematiska analysen: Det aktuella belöningssystemet, 
Förändringen av belöningssystemet, Målsättning, Motivationsfaktorer, Feedback och 
Uppgiftsvariation/trivsel.  
 
Det aktuella belöningssystemet 

Ledarens redogörelse. 

Ledaren beskriver under intervjun hur det aktuella belöningssystemet ser ut för medarbetarna. 
Medarbetarna har en grundlön som de får ut månadsvis oavsett provision. Utöver grundlönen 
har de en möjlighet att få ut en bonus som betalas ut kvartalsvis. Bonusen kan som max vara 11 
405 kronor per kvartal och det förutsätter att medarbetarna ligger på en försäljning på ungefär 
250 procent. Medarbetarna blir bedömda på olika kriterier i belöningssystemet. Om 
medarbetarna blir godkända på samtliga kriterier får de betalt utifrån vad de sålt, oavsett om de 
uppnått säljmålet på 100 procent eller inte. Det vill säga, har de sålt för 20 procent av säljmålet 
så får de betalt för det, så länge övriga kriterier är uppnådda. Ledaren berättar att det utförs 
stickprovskontroller för att stämma av att medarbetarna bedriver en ärlig försäljning. Där kan 
ledaren se om kunden verkligen förstått vad denne gått med på att köpa, eller om kunden 
behövt återkomma för att säljaren kanske inte varit tillräckligt tydlig med alla kostnader och 
lämnat kunden förvirrad eller irriterad. Det är av stor vikt att kunden verkligen vet vad denne 
tackat ja till under samtalet med medarbetaren. Ett annat mål som måste vara uppfyllt för att 
medarbetaren ska kunna få sin bonus är dialogen med kunden. Ledaren analyserar ett visst 
antal samtal varje kvartal som bedömningen av dialogen baseras på. Medarbetaren måste av 
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dessa analyserade samtal uppnå 75 procent godkända samtal enligt dialogens kriterier. Detta 
mål finns till för att kvalitetssäkra samtalen. Företaget vill säkerställa att kunden har fått sitt 
ärende löst och att de är uttalat nöjda med bemötandet från medarbetarna. Ledaren berättar att 
det är viktigt att även rannsaka sig själv som ledare i bedömningen av medarbetarnas dialog 
med kund. Det är upp till ledaren att ge medarbetaren rätt förutsättningar för att klara 
dialogen, både gällande kunskap och coachning.  
 
En annan parameter belöningssystemet består av är antal återuppringningar (antal kunder som 
ringer tillbaka igen efter avslutat samtal). Där ska medarbetarna ligga på en viss procent åter-
ringare, som inte får överstigas. Det är omöjligt att inte ha kunder som ringer tillbaka eftersom 
att vissa ärenden inte kan lösas på en gång, men överstiger antalet en viss procent kan det vara 
ett tecken på att det inte är en ärlig försäljning som bedrivits. Medarbetarna måste även vara 
godkända på kundnöjdheten i samtalen. Denna kundnöjdhet besvarar kunden själv i form av 
en återuppringning. Medarbetarna får inte heller ha för långa ärendetider. Det största 
uppdraget företaget har är att vara tillgängliga mot kund, därför ska inte kunden behöva vänta i 
telefonen längre än nödvändigt för att få sitt ärende löst, förklarar ledaren. Det finns en 
förståelse för att medarbetarna ibland har långa samtal, det kan ta tid att tillgodose kundens 
behov och bedriva en bra försäljning. Har medarbetarna samtal som blir ovanligt långa 
uppmanas de meddela sin ledare om anledningen till varför. Men vissa ärenden är också väldigt 
korta. Ärendetiden som ska vara godkänd för att få bonusen utbetald är uträknad med ett 
medelsnitt. Är samtliga kriterier godkända får medarbetaren en bonus utifrån deras uppnådda 
försäljning.  
 
Medarbetarna arbetar mot dessa individuella mål, men även mot gruppmål. Teamets mål ger 
ingen bonus, utan det är endast de individuella prestationerna som belöningssystemet är 
baserat på. Teamet har istället tävlingar där det finns möjlighet att vinna olika priser, 
exempelvis pengar, resor, after-works eller luncher tillsammans.  
 

Medarbetarnas redogörelse. 

Medarbetarna berättar om både för- och nackdelar som de upplever med det aktuella 
belöningssystemet. En fördel kan vara att om man som säljare har en lite sämre månad så har 
man möjlighet att ta igen det på de andra två månaderna eftersom att bonusen betalas ut 
kvartalsvis. Några medarbetare berättar att de kan se att belöningssystemet i helhet gynnar 
företaget. En medarbetare berättar: 
 

Det är väl att man jobbar för hela företaget när man har kvartalsvis istället för månadsvis. Det är 
inte så att man kör järnet en månad och sen tar det lugnt en månad för man har det lite bättre 
ekonomiskt. När man har det kvartalsvis är det en längre period som du verkligen måste kämpa 
för att få provisionen. (Intervjuperson 3) 
 

Flera medarbetare uppger även att belöningssystemet upplevs som rättvist. De anser bland 
annat att det känns logiskt att provisionen speglar hur mycket de uppnått av sitt försäljningsmål 
och när de blir bedömda på flera parametrar flyttas fokus från att enbart sälja mot det mer 
vardagliga i jobbet. En medarbetare berättar om möjligheterna med belöningssystemet: 
 

Alltså det finns ju enormt bra möjligheter för nu räknar det ju in jättemånga detaljer, 
kundnöjdhet, samtalstid – om du faktiskt sköter ditt jobb eller om du sitter och lallar på jobbet 
och det påverkar ju din lön så om vi skulle göra det lite tydligare tror jag att vi skulle få väldigt 
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många säljare att se att okej om jag sitter i svaret och bara gör ingenting kommer det påverka 
min bonus. Eller om jag är otrevlig med mina kunder kommer det också påverka min bonus. Så 
jag ser potentialen i det. (Intervjuperson 4) 

 
Vidare berättar samma medarbetare om att det finns en viss otydlighet i belöningssystemet. Hen 
anser att motivationen skulle öka om det var mer tydligt vad en enskild försäljning av en 
produkt eller tjänst ger betalt i bonus. I dagsläget kan medarbetarna se hur de ligger till i ett 
målkort, men uträkningarna för att kunna se vad försäljningen ger i bonus, och varför, är enligt 
medarbetaren svåra att förstå. Vidare säger fyra av sju medarbetare att de gärna hade föredragit 
att få bonusen utbetalad månadsvis. Att ha mål uppsatta per kvartal kan kännas stort och 
motivationen sjunker när målet känns för långt borta berättar en medarbetare: ”det är ju lättare 
att hålla motivationen månadsvis än att behöva tänka kvartal framöver. Då blir det ju liksom två 
dåliga löner och en bra, det hade varit roligare att få det jämt fördelat” (Intervjuperson 6). 
 
Flera medarbetare berättar även att belöningssystemets bonus har en maxgräns och att detta 
påverkar motivationen negativt: 
 

Det finns ju tyvärr ett maxtak på i alla fall provisionen, så hur bra jag än jobbar så kan jag inte 
få en högre belöning än ett visst belopp. Och det tycker jag personligen är lite dåligt. För om jag 
har en sinnessjuk månad då jag jobbar på overkligt bra, då vill man ju ha lite erkännande för 
det. (Intervjuperson 3) 

 
Förändringen av belöningssystemet 

Samtliga medarbetare berättar att belöningssystemet förändrades för ett år sedan. Majoriteten 
av medarbetarna uppger att förändringen har lett till att många känner sig mindre motiverade. 
Med det gamla systemet fick medarbetarna ut bonusen månadsvis och maxgränsen för vad de 
kunde tjäna i bonus var markant högre. Medarbetarna berättar att många kände sig bittra i 
samband med förändringen och att flera medarbetare valde att söka sig från företaget, en 
medarbetare berättar: 
 

Jag hade en kollega som alltid låg väldigt högt och tog maxprovision varje månad. Hade han 
stannat kvar här på den förändringen som gjordes så hade han. Han räknade på det och hans 
löneskillnad hade blivit ungefär 6000 kronor i månaden och det köpte han inte. Så han sökte 
sig vidare till ett annat säljyrke. Och det var ju inte bara han utan det var många andra som 
sökte sig till andra avdelningar här som riktar sig mot företagsförsäljning där man kan tjäna 
mycket provision så att de flesta som främst jobbade för provisionen dom sökte sig bort ganska 
omgående. (Intervjuperson 1) 

 
Flera medarbetare berättar att förutom att motivationen har sjunkit så fokuserar de även 
mindre på bonusen och att sälja. Detta beror på att bonusens maxgräns idag är lägre och att 
den kommer kvartalsvis: 
 

Personligen skulle jag tycka att man tog tillbaka det gamla systemet där provisionen kom 
månadsvis för då skulle iallafall jag personligen vara mer motiverad till att verkligen göra mitt 
bästa varenda dag. För då har du den chansen och du märker en skillnad direkt. När man har 
den kvartalsvis och inte så jättemånga uppföljningar på den och lite lägre ordervärde, då tänker 
man inte på den så jättemycket. Man tänker inte på att man faktiskt har en bonus. 
(Intervjuperson 3) 
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Det är blandade åsikter om vad medarbetarna saknar från det gamla belöningssystemet och vad 
de anser är fördelaktigt med det aktuella. Huvudsakligen saknar de att provisionen betalades ut 
månadsvis och att de kunde tjäna mer pengar. De kan se flera positiva sidor av det aktuella 
belöningssystemet, bland annat att det upplevs som rättvist: 
 

Jag tycker väl att kombinationen av att man gjorde om lönesystemet och belöningssystemet är 
positiv. Jag har faktiskt inte anmärkningar på hur belöningssystemet är uppbyggt för jag tycker 
att det är ett system som är rättvist. Men jag har som svårt att utveckla svaret. (Intervjuperson 7) 

 
Medarbetarna måste i det aktuella belöningssystemet vara godkända på ett antal parametrar för 
att kunna plocka ut sin bonus. Dessa parametrar riktar sig mot kundnöjdhet och vill 
kvalitetssäkra en etisk försäljning. Flera av medarbetarna berättar att de upplever att antalet 
”fulsälj”, det vill säga oetiska försäljningar, har minskat markant sedan belöningssystemet 
gjordes om: 
 

Men det har faktiskt ändrats mycket sen man gjorde om systemet, fulsälj som det kallas. Det har 
minskat väldigt mycket. På det gamla sättet när vi fick pengar för per såld grej var det ju folk 
som gjorde hur som helst och sket i allt annat. De satte allt samvete åt sidan och tänkte bara på 
att de ville ha mycket pengar. Det märkte man ju till viss del, de struntar att informera om det, 
de säger inte det där kostar och vad som innebär efter perioder som är gratis och allt sånt. Du 
bara klickar med allt så att du får så mycket pengar som möjligt. (Intervjuperson 1) 

 
Samtliga medarbetare fick frågan om hur de själva hade önskat att ett optimalt belöningssystem 
såg ut, varvid svaren varierade. En medarbetare uppgav att hen gärna hade haft kvartalsvis 
bonus som i dagsläget, en annan uppgav att årsbonus hade motiverat mer. Resterande svarade 
att de hellre hade haft månadsvis utbetalning av bonusen. En medarbetare motiverar sitt 
förslag: 
 

Det optimala för mig är ändå att ha en månadsvis provision, men att vi har det som på det sättet 
vi har det nu att vi har procentuell provision på våra mål. Jag tror det gör att fulsäljen försvinner 
mer. Men att man ändå skulle ha provisionen månadsvis istället för per kvartal, det hade gett 
mer för många människor som vill jobba inom säljyrket. Men något månadsvis som baseras 
procentuellt på hur duktiga vi är, och att vi inte får pengar direkt för en produkt vi säljer utan 
procentuellt vad jag tar på mitt mål. Det är vad jag tycker hade varit optimalt. (Intervjuperson 1) 

 
Målsättning 

Att arbeta mot uppsatta mål är en stor del av medarbetarnas vardag. De har både individuella 
mål och gruppmål och medarbetarna uttrycker att de är målsatta inom i princip allt de gör. 
Samtliga medarbetare uppger att de brukar klara målen. På frågan om varför varierar svaren. En 
medarbetare säger att de regelbundna återkopplingarna hjälper mycket, att medvetenheten om 
hur hen ligger till gör att målen i slutändan uppnås. Två av medarbetarna berättar att de alltid 
har egna mål och att de tror att det påverkar mycket. Övriga anledningar är eget driv, envishet, 
hjälpsamma kollegor och ledare och att de har lätt för att kommunicera med kunderna. En 
medarbetare motiverar varför hen uppnår målen:  
 

För att jag har ett eget självdriv. När det går dåligt för mig exempelvis så ser jag till att antingen 
kämpa på tills jag löser det, alternativt ta hjälp utav kollegor eller ledare för att få en ny 
infallsvinkel. (Intervjuperson 2) 
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I intervjun med ledaren uppger hen att de flesta medarbetare uppnår målen. Hen tror att det 
beror på att medarbetarna är medvetna om vad som förväntas av dem. De får hjälp att bryta ner 
målen om det behövs, så att det verkligen förstår vad de behöver göra i praktiken. Ledaren 
berättar att hen arbetar mycket med närvarande ledarskap. Hen berättar även om att det är 
viktigt att ha kul samt en god gemenskap: 
 

Och sen också att man fokuserar mycket på att ha roligt och den här gemenskapen. För det är 
ett tufft jobb och det är många mål som man ska tänka på varje dag. Så att man inte glömmer 
bort det där roliga också. 

 
Majoriteten av medarbetarna anser att arbeta mot mål är drivande för motivationen, på grund 
av att målen gör att de blir medvetna om och förstår vad de ska göra när de kommer till jobbet. 
En av medarbetarna berättar att mål ökar motivationen för att hen strävar mot att vara bäst: 
 

För mig är det motiverade för att jag alltid vill vara bäst på det mesta. Jag vill vara en person som 
alltid tar säljmål, jag vill vara en som alltid har jättenöjda kunder, ja men jag vill vara bäst helt 
enkelt, kort och gott. (Intervjuperson 1) 

 
En av medarbetarna berättar att målen gör att det känns för kontrollerat på jobbet och att det 
leder till att motivationen sjunker. Hen anser att arbetet hade varit roligare om de hade fått mer 
frihet. Två av medarbetarna uppger att det ibland kan kännas stressigt att ha många mål. 
Samtliga medarbetare anser att gruppmålen har en positiv påverkan. Medarbetarna berättar att 
gruppmålen hjälper och driver gruppen framåt. Det stärker gruppkänslan och motiverar folk att 
göra bra ifrån sig. De pushar varandra när det är tävlingar och stöttar varandra om någon har 
en dålig dag. Gruppmålen leder till ett samarbete där alla delar med sig av tips för att hjälpa 
gruppen att nå målet. En medarbetare konstaterar: ”det mer hjälper oss och driver oss mot 
gemensamma mål. Alla vill att det går bra för alla. Det hjälper mer att stärka och att folk vill 
göra bra ifrån sig” (Intervjuperson 1). 
 
Motivationsfaktorer 

Samtliga medarbetare fick under intervjun en öppen fråga om vilka faktorer som motiverar dem 
att göra ett bra jobb. Fyra stycken uppgav att hjälpa andra människor som en primärt 
motiverande faktor, till det räknas både att hjälpa kunder men även kollegor. Tre medarbetare 
uppgav att det som motiverar dem mest är att göra bra ifrån sig och att klassas som en person 
som är duktig på sitt jobb. Medarbetarna berättar att beröm ökar motivationen, både från 
kunderna och också deras ledare. En medarbetare berättar om sina motivationsfaktorer: 
 

Asså jag är ju hemskt fjantig men det som är viktigast för mig med det här jobbet är att jag kan 
gå hem med ett gott samvete. Jag har haft andra sälj-jobb också och jag känner att det här är rätt 
ställe för mig. Vi har etisk försäljning och kan jag göra någons dag bättre om jag är trevlig mot 
kunden och ger dom en bra upplevelse, det motiverar mig mest av allt. Då kan jag gå hem och 
vara nöjd med mig själv. Sen är det ju självklart lönen. Jag har mat, jag har ett boende så att det 
motiverar mig ganska mycket. Utöver det har vi en bra stämning i teamet. Vi har kollegor jag 
gillar jättemycket, en superbra chef som motiverar mig så vi kämpar tillsammans för någonting. 
(Intervjuperson 4) 

 
En av medarbetarna uppger att den främsta motivationsfaktorn är bonusen. Medarbetaren 
förklarar att det självklart är roligare att prata med en nöjd kund jämfört med en missnöjd, men 
att det inte är det som motiverar hen främst: 
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Egentligen är det enbart för att få ut min säljbonus om jag ska vara ärlig. Så det är bara för att 
klara mina mål och få ut lönen. Sen är det ju klart att det är roligare att prata med en kund som 
är uttalat nöjd än nån som är sur men om jag ska vara ärlig så är ju inte det mitt grundmål. 
(Intervjuperson 6) 

 
Fyra medarbetare uppgav att icke-monetära belöningar motiverar dem mer än monetära. Två 
medarbetare anser att de motiveras mer av monetära belöningar. En av dem förklarar att det 
självklart är kul att få exempelvis beröm, men att hen hellre hade valt pengar. Den andra 
berättar att även om hen fått mycket beröm och erkännande på jobbet, har det nödvändigtvis 
inte visat sig lönemässigt. Således motiverar inte den typen av belöningar lika mycket och 
medarbetaren upplever följaktligen att monetära belöningar fungerar som en starkare 
motivator. En medarbetare kände att hen ligger någonstans mittemellan samt att det är 
situationsbaserat, storleken på ett pris i en tävling kan till exempel påverka om en monetär 
belöning ökar motivationen mer än något icke-monetärt. En medarbetare motiverar sitt val: 
 

Jag ska vara ärlig och säga så här, det beror ju på summan av pengar vi pratar om. Men inom 
rimlighet är det icke-monetära solklart för mig. Om jag kan göra min ledares dag bättre då 
skulle jag kasta bort bonusen varje dag, det spelar ingen roll för mig. Känner jag att jag gjort 
mitt teams dag bättre då kan jag gå hem och må superbra med mig själv. Liksom en hundring 
hit och dit, då kan man köpa snabbkäk och lite godis och det varar hm, en kväll. Men har man 
gjort ett bra jobb och är nöjd med dig själv har det ett värde för mig bortom pengar. 
(Intervjuperson 4) 

 
Majoriteten av medarbetarna motiveras i högre grad av gruppbelöningar jämfört med att 
belönas individuellt. De tycker om att få vara tillsammans och fira när de gjort något bra. 
Medarbetarna berättar att under tävling hjälper de till att peppa varandra och att när det väl är 
dags att plocka ut ett pris i form av en after-work är det roligare att få dela upplevelsen 
tillsammans. En medarbetare berättar: 
 

Om vi gör något med teamet till exempel, då hjälper vi alltid till att pressa varandra. Man 
motiverar varandra, man går runt och ser till att alla kämpar på bra helt enkelt. Och då när vi 
alla får fara på den där välförtjänta after-worken till exempel, det blir så mycket roligare när man 
vet att alla presterat på något sätt. Jämfört med om jag får en after-work helt ensam. 
(Intervjuperson 3) 

 
En av medarbetarna anser att hen blir lika motiverad av såväl grupp- som individuella 
belöningar. Att det är kul att stå ut som individ men att det även är roligt att dela en belöning 
med kollegorna när de tillsammans arbetat mot ett mål. En av medarbetarna uppger att hen 
motiveras mest av att bli belönad individuellt. Medarbetaren menar på att det är roligt att gå ut 
och till exempel äta en middag tillsammans, men att hen inte har ett så stort socialt behov och 
då motiverar de individuella belöningarna mer. 
 
Samtliga medarbetare uppger att de blir motiverade av provision. Sex utav medarbetarna uppger 
att provisionen inte är lika motiverande idag som förut med det gamla belöningssystemet, men 
att provision som fenomen i sig fungerar som en motivationshöjare. En medarbetare berättar: 
 

Jag vet inte, det var ju mycket bättre förr. Så att nu är det väl inte, jag vet inte, det är väl en 
tredjedel av vad det var förut och nu är det per kvartal så att det blir väl en sjättedel ungefär av 
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vad det var förut. Så jag vet inte. Det är inte den som motiverar mig mest men det är kul att den 
finns. (Intervjuperson 5)  

 
En annan medarbetare om provision: ” Den har ju alltid en stor faktor. Hade jag sagt nåt annat 
hade jag ljugit. Om jag får 8000 extra varje kvartal så gör det ju att man vill kämpa för det” 
(Intervjuperson 1). 
 
Ledaren berättar i sin intervju att hen upplever att medarbetarna motiveras mest av att bli sedda 
och hörda. Att de får ett erkännande när de gör något bra här och nu och inte enbart en gång i 
månaden när det är medarbetarsamtal. Ledaren upplever att medarbetarna drivs i olika grad av 
monetära och icke-monetära belöningar. Hen menar på att det är olika från person till person. 
Gällande vad som verkar vara mer motiverande av grupp eller individuella belöningar svarar 
ledaren gruppbelöning. Hen menar på att det går att märka att medarbetarna blir väldigt drivna 
när de kan vinna något tillsammans och att de är duktiga på att peppa varandra. Ledaren 
berättar: 
 

Jag upplever inte att det är samma driv när det är individuella tävlingar, det är det inte. Alltså 
just den här känslan av sträva mot nånting tillsammans, och sen också att få fira dom 
framgångarna tillsammans med nån. Det är klart att delad glädje är ju dubbel glädje så jag tror 
ändå att känslan att få fira framgången tillsammans med sina kamrater är så mycket större. Jag 
tror ändå att det ligger något bakom det uttrycket, att delad glädje är dubbel glädje.  

 
Feedback 

Ledaren berättar under intervjun om hur uppföljningen med medarbetarna går till. De har 
uppföljning varje dag i form av att de får mejl om gårdagens resultat, både på team- och också 
individnivå. Sedan har teamet en gemensam samlingssida där ledaren skickar ut uppföljningar 
tre gånger i veckan. Där kan medarbetarna se om de ligger efter och på så sätt bli medvetna om 
vad de behöver göra för att komma ikapp. En gång i veckan har de ett gemensamt team-möte 
där fokus huvudsakligen ligger på teamet. De brukar gå igenom siffror i mån om tid, annars vet 
medarbetarna att de kan gå in och kontrollera hur siffrorna ser ut på egen hand. Ledaren 
brukar försöka använda team-mötet till andra aktiviteter än att bara gå igenom siffror. Det kan 
vara allt från att göra en rolig övning tillsammans eller diskutera hur veckan har känts, vad som 
har gått bra och vad som har gått mindre bra. En gång i månaden har ledaren en timmes 
individuellt medarbetarsamtal som alternativt kan delas upp på 30 minuter två gånger i 
månaden. Där får medarbetaren tala om hur de upplever att månaden har gått, vad som varit 
bra och mindre bra och vad de fortsättningsvis behöver fokusera på.  
 
Medarbetarna berättar att de tycker uppföljningen av deras arbete fungerar bra. De vet vad som 
ska göras och hur de ligger till. Det enskilda medarbetarsamtalet fungerar enligt medarbetarna 
konstruktivt. De får hjälp om det är något som behöver förbättras och vad de i så fall behöver 
göra för att uppnå sina mål. Samtalet kan upplevas som både motiverande och stressande 
berättar två av medarbetarna. En av medarbetarna ger följande exempel:  
 

Jag vill ju alltid prestera bättre så det känns ju alltid motiverande att se att det här har jag 
uppnått förra gången och nu vill jag göra det bättre. Sen är det ju ganska mycket mål och det är 
lite stressande om du missar på nånting. Sen är det alltid nånting du kan göra bättre eftersom vi 
mäts ju på allting vi gör. Så det är ju alltid någonting du faller på. Det är ju en viss stress att 
veta. Att varje månad har jag si och så som jag måste förbättra. Så det är lite både och. Jag ser 
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det som en utmaning och blir motiverad av det men självklart blir jag ju stressad om jag känner 
att jag har misslyckats på någon front. (Intervjuperson 4)  

 
Medarbetarna berättar att förutom den vanliga uppföljningen via mejl och möten kan ledaren 
ibland komma förbi och ge extra beröm om de gjort något bra, vilket motiverar dem. Om det är 
något som fungerar mindre bra gäller samma sak, då kan ledaren komma förbi och prata med 
dem om det. Majoriteten av medarbetarna anser att även den rörliga lönen fungerar som en typ 
av feedback. De förklarar att den talar om att om de gör ett bra jobb så får de en högre rörlig 
lön, en medarbetare förklarar:  
 

Det speglar ju hela jobbet, kanske det viktigaste som vi har vilket är våra säljmål. Och 
provisionen där speglar ju att man får en feedback i om man har gjort kvartalet bra eller mindre 
bra. Absolut, det fungerar som en feedback. (Intervjuperson 1) 

 
En av medarbetarna uppger att hen inte anser att den rörliga lönen fungerar motiverande eller 
som en feedback. Detta på grund av att medarbetaren inte tänker på att bonusen finns sedan de 
gjorde om belöningssystemet. Medarbetaren berättar: 
 

Inte i mitt fall skulle jag säga, för det är ingenting jag tänker på. Jag glömmer bort att den finns. 
Sen dom ändrade om har jag bara släppt det totalt. Jag bryr mig inte om den. Jag känner mig 
egentligen inte särskilt motiverad utan det är någonting som kommer när jag gör mitt arbete 
vanligt så jag kan inte riktigt säga att den gör det. (Intervjuperson 4) 

 
Samtliga medarbetare berättar att de har något som kallas för öppna siffror. Det innebär att när 
uppföljningen av arbetet skickas ut, kan alla i teamet se hur allas siffror ser ut. På frågan om hur 
medarbetarna upplever det, svarar samtliga medarbetare att de upplever det som något positivt. 
Majoriteten av medarbetarna uppger även att det har en triggande effekt och får dem att vilja 
kämpa mer och göra bra ifrån sig. Andra fördelar med de öppna siffrorna är bland annat att de 
andra i teamet kan se när en medarbetare har en dålig dag. Då kommer de ofta förbi och stöttar 
varandra. En medarbetare förklarar: 
 

Även om jag har negativa siffror så tycker jag det ska synas. För det kan liksom bli lite belöning 
på ett sätt att se vad duktig han är, eller vad duktig jag är. Det är också skitbra för man ser dom 
som kanske inte har toppsiffror och man ser inte ner på dom. Utan då tänker jag fan jag vet att 
den personen kanske har det tufft och då kanske jag lägger fokus på att hjälpa den människan 
lite extra. (Intervjuperson 7) 

 
 
Uppgiftsvariation/trivsel 

Graden av trivsel varierar hos medarbetarna. De medarbetare som har avancerat och i samband 
med det har mer variation i form av andra arbetsuppgifter än att vara tillgängliga mot kund i 
telefon samt på chatten, uppger att de trivs bättre jämfört med de medarbetare som endast är 
tillgängliga mot kund i telefonen samt hjälper kunderna via chatt. En av medarbetarna uppger 
att hens motivation var lägre när arbetsuppgifterna var mer monotona. Medarbetaren berättar 
att i samband med att hen fick sin nya befattning ökade välmåendet: 
 

Ja det har ökat det mycket. Mot slutet innan jag fick min nya befattning så var motivationen lite 
dippande i och med att det var ungefär samma sak hela tiden om och om igen jag bara svarade i 
telefon, chattade och mejlade och sådär det var ju som att bara gnata på. Men nu har man ju 
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fått lite nya uppgifter och då mår jag bättre för att jag får lite variation i vardagen också. 
(Intervjuperson 1) 

 
Medarbetaren trivs med det utökade ansvaret som innefattar att hjälpa sina kollegor att 
utvecklas inom yrket. En annan medarbetare med samma befattning berättar om en liknande 
upplevelse av trivsel på arbetsplatsen. Medarbetaren menar på att hen trivs väldigt bra på grund 
av uppgiftsvariationen och möjligheten att få hjälpa kollegorna att utvecklas framåt. En tredje 
medarbetare berättar om varför hen trivs så pass bra på arbetsplatsen: 
 

Alltså jag tycker att det är ett kul arbete för att jag tycker om att prata och att vara med 
människor. Även att lösa problem. Och det här arbetet är ju ganska fokuserat på dom tre 
sakerna egentligen. Så att det gillar jag. Och framförallt att man har växt i arbetsrollen tycker 
jag, när man får göra andra saker också. (Intervjuperson 7) 

 
De medarbetare som inte har avancerat utan endast hjälper kunder via telefon och chatt uppger 
att de trivs ganska bra på arbetsplatsen. De menar på att arbetet kan vara ganska monotont men 
att det finns andra parametrar som gör att de trivs. Medarbetarna menar på att kollegorna och 
ledaren spelar en stor roll när det kommer till trivsel på arbetsplatsen. En medarbetare berättar: 
 

Ganska bra faktiskt. Det kan vara ett lite stressigt jobb när det är sälj och vi pratar med mycket 
folk men jag har ett väldigt bra team, jag har en bra ledare så jag klarar det ganska bra. Lite 
stress, men det varierar från dag till dag. (Intervjuperson 4) 

 
En medarbetare berättar att det som gör att arbetet ibland kan kännas mindre kul är att det är 
enformigt och att det är kollegorna som främst gör att medarbetaren tycker om att vara på 
jobbet, de har roligt tillsammans och en bra stämning i teamet. Medarbetaren menar på att hen 
hade trivts bättre med en ökad uppgiftsvariation. En annan medarbetare uppger att det är 
viktigt att känna att hen blir utmanad och får lära sig nya saker för att trivas på arbetet. För att 
få utökat ansvar och variation på arbetsplatsen krävs det att medarbetarna avancerar inom 
företaget. Samtliga medarbetare fick frågan under intervjun hur de upplever möjligheterna till 
att avancera inom företaget. Medarbetarna berättar att möjligheten finns men att den upplevs 
som ganska begränsad på grund av att det är många anställda och få platser som blir lediga 
inom högre positioner. De menar på att om man verkligen vill så går det, men att man får 
kämpa för det. En medarbetare berättar att man kan bredda sin kompetens, men att det är 
svårare att klättra uppåt: 
 

Jag tycker faktiskt att dom chanserna är väldigt små. Jag kan väl uppleva att man kan avancera 
och bredda sig. Om man tänker sig en stege, man kan gå till höger och till vänster men det kan 
vara svårt att gå upp ett steg. Då inte på grund av att det är brist på kompetens utan jag tror det 
är brist på utrymme. (Intervjuperson 7) 

 
En annan medarbetare berättar: 
 

Ja jag skulle säga att bara man verkligen vill och lägger ner jobbet för det så har man den 
möjligheten. Men om man bara kommer in och är halvdan och jamen jobbar okej inget mer 
med det, då skulle jag säga att man skulle stanna kvar där man är en ganska lång period. Man 
måste väl själv utvecklas för att kunna stiga inom företaget. (Intervjuperson 3) 

 
Ledaren fick samma fråga under sin intervju, om hen anser att det finns möjlighet för 
medarbetarna att avancera inom företaget. Ledaren uppger att det absolut finns möjlighet att 
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avancera och berättar att de ganska nyligen infört en utvecklingsmodell som visar vad de 
anställda har möjlighet att göra efter en viss tid på arbetsplatsen. Utvecklingsmodellen består av 
tre steg som innebär att inom de första 18 månaderna förväntas medarbetarna utvecklas inom 
ett visst område. Sen efter den utvecklingen bör medarbetarna vara redo att kliva över till nästa 
steg. Ledaren berättar att det kan förekomma variationer, en del medarbetare kanske är redo 
efter en kortare tid medan andra behöver lite längre tid på sig. Steg två är att bredda sina 
kompetenser ytterligare, efter det kan medarbetaren uppnå en ny roll som innebär att vara en så 
kallad senior medarbetare. Det innebär att medarbetaren fortfarande svarar i telefonen och 
hjälper kunderna men de får även förtroendeuppdrag. Förtroendeuppdragen kan innefatta att 
hålla i grundutbildningar för andra medarbetare, delta i olika projekt och utvecklas inom 
företaget. Det finns även möjlighet att söka andra tjänster inom företaget eller att bli utlånad en 
tid till andra avdelningar om de vill testa på något nytt. Ledaren menar på att det inte bara 
finns möjlighet att göra karriär uppåt inom företaget utan att man som medarbetare även kan 
välja att gå till höger och vänster. Ledaren förklarar att det inte är alla medarbetare som vill bli 
exempelvis seniora medarbetare, utan är nöjda med att vara precis där de är. En del vill inte 
klättra uppåt utan istället utvecklas som människor, kunskapsmässigt och inom den rollen de 
besitter. Ledaren anser att utvecklingstrappan har tydliggjort möjligheterna att utvecklas för 
medarbetarna och förklarar:  
 

När man har fått den här utvecklingstrappan har det tydliggjort också för många som kanske 
inte tänkt i dom banorna tidigare. Så jag upplever ju att det är många som har blivit mer 
motiverade att liksom utveckla sig själva och göra ett bra jobb där jag är här och nu för att 
kunna ta nästa steg. Tidigare var det som att antingen sitter jag som medarbetare och sitter i 
svaret eller så jobbar jag som utbildare eller ledare och det finns ingenting där emellan. Och så 
är det ju inte nu, nu kan man ju få jättemycket olika förtroendeuppdrag. 

 
 

Diskussion 

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet. Syftet med studien var att förstå hur de 
aktuella belöningssystemen på ett specifikt företag i Sverige påverkar upplevelsen av motivation 
hos de anställda. 
 
Resultatdiskussion 

Avsnittet är strukturerat efter studiens två frågeställningar. 
 

Hur påverkas de anställdas upplevda motivation av grupp respektive individuell 

belöning? 

Majoriteten av medarbetarna motiveras i högre grad av gruppbelöningar jämfört med 
individuella belöningar. De tycker om att fira uppnådda mål tillsammans. Ledarens åsikt är i 
linje med medarbetarnas, hen menar på att det går att märka att medarbetarna blir väldigt 
motiverade när de kan vinna något tillsammans och att de är duktiga på att peppa varandra. 
Forskning visar i linje med detta att gruppbaserade belöningar har positiv effekt på 
gruppmedlemmarnas motivation (Rack, Ellwart, Hertel, & Konradt, 2011). Medarbetarna 
uppgav att gruppmålen leder till ett samarbete där alla delar med sig av tips för att hjälpa 
gruppen att nå målet. Om en grupp känner sig starkt sammankopplad kan det i sin tur leda till 
att enskilda individer tar mer ansvar (Rack et al., 2011), vilket förklarar att gruppen hjälper och 
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peppar varandra i sin väg mot att nå de uppsatta målen. Smitt (2002) förklarar att 
belöningssystem är ett viktigt verktyg för att skapa eller förstärka sammanhållning i ett företag. 
Detta har företaget således lyckats med då gruppmålen leder till både ökad motivation och 
sammanhållning.  
 
En av medarbetarna uppgav att hen motiveras mest av individuella belöningar. Medarbetaren 
menar på att det är roligt att gå ut och till exempel äta en middag tillsammans, men att hen inte 
har ett så stort socialt behov och då motiverar de individuella belöningarna mer. Gilbreath och 
Harris (2002) menar på att utmaningen med belöningssystem är att strukturera det med en 
större variation av belöningar att välja mellan, samt att identifiera varje enskild medarbetares 
främsta motivator. Jag anser att företaget har en bred variation av belöningar då medarbetarna 
är målsatta både som grupp och individer samt att de kan erhålla belöningar inom båda 
kategorierna.  
 

Hur monetära och icke-monetära belöningar påverkar de anställdas motivation. 

Fyra av sju medarbetare uppgav att icke-monetära belöningar motiverar dem mer än monetära. 
En studie som utfördes för att fördjupa förståelsen för kortvariga bonusar som incitament samt 
hur det påverkar anställdas prestation och motivation visade i linje med detta att icke-monetära 
bonusar motiverade mer än monetära bonusar (Bareket-Bojmel et al., 2017). Två medarbetare 
uppgav att de motiveras mer av monetära belöningar. En av medarbetarna förklarade att det 
självklart är kul att få exempelvis beröm, men att hen hellre hade valt pengar. Den andra 
berättar att även om hen fått mycket beröm och erkännande på jobbet, har det nödvändigtvis 
inte visat sig lönemässigt. Således motiverar inte den typen av belöningar lika mycket och 
medarbetaren upplever följaktligen att monetära belöningar fungerar som en starkare 
motivator. Gilbreath och Harris (2002) uttrycker i linje med detta att om en bonus är effektiv 
stimuleras den anställde av möjligheten att få mer pengar och resultatet blir en högre 
ansträngning och en bättre prestation. Att en av medarbetarna inte känner att icke-monetära 
belöningar så som erkännande och beröm har visat sig lönemässigt och därmed inte motiverar 
lika mycket kan förklaras utifrån Vrooms förväntansteori (1964, refererad i Arnold & Randall, 
2016) som menar på att medarbetaren måste kunna se att deras handling leder till belöning och 
att den belöningen uppfattas som tillräckligt värdefull för medarbetaren. I enlighet med 
förväntansteorin ansåg även en ytterligare medarbetare att hen ligger någonstans mittemellan 
att motiveras av monetära och icke-monetära belöningar samt att det är situationsbaserat, 
storleken på ett pris i en tävling påverkar om en monetär belöning ökar motivationen mer än 
något icke-monetärt. Belöningens upplevda värde spelar således in på hur motiverad individen 
känner sig.  
 
Ledaren upplever att medarbetarna motiveras mest av att bli sedda och hörda. Ryan och Deci 
(2000) beskriver i enlighet med detta att positiv feedback och uppmuntran gör att individen 
känner sig sedd, kompetent och uppskattad vilket leder till ökad inre motivation. Medarbetarna 
var av samma åsikt, de berättade att beröm ökar motivationen, både den från kunderna och 
deras ledare. Enligt Gilbreath och Harris (2002) är belöning en viktig sorts återkoppling 
gällande prestation och kan skapa en tydlighet för medarbetaren om denne arbetar i rätt 
riktning eller inte. Majoriteten av medarbetarna anser i enlighet med detta att den rörliga lönen 
fungerar som en typ av feedback. De förklarar att den talar om att om de gör ett bra jobb så får 
de en högre rörlig lön.  
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Att belöningssystemet förändrades för drygt ett år sedan har påverkat motivationen negativt hos 
många av medarbetarna. Ett flertal medarbetare valde i samband med förändringen att lämna 
företaget och söka sig vidare till företag där de kunde tjäna mer provision. Gilbreath och Harris 
(2002) förklarar att det finns en risk att duktiga medarbetare lämnar en organisation om de kan 
arbeta någonstans där det finns möjlighet att tjäna mer pengar.  
 
Antalet oetiska försäljningar upplever medarbetarna har minskat i samband med 
belöningssystemets förändring. Det förklarar Gilbreath och Harris (2002) som att 
prestationsbaserade belöningssystem kan uppmuntra anställda att engagera sig i vissa beteenden 
som är kontraproduktiva för organisationens välmående. Det kan exempelvis innebära att de 
anställda kan bete sig oetiskt för att uppnå ett mål som inkluderar en monetär belöning. Det är 
viktigt att organisationer gör ett väl genomarbetat arbete med att försöka förutse oönskade 
beteenden som ett föreslaget belöningssystem kan uppmuntra till (Gilbreath & Harris, 2002). 
Detta har företaget således förbättrat i samband med förändringen av belöningssystemet. 
Medarbetarna måste i det aktuella belöningssystemet vara godkända på ett antal parametrar för 
att kunna plocka ut sin bonus. Dessa parametrar riktar sig mot kundnöjdhet och vill 
kvalitetssäkra en etisk försäljning.  
 
Medarbetarna uppger att de upplever det aktuella belöningssystemet som rättvist. Schay (1988) 
fann i linje med detta i sin undersökning bevis på att användning av prestationsbaserade 
belöningssystem ökar upplevelsen av rättvisa bland de anställda. 
 
Medarbetarna uppgav även att bonussystemets maxgräns påverkar dem negativt. En 
medarbetare förklarade att det är på grund av att om hen arbetar hårdare och levererar mer så 
önskas ett erkännande för detta, något som maxgränsen kan hindra. Även detta går att härleda 
till Vrooms förväntansteori (1964, refererad i Arnold & Randall, 2016) som menar på att 
medarbetarna har ett behov av att se att deras handling leder till belöning och att denna 
belöning upplevs som tillräckligt värdefull. Det finns således en risk för att bonusens maxgräns 
gör att medarbetarna inte arbetar lika hårt som de kunnat om bonusen hade varit högre. Jag 
anser att det är en svår balansgång mellan att utforma ett belöningssystem som driver 
medarbetarna att göra ett så bra arbete som möjligt, utan att uppmuntra till oetiskt beteende 
som allt för höga summor riskerar att göra. 
 
Metoddiskussion 

Valet att göra en kvalitativ studie i form av djupgående intervjuer är relevant på grund av att jag 
ville undersöka individens upplevelser (Howitt, 2013). Studiens hermeneutiska tillvägagångssätt 
passade utmärkt då jag ville undersöka de anställdas upplevelse av motivation. Den 
hermeneutiska ansatsen vill skapa en djup förståelse av individers upplevelser och vad som 
påverkar den (Howitt, 2013). För att undvika att missa viktiga faktorer som kan påverka de 
anställdas upplevelse av motivation användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden 
underlättade under intervjuerna att få fram så relevant information som möjligt. Intervjuerna 
var, om än flexibla, styrda av intervjuguiden vilket innebär att det kan finnas faktorer som inte 
tagits upp under datainsamlingen som ändå kan påverka de anställdas upplevda motivation. 
Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i mätinstrumenten, anses i kvalitativa metoder vara 
situationsbunden och inte konstant (Howitt, 2013). Howitt (2013) menar på att den kan 
variera beroende på vem som blir intervjuad, intervjuledaren och tidpunkten. Samtliga 
intervjuer spelades in med ljudinspelningar av mycket god kvalitét. Materialet transkriberades 
ortografiskt. Detta har minskat risken för felciteringar, missförstånd och risken att missa viktig 
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information. Samma intervjuguide användes under samtliga intervjuer, vilket stärker studiens 
reliabilitet. Under intervjun användes begrepp som exempelvis monetära, ickemonetära-
belöningar och motivation. Dessa begrepp förklarades utförligt för samtliga intervjupersoner för 
att undvika missförstånd eller feltolkningar av frågor.  
 
För att stärka validiteten intervjuades medarbetare med liknande arbetsuppgifter som arbetade 
på samma avdelning på företaget. Då tolkningen i kvalitativa metoder sker subjektivt kan det 
empiriska materialet tolkas olika beroende på forskarens personlighet och förförståelse av 
materialet (Howitt, 2013). Jag hade sedan innan en viss förförståelse om hur företaget arbetar 
vilket kan ha påverkat tolkningen av materialet. Intervjupersonerna berättade om termer och 
system under intervjuerna som jag hade lättare att förstå på grund av min förkunskap, vilket var 
positivt. Jag kan i och med min förkunskap även ha styrt intervjuerna omedvetet på ett sätt som 
kan ha påverkat informationen negativt. Intervjuguiden var ett hjälpsamt verktyg och minskade 
risken för detta.  
 
Urvalet av medarbetare som deltog under intervjuerna gjordes av ledaren på företaget. Detta 
kan ha påverkat materialet eftersom medarbetarna var medvetna om att ledaren kände till deras 
deltagande. Detta kan ha hämmat deltagarnas sätt att uttrycka sig. Att intervjuerna spelades in 
kan också ha påverkat deltagarnas känsla av att uttrycka sig fritt. Jag upplevde att deltagarna 
började prata mer avslappnat och fritt vid intervjuns slut när jag stängde av 
inspelningsverktyget. Det hade varit intressant att göra samma undersökning med ett 
slumpmässigt urval av deltagare för att sedan jämföra resultatet. Teman skapades genom en 
noggrann kodning och analys vilket bidrar till studiens trovärdighet. Kodningen och 
utformningen av teman har skett utifrån en subjektiv bedömning vilket alltid är en faktor som 
kan påverka resultatet. Ledarens utsaga analyserades tillsammans med de anställdas, vilket kan 
ha påverkat resultatet i form av vilka teman som framkom ur materialet. För att stärka 
trovärdigheten hade materialet kunnat kodas av ytterligare en person för att se om denne hade 
funnit samma teman. 
 
Resultaten från denna studie kan inte generaliseras till andra grupper, verksamheter eller 
situationer än de som jag studerat. Detta på grund av att undersökningen är kvalitativ och 
bygger på de intervjuades subjektiva upplevelse. Jag anser trots detta att studien har en relevans. 
Företaget kan använda sig av resultatet då de får en ökad kunskap om vilka faktorer som 
motiverar deras anställda, samt hur de anställda uppfattar det aktuella belöningssystemet. 
Kunskapen om detta kan nyttjas av företaget vid implementerandet av nya belöningssystem i 
framtiden.  
 
Slutsatser 

Av studien framkom att samtliga medarbetare motiveras av provision. Det är i linje med tidigare 
forskning som visar på att finansiella belöningar har en positiv inverkan på de anställdas 
motivation (Bareket-Bojmel et al., 2017; Thibault-Landry et al., 2017). Det var dock endast en 
medarbetare som uppgav provision som den främsta motivationskällan. Majoriteten av 
medarbetarna motiveras mer av icke-monetära belöningar jämfört med monetära belöningar. 
Detta förklaras av Vrooms förväntansteori (1964, refererad i Arnold & Randall, 2016) som 
menar på att den anställde måste kunna se att deras handling leder till belöning och att den 
belöningen uppfattas som tillräckligt värdefull. Utgår man från detta kan man anta att 
provisionen inte uppfattas som tillräckligt värdefull för att anses som den främsta 
motivationskällan hos medarbetarna. Belöningssystemet bygger på att medarbetarna ska uppnå 
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mål inom olika parametrar som fokuserar på etisk försäljning och kundnöjdhet. Det kan 
således vara detta som gör att medarbetarnas fokus främst inte ligger på just provisionen utan 
mer mot nöjda kunder och arbetet i sig. Det är därav en möjlig förklaring till varför 
medarbetarna motiveras mer av icke-monetära belöningar så som att hjälpa andra, få beröm och 
att bli uppmärksammade på arbetsplatsen. Då majoriteten av medarbetarna uppgav att de hellre 
haft provisionen utbetald månadsvis istället för kvartalsvis kan detta vara något företaget bör ha 
i åtanke och undersöka vidare inför nästa förändring av belöningssystemet. 
 
Företaget har ett framgångsrikt arbete med sammanhållningen i teamen. Detta har visat sig 
genom att majoriteten av medarbetarna motiveras i högre grad av gruppbelöningar jämfört med 
individuella belöningar. Belöningssystemets förändring för cirka ett år sedan ledde till att ett 
flertal medarbetare valde att lämna företaget och söka sig vidare till företag där de kunde tjäna 
mer provision. Det går att anta att förändringen ledde till att de medarbetare som i högre grad 
drivs utav inre motivation och icke-monetära belöningar valde att stanna hos företaget. Enligt 
mig har företaget lyckats i samband med förändringen då medarbetarna drivs och motiveras 
främst utav icke-monetära faktorer och att det följaktligen lett till ett högre fokus på 
kundnöjdhet och en ökad etik i försäljningen.   
 
Studiens slutsats är att de anställda motiveras av det aktuella belöningssystemet och av att ha 
uppsatta mål. De främsta motivationsfaktorerna varierade dock hos medarbetarna. Varför 
motivationsfaktorerna varierar tror jag kan bero på medarbetarnas personlighet. Varje individ 
är unik och den inre motivationskraften varierar således därefter. Jag anser att företaget gjort ett 
bra arbete med dess belöningssystem då det möjliggör för ett flertal olika sätt för medarbetarna 
att bli belönade.  
 
 
Framtida forskning 

Denna studie fokuserade på hur de anställda upplevde att deras motivation påverkas av de 
aktuella belöningssystemen. Gällande framtida forskning hade det varit intressant att göra en 
studie med kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod. Jag hade velat utföra djupgående 
intervjuer med ledarna på företaget samt samla in data genom enkäter från de anställda. Det 
hade varit intressant att se om ledarnas upplevelse stämmer överens med de anställdas. Det 
hade även varit intressant att se om de anställdas svar på enkäterna skulle vara i linje med de 
utförda intervjuerna i denna studie.  
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Appendix/Bilagor 

 

Intervjuguide Ledare 
 

• Inledningsvis börjar jag med att tacka för att jag får intervjua personen.  
Kort genomgång av intervjuns och examensarbetets syfte, det vill säga att förstå hur de aktuella 
belöningssystemen påverkar upplevelsen av de anställdas motivation. 

 
 

• Jag kommer gå igenom vetenskapsrådets rekommendationer innan intervjuns start.  
 

- Deltagarna blir informerade om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 
sin medverkan. 

- Att de även har rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta.  
- Att de kan avbryta sin medverkan utan att detta kommer medföra negativa följder för 

dem.  
- Allt material om alla ingående personer behandlas konfidentiellt. 
- Att alla deltagare kommer besvara frågorna anonymt och benämnas som  

intervjupersoner.  
- Insamlade uppgifter kommer endast att användas för forskningsändamål. 
- Berörda personer kan även, om intresse finns, få en egen upplaga av rapporten.  

 
• Jag kommer att börja intervjun med att ställa enkla inledande frågor som 

intervjupersonen har god kännedom om. Syftet med detta är att uppnå en så 
avslappnad intervjumiljö som möjligt samt att samla in bakgrundsinformation.  
 
Frågor jag kommer ställa i den inledande fasen: 
 

- Hur gammal är du? 
- Hur länge har du arbetat på företaget? 
- Har du haft olika positioner på företaget? 

 
• Nästa steg under intervjun är att ställa mer beskrivande frågor. I denna fas vill jag gärna 

ge intervjupersonen tid att brodera ut sig lite längre. Målet är att intervjupersonen skall 
känna sig avslappnad men det är viktigt att frågorna är relevanta. 
 
Frågor jag kommer ställa i fas 2: 

 
- Hur skulle du beskriva din funktion/ roll på arbetsplatsen? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
• I fas 3 kommer jag börja med mina frågeställningar. Jag har i mina frågeställningar 

utgått från mitt teoretiska ramverk samt operationaliserat frågor från examensarbetets 
syfte.  
 
Frågor jag kommer ställa i fas 3: 

 
Arbetssituation 
 

- Hur många medarbetare har du ansvar över? 
- Hur ser belöningssystemet för medarbetarna ut idag? (tävlingar, provision, grupp eller 

individuellt, priser). 
- Hur fastställs lönerna? 
- Vad grundar sig belöningssystemet på? Icke-finansiella eller finansiella mål? 
- Vad grundar sig provisionen på? 
- Arbetar medarbetarna med individuella mål, gruppmål eller både och?  
- Brukar dina medarbetare nå de uppsatta målen? Om ja: Varför tror du det? Om nej: 

Varför inte? 
- Anser du att det finns möjlighet för medarbetarna att avancera inom företaget? Om ja: 

På vilket sätt? 
 
 

Motivation och feedback 
 

- Hur sker uppföljningen mellan dig och dina anställda? 
- Vad anser du att de anställda blir motiverade av? 
- Hur upplever du att provision påverkar medarbetarnas motivation? 
- På vilket sätt ger du feedback till dina anställda? 
- Anser du att dina anställda är motiverade att utföra sitt arbete? Om ja: På vilket sätt? 

Om nej: Varför inte? Hur skulle motivationsnivån kunna förbättras? 
- Vad tror du är mest motiverande för medarbetarna, icke monetära eller monetära 

belöningar? Varför? 
- Vad anser du motiverar medarbetarna mest, individuella eller gruppbelöningar? Varför? 

 
 
Belöningssystemet 
 

- Vad i det nuvarande belöningssystemet tror du motiverar medarbetarna? 
- Ser du några brister med det nuvarande belöningssystemet? 
- Upplever du att belöningssystemet påverkar kvalitén på andra arbetsuppgifter som inte 

ger provision? På vilket sätt? 
- Upplever du att belöningssystemet påverkar samarbetet mellan kollegor på 

arbetsplatsen? Om ja: På vilket sätt? 
- Känner du att belöningssystemet skapar konkurrens mellan kollegor? Om ja: på vilket 

sätt? Positiv eller negativ konkurrens? 
- Hur uppfattar du att medarbetare hanterar en utebliven provision? 
- Hur uppmärksammas bra prestationer? 
- Använder ni er av icke-finansiell belöning? Tillexempel verbal belöning.  



 
 

- Vad anser du är ett optimalt belöningssystem? 
 

• I slutet av intervjun kommer intervjupersonerna bli tillfrågade om de har något att 
tillägga och sedan bli tackade för sitt deltagande. 

  
 
 
Intervjuguide Medarbetare 
 

• Inledningsvis börjar jag med att tacka för att jag får intervjua personen. Kort genomgång 
av intervjuns och examensarbetets syfte, det vill säga att förstå hur de aktuella 
belöningssystemen påverkar upplevelsen av de anställdas motivation. 
 

 
• Jag kommer gå igenom vetenskapsrådets rekommendationer innan intervjuns start.  

 
- Deltagarna blir informerade om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. 
- Att de även har rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta.  
- Att de kan avbryta sin medverkan utan att detta kommer medföra negativa följder för 

dem.  
- Allt material om alla ingående personer behandlas konfidentiellt. 
- Att alla deltagare kommer besvara frågorna anonymt och benämnas som  

intervjupersoner.  
- Insamlade uppgifter kommer endast att användas för forskningsändamål. 
- Berörda personer kan även, om intresse finns, få en egen upplaga av rapporten.  

 
• Jag kommer att börja intervjun med att ställa enkla inledande frågor som 

intervjupersonen har god kännedom om. Syftet med detta är att uppnå en så 
avslappnad intervjumiljö som möjligt samt att samla in bakgrundsinformation.  
 
Frågor jag kommer ställa i den inledande fasen: 
 

- Hur gammal är du? 
- Hur länge har du arbetat på företaget? 
- Har du haft olika positioner på företaget? 

 
• Nästa steg under intervjun är att ställa mer beskrivande frågor. I denna fas vill jag gärna 

ge intervjupersonen tid att brodera ut sig lite längre. Målet är att intervjupersonen skall 
känna sig avslappnad men det är viktigt att frågorna är relevanta. 
 
Frågor jag kommer ställa i fas 2: 

 
- Hur skulle du beskriva din funktion/ roll på arbetsplatsen? 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
• I fas 3 kommer jag börja med mina frågeställningar. Jag har i mina frågeställningar 

utgått från mitt teoretiska ramverk samt operationaliserat frågor från examensarbetets 
syfte.  
 
Frågor jag kommer ställa i fas 3: 

 
Arbetssituation 
 

- Hur trivs du med dina dagliga arbetsuppgifter? 
- Arbetar du mot mål? 
- Arbetar du med individuella mål, gruppmål eller både och? 
- Brukar du uppnå de uppsatta målen? Om ja: Varför? Om nej: Varför inte? 
- Anser du att du blir försedd med tillräcklig utbildning av företaget 

för att nå de aktuella målen? Om ja: På vilka sätt? Om nej: Vad saknas? 
- Hur ser ditt lönesystem ut idag? (tävlingar, provision, grupp eller individuellt, priser). 
- Känner du att du kan påverka din lön? Om ja: På vilket sätt? Om nej: Varför inte? 
- Hur upplever du möjligheterna till att avancera inom företaget?  

 
Motivation 
 

- Hur sker uppföljningen av ditt arbete? 
- Vilka faktorer motiverar dig att vilja göra ett bra jobb av god kvalitét? 
- Hur upplever du att provision motiverar dig? (om hen arbetar provisionsbaserat) 
- Hur påverkas din motivation av att arbeta mot mål? 
- Vad motiveras du mest av, monetära eller icke monetära belöningar? Varför? 
- Vad motiveras du mest av, individuella belöningar eller gruppbelöningar? Varför? 
- Hur påverkas din motivation av kundnöjdhet? 
- Hur ofta får du feedback? 
- På vilket sätt får du feedback av din ledare? 
- Anser du att din rörliga lön fungerar som en typ av feedback (att du arbetar på rätt sätt)? 

Om ja: på vilket sätt? 
 
Belöningssystemets påverkan 
 

- Vilka möjligheter ser du med det belöningssystem du har idag? 
- Vilka svårigheter ser du med det belöningssystem du har idag? 
- Upplever du att din provisionsbaserade lön påverkar kvalitén på andra arbetsuppgifter 

som inte ger provision? Om ja: På vilket sätt? 
- Känner du att belöningssystemet påverkar samarbetet mellan kollegor på arbetsplatsen? 

Om ja: På vilket sätt? 
- Känner du att belöningssystemet skapar konkurrens mellan kollegor? Om ja: på vilket 

sätt? 
- Vad anser du skulle motivera dig mest, en rörlig eller icke-rörlig lön? Varför? 



 
 

- Vad anser du är ett optimalt belöningssystem? 
 

• I slutet av intervjun kommer intervjupersonerna bli tillfrågade om de har något att 
tillägga och sedan bli tackade för sitt deltagande.  
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