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SAMMANFATTNING 
 
Att kunna motivera sina arbetare för att dem ska kunna prestera bättre på arbetsplatsen har varit 

grogrunden till utvecklandet av belöningssystem. Dessa system är ofta prestationsgrundande och 

ger en extra inkomst till de högpresterande. Denna studie har som syfte att undersöka hur arbetare 

uppfattar dessa belöningssystem och vad som motiverar dem i deras arbete. Djupintervjuer har 

gjorts med 9 arbetare och en teamleader på avdelningen Gods Ut på Ellos AB. 

 

I studien ligger motivationsteorier och belöningsteorier som grund. Utifrån respondenternas svar 

kan man sedan dela in dessa i olika kategorier som speglar de olika teorierna, behov, motivation 

samt belöningssystem. Respondenterna uttrycker ett gemenskapbehov och trivsel är mycket viktigt 

att ha på arbetsplatsen. Trygghet i form av lön och fast anställning är något som respondenterna 

prioriterar och många är nöjda med att ha ett arbete som man helt kan skilja från sitt privatliv. 

Trots monotona arbetsuppgifter är man nöjd med dessa då man roterar mellan olika uppgifter under 

dagen. Hur detta schema ser ut bestämmer man inom gruppen och respondenterna tycker att det är 

skönt att själva få organisera sig.  

 

Belöningssystemet på Ellos tycker man är krångligt och systemet misslyckas med att koppla ihop 

arbetsprestation med belöning. Det som istället motiverar de anställda på Gods Ut är ett varierande 

arbete, hög trivsel på arbetsplatsen samt känslan av att själv kunna påverka och organisera sin dag. 

 

Nyckelord: arbetare, behov, belöning, motivation 
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1 INLEDNING 

 
Industrialiseringens inträde på den svenska arbetsmarknaden har medfört att arbetssättet och 

arbetsrutiner ändrats med tiden, där effektivitet och prestation i allt högre grad sätts i centrum. I 

samband med industrialisering har teknikens modernisering utvecklats konstant på arbetsplatser, 

vilket kan leda till att arbetsrollen förändras. Vad som framställs som den traditionella och typiska 

arbetsrollen varierar men nedan citeras ett exempel på vad som kan beskrivas som det traditionella 

och typiska perspektivet till arbete i Sverige: 

”Arbetslinjen som varit grunden för den svenska modellen har vilat just på denna 

unika kombination där lönearbetet betraktas inte bara som ett försörjningsmedel utan också som 

en grund för delaktighet och social sammanhållning”1.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

Bland dagens företag har konkurrensen om pålitlig och motiverad arbetskraft ökat. Enligt 

branschtidningen för Sveriges chefer, Ledarna, blir det allt viktigare för företagen att investera i sin 

personal för att tillsammans med sina arbetare nå de satta företagsmålen2. I Sverige idag är det 

vanligt att företagen erbjuder omfattande förmåner samt ett belöningssystem. Avsikten med dessa 

belöningar och förmåner är olika men sammantaget kan man säga att det i många fall är ett verktyg 

till att motivera och öka arbetsprestationen. Att det är just arbetarna på ”golvet” som styr en stor 

del utav företagets prestation är något som företagsledare i allt större mån har insett betydelsen 

utav, och därmed ökar behovet av att stimulera och motivera sin personal för att på så sätt öka hela 

företagets prestation och vinst.3 Trots att de flesta företag i dag kan erbjuda generösa förmåner och 

belöningar behöver det inte betyda att personalen blir tillräckligt motiverade för att prestera så som 

det är tänkt. Ett noggrant uttänkt belönings och förmåns system kan vara av största betydelse för att 

på bästa sätt motivera den individuella arbetaren. 

 

Belöningssystem som är utformade utav företagsledningen kan tänkas öka risken att misslyckas 

med att spegla det egentliga behovet hos arbetaren. Företagsledare kanske inte alla gånger tar 

                                                
1 Paulina de los Reyes, 2006 
2 Belöning och Förmåner, Ledarna, 2006 
3 Jacobsen & Thorsvik, 2002, sid 290 
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hänsyn till eller låter inte arbetarna vara med och utforma företagets belöningssystem vilket 

riskerar leda till att man inte lyckas med målsättningen med belöningssystemen. Belöningssystem 

är i många fall prestationsgrundade men ett prestationsinriktat belöningssystem kan även tänkas 

leda till interna konflikter arbetare emellan, ökad tävlingsinstinkt och en underminering av team 

arbete. När prestation blir ett kriterium på enhetsnivå tonas hela organisationens gemensamma 

prestationer ner och värdet på samarbete minskar.4 

 

För att motivera inom verksamheter där hög lön inte är ett alternativ har behovet av alternativa 

former av belöning än pengar växt fram. Förmånssystem som inte är prestationsgrundade blir allt 

vanligare kanske tack vare att de kan erbjuda mervärde inte bara i arbetslivet utan även i en större 

social aspekt, såsom billigare sjukvård och reducerade priser på resor och andra socialt förknippade 

förmåner. Förmåner sägs även stimulera en anställd på lång sikt och verkar även för att nå 

företagets uppsatta mål5. Trots att dessa förmåner och de mer kortsiktiga ekonomiska belöningarna 

verkar vara mycket populära finns det även en risk att de endast ökar prestationen på kort sikt och 

att det därför är svårt att nå en långsiktig motivation. Faktorer som delaktighet, inflytande, 

engagemang och socialt stöd inom arbetsplatsen kan ge en ytterligare dimension till arbetet.  

 

1.2 Problemformulering 
• Vad motiveras arbetare utav? 

• Hur uppfattar arbetare belöningssystem och förmåner? 

 
1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka förmåns och belöningssystem och huruvida det bidrar till att 

motivera de anställda. 

 

1.4 Avgränsning 
Denna undersökning bygger på en studie av arbetare på en utvald enhet och utgår från deras 

perspektiv. En teamleader kommer att intervjuas men i övrigt är det arbetare på denna enhet som 

inkluderas i denna undersökning. Anledningen till avgränsningen är att genom en exkludering av 

ledarperspektivet belysa arbetarnas uppfattning.  

 
                                                
4 Hatch, 2002, sid 342 
5 Förmåner och Modeller, Ledarna, Sveriges Chefsorganisation 
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Teamleadern intervjuas för att ge svar på sakfrågor samt bidra till en överblick av enheten. Den 

valda enheten har c.a 120 arbetare och kallas för Gods Ut inom koncernen Ellos AB. 

 

1.5 Begreppsförklaring 
 

Belöningssystem: 

Med belöningssystem menas ett prestationsinriktat system där en ökad prestation leder till en direkt 

belöning i form av pengar.  

Uppmuntra: 

Att uppmuntra menas med att påverka en utveckling i riktningen mot det angivna målet. 

Förmåner: 

Förmåner är inte prestationsinriktade utan kan alltid tas del utav. Till förmåner hör reducerade 

priser i företagets restaurang, billigare sjukvård, tillgång till företagsläkare, tillgång till företagsbil, 

tillgång till hyra av semester stugor, friskvård etc. Förmåner kan man säga bidrar till ett mervärde 

på själva arbetsplatsen och har ofta en social inriktning. 
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2 METOD 
_______________________________________________________________________________ 
 
Metod innebär det tillvägagångssätt som forskaren följer under hela studiegången. Dessutom 

innehåller och presenteras under metodavsnittet alla de verktyg som använts för att utföra studien 

på ett strukturerat och tillförlitligt sätt.  

 

2.1 Metodval 
 

Denna studie kommer att ha ett beskrivande, deskriptivt, undersökningssätt där man utifrån ett 

representativt urval kommer att mäta och analysera den empiriska datainsamlingen. Denna studie 

har en kvalitativ forskningsansats med användning utav intervjuer, eller ”mjuka data” som ger en 

mer subjektiv referens till uppsatsen. Valet av att basera studien på intervjuer beror på 

undersökningens storlek samt det undersökta. Att göra djupintervjuer ger en större flexibilitet och 

ger respondenten en ökad möjlighet att svara utförligt samt själv tillägga ämnen som kanske anses 

vara av vikt för att beskriva sina egna upplevelser och åsikter kring det diskuterade. En liten del 

sekundärdata kommer att behandlas i uppsatsen och detta i presentationen utav företaget. Där har 

företagets egen personalhandbok använts samt information från företagets hemsida. Att 

undersökningen är kvalitativ och baseras på primärdata i form av intervjuer ger uppsatsen en 

möjlighet att undersöka utan att behöva använda standardiserade svar och kan ge mer utrymme till 

det deskriptiva i uppsatsen. 

 

2.2 Urvalsmetod 
 

Denna undersökning skall främst betraktas som småskalig. Det är även svårt att bestämma exakta 

kännetecken i populationen, vilket gör det ännu tydligare att använda ett icke-sannolikhets urval. I 

forskningssammanhang tenderar de flesta kvalitativa forskare att använda icke-sannolikhets urval 

eftersom man i praxis nästan alltid sysslar med ett fåtal enheter.6 Antalet människor i Sverige som 

kan tänkas vara med i populationen för denna undersökning är stor. I det industrisamhälle som vi 

                                                
6 Denscombe ,2001, sid 160 
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lever i finns det många arbeten som har de grundläggande förutsättningarna för att inkluderas i 

undersökningen, arbetare på en arbetsplats där prestation belönas och arbetssysslorna är snarlika 

varje dag. Undersökningen är förlagd till en enhet inom koncernen Ellos AB. Anledningen till att 

undersökningen valdes att göras på Ellos AB beror dels på att företaget lämpar sig väl till 

undersökningssyftet då de flesta som jobbar där är till största delen arbetare inom lager och logistik, 

men valet av Ellos beror även på tidigare kontakter inom företaget och en inbjudan att få komma 

och göra en undersökning. Företaget ligger i Borås och där majoriteten av de anställda arbetar på 

lager eller med att paketera. Andra företag i närheten som sysslar med samma saker är andra 

postorderföretag. Valet av Ellos AB är som sagt ett bekvämlighets urval ur den stora ursprungliga 

populationen. Inom Ellos AB har sedan ett subjektivt urval gjorts av den enhet som kommer att 

undersökas, ”Gods Ut” avdelningen. Enheten är den största på Ellos AB och där paketeras de paket 

som ska ut i landet och sedan lastas på lastbilarna. Anledningen till att valet föll på denna enhet är 

att den är representativ för syftet med uppsatsen. De arbetsuppgifter samt de som jobbar där kan ge 

en bra bild utav det undersökta då de är arbetare som varierar i ålder, kön samt har rutin artade 

sysslor. Andra enheter som sysslar med lager arbete har exkluderats med motiveringen att dessa 

enheter anställer i större grad inhyrd personal samt skolungdomar som endast arbetar inom 

företaget en kort och begränsad tid. 

 

Inför intervjuerna har 9 arbetare valts ut med anställningstid och ålder som grund samt 

tillgänglighet på intervju dagen. Ursprungligen tillfrågades 12 personer om de ville medverka, 8 

kvinnor samt 4 män, av dessa var det sedan 9 stycken som ställde upp, 7 kvinnor och 2 män. 

Anledningen till bortfallet beror främst på att de tillfrågade var sjuka de dagar undersökningen 

gjordes eller kände att dem ej hade tid att sätta undan. Enheten där undersökningen är gjord 

domineras utav kvinnliga arbetare och med hänsyn till detta det fåtalet män som intervjuades. En 

intervju gjordes dessutom med teamleadern på avdelningen med hänsyn till hans kunskaper samt 

erfarenhet på sin enhet. Teamleadern har själv arbetat på avdelningen sedan skolåldern och har 

därför inte alltid varit enhetschef. 

 

2.3 Intervjuerna 
 

Intervjuerna är gjorda i diskussionsform med ett semistrukturerat upplägg. Endast 5 fasta frågor har 

gett respondenten möjlighet att kunna ge utförliga svar och känna sig fri att själv bestämma 

innehållet på intervjun. Varje intervju varade ca 45 minuter och innan intervjuerna sattes igång 
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presenterade sig intervjuaren för hela avdelningen på ett morgonmöte samt gått runt och testat på 

olika arbetsmoment. Under intervjun togs anteckningar och emellan varje intervju fördes dessa 

direkt in i datorn. Detta för att minimera risken att glömma och blanda ihop uppgifter under 

intervjuerna. Eftersom att upplägget med intervjuerna var semistrukturerat gav respondenterna 

även mycket information som inte är relevant i uppsatsen, intervjuerna kommer därför att 

presenteras som en sammanfattning. 

 

Intervjuerna gjordes under 2 dagar och gav intervjuaren tid till att sammanställa data emellan de 

olika intervjuerna. Ingen tidsgräns var satt innan intervjun och efter ca 45 minuter valde de flesta 

respondenter att runda av diskussionen. Det fria upplägget samt de få (5 stycken) frågorna bidrog 

till att respondenten gav långa och utförliga svar. Många gånger kom respondenten in på andra 

ämnen än det frågade, men gavs tillåtelse till detta då intervjuaren med följdfrågor senare kunde 

guida tillbaka respondenten. Lokalen där intervjuerna hölls var arbetarnas eget rast rum och miljön 

var bekant och avslappnat för respondenten. Respondenterna har själva valt att vara anonyma och 

med hänsyn till detta kommer därför att ges fiktiva namn i empiridelen. 

 

2.4 Validitet  
 

Validitet syftar till i vilken utsträckning de valda metoderna anses relevanta och tillräckliga för att 

svara på forskningsfrågan. I denna underökning studeras ett problem utifrån svar från 10 

respondenter som med hjälp av djupintervjuer syftar till att ge en direkt inblick i det undersökta. 

Dessa 10 respondenter ämnar spegla den undersökta enheten och hur det undersökta uppfattas 

inom denna. I andra delar av Ellos, i andra företag och i andra delar av landet kan man tänka sig att 

man skulle ha fått andra svar. Denna undersökning utgår ifrån en enhet och denna enhet skall inte 

ses som representativt för alla arbetare på liknande företag och med liknande arbetsuppgifter. 

Validiteten i intervjuerna måste självklart alltid beaktas och ”intervjuarens jag” kan även påverka 

hur man svarar och reagerar under en intervju. Hur intervjuaren själv uppfattar och tolkar 

intervjusvaren måste även tas i beaktning. Intervjuerna har gjorts på respondenternas arbetsplats 

vilket gör intervjuaren till besökare och gett de intervjuade en chans att bli intervjuad i en välkänd 

miljö där det har varit lugnt och fritt från störande moment.  Innan genomförande utav intervjuerna 

har intervjuaren blivit presenterad och syftet med besöket har varit tydligt för samtliga på 

avdelningen. Validiteten i det sagda på intervjuerna har förstärkts tack vare de intervjuades chans 

att själva lägga upp och organisera det som dem vill säga. Forskarna har sedan själv fått bilda sig 
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en uppfattning utav den intervjuade och detta skall självklart tas i beaktning i tolkandet och 

sammanfattandet utav intervjusvaren. Intervjuerna kommer att presenteras i sammanfattad form 

men i sin helhet och ej delas upp efter olika ämnen för att stärka validiteten och ej riskera att ta 

något ur sitt sammanhang.  

 

Vid val av metod är det viktigt att välja metoder som är konsekventa och pålitliga för att forskaren 

skall kunna uppnå en hög grad av reliabilitet, eller tillförlitlighet. 7  Tillförlitligheten i denna 

undersökning och val av metod grundar sig i de djupintervjuer som gjorts och sekundärdata från 

företaget. Valet av djupintervjuer är representativt i ett små skaligt projekt och de 10 intervjuade 

kan ses som representativt för arbetare inom samma enhet. Med hänsyn till att denna undersökning 

ej kommer att generalisera och jämföra med andra enheter och företag anses de 10 utfrågade vara 

representativt för avdelningen. Man hade kunnat intervjua fler människor inom avdelningen men 

med hänsyn till likheten i intervjusvaren tros detta vara en liten risk. Om undersökningen skulle 

vara tillförlitlig nog att applicera på olika företag hade det varit viktigt att inkludera arbetare från 

olika företag och vill därför poängtera att undersökningen skall ses som småskalig med fokus på en 

enhet. För att intervjuerna skall få en så hög reliabilitet som möjligt har intervjuerna förlagts till ett 

lugnt utrymme på arbetsplatsen samt att intervjuerna har utformats mer som samtal. Detta 

förstärker respondentens egna svar då de kan tala fritt med egna ord och utan att känna sig utfrågad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
7 Denscome, 2001, sid 34 
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3. TEORI 
 

Under denna del kommer motivation och belöning att beskrivas utifrån tidigare forskning och 

teorier. Först kommer motivation och olika teorier att beskrivas innan belöning och förmåner 

presenteras. 

 

3.1 Tidigare forskning 
 

Motivation och motivationsteorier skall ses som ett verktyg till att förklara varför människor utför 

vissa handlingar och i mindre grad vilka slags handlingar som utförs.8 Självfallet kan man inte anta 

att motivationsteorier beskriver varje aspekt om varför handlingar utförs, därför talar man ofta om 

beteendevetenskap när man talar om motivation. Att studera beteendevetenskap kan bringa ljus till 

varför vissa handlingar utförs och bidra till motivationsteorier.  Enligt beteendevetenskapen är det 

individen som blir motiverad och individens motivation beror inte endast på hur väl organisationen 

lyckas ta fram fungerande motivationssystem, utan även på individens egna vanor, färdigheter, 

uppfattningar och värderingar. Det finns olika slags motivationsteorier och i denna undersökning 

kommer två olika slags teorier att tas i beaktning, motivationssteorier och förstärkningsteorier. 

 

 
3.1.1 Motivationsteorier 
 
Maslows behovshierarki 

Abraham. H  Maslow har haft en stor påverkan på motivations och beteende vetenskapen då han i 

sin behovsteori behandlar de mekanismer hos människan som kan förklara motivationsnivån hos 

en individ9. Maslow slår även fast att alla människor strävar efter samma slutliga mål, men långt 

ifrån alla når till det sista trappsteget i Maslows behovstrappa. Maslow tar även ett stort kliv bort 

ifrån den mekaniska ansatsen då hans teori i största del behandlar sociala behov. Enligt Maslow 

kan olika mänskliga behov uppdelas och rangordnas i följande ordning: 

 

 

 

                                                
8 Abrahamson & Andersen,, 2000, sid 141 
9 Abrahamson & Andersen,, 2000, sid 142-143 
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1. Fysiologiska behov 

Människan är alltid i behov att äta och bo. Dessa är enligt Maslow de första behoven som 

måste tillgodoses. 

2. Trygghetsbehov 

När vi har de fysiologiska behoven behöver vi känna trygghet i oss själva och att vi skall kunna 

behålla våra fysiologiska behov.  

3. Sociala behov 

När vi säkerhetsställt att vi kommer att överleva tar behovet av att platsa in i ett större 

sammanhang in. Att ha vänner, ingå i föreningar och facket är några exempel på de sociala 

behov som måste tillgodoses. 

4. Behov av status och prestige 

När behovet av att platsa in har tillgodosetts börjar våra behov att utmärka oss i denna gruppen 

att träda fram. Behovet av att inte vara en som alla andra utan att vara en framgångsrik individ 

tar här vid. 

5. Behov av självförverkligande 

När alla de första fyra behoven tillgodosetts är det dags att känna sig nöjd med sig själv och 

självsäker på sin egen existens.  

 

Med hjälp av Maslow kan man se hur människans behov ökar med graden av komplexitet i ens liv. 

Alla vill och kan som sagt inte komma högst upp på trappan, men inte alla har det behovet.10 Men 

enligt Maslow måste man ta sig igenom alla dessa olika steg för att nå det som enligt Maslow är 

mänsklighetens dröm, självförverkligande. 

 
McClellands motivationsteori 
 

David McClellands motivationsteori tar sin utgångspunkt att människor har tre sorters behov, ett 

prestationsbehov, ett tillhörighetsbehov samt ett maktbehov11. Enligt McClelland finns alla dessa 

behov i varje individ, men i olika grad. Olika människor utvecklar olika slags behov och varje 

individ signalerar dessa behov olika öppet. Enligt McClelland är det vanligaste att vi har ett 

starkare behov av en eller två av de tre olika alternativen, och att dessa behov är inlärda och beror 

på erfarenhet. Det innebär att McClelland tar avstånd från att behov är helt medfött, utan även 

något som utvecklas och ändras med vår livserfarenhet.  

 
                                                
10 Jacobsen & Thorsvik, 2002, sid 293 
11 Abrahamsson & Andersen, 2000, sid 145-146 
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McClelland menade även att om en organisation skall kunna motivera sina arbetare på bästa 

möjliga sätt krävs det en anpassning till de mänskliga behoven. 

Prestationsbehovet innebär att människor har en önskan om att prestera bra och göra 

sitt yttersta. Människor med ett stort prestationsbehov behöver känna sig nöjd med vad de 

åstadkommer på sitt arbete. 

Tillhörighetsbehovet finns starkt hos människor som motiveras och mår bäst i en 

grupp. Att skapa sig vänner och känna sig som en del utav en större social grupp är viktigt för 

individer med ett stort samhörighetsbehov. 

Maktbehov finns starkt hos de individer som har ett uttalat behov av att få styra och 

kontrollera. Individer med ett starkt maktbehov är känsliga mot hur andra människor beter sig och 

är rädda om sitt rykte och vad andra tycker om dem.  

 
Herzbergs teori 
 

Fredrick Herzberg har utvecklat en teori som till största delen fokuserar på tillfredställelse i 

arbetslivet12. Herzberg utvecklade en tvåfaktors teori som tydligt skiljer på arbetssituation och 

arbetsinnehåll. Herzberg behandlade ämnet trivsel på arbetet, och med trivsel menade Herzberg 

graden av tillfredställelse av behov. I Herzbergs tvåfaktorsteori finns det just två dimensioner 

oberoende av varandra; tillfredsställelse- otillfredsställelse och vantrivsel- icke vantrivsel. Precis 

som Maslow menar Herzberg att individen har vissa behov som måste blir tillfredsställda, 

Herzberg kallar dessa för motivationsfaktorer. 

 

 

Herzbergs motivationsfaktorer: 

 

1. Prestationer (resultat i sitt arbete, lösa problem, lyckas på arbetet) 

2. Erkännande (känna sig uppskattad för ens arbete) 

3. Arbetet i sig (varierande, monotont, utvecklande, lärande) 

4. Ansvar (att ha kontroll över sitt eget arbete) 

5. Befordran (chans till ökad status inom organisationen) 

6. Växt (utveckling av individen inom organisationen) 

 

 
                                                
12 Abrahamsson & Andersen, 2000, sid 148-152 
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Om en eller flera av dessa behov tillfredsställs inom en organisation ökar enligt Herzberg 

individens motivation. Nästa uppsättning faktorer som ingår i Herzbergs teori kallas för hygien 

eller underhålls faktorer. Skillnaden mellan dessa faktorer och motivationsfaktorerna är att hygien 

och underhållsfaktorer i sig aldrig kan leda till motivation, men kan istället verka förebyggande 

och eliminera vantrivsel13. 

 

Hygien/underhålls faktorer: 

 

1. Organisationens politik och administration 

2. Ledaren (yrkeskunnig och bra ledare) 

3. Arbetsförhållande (ljus, värme, buller och andra fysiska faktorer) 

4. Mellanmänskliga förhållande (kommunikation och sammanhållning mellan de anställda) 

5. Ekonomisk ersättning (lön, belöningar) 

6. Status 

7. Trygghet i arbetet 

8. Privatlivet (privatlivet och eventuella problem kan påverka trivseln i övrigt och även i 

arbete) 

 

Motivationsfaktorerna leder alltså till trivsel och motivation när de uppfylls hos en arbetare men 

det betyder inte att det uppstår vantrivsel om de saknas. Hygienfaktorerna kan skapa vantrivsel om 

de saknas, men de kan inte skapa trivsel i sig. Herzberg separerar alltså fullständigt på dessa två 

begrepp, och det är även det som hans tvåfaktorteori innebär ämnar att förklara. Det är alltså lika 

viktigt att en individ inom sitt arbete har tillgång till både hygien/underhålls faktorer som  

motivationsfaktorer. 

  
Figur 1  

 Motivationsfaktorer  Hygien/underhållsfaktorer  
        
Finns Trivsel   Icke Vantrivsel   
        
Finns ej Icke Trivsel  Vantrivsel    
        

Effekterna av existensen av motivations och hygienfaktorer14                                    

Herzberg menar alltså att det är individen själv som skapar sin inre motivation och han är en 

motståndare till resultat och prestationslön. Herzberg menar att pengar inte motiverar på lång sikt. 
                                                
13 Jacobsen & Thorsvik,, 2002, sid 311 
14 Abrahamsson & Andersen, 2000, sid 152 
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3.1.2 Förstärkningsteori 
 

Den mest kända förespråkaren för förstärkningsteorier är Skinner (1938) och hans teori som 

behandlar belöningar och straff. Enligt Skinner upprepas en god handling om den belönas, men 

bestraffning ger endast negativa effekter och bör undvikas helt.15 Det är även viktigt att belöningen 

är tydligt och effektivt kopplat till handlingen för att belöningen skall ge önskvärt resultat. Enligt 

förstärkningsteorierna är det de yttre faktorerna som påverkar individens beteende och behov, och 

inte de inre. Enligt anhängare av förstärkningsteorin spelar lönen eller den ekonomiska 

ersättningen för ett arbete en mycket stor roll i en individs liv. Pengar behövs enligt 

förstärkningsteorin för att en individ skall uppnå status, värde och lycka i sitt privata liv. 

Förstärkningsteorier beror med andra ord helt på pengar och ekonomisk ersättning och förutsätter 

att individer är starkt beroende utav sina arbeten och sin lön. När man sätter just pengars värde 

först kommer det risker på köpet enligt Kerr (1975). Kerr belyser problemet med vilka slags 

beteende som lyfts fram med ekonomiska belöningar och belöningssystem. Kerr menar att det 

finns alltid en risk att det beteende som lyfts fram i ekonomiska belöningssystem inte alltid bidrar 

till resten av organisationen och dess välmående.  

 

3.2 Belöningssystem 
 

Belöningssystemens avsikt är att kunna påverka det som belönas. Det företaget vill uppnå genom 

belöningssystemen är att skapa motivation bland sina anställda med att utföra sina uppgifter på ett 

effektivare sätt, så att företaget förstärks och dessutom blir mer konkurrenskraftigt.16 

Belöningssystem fungerar som en form av utbytessystem mellan ledaren och den anställde, där den 

första förser den andra med belöningar i utbyte med ett visst utförande av arbetsuppgifterna.17 

Belöningssystem fungerar också som ett incitament där de anställda motiveras att uppfylla de 

tilldelade arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt, men utförandet av dessa ska överensstämma 

med organisationens mål.18 Önskvärt resultat av incitamenten är att det uppstår ett bytesförhållande 

mellan organisationen och dess anställda, och om detta visar sig fungera kommer det också att ges 

ytterligare upphov till större engagemang och arbetsmotivation bland medarbetarna.19  

                                                
15 Abrahamson & Andersen, 2000, sid 154-157 
16 Näringslivet, Nordstedts Juridik, 2002, sid 76 
17 Steers et al, 1996 (arbetslivsinstitutet) 
18 Jacobsen & Thorsvik, 1998, s 244 
19 Jacobsen & Thorsvik, 1998,  
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3.2.1 Belöningssystemens utformning 
 

Beslutet att införa ett belöningssystem inom organisationen har en strategisk karaktär. Dessutom 

har införande av rätt belöningssystem stor betydelse för hur företaget leds mot uppsatta mål, vilket 

i sig kan påverka långsiktigt i relationen mellan företaget och dess anställda. Den avgörande 

betydelsen inom belöningssystemens utformning ligger i att prestationer förbinds med företagets 

mål, det bör påpekas också att ansvaret och förmåga att utforma ett rätt och effektivt 

belöningssystem hamnar hos organisationens ledning.20  Det finns en stor mängd belöningar med 

olika karaktär som företaget kan använda sig av för att påverka sina anställda. Delvis ges 

belöningar i form av pengar, befordran och förmåner och dessa i sig kan klassificeras i två grupper, 

yttre och inre belöningar. Inom de två grupperna finns också olika kategorier som kan ge olika 

slutverkan. 21  De inre och yttre belöningarna kan benämnas också som individ- eller 

systembaserade belöningar. Det första beskrivs som de belöningar individen själv ger ett viss värde 

och vilka är direkt sammankopplade med själva arbetet. De kan uppfattas också som de positiva 

känslor individen får vid varje insats eller resultat den uppnår inom sitt arbete. De systembaserade 

belöningar däremot är de som själva organisationen ger åt sina anställda, vilka utdelas efter 

bedömning av dess prestation i förhållande till organisationens mål.22   

 
3.2.2 Förutsättningar för fungerande belöningssystem 
 

Som det har nämnts tidigare måste ett välfungerande belöningssystem påverka och motivera de 

anställda på ett effektivt sätt i syfte att uppfylla organisationens mål. Om de anställdas beteende 

och engagemang inte påverkas som det önskas har belöningssystemet misslyckats med sitt 

viktigaste syfte. Då kan belöningssystemet i stället ge negativa resultat för företaget i form av 

ökade kostnader. Därför är det av stor betydelse att utformande och införande av belöningssystem 

begrundas på kommunikation, samtidigt kräver det noggrann analys och planering följt av ett 

kraftfullt genomförande samt en engagerad bevakning.23 Ett effektivt belöningssystem, där målen 

individuellt och kollektivt utformas bör ha en direkt relation till företagets unika situation och 

karaktär, därmed ska de mål som signaleras till medarbetarna tydlig uppfattas och uppskattas av 

                                                
20 Näringslivet, Nordstedts Juridik, 2002, sid 76 
21 Steers et al, 1996, sid 496-497 
22 Jacobsen & Thorsvik, 1998, s 244 
23 Näringslivet, Nordstedts Juridik, 2002, sid 76-77 
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dessa. ”Man måste kommunicera, lyssna, förklara och övertyga”. 24   Ett väl fungerande 

belöningssystem har en direkt inverkan på företagets kultur och därför ligger det i företagets bästa 

intresse att de anställda identifierar sig och dessutom är medvetna på det som är bäst för företaget. 

Därmed ska medarbetarna känna att deras insats bidrar till företagets utveckling, på så sätt kommer 

det att skapas och förstärkas ytterligare en vi-känslan inom organisationen. Likaledes bör 

belöningssystemet vara rättvis utformad i proportion till de anställdas prestations nivå annars kan 

det uppfattas som felaktigt eller orättvist och i stället ge en motsatt effekt. Ledningen bör därför 

förmedla alla de budskap belöningssystemet innehar till varje enskild målgrupp och dessutom på 

ett tydligt sätt. Men utöver allt annat bör ledningen vara noga med valet av uppgifterna samt de 

kommunikations kanaler som används inom organisationen eftersom dessa skall vara anpassad till 

varje enskild målgrupp som berörs av belöningssystemet.25   

 
3.2.3 Sociala och ekonomiska belöningar och förmåner 
 

Att kunna påverka på arbetsplatsen och samtidigt finna glädje i arbetsuppgifterna medarbetarna 

utför behöver inte ha ett direkt samband med ekonomiska belöningar. De sociala belöningarna är 

delad i immateriella och materiella belöningar. De immateriella belöningarna finns i berömmelse 

och uppskattning från omgivningen, speciell betydelse har uppskattningar som kommer från 

cheferna. Bedömningen av arbetsinsatsen kan inte bara göras enligt de värderingar som förväntas 

men den ska också uppfattas som en del av individens eget särdrag och personlighet.26 Däremot 

klassificeras personalfester, utbildning/kurs eller subventionerad lunch och gratis kaffe som sociala 

belöningar av materiella slag. 

De ekonomiska belöningarna förknippas med pengar. De kan vara uppförhandlade 

vid lönesamtal eller kan förekomma som lönetillägg eller lönepåslag vid speciella arbetsuppgifter. 

I vissa fall har ekonomiska belöningar direkt koppling till produktivitetsökningen, vilket betyder 

att de är självfinansierade.27Att besluta när de sociala eller ekonomiska belöningarna är mest 

lämpad att införa kan inte med säkerhet bestämmas, men ekonomiska belöningar kan mycket 

möjligt ha större betydelse för en lågavlönade än för en som kanske finner mer värde att delta i ett 

utvecklingsarbete eller få speciella uppgifter.28 

  

                                                
24 Näringslivet, Nordstedts Juridik, 2002, sid 11, 77 
25 Näringslivet, Nordstedts Juridik, 2002, sid 11, 79-81 
26 Svensson A. & Wilhelmson L., 1988, sid.144-145 
27 Svensson A. & Wilhelmson L., 1988, sid.147 
28 Svensson A. & Wilhelmson L., 1988, sid.146 
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4 EMPIRI 
_______________________________________________________________________________ 
 

I empirin presenteras de insamlade data. De sekundära data presenteras först för att ge en bild av 

det studerade företaget, för att sedan leda in i en presentation av primärdata och de intervjuer som 

utförts. Dessa intervjuer presenteras först i sin helhet som en sammanfattning för att sedan övergå 

till att sammanfattas för att ge en överblick av de olika intervjussvaren. 

 

4.1 Ellos AB 
 

Ellos AB är ett utav Sveriges äldsta postorderföretag och är i dagsläget det största i hela 

Skandinavien. Ellos AB ägs av Redcats Nordic som i sin tur är en del utav den franska 

modekoncernen PPR, Pinault Printemps Redoute. Redcats Nordic har c.a 1060 anställda som alla 

arbetar på anläggningen i Viared utanför Borås. I Viared utanför Borås har all administration samt 

lager samlats. Till Ellos lager går dagligen både ingående samt utgående trafik. Den ingående 

trafiken tas om hand av en avdelning, medan den utgående trafiken som packar och lastar paket tas 

hand om en annan avdelning. Skadade varor samt retur varor tas om hand av en ytterligare 

avdelning och all kundkontakt sker på kundtjänst.  

 

Ellos startades av Olle Blomqvist i en liten skala som sedan drevs som ett familjeföretag. Men med 

Ellos stora framgångar och snabba tillväxt beslutade dock Olle Blomqvist att sälja ut sitt livsverk 

för att säkerhetsställa företagets framtida tillväxt. Postorder marknaden har fortsatt att växa i 

Sverige och Norden och samtidigt har många fler aktörer etablerat sig sedan Ellos start. E-handeln 

och postorder handeln i Sverige fortsätter att öka och svenskarna väljer i allt större grad att 

bekvämt handla hemifrån. Enligt en artikel från Dagens Industri är det postorderföretagen som står 

som vinnare inom E-handeln och Ellos har fördubblat sin E-handel på två år29. 

 

1947  Som 19-åring startade Olle Blomqvist den verksamhet som idag är Nordens största 

postorderkoncern, Ellos. Namnet Ellos fick Olle genom att vända på sitt förnamn och 

sätta dit ett genitiv 

1955   Den första medarbetaren anställ 

 
                                                
29 Aronsson Cecilia, Postorder Ökar, Dagens Industri 2005-02-25,  
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1956 Omsättningen når miljonsträcket 

1958 Ellos köper den betydligt större konkurrenten Trikåkompaniet1978

 Postorderanläggningen i Viared invigs 

1981 Omsättningen passerar 500 Mkr. 

1986 Ellos aktien noteras på Stockholms fondbörs 

1993 Olle Blomqvist lämnar Ellos 

1994 Tre kataloger per säsong 

1997 Ellos köps upp utav PPR Pinault Printemps Redoute 

 
4.1.1 Gods Ut  
 

Gods Ut är den avdelning på Ellos som ansvarar för att paketen kommer ut till kunderna och 

avdelningen är en av de största i Viared med ca 122 personer. Personalen på Gods Ut paketerar och 

sorterar ca 25 000 paket om dagen som skall ut till de svenska, danska, norska samt finska 

kunderna. För att dessa paket skall paketeras delas de anställda upp i olika grupper som ansvara för 

olika arbetsmoment. Det huvudsakliga arbetet med paketeringen är maskinstyrd och på 

avdelningen finns en enorm sorteringsmaskin som läser av varor och ordar och sedan sorterar dessa 

tillsammans så att arbetet med att packa paketen till kunderna blir lättare och effektivare. 

Paketeringsarbetet börjar med att personalen varje morgon får de nya beställningarna och dessa 

varor plockas sedan ner på ett band som sedan går till sorteringsmaskinen. Maskinen läser av de 

olika varorna och sorterar dessa i olika fack. De anställda packar sedan ihop paketen och skickar 

dessa vidare till en sorteringsmaskin för paketen. Dessa paket hämtas sedan för utkörning till kund.  

 

De 122 anställda är indelade i 8 olika arbetsgrupper med ungefär 12 personer i varje arbetsgrupp. 

Två teamleaders ansvarar för hela personalen och tar hand om 4 grupper vardera. Varje 

arbetsgrupp utnämner varje vecka en bemanningsansvarig som varje morgon samordnar vilka och 

hur många som ska stå vid varje station. Varje vecka roteras arbetsuppgifterna inom paketering, 

sortering samt truck. Varje grupp har sina egna mål och medverkar vid nyrekrytering. Vid 

rekrytering sitter en anställd från gruppen med tillsammans med en från personalavdelningen samt 

en teamleader. Vid nyanställning är det gruppen själv som planerar för introduktion samt ansvarar 

för att den nyanställda känner sig välkommen i gruppen. 

 

Teamleadern Jens Karlsson har själv arbetat på avdelningen sedan skolåldern och har arbetat sig 

upp till sin plats på företaget. De flesta av de anställda på Gods Ut har arbetat under lång tid på 
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företaget och stämningen på avdelningen är familjär och god. De olika avdelningarna på Ellos AB 

håller oftast ihop och emellan teamleaders och personalansvariga skojas det mycket om vem som 

gör det viktigaste och bästa jobbet. Teamleaders är ”flygande” och sitter sällan på sitt kontor utan 

är nere på golvet eller annanstans på företaget. De gånger de dock sitter på sitt rum är detta oftast 

för samtal med de anställda eller lönearbete. Jens Karlsson förklarar att han försöker att vara på sitt 

rum så lite som möjligt eftersom han känner att han inte får något gjort där. Dessutom har 

personalen inte möjlighet att komma till hans rum, och då blir det på golvet ibland dem som han 

kan lösa problem och vara till hjälp. Som teamleader tror Jens att man måste ha ganska god 

kunskap av vad de olika arbetsmomenten innebär för att förstå och kunna lösa problem och hitta 

nya lösningar. På Gods Ut tar alla rast samtidigt eftersom dem är beroende av varandra för att 

kunna arbeta. Detta innebär att det finns stor möjlighet att prata och träffa alla arbetskamrater. 

Personal och lunchrummet på Gods Ut är stort och nyligen renoverat med akvarium och nytt kök. 

Ute på avdelningen är det mycket ljud pga. sorteringsmaskinen men inne på lunchrummet är det 

tyst och lugnt. Här finns stort utrymme för att planera saker att göra tillsammans och privata fester 

och utgång på helgerna planeras ofta. Många av de anställda umgås flitigt på fritiden och man har 

ganska bra kunskap av varandra som privatpersoner. Man hänger med i varandras nyheter och det 

frågas ofta om familjen och hur det står till med dessa. På några utav Ellos aktiviteter för de 

anställda uppmuntras man att ta med familjen, och på de privata festerna som anordnas av de 

anställda på Gods Ut är kompisar och familj välkomna. Skillnaden mellan arbetskamrat och 

kompis är här väldigt liten och man känner varandra väldigt bra utanför arbetet. Att det finns 

grupperingar inom Gods Ut är kanske främst en ålders orsak, då de yngre oftare umgås och går ut 

tillsammans, medan de äldre med familj i mindre grad är intresserad utav att umgås med sina 

arbetskamrater på fritiden.  

 

4.1.2 Löner 
 

”Lönesättande chefer sätter upp, följer upp och bedömer mål och prestationer samt ger 

medarbetarna rak och ärlig återkoppling på uppnådda resultat. Medarbetarna skall uppleva att 

lönen är satt på tydliga, genomtänkta och relevanta bedömningsgrunder.30”  

 

Teamleaders för varje avdelning är ansvarig över personalens löner och har ansvar över att 

rapportera till löneavdelningen. De anställda inom Gods Ut har liknande lön och det är antal år på 
                                                
30 Personalhandboken, Redcats Nordic, 2006 
 



Lönsamt arbete 
en studie av belöningssystem och motivation 

 21

Ellos AB som kan gör att det finns en skillnad på löner. Man har medvetet valt att ge alla 

medarbetare samma lön för att undvika att vissa tjänar mycket och andra lite. Medellönen är satt 

över det normala för arbetare inom samma bransch i Borås området. Utöver medellönen kan man 

tjäna mer på prestations samt kvalitetstillägg. Dessa tillägg är dock samma för samtliga inom 

avdelningen och ej individuell. 

 

På Gods Ut ligger den genomsnittliga lönen på c.a 19 000 kronor före skatt. Av dessa 19.000 

kronor är ca: 

 

5 kronor/timmen prestationslön 

2 kronor/ timmen kvalitetstillägg 

 

Prestationslönen baseras på hela Gods Ut och dess prestation. Den baseras främst på antal paket 

samt den tid som det tar att packa. Eftersom hela avdelningen är beroende utav varandra finns det 

här inget utrymme för att premiera individuella prestationer. De anställda har även mycket liten 

chans att själva påverka denna belöningsdel då dem även är beroende av vilka slags paket som 

skall paketeras. Lättare paket gör att det går fortare, medan tyngre och mer krävande paket kanske 

innebär mer jobb men gör att det i belöningssystemet blir negativt. Själva arbetet som utförs blir 

med andra ord inte direkt belönat med detta system och återkopplingen mellan hårt arbete och 

belöning är otydlig.  

 

Då prestationstillägget baseras på hela avdelningen och är svårt att påverka individuellt ger 

kvalitetstillägget bättre återkoppling till det arbete som utförs. Kvalitetstillägg baseras på kvaliteten 

eller felmarginalerna i ens arbetsgrupp om ungefär 12 personer och här finns bättre chans att 

påverka ens arbete för att öka tillägget. I paketeringsarbetet är det viktigt att begå så få misstag som 

möjligt för att inte kunderna skall få fel paket eller fel varor hem, desto mindre misstag i 

paketeringsarbetet desto högre kvalitetstillägg.  

 
4.1.3 Förmåner 
 
Ellos erbjuder sina anställda ett antal olika förmåner som kan utnyttjas enligt individuell 

preferens31. Förmånerna är många och om dessa finns det information på gemensam anslagstavla. 

Det är lätt att hitta något som skulle kunna passa envar men det är främst sport och friskvård som 

                                                
31 Personalhandboken, Redcats Nordic, 2006 
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utnyttjas flitigast. På Ellos AB finns en företagshälsovård dit de anställda kan gå under arbetstid 

samt en Idrottsförening som finns representerad i de flesta sporter och serier i Borås. Löpande 

under året får även Ellos anställda erbjudande om billiga stugor och semester alternativ på olika 

svenska skid och semesterorter. Följande lista presenterar några utav de mest använda förmånerna 

som erbjuds: 

 

Restaurang Gemytet 

Billig lunch samt frukost till alla de anställda 

Finns ett matråd som sammanträder en gång i månaden med anställda från olika avdelningar vars 

uppgift är att fånga upp synpunkter så att restaurangen kan fungera tillfredsställande.  

 

Konstklubb 

Ca 500 medlemmar och är en av Ellos största intresseföreningar. Konstklubben anordnar ett 

populärt lotteri där konstverk delas ut. 

 

Böcker och bokkasetter 

Borås Stadsbibliotek ansvarar för detta och finns representerade på Ellos. I Gemytet finns en yta 

med bokhyllor där man kan låna skönlitteratur, barnböcker, facklitteratur, tidningar och skrifter. 

 

Kärra/släpvagn  

Kan lånas för privat bruk 

 

Kanoter 

4 aluminiumkanoter till förfogande för privatbruk 

 

Skidboxar 

4 skidboxar finns till förfogande och man kan hyra en åt gången i max 2 veckor 

 

Bensinkort 

Anställda erbjuds rabatt hos Preem och Shell 

 

20% rabatt på hela sortimentet 
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Personalbutik 

Öppet måndagar och tisdagar. Kraftigt reducerade priser 

 

Personalens Intresse 

 

Fasta bidrag ger till: 

• Blommor och presenter vid uppvaktningar ( 40, 50, 60 och 65 år) 

• Julgrupper och annonser till företaget 

• Begravningskransar och annonser 

• Fågelfrön samt holkar 

• Ersättning glasögonskada 

 

Genom äskning kan bidrag ges till: 

• Personalfester 

• Konstklubben 

• Ellosiaden 

• Inventarier som kommer personalen tillgodo tex akvarium 

 

Företagshälsovård 

1 Företagsläkare 

1 Företagssjukgymnast 

2 Företagssköterskor 

1 Läkarsekreterare 

2 Massörer 

 

Synundersökning och Glasögon 

 

Idrott och Friskvård 

Ellos IF: 

Bordtennis, Bowling, Curling, Golf, Rinkbandy, Skidor, Styrketräning, Solarium, Squash, Tennis. 

Korplag i Fotboll och Innebandy 

Arrangerar Ellosiaden ( årlig tävling mot anställda i Norge i olika lekar) 
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Subventioner: 

Ellos betalar 50% av kostnaden för träningskort ( max 800 kronor per anställd och år) 

Motionsbonus: 

Motionskort kan hämtas i receptionen där man antecknar varje gång man motionerar. När hela 

kortet är ifyllt lämnas det in och man ingår i en utlottning av priser 

 

4.2 Presentation av intervjuer 
 

Från den utvalda enheten Gods Ut har det valts nio anställda samt en arbetsledare för den 

kvalitativa data insamlingen. Varje respondent kommer att få ett fiktivt namn för att på så sätt 

förenkla studiens analys och förenkla för läsaren i analysdelen. Då intervjuerna är gjorda i 

diskussionsform presenteras dessa i en sammanfattad form men med en sammanfattad vägledning 

efter presentationen av intervjuerna. Dessutom har respondenternas egna språk samt ursprungliga 

uttryck tagits tillvara för att mer exakt kunna spegla varje respondent. 
 
Berit 
 

Arbetat 6 år på Ellos 

 

Jobbar som samordnare ibland och gillar att ta på sig ansvar och andra uppdrag, Hon tycker att 

arbetsuppgifterna kan vara alldeles för allsidiga och föredrar att få varva med andra uppgifter. Som 

samordnare några gånger i månaden känner hon att hon får chansen att visa att hon kan andra saker 

och det hjälper henne att utvecklas inom området. I Berits grupp får hon chansen att ofta vara 

samordnade och organisera gruppen. Hon förklarar att detta beror på många gånger på att de andra 

i gruppen inte vill vara samordnare. ”Dem tycker det är jobbigt att göra något som dem inte har så 

bra rutin på plus att jag inte tror att dem tycker det är roligt. Jag tycker ju att det är det bästa och 

jag tror att dem har märkt det, kanske många tänker att, ja men eftersom hon så himla gärna vill så 

kan hon få chansen att göra det också. Men jag tar det som en komplimang, jag tror många är nöjd 

med hur jag är som samordnare”. Det som är viktigast för henne och som fått henne att stanna kvar 

på Ellos är lönen och arbetskamraterna. Hon har tagit tjänstledigt för att testa på ett annat jobb, 

men då hon fick mindre lön och mer obekväma arbetstider valde hon att redan efter ett halvår 

komma tillbaka till Ellos. Som tur är hade hon fått tjänstledigt, och hon tycker att det är bra att man 

är mån om sina anställda på Ellos och låter dem få testa på andra saker. ”Det är utan tvekan de bra 

arbetsvillkoren och de man jobbar med som sporrar en framåt i sitt arbete.” 
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Hon tycker att det är viktigt med bra resultat och tänker på detta under dagen. Hon har ganska bra 

kunskap om belöningssystemet, men tycker att det är orättvist och snedvridet. Samtidigt som hon i 

sitt arbete som samordnare försöker se till att hela gruppen drar sitt strå till stacken så vet hon att 

det inte kommer att påverka prestationslönen, utan hon menar på att det är försäljningen och typen 

av varor som ska ut som påverkar deras lön. ”Det som är dumt är att de dagar vi har lätta saker kan 

vi packa mer, och därmed höja vår lön, men de dagar som det är krångliga saker som ska fixas och 

vi faktiskt arbetar mer och hårdare så sänks prestationen i systemet” förklarar hon. Hon skulle 

föredra ett individuellt lön och belöningssystem, men menar att det är svårt att utveckla ett sådant. 

Nu har alla ungefär samma lön, detta kan vara bra och dåligt, bra för att det inte blir några inre 

konflikter, men hon tycker samtidigt att det vore bra med viss individuell lönesättning. 

 

Hon berättar vidare att hennes arbete och uppgifter har utvecklats under hennes tid på Ellos, och 

detta är hon glad över. ”Idag har vi mer individuellt ansvar och mer frihet att få rotera och testa 

olika slags arbetsuppgifter, men samtidigt tycker jag att det blivit mer resultatinriktat, med mer 

kontroll och högre arbetsbelastning”. 

 
Katarina 
 

Arbetat 17 år på Ellos 

 

Hon har stannat i nästan 17 år eftersom hon trivs på jobbet och dels för att det är svårt i dagens 

samhälle att få bra jobb. Hon tycker att Ellos har det som hon söker i ett jobb, bra arbetstider, hög 

trivsel och hyfsat bra lön. Hon tycker att det är bättre att arbeta idag än för 17 år sedan när hon 

började, det är främst arbetsuppgifterna som ändrats, då man kan rotera mycket mer idag. Hon 

tycker att det är mycket bra att dem är uppdelade i grupper och detta tror hon har bidragit till att 

man känner sig mer värdefull och mindre som en ”liten kugge i hjulet”. 

 

Det bästa med jobbet tycker hon är arbetskamraterna och det sämsta är arbetsuppgifterna. Men att 

variera de vanliga uppgifterna med att ta ansvar för bemanning och samordna uppgifter är inte 

aktuellt för henne. ”Jag är ingen ledartyp utan föredrar att ta så lite ansvar som möjligt. Det är så 

skönt att ha ett jobb där man vet vad man ska göra varje dag, sparar min energi till mina 

fritidsintressen och min familj. Jag vet att när jag kliver ut genom dörren så är jag helt ledig”. 

Att man dessutom inte jobbar kvällar och helger är direkt avgörande för henne som är 



Lönsamt arbete 
en studie av belöningssystem och motivation 

 26

småbarnsförälder. ”Jag föredrar tid med mina barn” säger hon. 

 

Hon tycker att prestationssystemet funkar dåligt. För henne känns det som om det är utformat efter 

rena siffror, vilket innebär att de dagar de har mycket att göra och bevisligen behöver en liten 

morot ger sämst siffror, detta gör att hon slutat att bry sig om prestationslönen. Hon tänker aldrig 

på den och använder den aldrig som en morot. Snarare tvärtom säger hon, ”jag kan bli förbannad 

när vi har mycket att göra och kämpar på, och så vet man att detta kommer att synas som sämre 

prestation. Detta bevisar hur dåligt insatt våran ledning är i hur det egentligen fungerar”. Hon 

skulle hellre se en individuell prestationslön, där arbetstoppar istället kan ge mer pengar än mindre, 

eftersom hon känner att det är dessa dagar man behöver det. ”Bra att alla har lika lön, det minskar 

friktionen”. 

 

Hon tycker som sagt att det är bra arbetskamrater och eftersom alla måste ta rast samtidigt på Gods 

Ut pga. paketerings och sorteringssystemet så får man chans att umgås med alla på avdelningen där 

hon tycker det är bra stämning.  

 
Mona 
 

Arbetat 17 år på Ellos 

 

Tycker det är bättre nu än förr eftersom förut fick man bara syssla med en sak och nu roterar man 

vilket gett henne en extra sporre att stanna länge i företaget. ”Att få byta arbetsuppgifter och att 

lära sig nya saker har varit mycket betydelsefullt för mig”, säger hon. Hon föredrar att få lära sig 

nya saker på arbetsplatsen, och hennes favorit moment på enheten är där dem paketerar om paket 

som det fattas saker i. Detta för att hon tycker om moment som tar längre tid men kräver lite mer 

tankearbete. 

 

 

Hon tror inte att prestationslönen har någon betydelse för de flesta. Själv tänker hon aldrig eller 

sällan på det eftersom hon känner att man ändå inte kan styra över det. Hon ser hellre högre fast 

lön för alla eftersom hon tycker att alla jobbar på bra ändå och det inte behövs ett prestations och 

belöningssystem. Hon är mycket nöjd med sin lön med tanke på arbetsuppgifter och berättar att 

hon delvis stannar på Ellos pga att det är svårt och ovisst att hitta andra jobb som kan erbjuda ett 

kontrakt och en fast lön. Hon utnyttjar ofta förmåner och lånar ofta böcker till främst barnen. 
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Lisa 
 

Arbetat 6 år på Ellos 

 

Började på Ellos som skolungdom, och valde att efter gymnasiet jobba heltid pga hon trivdes med 

dem som jobbade här. Hon är inte jätte nöjd med arbetsuppgifterna då det är ganska liten skillnad i 

det man gör från dag till dag, men tycker samtidigt att det är skönt att komma till jobbet och veta 

exakt vad som ska göras, och sen på eftermiddagen inte behöva ”ta med sig” jobbet hem, ”man kan 

släppa allt när man gå igenom dörrarna”. 

 

Hon är mån om att alltid göra sitt bästa, att dra sitt strå till stacken. Kollar dagligen på resultat och 

nyckeltal för gruppen och är intresserad av utvecklingen från dag till dag. Tänker ganska ofta på 

prestationslönen, men ofta att ” oj, nu är det inget att göra pga fel, så nu kommer det inte se bra ut i 

lönen” Det som är sämst med prestationslönen är att hon känner att det inte finns någon chans att 

påverka, även fast man gör ett bra jobb individuellt kan det ibland känna meningslöst då 

prestationslönen uträknas på gruppen. Dessutom tycker hon att det inte fungerar bra, bla så hyrs 

personal in, och dessa tycker hon inte alltid arbetar lika effektivt, vilket hon samtidigt tycker är 

ganska självklart då de bara rycker in då och då.  

 

Hon utnyttjar sällan de olika förmånerna, men friskvården tycker hon är bra. ”Man får tillbaka 

pengar på gymkort plus att man gratis kan träna med Ellos IF och utnyttja styrketräningsrummet.” 

Det som fått henne att stanna kvar på Ellos är att hon tycker att det är bra arbetstiderna och att det 

är trevligt på arbetsplatsen 

 
 
Petra 
 

Arbetat 5 år på Ellos 

 

Jobbade förut i vården men kan aldrig tänka sig att gå tillbaka dit eftersom det är mindre lön och 

mycket mer stress. Det bästa på Ellos tycker hon är att det inte är så stressigt, man behöver inte 

känna att man har en ”kniv runt strupen”, plus att man inte behöver känna sig så kontrollerad och 

låst. Hon tycker att samtidigt som man arbetar på och gör sitt bästa finns det ändå tid och utrymme 

till att socialt umgås med sina arbetskamrater och samtala. Hon är ganska nöjd med 
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arbetsuppgifterna, och menar på att allt blir tråkigt efter ett tag, beror på vilken inställning man har 

till livet och arbete. Förut tyckte hon det var viktigt med karriär, men nu är det tryggheten som är 

viktigt. På Ellos har hon ett kontrakt, fasta arbetstider, jobbar dagtid och detta tycker hon är 

speciellt viktigt nu när hon planerar att skaffa familj.  

 

Hon tycker att det existerande belöningssystemet skulle kunna göras bättre än vad det är idag, och 

tror inte att många ser det som en morot, utan snarare som en självklar del utav lönen som snarare 

styrs av försäljningssiffror än arbetsprestation. Hon skulle hellre vilja ha en mer individuell 

bedömning, och kanske få samtala mer med chefen. Hon kan ibland känna att cheferna inte har en 

stor insyn i hennes dagliga arbete. 

 

Bland det bästa med Ellos tycker hon dessutom är det glada människor som hon arbetar med. ”Alla 

jobb blir tråkiga efter ett tag, men här har man i alla fall människor man trivs med” säger hon, och 

menar att det är viktigt att trivas där man jobbar, ”pengar betyder mindre än trivsel för mig. Jag blir 

mer motiverad av de olika sociala arrangemangen här på jobbet än det där belöningssystemet”. 

Hon tycker alltid att det är roligt att vara med på gympan på Ellos och ser varje år fram emot den 

stora personalfesten i januari. Det är en fest som är påkostad och förra året var det Lena Philipson 

som uppträdde, tidigare år har bla Carola även uppträtt.  

 

Företagshälsan utnyttjar hon ofta, och tycker det är toppen att man kan gå dit på arbetstid. Det är 

nog en av fördelarna med att arbeta på en stor arbetsplats tror hon, att man har mycket här så som 

läkare och post. 

 
 
Marina 
 

Arbetat 5 år på Ellos 

 

Har jobbat på Ellos sedan 2001 och tycker att fördelen med Ellos är att det är lugn och ro på 

arbetsplatsen. ”Man har ett fast och bra avtal plus att man kan känna sig säker, man kommer varje 

dag på morgonen och vet ungefär vad man ska göra”. Lönen är en stor fördel med Ellos tycker hon, 

få andra arbetsplatser med liknande arbetsuppgifter som hon känner till betalar lika bra lön, hon är 

mycket nöjd med lönen. Att det finns ett belöningssystem tycker hon är bra och det är hon väl 

medveten om, men tycker inte att det ger henne en ”sporre i arbetet”, snarare att hon blir mer 
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intresserad av att kolla nyckeltal och se hur det går för gruppen veckovis. Men just 

prestationslönen tycker hon känns förvirrande och mycket dåligt genomtänkt. ”Ibland lånas jag ut 

till andra enheter, och då bidrar jag som sagt till deras lön, men inte till min egen, det är mycket 

förvirrande. Jag skulle hellre vilja ha en extra peng som jag vet att jag själv bidragit till, då skulle 

det kännas mycket mer givande att göra det där extra rycket på eftermiddagen” förklarar hon. Hon 

tycket att samtidigt som arbetsbelastningen blivit högre så belönas dem inte mer för det, och då 

undrar hon vad man egentligen vill spegla med detta och hur man då tänkts sig meningen med ett 

sådant belöningssystem. 

 

Samtidigt, påpekar hon, så är det gruppens betydelse som alltid lyfts fram på Ellos. Det kan bli 

farligt med för mycket tänk på sig själv. ”Vi arbetar kollektivt här, och det trivas jag med i stor 

grad eftersom det är ett socialt arbete”, säger hon. Hon utnyttjar de olika förmånerna flitigt, lånar 

skidboxar och böcker från Ellos, går på gympa och använder företagshälsovården. 

 
 
Anders 
 

Arbetat 10 år på Ellos 

 

Började på Ellos eftersom att de kunde erbjuda ett fast kontrakt, blev sedan kvar pga. bra lön och 

bra kontrakt. Ellos är den bästa arbetsplatsen han har haft och även om arbetsuppgifterna inte är det 

absolut bästa säger han, så gillar han ändå att komma till jobbet. Prestationslönen tycker han inte 

fungerar överhuvudtaget. Detta beror enligt honom på att det är kollektivt och inte individuellt plus 

att det är så många olika arbetsuppgifter som dem utför på en dag, och belöningssystemet fungerar 

dåligt med tanke på att ge återkoppling till de olika arbetsmomenten. Han vill se ett system där det 

mäts effektivitet på de små enhetsgrupperna istället, plus att engagemang och flexibilitet bör 

belönas i större utsträckning. ”Om man tar på sig fler och olika arbetsuppgifter borde detta 

belönas”, tycker han. Dessutom tycker han att det saknas en idébank, där nya idéer och förslag kan 

tas om hand. ”Det känns inte som om man är med och kan ändra och påverka sin arbetsplats 

nämnvärt, och det är synd”, säger han.  

 

Han flaggar för faran med att vara för prestationsinriktad, då han tycker att det ökar stressen som 

sen minskar trivseln. Han tycker dock att man ska ha ett slags belöningssystem, men kan inte 

riktigt säga hur man kan utforma detta så att man inte blir för prestations inriktad. ”Man ska aldrig 
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glömma individen”, säger han, ”och det är något som Ellos är bra på, att låta en känna sig värdefull, 

inte bara som en kugge i hjulet”. Annat var det förr säger han, ”då var det mer produktionsinriktat 

och man kände sig som en robot. Inget fick man bestämma över, det var trist, dessutom fick man 

aldrig byta arbetsuppgifter”. Det som han tycker är bra idag är att man kan rotera sina 

arbetsuppgifter. Han tror att de som arbetar på Ellos inte är tävlingsinriktade människor. ”Jag tror 

det är en slags människor som letar sig hit och för oss är det inte så viktigt med att tjäna stora 

summor pengar utan vi vill trivas med livet”, säger han. Bemanningspersonal ser han som ett 

orosmoment, och trycker på hur fel han tycker att det är. Det som är så bra med Ellos tycker han är 

anställningsvillkoren och att man trivs med dem man jobbar med, nu är det istället en massa spring 

ibland med dessa bemanningspersoner, och det kan vara lite synd tycker han. Dessutom så läggs 

även deras prestationer med i enhetens prestationslön. Problemet med det menar han är att dem 

arbetar saktare eftersom dem har så mycket mindre rutin i det dem gör. Själv är han med i 

Konstklubben och han brukar för det mesta vara med på pausgympa. 

 
Karen  
 

Arbetat 32 år på Ellos 

 

Efter 32 år på Ellos så har hon en klar bild utav sin arbetsplats ”himla trevligt folk och bra lön och 

förmåner”. ”Jag jobbade på kundtjänst förut, men det vart ”himla träligt, här jobbar man mer 

fysiskt och man har mer chans att samtala med dem andra” säger hon. Det var inte svårt att få byta 

enhet, utan hon gick till sin dåvarande chef och hörde sig för om det fanns något annat ledigt, och 

det fanns det. Det är den sociala biten som fått henne att stanna kvar på Ellos. Många raster, inte så 

mycket stress och trevligt folk som stannar länge. Själva prestationslönen har hon liten kunskap om, 

den tänker hon nästan aldrig på. Hon tycker att det har blivit bättre lön och arbetsvillkor under 

hennes 32 år och en av anledningarna till att hon inte bytt jobb är att hon under åren kunnat följa 

hur villkoren och lönen förbättrats. 

 

Prestationslönen och belöningssystemet tycker hon inte har gett någon morot överhuvudtaget och 

hon tänker aldrig eller sällan på att den finns. Hon tycker inte att det känns som om det finns någon 

koppling mellan hennes arbete och det systemet. Men hon håller koll på gruppens nyckeltal, men 

det är för att hon är intresserad av att se hur mycket de gör och presterar vecka för vecka. ”Man vill 

se till att man når upp till målen, att nyckeltalen hålls, men jag tycker verkligen inte att 

prestationslönen har någon samverkan på detta”, säger hon.  
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Hon är medlem i konstklubben och försöker att vara med på så många sociala sammankomster som 

möjligt. Hon tycker att företagshälsan är jättebra, och använder sig flitigt av denna tjänst och även 

massörerna. Hon lånar ibland böcker på Gemytet och tar med man och son gratis på fotboll genom 

Ellos när Elfsborg spelar.  

 
 
Niklas 
 

Arbetat 18 år på Ellos 

 

Har arbetat på Ellos en lång tid och detta tack vare bra arbetskompisar och en hyfsad lön. Tror inte 

att han skulle få högre lön någon annanstans, plus att han har många fritidsintressen som tar 

mycket tid, och behöver ett jobb som Ellos där man är ledig på kvällar och helger. ”Jag gillar mest 

att man bara kommer på morgonen, vet vad man ska göra, och sen bara kunna gå hem och inte 

behöva tänka på jobbet, utan bara på mitt eget liv. Många av mina bekanta som har samma lön och 

arbete som jag jobbar mycket mer och på obekväma arbetstider”.  

 

Prestationslönen tycker han är en ”krånglig historia”. Det har han aldrig förstått sig på och inte 

tagit sig tid att sätta sig in i. ”Inget en kan göra åt det ändå, det är hela enhetens resultat, och det 

mätt i rena siffror från databurken”. Han känner sig inte styrd av detta prestationssystem 

överhuvudtaget, borde finnas ett annat system menar han. Där dem som väljer att ta på sig mer 

ansvar och lära sig nya saker blir belönad för det. Det är så svårt att mäta varje individs effektivitet 

menar han när man är beroende av alla för att själv kunna göra ett bra jobb. 

 

”Det jag verkligen tycker är bra nu är att vi fått mer ansvar ute i grupperna” säger han. ”Förut var 

det mer att man verkligen bara var en arbetare, men nu får man vara med och planera själv, och det 

tycker jag verkligen är toppen, då känner man att man har nått mer än att bara kunna packa att 

komma med”.  

”Det är trevliga människor här också, vi har ofta fester och man kan prata med alla. 

Det är en bra stämning överhuvudtaget, och vi stöttar varandra bra tycker jag. Ibland känns det 

synd att man inte har någon kontakt med den högsta ledningen, men samtidigt är det skönt att dem 

låter oss vara så vi kan få pinna på bäst vi vill härnere”. 
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Jens Karlsson 
 

Tteamleader Gods Ut 

 

Låg personalomsättning på Ellos AB tror Jens beror på att de som arbetar här tjänar över 

genomsnittet för arbetare med liknande arbetsuppgifter. Att det är så många som stannar under 

lång tid på Ellos tror Jens beror på just lön i kombination med bra företag/trivsel. De största 

konkurrenterna av arbetskraft är främst HM Rowells och Haléns. Men faktumet att man tjänar mer 

eller likvärdigt på Ellos gör att det finns få anledningar till att byta jobb tror Jens. Dem som väljer 

att sluta på Ellos letar oftast nya och annorlunda arbetsuppgifter eller börjar studera. Jens tror på att 

det är friheten och känslan av att inte vara övervakad som gör att trivseln är hög på sin avdelning. 

Jens menar att det är känslan av att ha ansvar och frihet som gör att de på Gods Ut känner sig som 

en viktig del utav företaget och faktumet att dem själva kan organisera sina arbetsuppgifter. Interna 

fester anordnas ofta, och när Jens går omkring på arbetsplatsen pratas det ganska sällan om just 

arbetsresultat, utan mer tid ges till att prata om senaste tillställningen, fotbollsmatchen eller 

liknande. Prata om resultat väntar han med tills man har möten, antingen med gruppen eller 

individuellt. Att arbetarna sporras av prestationslönen tror han är osannolikt, utan det är faktumet 

att man kanske trivs med dem man jobbar med och man är nöjd med sin lön som gör att man 

presterar det lilla extra. Prestationssystemet tror han är alldeles för invecklat och påverkar för lite 

för att dem ska känna sig sporrade utav den. Istället välkomnar han alternativa metoder, eftersom 

en extra sporre tror han trots allt är viktigt i arbetet. En mer individuell lönesättning skulle kanske 

ge en bättre bild av den enskildes prestation, samtidigt som han tycker att det kan vara besvärligt 

att utforma ett sådant system. 
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4.3 Sammanfattning av intervjuer 
 

För att underlätta för läsaren presenteras här intervjusvaren i en sammanfattad form: 

 

”Hur länge har du arbetat på Ellos?” 

Här kan man tydligt se att de flesta respondenterna har under en längre tid arbetat inom företaget. 

Att det är liten personal omsättning eller ”spring” uttrycker många som positivt. 

 

”Varför har du valt att stanna på Ellos?” 

Enligt respondenternas svar lockas de flesta att stanna på Ellos tack vare lönen och 

arbetskamraterna. Som andra faktorer nämns också möjligheten till att rotera arbetsuppgifter samt 

ökat eget ansvar. Utöver allt annat uttrycks trivsel och den goda stämningen inom arbetsplatsen 

som de mest uppskattade anledningar till att stanna på Ellos. 

 

”Använder du dig utav företagets förmåner?” 

Respondenternas svar visar att Ellos förmåner utnyttjas i stor grad. Den förmån som visar sig vara 

mest uppskattad av alla är företagshälsa. Förmåner visar sig dock inte ha en större betydelse utav 

uppfattningen av arbetsplatsen. Trots det rika utbudet av förmåner så visar det sig att 

respondenterna inte lägger en alltför stor betydelse på dessa som en trivsel eller motivationsfaktor. 

Många gånger fick respondenterna tänka till innan de kom på vilka förmåner de använder sig utav.  

 

”Vad motiverar dig i ditt arbete?” 

En stor del av respondenterna tycker att möjlighet till individuellt ansvar och mer frihet till 

arbetsuppgiftsbyte är bra motivationsfaktor, annars nämns trivsel och det sociala umgänget med 

arbetskamraterna som viktiga skäl för motivering inom arbetsplatsen. Den fasta lönen nämns ofta 

som en anledning till att stanna kvar på arbetsplatsen men inte som en direkt motivationsfaktor. 

Under arbetstiden är det främst möjligheten till att kunna påverka sina arbetsuppgifter samt 

friheten att inom gruppen ta beslut rörande arbetet som motiverar. 
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”Hur uppfattar du dagens belöningssystem? 

Respondenterna verkar ha en någorlunda bra uppfattning av den nuvarande belöningssystem men i 

stor tycker de utfrågade att belöningssystemet inte fungerar och är dåligt genomtänkt, särskilt p.g.a. 

att det är prestationsbaserat. Dessutom anser respondenterna att resultatet inte visas direkt på lönen 

för trots all ansträngning är det ändå hela gruppens resultat som påverkar. De flesta tycker inte att 

det nuvarande belöningssystemet ger en positiv verkan på själva arbetsprestationen och vissa anser 

att det kan öka stress och minska trivsel på arbetsplatsen. I slutändan orkar en del respondenter 

varken bry sig eller tänka på belöningssystemet. Tvärtemot det nuvarande belöningssystemet 

tycker i  stor sett alla utfrågade att det skulle vara bättre med ett mer individuellt prestationssystem, 

där var och ens arbetsprestation värderas och belönas individuellt 

 

Utifrån de olika intervju svaren kommer här en tabell att presenteras. Denna kan med fördel 

användas under den kommande analysen som en vägledning samt att få en snabb överblick. 

Översikten är väldigt komprimerad där endast ett fåtal svar och fakta från varje intervju tagits 

tillvara för att ge en bild av de sammanlagda åsikterna.  
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Figur 2. Översikt av intervjusvar 
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5. Analys 
_______________________________________________________________________________ 
 

Utifrån teorierna analyseras här den framtagna informationen. Analysen ligger sedan grund för 

vidare slutsatser och bedömningar av studien. Analysen är indelad i fyra olika delar där de olika 

områdena behov, motivation, belöning samt förmåner hanteras separat. I en avslutande 

sammanfattning binds sedan dessa ämnen samman. 

 

5.1 Behov på arbetsplatsen 
 

Behov på arbetsplatsen är de olika faktorer som inverkar på en anställd under arbetstid och vad 

denne prioriterar. Vi har alla olika behov som tex. trygghet, lära sig nya saker,hög lön, bra 

arbetstider etc. Dessa behov växlar mellan olika arbetsplatser och arbetare men kan sägas utgöra en 

viktig grund för ens välbefinnande under arbetstid. På Gods Ut har de anställda självklart sina 

behov och ofta sammanstämmer dessa emellan respondenterna. Deras bild av Gods Ut verkar 

ganska entydig och man refererar oftast till andra liknande lager arbeten när man tar exempel på 

andra arbeten. Sällan nämns andra slags arbeten som ett alternativ, utan man verkar ganska säker 

på att det är just lagerarbete som passar bäst. Många av respondenterna har endast haft ett fåtal 

arbeten innan och för många har Ellos har varit den första fasta arbetsplatsen. Att man har 

gemensamt att inte ha haft andra slags arbeten innan kan vara en förklaring till de mycket liknande 

svaren i djupintervjuerna men det kan även vara så att det är dessa människors personligheter och 

behov som samstämmer på ett sådant sätt att man prioriterar liknande samt har samma inställning 

till sitt arbete och sin arbetsplats. Anders menar att det är stora likheter mellan de som arbetar där, 

och att han tror att de som arbetar på Ellos inte är tävlingsinriktade och att tjäna mycket pengar inte 

är det viktigaste för dem. Att våra intervjusvar många gånger sammanstämmer emellan de olika 

respondenterna tror vi beror på att det finns stora personlighetslikheter emellan de intervjuade samt 

att deras behov och bild av vad en arbetsplats är samstämmer. Precis som Anders påpekar så är det, 

kanske som på de flesta arbetsplatser, en liknande skara människor som har sökt sig till Gods Ut. 

Att arbeta på lager kanske inte är en dröm för många, men för dessa människor är det helt idealt 

och dem är mycket nöjda med sin arbetssituation. Drömmar om att studera vidare eller avancera 

inom företaget är något som ej nämns under intervjuerna och heller inte något som vi tror 

respondenterna prioriterar. Att arbetare har olika behov är något som denna studie tydligt visar och 

nödvändigheten av att bejaka dessa. 
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Under intervjuerna väljer samtliga att betona och prata mycket om det som respondenterna väljer 

att kalla för trivsel. Att kunna skratta och trivas på arbetsplatsen uttrycker många som viktigt och 

en bidragande faktor till att arbeta på arbetsplatsen. Katarina säger att enligt henne har Ellos allt det 

som hon söker i ett arbete, bra arbetstider, hög trivsel samt en hyfsad lön. För Katarina har 

arbetsuppgifterna mindre betydelse och att arbeta är något man gör enbart för att tjäna pengar. Hon 

tycker att det är med familjen hon utvecklas och berättar att detta är hennes största prioritering, 

familjen. Petra har förut arbetat inom vården och säger att det som är positivt med Ellos är att man 

har en likvärdig lön men utan obekväma arbetstider och en ständig stress. Petras bild av ett arbete 

är att oavsett vart man jobbar så blir allt tråkigt efter ett tag, så för henne spelar det ingen roll att 

arbetet i sig kan bli väldigt enformigt. Dessa två kvinnor visar behov att kunna trivas och ha en stor 

trygghet i sitt arbete, samtidigt som båda har en bild av arbete som något skilt från resten av livet 

och av deras erfarenhet så är det i grunden inte roligt att arbeta. 

 

Bland respondenterna kan man tydligt se att trygghet och den sociala miljön på arbetsplatsen är 

viktigt. Bland dem som arbetat länge på Ellos är detta extra tydligt och respondenterna lyfter fram 

hur viktigt det är med en fast anställning och ett bra avtal. Marina tycker att avtalet är mycket bra 

på Ellos, och hon är även nöjd med att det är ett jobb som man vet vad man kan förvänta sig utav 

varje dag. Att det inte sker några större förändringar av uppgifter tycker hon är skönt. Lönen och 

säkerheten att ha ett fast jobb lockar till att stanna länge inom företaget då arbetsmarknaden för 

liknande arbeten inte i samma utsträckning erbjuder fast anställning. Mona säger att en av de 

absolut största anledningarna för henne att stanna på Ellos är för att hon anser sig ha stora problem 

att kunna hitta ett bra arbete om hon skulle sluta på Ellos. Teamleadern Jens Karlsson anser att det 

är trivsel i kombination med en bra lön som inte bara lockar arbetare till Ellos utan även bidrar till 

att man väljer att stanna länge inom samma enhet och företag. Arbetarna på Gods Ut har ingen 

akademisk utbildning och deras aspirationer för sig själva i sitt yrkesliv verkar inte i någon större 

utsträckning vara att ta ansvar eller avancera inom företaget. Dessa arbetare är nöjda med vad dem 

gör och arbetsuppgifterna är som sagt inte det viktigaste för dem. Skillnaden mellan arbete och 

fritid är stor, att arbeta gör man för att kunna få en rikare fritid i form utav pengar. Eftersom det 

inte heller är något kvälls eller helg jobb så har dem fasta tider och behöver aldrig arbeta på 

obekväma arbetstider. Behovet bland dessa arbetare är att kunna finna en ekonomisk stabilitet och 

det är familjen och vännerna som är det absolut viktigaste. Ingen av respondenterna skäms över att 

säga att dem tycker att arbetet i sig är ganska tråkigt men dem poängterar istället snabbt att detta 

inte spelar något större roll. 
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Sammanfattat kan man säga att det som är betydande och viktigt för arbetare på denna enhet är lön, 

fast anställning och social gemenskap. Dessa behov tas upp i Maslows behovshierarki. Om man 

skall utgå från denna teori så har dessa respondenter ett stort trygghets och socialt behov. Endast en 

respondent, Berit, uttrycker ett behov utav status och prestige och då i form utav större ansvar. 

Berit har även provat på många olika jobb innan hon kom till Ellos och hon har varit ansvarig för 

en butik. Berit har dock själv valt att ta på sig rollen som arbetsledare tillsammans med en annan i 

hennes grupp, och hon verkar nöjd med att de andra i gruppen inte vill ta denna roll. Men Berit 

erkänner att det även är många som aldrig har provat på att ha ett ansvar på arbete och kanske är 

helt enkelt alldeles för nervösa för att prova på det. Berit har alltså ett behov att få prova på mer 

stimulerande uppgifter, vilket ledde till att hon för ett tag sedan bytte jobb och började arbeta i 

butik. Men hon var snart tillbaka på Ellos igen, främst för att den nya arbetsplatsen inte kunde 

erbjuda ett fast kontrakt, samt att hon arbetade mycket mer för mindre lön. Petra nämner att hennes 

största behov för tillfället är just trygghet då hon planerar att skaffa familj. Många av 

respondenterna har familj och nämner att eftersom familjen är deras första prioritering så väljer 

man att ta ett jobb där man inte behöver arbeta övertid och på helger. Katarina, som arbetar i 

samma arbetslag som Berit, nämner rakt ut under intervjun att hon vill ha så lite ansvar som 

möjligt. Hon har fullt sjå hemma med barn och familj och vill att jobbet inte kännetecknas av 

liknande ansvar. 

 

Dessa faktorer, sammanhållning, lön och trygghet, kan man säga motiverar arbetarna i 

undersökningen till att stanna på arbetsplatsen och känna sig nöjda på sitt arbete, men detta skall 

inte blandas ihop med motivation och viljan att prestera och arbeta. Enligt McClellands 

motivationsteori är prestation skilt från övriga behov. Precis som Maslow finner man här olika 

kategorier av behov som en människa har. Att respondenterna har ett stort tillhörighetsbehov är 

tydligt och enligt McClelland trivs människor med ett utpräglat tillhörighetsbehov bäst i grupp, och 

att det även är i grupp som individen utvecklas. Detta kan kopplas ihop med den starka betoningen 

på arbetskamrater och gemenskap under intervjuerna där samtliga respondenter visar ett starkt 

tillhörighetsbehov. McClelland kategoriserar prestation som ett separat behov, där människor med 

ett prestationsbehov trivs bäst när arbetsuppgifterna uppfylls optimalt och med detta behov är det 

arbetsuppgifterna som har en central roll. Arbetsuppgifterna bland respondenterna nämns inte i ett 

prestationssammanhang eller som något centralt. Istället är uppgifterna standardiserade och 

gruppen är beroende av varandra för att kunna utföra uppgifterna. Arbetsuppgifterna nämns som 

slentrian mässiga och det positiva för respondenterna är att kunna rotera och byta arbetsuppgifter 
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löpande under dagen. Man kan säga att arbetsuppgifterna inte är utvecklande i sig och en 

individuell prestation märks sällan. Att arbetarna på denna enhet är så pass beroende av varandra 

för att kunna utföra arbetsuppgifterna stärker tillhörighetsbehovet. McClelland belyser även 

betydelsen av att företag lär sig sina arbetares behov för att bättre kunna motivera dessa.  Berit som 

ofta arbetar som samordnare har alltid koll på sin grupp och försöker se till att alla ”drar sitt strå till 

stacken”, men hon tycker själv att det är svårt att motivera till ökad prestation då det inte finns 

någon direkt koppling till belöning och prestation. Det finns med andra ord i dagsläget inte något 

direkt system som kan motivera arbetarna på Gods Ut att prestera mer. Berit, som många andra, 

välkomnar ett individuellt belöningssystem då hon tror att ett sådant kan öka viljan att prestera 

mer, men hon är samtidigt medveten om svårigheterna med att utforma ett sådant.  

 

5.2 Respondenterna och motivation 
 

Att respondenterna trivs på sin arbetsplats är som sagt tydligt och det är just trivsel som nämns som 

en stor del utav motivationen av de tillfrågade på Gods Ut. Att trivas på arbetsplatsen är något som 

forskaren Hertzberg tagit fakta på och i dennes teori är trivsel beroende av olika faktorer. Herzberg 

kopplar ihop privatlivet med trivsel och respondenterna bekräftar även detta. Många ser arbetet 

som positivt tack vare att man kan göra tydliga avskiljningar på privat och arbetsliv, samt att de 

bekväma arbetstiderna påverkar familjelivet och fritiden positivt. För Niklas är det tydligt att arbete 

och fritid är starkt åtskiljda. Han har valt att stanna på Ellos delvis för att han får tid och möjlighet 

att kunna utöva sitt favoritintresse som tar mycket tid. Hans kompisar tjänar likvärdigt som han, 

men dem arbetar mer timmar och även på helger ibland. Niklas föredrar helt enkelt att ha ett jobb 

som man helt kan koppla bort på fritiden. Som nämnts tidigare så är det många av respondenterna 

som utrycker det positiva med att ha ett arbete som lämnar tid över till familjen. Herzberg tar här 

hela individen i beaktning och förklarar behovet av just gemenskap och trygghet på arbetsplatsen. 

Dessa faktorer enligt Herzberg skapar inte motivation i sig, men bidrar till trivsel på arbetsplatsen. 

Motivation får man istället genom bl.a. erkännande, ansvar, prestation och arbetsuppgifter.  

 

Den tydligaste faktor som respondenterna nämner som en direkt orsak till motivation är 

möjligheten att under dagen rotera arbetsuppgifter. På detta sätt ges arbetarna en chans att variera 

arbetsuppgifterna och göra nya saker under dagen. Det som annars är ett väldigt monotont arbete 

lättas på detta sätt upp genom att man varierar sina arbetsuppgifter. De gånger som just 

arbetsuppgifterna kommer på tal är när nästan alla respondenter nämner betydelsen av att få rotera 
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och under dagen byta arbetsuppgifter. Detta är ett system som funkar mycket bra på Gods Ut och 

som överlag har gett arbetarna mer frihet då dem själva i grupperna organiserar upp sig. Många 

nämner att det är skönt att inte bara vara ”en kugge i hjulet”. Men att uppgifterna är stundtals 

tråkiga nämner de flesta. Mona säger att hon tycker om att lära sig nya uppgifter, helst ska dem ta 

lång tid och innefatta lite tankearbete. Hon säger att hon ofta försöker att få jobba mycket på 

hennes favoritmoment, ompaketering av paket som det fattas varor i. Endast två av respondenterna 

nämner ökat ansvar som en direkt källa till motivation men som del utav roterandet av 

arbetsuppgifter kan man tycka att det ligger just ökat ansvar hos arbetarna själva att organisera sig 

och själva få vara med att påverka sin egen dag. Många av respondenterna nämner att det är skönt 

att inte ha en chef som ständigt kontrollerar vad dem gör. Istället läggs stor frihet på varje 

arbetsgrupp där man varje dag på ett morgonmöte delar upp dagens uppgifter och organiserar sig. 

Detta är indirekt en form av större frihet och ökat ansvar, vilket även Herzberg nämner som en 

motivationsfaktor. Motivation på Gods Ut fås med andra ord genom ett varierande arbete, hög 

trivsel på arbetsplatsen samt känslan av att själv kunna påverka och organisera sin dag.  

 

5.3 Belöningssystemet 
 

Belöningssystemet nämns bland respondenterna som förvirrande och obegripligt. Niklas nämner 

det som en ”krånglig historia” och ett stort ointresse bland respondenterna är uppenbar. Jens 

Karlsson tror att det beror på att det uppfattas som svårt eftersom det är dåligt kopplat till 

individen, vilket även Anders tycker är det stora problemet. Anders tycker även att på en 

arbetsplats som denna så är det andra saker som ska belönas också, såsom ansvar och flexibilitet. 

Han tycker att dem som går med på att ta mer ansvar och att göra olika saker och kanske hoppa 

runt bland avdelningar borde kunna belönas. Belöningssystemet lyckas inte med att koppla ihop 

arbetsprestation med belöning. Respondenterna beskriver tydligt hur de uppfattar att hårt arbete 

belönas mindre än lätta arbetsuppgifter. Anders nämner även att systemet inte är anpassat efter 

arbetsuppgifterna, och detta kan man sammanfattningsvis säga är det största problemet med hela 

belöningssystemet enligt respondenterna. Som påpekats tidigare är behoven hos dessa respondenter 

mer av en gemenskapsnatur, och få har ett utpräglat status och prestige behov. Enligt 

förstärkningsteorierna och Skinner är pengar den största källan till status och detta fås bäst genom 

ett belöningssystem. Men då respondenterna inte har detta behov kan man ifrågasätta betydelsen av 

belöningar i form av pengar på den undersökta enheten. Många belöningssystem tar avstamp i just 

förstärkningsteorier och man anser att det är pengar som motiverar till prestation. Ellos omfattas 
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utav ett sådant system men arbetarna på Gods Ut som innefattas utav detta system tar som sagt 

avstånd till hur det fungerar. Skinner och de andra forskarna i förstärkningsteorierna missar att se 

till arbetarnas hela behov och det som präglar en arbetare är kanske just enkelheten i 

arbetsuppgifterna och det sociala behovet. Detta är som sagt en generaliserande bild utav arbetare 

men intervju svaren i denna undersökning förstärker denna bild och det kan åtminstone sägas gälla 

bland de intervjuade på Gods Ut. Det största problemet som man kan säga att det nuvarande 

belöningssystemet har är att kopplingen mellan arbete och belöning uteblir. Utöver tryggheten är 

den sociala gemenskapen inom arbetsplatsen det som respondenterna tydligt ger högsta prioritering 

och enligt belöningsförespråkare ska ett välfungerande belöningssystem utveckla en "vi-känsla" 

bland de anställda, dessutom ska medarbetarna uppfatta sina insatser som betydelsefulla för 

företagets utveckling. Inom Gods Ut ser det ut att finnas en "vi-känsla" bland medarbetarna men 

inte tack vare ett välfungerande belöningssystem utan i stället verkar ”vi-känslan” ha växt fram 

från den positiva inställningen som finns mellan medarbetarna 

 

Belöningssystem skall vara utformade i relation till företagets ändamål.32 I Ellos fall är ändamålet 

att producera och sälja mer varor men på enheten Gods Ut kan man endast påverka hur många 

paket som paketeras och i vilket fart. Arbetarna på enheten och deras arbete påverkar företagets 

slutmål i liten grad, då antalet paket som kan paketeras är i hög grad beroende av maskiner och 

arbetet i sig är standardiserat där liten påverkan individuellt kan ske. Detta innebär att arbetarna på 

Gods Ut inte har möjlighet att individuellt prestera mer eller mindre, och detta nämner 

respondenterna som något positivt då dem tycker att det minskar effektivitetskrav och 

stressfaktorer. Det som respondenterna menar är positivt går stick i stäv med belöningssystemet där 

det är just stressen efter att producera så mycket som möjligt som är det viktiga. Gods Ut har även 

ett eget system som man kallar för kvalitetstillägg. Detta kan man individuellt råda över då det 

handlar om att minska antalet fel som kan begås per dag, tex. att man packar ner fel varor till kund. 

Detta kvalitetstillägg är dock för närvarande på gruppnivå, vilket innebär att det slås ut på ens 

arbetsgrupp som helhet. Respondenterna efterfrågar ett individuellt system, där även initiativ 

belönas. Respondenterna vill med andra ord bli belönade för kvaliteten på sitt arbete och på hur 

mycket ansvar man är villig att ta. Några respondenter tycker att flexibilitet och ansvar skall 

belönas i syfte att uppmuntra fler att göra samma sak. Ingen av respondenterna tror att detta är ett 

enkelt system att utforma, och det är just utformning av ett passande system som nämns som 

problematiskt. Som det har förklarats existerar en fördold gemensam önskan att ändra det 

                                                
32 Näringslivet, Nordstedts Juridik, 2002, sid 76 
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nuvarande belöningssystemet mot ett som är bättre anpassad till enheten. Vill företaget lyckas med 

att ta fram ett välfungerande belöningssystem skulle det då idealiskt vara respondenternas åsikter 

och behov som tas till hänsyn för att utforma ett system som så optimalt som möjligt motiverar till 

en högre arbetsprestation. Inre belöningar uppskattas högst bland respondenterna på Gods Ut, dem 

vill känna att dem är tillfredsställda med vad dem åstadkommit under dagen. Eftersom att man i 

hög grad är beroende utav varandra så kan man tänka sig att gemenskapen i gruppen ökar när det 

går bra för hela enheten. Detta i sig kan tänkas vara en viktig grund för motivation på denna enhet 

där gemenskap är viktigt. Detta går i så fall tvärtemot meningen med ett belöningssystem i form av 

pengar. De inre belöningarna och behoven diskuteras närmare i följande stycke, där förmåner och 

sociala belöningar kan ha stor påverkan på hur man uppfattar sin arbetsplats. 

 

5.4 Förmåner och sociala belöningar 
 

I jämförelse med belöningssystemet så nämner respondenterna förmånerna som ett uppskattat 

inslag. Samtidigt som förmånerna är uppskattade så utgör dem ändå inte ett viktigt inslag för ökad 

motivation enligt respondenterna själva. Förmånerna används för det mesta utan att respondenten 

tänker på det som en direkt förmån, och endast ett fåtal använder aktivt förmåner, så som gratis 

fotboll. Det är endast företagshälsovården som används ofta, annars nämns att dem uppfattar 

förmåner som mycket bra men få saker intresserar dem så pass mycket att dem aktivt använder sig 

utav dem. Sociala belöningar och främst personalfester är viktigt för respondenterna. Där får man 

tillfälle att umgås utanför arbetsplatsen och de påkostade festerna nämns i positiva ordalag. 

Påkostade personalfester kan uppfattas som ett indirekt visande av uppskattning från ledningens 

sida då arbetarna får chansen att se stora artister och speciella arrangemang som annars skulle vara 

svåra och kostsamma att se i Borås. Även fast de intervjuade inte nämner förmåner som något 

viktigt så fyller förmånerna en viktig funktion på denna arbetsplats. Som intervjuerna visat så är 

sammanhållningen och den sociala biten oerhört viktiga för att respondenterna ska trivas, och i 

många fall anledningen till att man stannar kvar. Förmånerna ger inte bara de anställda ett 

mervärde i deras arbete utan de kan också fungera som verktyg för att knyta de anställda till 

varandra i form utav idrottsevenemang, fester och andra tillställningar. På Ellos finns som sagt en 

företagshälsovård vilket nämns som mycket positivt. Att kunna gå till läkaren på arbetstid och på 

arbetsplatsen uttrycker respondenterna som mycket bra. Att inte behöva åka ifrån verkar de tycka 

är skönt och bekvämt, samt att respondenterna känner att företaget tar deras hårda fysiska arbete på 

allvar.  
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Sociala förmåner såsom fester och liknande gör att en arbetare kan känna uppskattning inte bara 

från sin avdelning utan från hela företaget. Att känna att man gör något bra för företaget nämner 

respondenterna som viktigt och man får en känsla av att respondenterna är stolt över sin 

arbetsplats. Man är mån om att det ska gå bra för det egna företaget och man känner tillfredställelse 

i att veta att man gör sitt bästa under arbetstid. Att man uppfattar Ellos som en bra arbetsplats är 

mycket positivt, samtidigt som detta inte behöver delas utav samtliga inom företaget. Det kan 

finnas delar och avdelningar inom företaget som inte alls delar arbetarna på Gods Uts uppfattning 

av företaget och som dessutom lägger mer värde i andra belöningar. Att göra bra ifrån sig på jobbet 

är för respondenterna även förknippat till hur de andra kollegorna uppfattar än. Eftersom det är 

dem själva som ser vad som händer dagligen på arbetsplatsen kanske man inte vill bli förknippad 

med att arbeta dåligt. De flesta på Gods Ut är som sagt goda vänner och det innebär en viss risk för 

vänskapen att prestera dåligt under arbetstid. Den sociala gemenskapen som tidigare diskuterats 

kan här även vändas till att vara ett socialt tryck. För arbetarna på Gods Ut kan det kanske vara 

värre att se lat ut i kollegornas ögon än i chefens. Detta sociala tryck skulle kunna vara mycket 

viktigt att använda sig utav från ett ledningshåll. Att ökat ansvar har slagit ut så bra på Gods Ut kan 

bero på att man inte behöver någon uppifrån som kontrollerar att man arbetar bra när man har alla 

sina kollegor som indirekt gör detta arbete. Detta utökade ansvar som getts de anställda gör att dem 

i sin tur känner ledningens förtroende och kan bidra till att arbetarna känner sig tillfredsställda i sitt 

arbete. 

 

5.5 Sammanfattning av analys 
 
 
Behovet hos arbetarna på Gods Ut är att kunna trivas på sitt arbete, känna trygghet i form utav lön, 

fast kontrakt och den sociala miljön. Dem har ett utpräglat gemenskapbehov och trivs som sagt 

väldigt bra i grupp. Det är inom gruppen som dessa människor utvecklas, och när man har ett 

arbete med uppgifter som inte är utvecklande i sig kan man förstå betydelsen av att ha en social 

sammanhållning att falla tillbaka på på arbetsplatsen. Dessa människor vill trivas på arbetsplatsen 

och just betydelsen av trivsel belyser Hertzberg i hans teori som behandlar motivation  på 

arbetsplats. I hans teori är trivsel grunden till en välmående arbetsplats som i sin tur motiverar de 

anställda och Hertzberg stöder helhetssynen med att se behov hos arbetarna innan man utvecklar 

belöningsystem. Som man kan se i denna studie har arbetarna inte ett status och prestigekrav och 

hög lön är inte det som motiverar. Många belöningssystem grundar sig som sagt i att man vill tjäna 
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mer pengar och att detta är det viktigaste, på Gods Ut är det andra faktorer som inverkar och det 

existerande belöningssystemet uppfattas som något krångligt. Ellos belöningssystem misslyckas 

även med att koppla ihop arbetsprestation med motivation vilket har lett till att arbetarna uppfattar 

systemet som orättvist och icke fungerande. Dem uppfattar det som att hårt arbete inte belönas utan 

det är när det är lätt arbete som det ser bra ut i systemet och en högre belöning utfaller. Dessutom 

är belöningen utslagen på hela Gods Ut prestationer vilket gör det i princip helt omöjligt för den 

individuella arbetaren att kunna koppla ihop sin prestation med belöning.  

 

Arbetarna på Gods Ut är dock väldigt nöjda med sin arbetsplats trots att belöningssystemet inte 

fungerar. Man har en positiv bild av företaget och många har arbetat nästan hela sitt yrkessamma 

liv här. Den sociala gemenskapen byggs på med hjälp av företagsfester och möjligheten att under 

arbetstid kunna samtala mellan arbetsmomenten. Det som respondenterna nämner som något som 

direkt sporrar dem i arbetet och ökat deras trivsel är att man roterar arbetsuppgifter under dagen 

samt att man inom gruppen organiserar sig själva. Man känner sig inte kontrollerad uppifrån och de  

känner ett förtroende från sina chefer. Eftersom gruppkänslan är stor i denna grupp så kan man 

utgå från att många känner ett behov av att prestera bra för att inte ens arbetskamrater skall tro att 

man inte arbetar bra. På Gods Ut motiveras man av ett varierande arbete, hög trivsel på 

arbetsplatsen samt känslan av att själv kunna påverka och organisera sin dag.  
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6. Slutsats 
_______________________________________________________________________________ 
 
I dag sätts effektivitet i centrum och detta märks kanske särskilt väl på våra arbetsplatser där 

kraven på högre produktivitet ständigt ökar. Som en bieffekt eftersträvar företagsledningar att finna 

motivations faktorer som inverkar på de anställda på ett sådant sätt att prestationen ständigt 

förbättras. Behovet av personal som kan prestera bra har växt fram i dagens industrisamhälle i form 

av ett effektivitets tänk som genomsyrar alla leden i många organisationer och ett utav flera 

motivationsformer är belöningssystem. Belöningar i form av pengar eller förmåner skall tänkas 

sporra den enskilda arbetaren till att hela tiden förbättra sina egna arbetsinsatser. Hur dessa olika 

belöningar inverkar till ökad effektivitet är däremot väldigt komplext då behovet emellan olika 

arbetare och arbetsplatser varierar. Vad som verkligen motiverar en anställd kan vara svårt att mäta 

och i sin tur skapa ett väl fungerande belöningssystem som verkligen lyckas med att motivera sina 

anställda till att prestera mer.  

 
Enligt vår studie belyses problematiken med att skapa ett väl fungerande belöningssystem. 

Misslyckandet med belöningssystemet på Ellos AB beror på bristen på kunskap av arbetarnas 

behov och faktumet att systemet är svårkopplat till arbetarna på Gods Ut arbetsuppgifter. På Gods 

Ut har man ett behov av att trivas i sin arbetsgrupp. Man motiveras av att kunna rotera sina 

arbetsuppgifter och på känslan av att få organisera sig själva. Att känna ansvar motiverar de 

anställda mer än pengar och om man kan utforma ett system som belönar individuella prestationer 

såsom ökat ansvar och viljan att prova på nya arbetsuppgifter skulle bejaka arbetarnas behov 

samtidigt som dem skulle få en chans att få en extra pengabelöning. Den starka gemenskapen på 

arbetsplatsen har skapat ett klimat som innebär att man känner stark lojalitet till de andra på 

arbetsplatsen, man vill helt enkelt prestera bra för att känna sig accepterad i gruppen. Om man i 

Ellos ledning kan identifiera detta behov och utifrån detta skapa ett belöningssystem skulle man 

lyckas med att nå fram med syftet att ha ett belöningssystem. Samtidigt måste man utvärdera och 

bestämma sig för om belöningssystem verkligen behövs. På Gods Ut är man nöjda med att slippa 

känna ett effektivitetskrav och risken med prestation belöningar är som sagt att man börjar tävla  

 

inom gruppen. Gods Ut är en homogen grupp och riskerna med ett individuellt belöningssystem 

skulle kunna vara stora. Vi tror att på Gods Ut fungerar alternativa metoder än det traditionella 
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prestationsbelöningarna, och vi välkomnar istället ett belöningssystem som är individuellt anpassat 

och mäter andra kvaliteter än prestation. Det idealiska skulle vara ett system som mäter 

engagemang, ansvarstagande och flexibilitet. Dessa behov tas inte hänsyn till i utformande av 

belöningssystem men på denna arbetsplats skulle dessa faktorer kunna innebära en ökad motivation 

och självkänsla bland arbetarna. I dagsläget har man ett roterande schema med en gruppledare men 

denna person får inget extra för detta, samt att det oftast är samma personer som tar på sig detta 

jobb. Att motivera de anställda på Gods Ut att prova på att vara arbetsledare tror vi är viktigt för att 

dem ska känna sig betydelsefulla i företaget samt motiveras eller sporras till att göra ett bra jobb 

med de andra mer monotona uppgifterna.  

 
Belöningssystem som är prestationsinriktade innebär även en högre stress för dem som innefattas 

av systemet. Det blir ofta en inre stress när man har en lön som delvis är prestationsgrundande, och 

på Gods Ut är man nöjda med att inte ha en sådan situation. Man är inte upplagda för att stressa 

även fast detta skulle kunna innebära mer pengar. Man måste även komma ihåg att det är maskiner 

som i stor grad styr arbetet på Gods Ut, och som människa har man en liten chans att påverka 

mycket utav arbetet. Man måste bli bättre på att förstå vad den individuella arbetaren egentligen 

gör på arbetsplatsen för att sedan kunna veta hur man bäst utvärderar dennes arbete. Att man valt 

att införa ett system med roterande uppgifter är exempel på förändringar som tar grund i arbetarens 

egentligen  behov på Gods Ut. Denna förändring är ett välkommet inslag och mycket positivt. Fler 

förändringar som tar grund i arbetarnas behov är välkommet och vi tror inte på belöningssystem 

som är utformade på ledningsnivå. Gods Ut på Ellos är ett exempel på hur kostsamma 

belöningssystem visar sig att inte fungera och andra faktorer som kan vara mindre kostsamma att 

genomföra fungerar bättre. En bra kunskap om sina arbetare och vad dessa prioriterar tror vi är 

grunden för en bra kommunikation och motivation till sina arbetare. Mindre kontroll och mer frihet 

fungerar på Gods Ut där man är lojala till företaget och man känner ett socialt tryck från de övriga i 

gruppen att prestera bättre. Man måste helt enkelt lära sig att lyssna och lita på sina arbetare för att 

bygga ett system där motivation och prestation går hand i hand. 
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BILAGA 
 

Intervjumall 

 
• Hur länge har du arbetat på Ellos? 

• Varför har du valt att stanna på Ellos? 

där flera olika underfrågor senare tillkom med de olika respondenterna: 

- vad påverkar trivseln på arbetsplatsen? 

- har du haft möjlighet att byta jobb och arbetsplats? 

- vad är det bästa med att arbeta på Ellos? 

- vad är du missnöjd med? 

• Använder du dig utav företagets förmåner? 

• Vad motiverar dig i ditt arbete? 

• Hur uppfattar du dagens belöningssystem? 

där flera olika underfrågor senare tillkom med de olika respondenterna: 

- tycker du att din lön påverkas utav systemet? 

- uppfattar du att din arbetsprestation förbättras? 

- tänker du dagligen under arbetets gång på belöningssystemet? 

- hur skulle du utforma ett belöningssystem? 

- tycker du att det är bra med belöningssystem? 

 

 
 

 

 

 


