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Sammanfattning 
 

För att ett företag ska kunna överleva på lång sikt och drivas effektivt har de alltmer blivit 

beroende av medarbetare. Bland annat av deras kompetens, ansvar och motivation som driver 

dem till att uppnå verksamhetens mål. För att företag ska kunna motivera sina anställda så 

används styrmedlet belöningssystem. Syftet med denna uppsats är att göra en fördjupad analys 

av vilken uppfattning butikssäljare inom klädbranschen har kring motivation, samt beskriva 

företagsledningens syn på belöningssystemets utformning och tillämpning.  

 

Inför datainsamlingen till uppsatsen använde författarna sig utav en kvalitativ och en 

kvantitativ ansats i form av intervjuer samt enkäter. Som underlag för analysen ansåg 

författarna dessa teorier vara relevanta för studiens syfte; Herzbergs teori, Kognitiva teorier 

(förväntningsteorin och attributionsteorin) samt Teori Z. 

 

Slutsatsen för denna studie lyder att varken den inre eller den yttre är en starkare 

motivationsfaktor än den andra.  
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Förord  
 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Yohanan Stryjan som givit stöd och väglett oss i 

arbetet med denna uppsats. Sedan vill vi tacka företaget Boomerang som möjliggjorde 

underlaget för denna studie. Speciellt tack till de butikssäljare som ställde upp som 

respondenter i datainsamlingen, samt personalchefen och butikschefen som tog sin tid för 

intervjun.  
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1 Inledning 

_________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel kommer författarna introducera forskningsområdet som behandlar 

belöningssystem. Bakgrund och problematisering till området kommer först att beskrivas, för 

att sedan gå över till syftet med uppsatsen och slutligen avsluta med vilka avgränsningar som 

gjorts. 

_________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 

Förhållandet mellan organisationen och den enskilde medarbetaren har förändrats under de 

senaste decennierna. Medarbetare har fått en större plats i organisationer då deras kompetens 

hävdas vara en allt viktigare resurs för hur väl en organisation fungerar (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Willman (1990) hävdar att personalen inom tjänstesektorn utgör både den största 

kostnaden och den största tillgången i verksamheten, då deras engagemang och motivation har 

en framträdande roll som direkt bidrar till företagets resultat (Sandberg, 1997). Ett bra 

samarbete mellan medarbetare och en bra styrning samt samordning är viktiga resurser för att 

leda till de önskvärda målen som organisationer har. Men styrning av organisationer kan även 

vara komplicerade, eftersom styrsystem fungerar genom interaktioner mellan individer. Därför 

sätts stor vikt på att individens mål stämmer väl överens med organisationens (Arvidsson, 

2005). För att uppnå detta så lanserades nya ledningsstrategier under 1980- talet som innebar 

förändrade belöning- och lönesystem. Dessa förändringar var direkt kopplade till 

resultatenhetens vinst, som exempelvis resultatlöner, gratifikationer, bonus, vinstdelning, 

pensionsförsäkringar och andra förmåner (Sandberg, 1997).  

 

För att säkerställa att individens mål stämmer överens med organisationen så har det blivit allt 

viktigare för företagen att motivera sina anställda i arbetet. För att uppnå det så tillämpas 

styrmedlet belöningssystem (Arvidsson, 2005) som bland annat används för att effektivisera i 

organisationer (Olve & Samuelson, 2008). Men för att belöningssystem ska kunna påverka de 

anställda så måste det upplevas som meningsfulla och även vara belöningsinriktade eftersom 

individer blir motiverade av möjligheten att bli belönade än av rädslan att bli bestraffade 

(Anthony & Govindarajan, 2004). Ett styrmedel som belöningssystem, under förutsättning att 

det används på rätt sätt kan vara avgörande för företagets framgång och dess överlevnad på 

marknaden. Det är därför viktigt att de bygger upp ett belöningssystem som tillämpas på ett 
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sätt som vidare leder till nödvändiga och önskvärda resultat (Svensson & Wilhelmsson, 1991). 

Enligt Arvidsson bör förutsättningarna för ett väl fungerande belöningssystem vara en 

kombination mellan finansiella och icke finansiella mått. Ett system som omsyrar varje individ 

i företaget.    

 
Inom belöningssystem så kan man urskilja på två typer av belöningar, de inre och de yttre 

belöningarna. De inre belöningarna kommer inifrån individen och handlar om exempelvis 

tillfredställelse över sin egen arbetsprestation. Organisationen skapar endast förutsättningarna 

för de inre belöningarna genom bland annat företagskulturen och ledarskapet. De yttre 

belöningarna är det som individen får från någon annan, och inom dessa inkluderas belöning 

utav ekonomisk karaktär som bland annat lön, prestationsbaseradlön och bonus (Arvidsson, 

2005).  

  

1.1.2 Incitament, Lön och bonus  

Som tidigare nämnts så har det i och med den globala förändringen i företagens interna 

struktur skapats nya villkor, där bland annat vikten av att motivera den anställda till att själv 

vilja satsa i sitt eget arbete ökat. Det har blivit viktigare för företagen att skapa långvariga 

relationer med sina medarbetare. En utav metoderna som används för att påverka de anställdas 

arbetsinsats är incitament, vilket hjälper till att motivera samt sporra (Sandberg, 1997). Inom 

incitamentsystem ingår den resultatbaserade formen som innebär att belöningar är direkt 

kopplade till arbetsresultatet som producerats. Belöningen som ingår i lönesystemen baseras 

antingen på hur mycket de anställda producerat eller hur mycket som tjänats in under en viss 

tidsram. Denna typ av incitamentsystem kännetecknas av att den utgörs av en rörlig lönedel 

som menas att belöningarna kombineras med en fast grundlön. Denna typ av system är bland 

det vanligaste inom detaljhandeln och försäljning då det är lätt att mäta arbetsinsatsen 

(Sandberg, 1997). 

 

Lön kan kortsagt definieras som ersättning för arbete enligt anställningsavtal. Två 

grundläggande löneformer som tillämpas på dagens arbetsmarknad är fast tidlön och lön som 

är beroende av resultat och prestation så kallad ackordslön (Arvidsson, 2005).  I dagsläget ser 

man en tydlig trend som har gått mot en individuell lönesättning kombinerat med 

resultatlönesystem där anställda får lön i förhållande till organisationens produktivitet, 

utveckling och resultat (Arvidsson, 2005). Förutom denna typ av ersättning så finns även 

bonuslön som kan vara baserad på den gemensamma prestationen av en grupp anställda, 
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kollektivt eller individuellt beräknad. Denna typ av lön följs om vissa resultatbaserade mål 

uppfylls (Smitt R. et al, 2002).  

 

1.2 Problematisering 

För att ett företag ska kunna överleva på lång sikt och drivas effektivt har de blivit alltmer 

beroende av medarbetare. Bland annat av deras kompetens, ansvar och motivation som driver 

dem till att uppnå verksamhetens mål (Arvidsson, 2005). Påstående om att företag använder 

belöningssystem som styrmedel för att motivera sina anställda, har kritiserats, bland annat av 

författaren Kohn (1993), han menar att människor som förväntar belöning inte presterar lika 

bra som de som inte har några förväntningar alls. Han tyder på att det inte finns någon större 

skillnad mellan belöning och bestraffning, då både handlingarna kan få en person att känna sig 

manipulerad och rädd. Anställda som blir belönade kan till slut bli blinda av förväntan att de 

inte ens säger till ifall de behöver hjälp, istället döljer de problemet på grund av rädslan att inte 

få en belöning alls. Som slutsats så menar Kohn (1993) att belöning motiverar, men bara till 

att bli belönade och inte till för att man älskar sitt arbete och på grund av det presterar bra.  

 

Individer motiveras av olika saker och uppfattningen kring motivation har förändrats genom 

åren. Förväntningar av de anställda har ändrats och enligt Thomas (2009) så har det under de 

senaste åren skett stora förändringar, då inre belöningar, individens egna känslor och tankar 

har fått större betydelse än yttre belöningar det vill säga materiella ting. Även en studie gjord 

av Boethius & Ehdin (1993) uppmärksammar vikten av dessa typer av belöningar och visar att 

de anställda blir mer motiverade av sociala belöningar än de materiella. För att undersöka om 

detta är fallet så har författarna valt att rikta denna studie mot klädbranschen med 

utgångspunkt i Sandbergs (1997) resonemang, vilket var att incitamentsystem förekommer 

och är bland det vanligaste inom försäljning.  

 

Intresset för att studera ämnet belöningssystem inom detaljhandeln väcktes då författarna till 

denna studie började analysera klädbranschen och resonerade kring huruvida modeindustrin 

tagit en större plats i samhället och blivit en allt viktigare del av folks vardag. Efter vidare 

diskussioner ökade intresset för att undersöka hur butikssäljare inom klädbranschen förhåller 

sig till belöningssystem och vilken inverkan det har på deras motivation. Detta för att 

författarna själva anser butikssäljarna som varumärkets ansikte utåt på grund av att det är de 

som interagerar med kunderna. För att dra det ett steg längre så valde författarna att undersöka 

huruvida det är de inre eller de yttre belöningarna som motiverar butikssäljarna mest. Detta 
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utifrån det som nämnts tidigare om hur viktigt det är för organisationer att medarbetarnas mål 

stämmer överens med deras, samt hur viktigt det är för företagen att motivera sin anställda.  

 

1.3 Problemformulering 

Vad anser butikssäljare inom klädbranschen vara den viktigaste motivationsfaktorn, är det den 

inre belöningen, individens egna känslor och tankar eller är det den yttre belöningen, 

materiella ting? 

  

1.4 Syfte 

Studien syftar till att göra en fördjupad analys av vilken uppfattning butikssäljare inom 

klädbranschen har kring motivation, samt beskriva företagsledningens syn på 

belöningssystemets utformning och tillämpning.  

 

1.5 Avgränsning 

I denna uppsats kommer författarna enbart undersöka ett svenskt företag inom klädbranschen 

som tillämpar belöningssystem vilket är Boomerang AB. Företaget startades upp av Kenneth 

Andram och Peter Wilton år 1976, de är fortfarande aktiva i styrelsen men den operativa 

driften sköts av andra medlemmar. Roger Kylberg är sedan 2010 VD för företaget och 

ansvarar för att leda Boomerangs internationella expansion. Cirkeln i styrelsen är sluten, där 

numera delägaren Lennart Björk sitter (Boomerang, 2012). För en mer utförlig beskrivning av 

fallföretaget Boomerang hänvisar vi till avsnitt 4 – empiri. 

 

Avgränsningen till denna uppsats kommer att ske enbart på Boomerangs egna butiker inom 

Stockholmsområdet och inte Boomerangs återförsäljare. Totalt jobbar 49 butikssäljare inom 

Stockholm, exklusive butikschefer och alla dessa kontaktades i undersökningen förutom 

butiken Barkaby Outlet. Detta för att författarna ansåg att det inte vore lämpligt att ta med 

Outletbutiken då de inte har samma kollektion i butikerna samtidigt som alla andra. Vilket kan 

påverka försäljningen och därmed belöning på så sätt att bonus som erhålls av butikssäljarna 

påverkas av det som sålts i butiken. Vidare har en butikschef kontaktats, som ansvarar för två 

av Stockholmsbutikerna, samt en personalansvarig som är chef över alla anställda i Sverige.  

 

Anledningen till det valda företaget och avgränsning för dessa personer är för att en utav 

författarna till denna uppsats själv jobbar som butikssäljare på Boomerang. På grund av den 

korta tidsperioden så har Stockholmsbutiker valts då det är närbeläget. Personalchefen valdes 



 

 10 

för att ge en bättre syn på belöningssystemet i förhållande till butikssäljarna. För att få en 

närmare inblick i hur butikssäljarna blir motiverande ansågs butikschefen vara en viktig källa 

för denna studie då han står butikssäljarna närmast.  

 

 

Figur 1.1 Butiksfördelning inom Stockholmsområdet 
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2 Metod 

_________________________________________________________________ 
 

I denna del kommer vi beskriva hur vi tänkt gå tillväga med arbetet. Det kommer att klargöras 

vilka verktyg och metoder som är relevanta för studien, samt personer vi valt att rikta oss till. 

Slutligen kommer studiens validitet och reliabilitet att presenteras. 

_________________________________________________________________ 
 

2.1 Metodval   

Syftet med denna uppsats är att göra en fördjupad analys av vilken uppfattning butikssäljare 

inom klädbranschen har kring motivation, samt beskriva företagsledningens syn på 

belöningssystemets utformning och tillämpning. För att möjliggöra detta så har författarna valt 

att samla in primärdata genom att utgå ifrån en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Uppsatsen 

grundar sig på ett fallföretag och är uppbyggd genom valda teorier som appliceras på 

verkligheten. Anledningen till detta tillvägagångsätt är för att få fram en rättvis bild av hur 

denna verklighet ser ut på fallföretaget Boomerang.  

 

2.1.1 Undersökningsansats 

I forskningssammanhang brukar man skilja mellan induktion och deduktion. Den induktiva 

ansatsen utgår ifrån en mängd observationer som bygger på enskilda fall som kopplas samman 

till en generell giltig teori. Den deduktiva ansatsen som denna uppsats grundar sig på utgår 

ifrån en generell teori som förklarar ett viss enskilt fall av intresse (Alvesson & Sköldberg, 

2008). För att besvara syftet till denna uppsats har författarna valt att bygga upp empirin 

utifrån en kvantitativ och en kvalitativ datainsamlingsmetod. Vad gäller teorin så har den haft 

en omfattande roll genom hela uppsatsen. Den har tillsammans med tidigare forskning varit en 

viktig grundsten för att komma fram till de problem som studien syftar till att undersöka. Den 

har legat som grund vid konstruktion av intervju samt enkätfrågor, och slutligen så har teorin 

samverkat med empirin för att kunna skapa utrymme för viss tolkning och förståelse vid 

analys av verkligheten.  

 

2.1.2 Undersökningsstrategi  

En fallstudie innebär att samla mycket information om ett specifikt fall, där det vanligtvis är 

två kännetecken som är centrala, en avgränsning av vad som ingår i fallet och vad som ligger 

utanför samt en ingående beskrivning av det definierade fallet (Johannessen & Tufte, 2007).    
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I studien utgick författarna ifrån en fördjupad analys och därför ansågs en fallstudie vara 

passande. I denna uppsats kommer fallföretaget Boomerang AB att undersökas. Fallstudier 

brukar inte betraktas som en metod i sig utan en forskningsstrategi som berör både kvalitativa 

och kvantitativa ansatser, som i detta fall då författarna till studien använt sig av både 

kvalitativa intervjuer och en kvantitativ datainsamling i form av en enkätundersökning. 

Fallstudier genomförs med fördelen att forskaren kombinerar olika ansatser för att samla in 

mycket och detaljerade data (Yin, 1994).  

 

Den kvalitativa forskningen bygger på att omvandla det som har observerats, rapporterats eller 

registrerats till data i form av skrivna ord, medan den kvantitativa forskningen strävar efter att 

mäta företeelser så att de kan omvandlas till siffror (Denscombe, 2009). Anledningen till valet 

av att ha med både intervjuer och enkäter är för att kunna få en bättre sammanställning och 

överblick av anställdas och ledningens syn på belöningssystem. Intervjun kommer kunna bidra 

till en djupare förståelse ur ledningens perspektiv, medan enkäter kommer ge en mer 

överskådlig syn från säljarnas sida.  

 

I den kvalitativa ansatsen utgick författarna ifrån semistrukturerade frågor. Denna 

intervjuteknik består av ett antal bestämda frågor inom det aktuella ämnet med mån om att 

respondenten har en viss frihet att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som 

intervjuaren tar upp (Denscombe, 2009). Anledningen till valet av semistrukturerade frågor i 

denna uppsats är för att den intervjuade personen ska få möjlighet att använda sina egna ord 

och utveckla sina egna tankar löpande under intervjuns gång.  

 

2.2 Urval   

Strategiska val används vid kvalitativa studier då forskaren vill vara försäkrad om variation i 

svaren från respondenten. I denna studie utgår författarna ifrån ett strategiskt val, då 

respondenterna väljs av författarna själva (Trost, 2008). Då författarna till denna uppsats har 

tidigare kunskap om fallföretaget så ansågs denna urvalsmetod lämplig, eftersom en sådan 

metod anses ge en representativ bild av det som studien ämnar undersöka. Syftet till studien är 

att göra en fördjupad analys av vilken uppfattning butikssäljare har kring motivation, och på 

grund av detta har författarna valt att studera enbart ett klädföretag för att få en bredare och 

djupare bild av företaget.  
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En av de intervjuade är personalansvarig för drygt 30 personer på bolaget, där även 

butikscheferna ingår. Han har varit verksam i klädbranschen sedan 90-talet och har jobbat för 

Boomerang sedan 2004. Den andra personen är butikschef för två av Boomerangs butiker. 

Anledningen till varför personalansvarig/personalchef och en butikschef valdes var för att de 

ansågs vara personer med rätt erfarenhet, som skulle ge författarna en rättvis bild av hur 

belöningssystemet ser ut på företaget.  

 

Gällande enkätundersökningen handlar det om en totalundersökning där hela populationen har 

kontaktats. Inför datainsamlingen kontaktades alla 49 butikssäljare som jobbar inom de tio 

ägda butikerna av Boomerang. Tabell 2.1 återger valda butiker samt antal personer och 

bortfall som förekom. 

 

Tabell 2.1 Butiksurval 

 

Boomerang Butiker Antal delade Enkäter Bortfall  

Åhléns Dam 4 0  

Åhléns Herr 5 2  

NK Herr 4 0  

PK- Huset 10 2  

Grev Ture 4 1  

Täby 4 0  

Kista 6 0  

Nacka Forum 5 1  

Farsta 4 0  

Skärholmen 3 0  

TOTAL 49 6  

 

Totalt blev det sex bortfall på grund av olika angelägenheter så som olika skäl till att de 

anställda inte befann sig på plats under vår tidsram på tio dagar som vi gav respondenterna.  

 

2.3 Genomförande  

Inför den kvalitativa ansatsen gjordes besöksintervjuer vilket innebär att författarna 

personligen besökte personen i fråga som skulle intervjuas. Intervjun med personalchefen 

ägde rum den 4 maj 2012 respektive med butikschefen den 8 maj. Intervjufrågorna skickades 
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ut i förhand så att de fick möjligheten till att förbereda sig på vad som komma skall. Båda 

intervjuerna spelades in för att sedan kunna preskriberas. För att ytterligare säkra kvalitén i 

data tog en utav författarna löpande anteckningar av det som sades under intervjun, medan den 

andre ställde frågor och förde konversationen framåt. Olika frågor ställdes till cheferna. Till 

personlachefen ställdes frågor om belöningssystem och motivation för att få en bredare bild av 

hur det interageras på företaget, och till butikschefen ställdes enbart frågor om motivation för 

att få en närmare bild på hur han själv motiverar sina anställda och hur han i sin tur tror de blir 

motiverade. För att stärka tillförlitligheten i enkäterna så åkte författarna runt till de 10 olika 

Boomerang butikerna i Stockholm den 10 maj 2012, och delade ut 49 enkäter i separata kuvert 

för att anonymisera respondenterna. Innan enkäterna delades ut till respektive butik så gjordes 

en testrunda för att säkerställa att enkätfrågorna var genomförbara.  

 

2.4 Metoddiskussion  

Reliabilitet eller tillförlitlighet, visar på huruvida ett forskningsinstrument är neutral till sin 

verkan. Om det forskningsinstrumentet man använder för studien skulle ge samma resultat vid 

exakt samma undersökning fast vid ett annat tillfälle. Att resultatet är pålitligt och att det inte 

endast var utlämnat för slumpen (Denscombe, 2009). Med hänsyn till de enkäter som delats ut 

har risken för störningsmoment säkerligen varit förhållandevis stor, då det inte varit möjligt 

för författarna att kunna veta vilken situation respondenterna befann sig i. Detta kan 

exempelvis innebära att vissa svar blivit mer eller mindre fullständiga och i sin tur också 

betyda att svaren hade kunnat bli annorlunda om denna undersökning genomfördes vid ett 

senare tillfälle. För att kunna hantera detta problem så försökte författarna att formulera enkät 

och intervjufrågorna så tydligt som möjligt, för att minska risken för missförstånd och därmed 

utlämnade svar.   

 

Validitet hänvisar till noggrannheten och precisionen i data (Denscombe, 2009), det vill säga 

att man mäter det som är relevant för studiens syfte och att det görs på rätt sätt. När det 

kommer till validitet, giltighet, vänder författarna sig till personer som är relevanta och 

representativa för studien. För att bekämpa diverse validitetsproblem som kan uppstå är det 

därför viktigt att ha tillgång till passande respondenter. Inför intervjun så försökte författarna 

inta en så neutral position som möjligt, genom att inte påverka respondenterna på något sätt 

för att undersökningen skulle få en så hög reliabilitet och validitet som möjligt. Ett annat 

viktigt validitetsproblem har varit att konstruera intervju och enkätfrågorna på sådant sätt att 

det som var avsett att mätas verkligen mätts. För att hantera detta presenterades uppsatsämnet 
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noga för respondenterna innan utdelningen av enkäter samt innan intervjun. Genom 

medvetenheten om de olika problemen har det funnits tid och möjlighet att korrigera bristerna 

i undersökningssammanhanget. Vi lät exempelvis vår handledare utvärdera intervju och enkät 

frågorna innan vi gick ut för att samla in data.  

 

2.4.1 Primärdata 

Insamlandet av primärdata gjordes med hjälp av intervjuer och enkäter. Intervjun med 

personalchefen tog längre tid än den med butikschefen på grund av färre frågor. 

Datainsamlingen av enkäterna tycker vi tillför en stor trovärdighet då 87,8 procent svarade på 

frågeformulären som delades ut. 

  

2.4.2 Sekundärdata  

Materialet som ligger till grund för denna studie utgörs främst av litteratur i form av böcker 

och vetenskapliga artiklar. Även en fallstudie som behandlar ämnet belöningssystem har 

använts. Sekundärkällor har vanligtvis en lägre trovärdighet än primärkällor (Denscombe, 

2009). Sökord som söktes på Södertörns Högskolas biblioteksdatabas, Google Scholar och 

Jstor, var bland annat ord som behandlar belöningssystem, Boomerang, motivation, inre och 

yttre belöning. Utifrån litteraturen som studerats och syftet till studien som bland annat ämnar 

motivationsfaktorer och belöning så valdes teorier som grundar sig på det.   

2.5 Metodkritik  

De nackdelar som finns med kvalitativa intervjuer är att det kan anses vara tidskrävande, både 

för forskaren och respondenten. Detta försökte vi hantera genom att planera in intervjuerna 

utifrån respondenternas egna önskemål gällande tid och plats. Vad gäller intervjufrågorna så 

skickades de ut till personalchefen samt butikschefen före intervjun. Den risk som kan 

förkomma vid ett sådant tillvägagångssätt är att, den data som samlas in inte bygger på 

spontana svar som i grunden kan anses vara mer ärliga, eftersom respondenterna har tid att 

bygga upp en bild som de tror att intervjuaren vill höra. Denna risk motverkades genom att 

bygga upp generella frågor istället för att ha många och korta. 

 

Kritik som kan riktas mot enkäter som datainsamlingsmetod är att respondenten inte besvarar 

frågorna med fullt engagemang, på grund av diverse olägenheter, som stress eller tidsbrist 

(Denscombe, 2009). För att undvika denna risk så fick respondenterna tio dagar på sig för att 

besvara frågeformulären i lugn och ro.  
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3 Teori 

________________________________________________________

Detta avsnitt behandlar de teorier och modeller som anses vara relevanta för studiens syfte 

som ämnar studera hur belöning motiverar. 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en fördjupad analys av vilken uppfattning butikssäljare inom 

klädbranschen har kring motivation, samt beskriva företagsledningens syn på 

belöningssystemets utformning och tillämpning.  

Teorierna som presenteras nedan har valts utifrån att de berör motivation och belöning, och 

kan tolkas både utifrån de butiksanställdas synvinkel samt ur ett ledningsperspektiv. 

 

3.1 Psykologisk motivationsteori - Herzbergs tvåfaktorteori 

Denna teori utvecklad av Frederick Herzberg behandlar samspelet mellan tillfredställelse och 

motivation. Teorin utgår från en distinktion mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Hygienfaktorer handlar om individens trivsel på arbetsplatsen medan motivationsfaktor är 

villkor i arbetsuppgiften (Herzberg, 1993) 

 

3.1.1 Motivationsfaktorer  

Motivation kan refereras till prestation, erkännande, tillfredställelse i arbetet generellt, 

ansvarstagande och i vilken utsträckning individen finner sin uppgift intressant och varierande 

samt möjligheter att utvecklas karriärmässigt. Motivationsteorierna leder i sig till trivsel när de 

finns, men inte till vantrivsel om de saknas. Dessa påverkas av varje individs enskilda 

önskemål (Eriksson-Zetterquist et al, 2008). 

 

3.1.2 Hygienfaktorer  

Dessa utgörs i stort av företagets politik och administration, ledningens roll och kompetenser, 

förhållandet mellan anställda på alla plan inom en organisation, ekonomisk ersättning för 

utfört arbete och arbetsförhållanden med avseende på den fysiska miljön. Då hygienfaktorerna 

förknippas med det som ligger utanför arbetsuppgiftens räckhåll runt om i vår omgivning, kan 

dessa bidra med missnöje om de inte finns, men inte motivera en enskild individ. För att 

individer ska känna sig motiverade i sitt arbete bör motivationsfaktorerna vara uppfyllda 

(Eriksson-Zetterquist et al, 2008). 
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Figur 3.1 Herzbergs motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Jacobsen och Thorsvik, s. 268). 

 

3.2 Kognitiva teorier 

Kognitiva teorier koncentrerar sig på interaktionen mellan omgivningen och individens 

tankemönster, som antas vara en viktig del för motivationen (Olve & Samuelson, 2008). 

Denna teori ägnar sig åt två typer av tankar; individens tankar om omgivningen, 

förväntningsteori och individens tankar om sig själv, attributionsteori (Arvidsson, 2005). 
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3.2.1 Förväntningsteori 

Förväntningsteori integrerar flera variabler och har i utgångspunkt fyra olika variabler; 

motivationsstyrka, personlighet, rolluppfattning samt kompetens (Olve & Samuelson, 2008). 

Vroom (1995) relaterar individens handling och motivation till individens och organisationens 

mål. Möjlighet att öka individens motivation kan uppnås genom att belöningar knyts till det 

önskade resultatet. Inom förväntningsteorin kan belöningar vara av två slag, dels yttre och 

inre. Den yttre belöningen består av något som arbetsgivaren ger till den anställda, som till 

exempel lön, karriärmöjligheter, förmåner och trygghet i arbetet (beröm). Den inre belöningen 

är något som arbetet själv ger individen, det vill säga upplevelsen och känslan av ansvar, 

makt, utmaning och självförverkligande (Arvidsson, 2005). Kaplan och Atkinson (1998) 

argumenterar för att företagen ska tillämpa förväntningsteori på belöningssystem. Ersättning 

ska ges för specificerade prestationer till individer som lyckats uppnå företagens mål. De 

mätbara resultaten ska dels reflektera företagens mål och dels ska det skapas förståelse för 

individer mellan länken av resultat och belöning.   

 

Abrahamsson och Andersen (2005) har tolkat denna förväntningsteori och presenterar den i tre 

delar som menar att just motivation uppstår då samtliga delar inom modellen verkar i ett. 

Förväntan beskriver en individs uppfattning om att dennes arbetsinsats ska leda till ett visst 

resultat. Om individen saknar målmedvetenhet kring sitt arbete och inte förstår sambandet 

mellan den viktiga del som dennes arbetsuppgift faktiskt utgör för en del av det önskade 

resultatet, så kommer denna individ heller inte ha någon förväntan. Arbetet blir monotont och 

man utför det för att man känner sig tvungen, inte för något specifikt syfte.  

Instrumentalitet handlar om individens syn på vilken typ av belöning som kan uppkomma på 

grund av just dennes insats. Om en individ har en uppfattning om att ett större engagemang 

inför en viss uppgift eller liknande kan bidra till någon positivt utfall för honom/henne, som 

t.ex., löneförhöjning, befordran, så kommer individen också prestera därefter och på så sätt 

visa på en så kallad “hög instrumentalitet”. 

Valens Har att göra med individens uppfattning om själva värdet inom ett önskat resultat, och 

hur det kan gynna en själv. En person som känner ett starkt behov av självförverkligande ser 

det som motiverande att ha mer ansvar och tar sig gärna an mer krävande arbetsuppgifter, man 

menar att dessa faktorer har en större valens (Abrahamsson och Andersen 2005). 

 

3.2.2 Attributionsteori 

Enligt denna teori kan individer genom att observera sitt eget handlande lära sig huruvida de 
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styrs av inre och yttre faktorer. Individer som styrs av yttre faktorer söker sig till belöningar 

som lön och status, medan de som styrs av inre faktorer söker efter inre drivkrafter som 

utvecklande arbetsuppgifter (Olve & Samuelson, 2008).   

 

3.3 Teori Z 

William Ouchis Teori Z utvecklades år 1981 med influenser av Japans sätt att leda företag 

samt deras utveckling av företagskulturer. Teorin menar att en engagerad medarbetare 

resulterar i ökad produktivitet och det är ledningens uppgift att finna detta engagemang. Inom 

denna modell har Ouchi byggt på McGregors teori X och Y, som handlar om hur olika 

individer kan motiveras i sitt arbete. Inom ramen för teori Z är det viktigt att se till hela 

människan, chefen ska föregå med gott exempel, detta genom att gå omkring och prata med de 

anställda och att förändring av företag sker enligt föreskrivna steg. Utgångspunkten ligger inte 

inom teknologin inom ett företag utan i kulturen, i form av traditioner och klimat, vilket 

skapar samförstånd och bidrar till att alla eftersträvar samma mål (Eriksson-Zetterquist, et al, 

2008). 

 

William Ouchi menar att förtroende är en viktig del och att det i sig bidrar till en ökad 

produktivitet i arbetet. Ökad produktivitet kommer inte med enbart hårdare arbete, för att 

effektivisera så bör man hela tiden arbeta för en kontinuerlig utveckling av personalens 

kompetens och se till respektive individs kvalifikationer. Inom denna teori betonas även vikten 

av samarbetet med kollegor och arbetsgivare där vänskapliga relationer sinsemellan är en 

viktig grundsten för motivation. En viktig del som är en följd utav en god kommunikation är 

de anställdas deltagande i arbetet, bland annat i beslutsprocesser. Teori Z menar att ett sådant 

tillvägagångssätt är en viktig drivkraft för ökad produktivitet (Ouchi , 1982).  

 

3.4 Teorisummering 

Ovan presenterade teorier har en övergripande koppling till belöning och motivation och kan 

relateras till alla parter i företaget. De två centrala teorier som denna studie grundar sig på för 

att kunna besvara syftet är; förväntnings- och attributionsteorin. Båda teorierna tar upp de 

olika slag som belöningar består av, dels de yttre och de inre. Dessa teorier kan relateras till de 

anställda i butikerna och bägge cheferna, deras synpunkter på samt hur de förhåller sig till 

belöningar. Herzbergs tvåfaktorteori handlar i mångt och mycket om de anställdas trivsel på 

arbetsplatsen och motivation i arbetet som kan kopplas till arbetsvillkoren. Teori Z utgår ifrån 

ledningen och beskriver hur de har som uppgift att motivera och engagera sina medarbetare.  
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Alla dessa teorier ligger till grund för utformningen av enkät och intervjufrågorna, och 

kommer användas som ett analytiskt verktyg inför analysen.  
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4 Empiri  

________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer vi sammanställa fallföretaget Boomerang AB samt det data som vi 

samlat in från intervjuerna samt enkäterna.  

________________________________________________________ 

 

4.1 Bakgrund av företaget Boomerang  

Boomerang AB registrerads 1976 av två unga entreprenörer, Kenneth Andram och Peter 

Wilton. Tillsammans ville de skapa ett nytt klädmärke med ett namn som skulle fungera 

internationellt, det skulle vara en symbol som fick en att tänka på ett ord, och ett ord som fick 

en att tänka på en symbol. Boomerang är ett skandinaviskt modevarumärke med en tydlig och 

utpräglad känsla som står för det enkla och tidlösa. Plaggen inspireras av den svenska 

skärgården, havet, naturen och det klassiska skandinaviska. För Peter och Kenneth var det 

viktigt att bygga en hållbar och långsiktig relation med utvalda handlare, vilket även idag är 

något som man fortsatt att vårda inom Boomerang. Vare sig det gäller med medarbetare, 

partners, tillverkare eller fabrikanter. Klädmärket har en distribution i 4 länder och omsätter 

200 miljoner kronor (Boomerang, 2012). Boomerang har 2 delar i verksamheten, den första 

delen består av 25 egna butiker varav en på webben som står för cirka 50 procent av den totala 

verksamheten, meden den andra delen består av återförsäljare.  

 
Figur 1 Boomerangs logo (Boomerang, 2012). 

 

 

4.2 Boomerangs belöningssystem 

Boomerang använder sig utav Belöningssystemet som ett incitament, vilket är bonus kopplat 

till budget. Bonusen baseras på organisationens mål vilka är rimliga att uppnå för butikerna. 

Det är enbart säljarna som får ta del av bonussystemet och inte butikscheferna, då 
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butikssäljarna får timlön och butikscheferna fast månadslön. Varje månad har butikerna var 

för sig egna budgeter som de ska försöka nå. Om butiken kommer över den förväntade 

budgeten med 5 procent så får varje anställd respektive butik 5 kronor extra för varje arbetad 

timme, om butikerna säljer över 10 procent så får de 10 kronor extra, och slutligen om man 

säljer över 15 procent av den förväntade budgeten så får butikssäljarna i respektive butik 15 

kronor extra på lönen. Bonus innebär gottgörelse eller belöning av något slag. Bonus 

förekommer som ett lönetillägg vid överträffande av uppsatta mål. Bonuslön används för att 

motivera medarbetare och kopplas till kortsiktiga resultatmål. Boomerangs bonussystem utgår 

ifrån den kollektiva bonuslönen som baseras på den gemensamma grupp prestationen vilket 

kan leda till att lojaliteten i gruppen höjs och känslan av mer ansvar (Olve & Samuelson, 

2008). 

 

Förutom bonusen som butikerna får ta del av varje månad, så får de anställda även julklappar 

varje år, butikssäljarna i Stockholmsbutikerna äter julmiddag tillsammans och under åren 

förekommer sammankomster med personalen. Butikerna får ta del av olika säljtävlingar där de 

bland annat kan vinna biobiljetter. Senast i höstas fick de anställda gå på seminarium på 

huvudkontoret i Kräftriket, där information gavs ut och de fick chansen att träffa de som 

jobbar på huvudkontoret som till exempel designern. Lönesystemet är utformat på det sättet att 

de följer kollektivavtal som är fackligt- handelsavtal. Som står för ”rättvisa löner och bättre 

arbetsvillkor” (Handels, 2011).   

 

4.3 Datainsamling intervju 

4.3.1 Personlig intervju med personalchefen 

Hur ser Boomerangs Belöningssystem ut? Fungerar det nuvarande belöningssystemet enligt 

dig eller skulle du gärna vilja se någon förändring inom det? 

Personligen tycker personalchefen att belöningssystemet på företaget borde vara 

provisionsbaserat, då han tror på vikten av att brinna för försäljning. När anställda i butiken är 

medvetna om att de kommer att få något tillbaka så kan de bli triggade av att vilja engagera 

sig mer med varje kund för att kunna sälja mer. Detta medför då menar han att både anställda i 

butiken gynnas, då deras löner ökar och företagets försäljning går upp. Men samtidigt så tror 

han att det kan vara riskabelt att använda ett provisionsbaserat system som bland annat kan 
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utlösa rivalitet, då Boomerang står för ”en viss skön blå känsla” som betyder att man skapar 

en fridfull känsla för kunden i butiken och den anställda.  

Vad är syftet med belöningssystem och vad vill ni uppnå med det? 

Syftet med att ha belöningssystem menar personalchefen är självfallet att Boomerang ska sälja 

och omsätta mer, men det är viktigt att bygga upp en ge och ta relation gentemot de anställda, 

säljarna ska även känna att de också får ut något av det och att de är en del av resultatet. Han 

anser att belöning på rätt sätt är något som alla tjänar på.  Det är viktigt att de anställda får 

valuta för det de gör, där bland annat de olika säljtävlingarna som anordnas, resulterar i att 

företaget tjänar pengar och säljarna får belöning - ”som visserligen inte är cash, men vem 

tycker inte att det är nice med en bunt biobiljetter”. 

Vad tror du motiverar anställda i butikerna? 

Personalchefen menar att en utav de viktigaste motivationsfaktorerna är att varje medarbetare 

känner att de är delaktiga i verksamheten, att de är en del av gänget.  Och inte minst att man 

har en stöttande ledare bakom sig som ger feedback. Det är även viktigt att de anställda känner 

att de har en bra arbetsplats som de trivs och har roligt på. Detta är något som bör prioriteras 

högt enligt honom, men att det kan anses vara en utmaning för arbetsgivarna som ständigt 

måste jobba för det, eftersom det är en viktig motivationsfaktor. 

Vilken roll har butikscheferna vad gäller motivationen och hur gör ni för att motivera dem? 

Det är viktigt att man som företag står för delaktighet, vilket är en viktig värdegrund för 

Boomerang. Personalchefen försöker själv förespråka detta genom att åka runt i butikerna och 

prata om uppkommande kollektioner och nyheter. Detta för att ”ge lite näring” till de 

anställda så att de känner sig delaktiga. Hans roll som personalchef är att skapa en 

förutsättning för butikscheferna, att se till att de har ett bra grundstöd från ledningen. Sen är 

det upp till butikscheferna att sköta om sin egen butik, informera om företagets mål samt om 

tävlingar, och se till att motivera säljarna. För att motivera butikschefen så bör ledningen 

”föda” denne med info menar han. Hålla de uppdaterade om vad som händer i företaget, vare 

sig det är nya butiker som är på gång eller nya tjänster att söka.  

Personalchefen berättar vidare om hur Butikscheferna till skillnad från tidigare fått större 

ansvar och roll i företaget, och hur de är mer delaktiga i bland annat företagets ekonomi. 
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Butikscheferna har möten med ledningen där de får redovisa resultat och nyckeltal för sin 

egen butik. Detta medför större ansvar för butikscheferna vilket bidrar till större motivation, 

för då någon tilldelar dig ansvar så är detta ett tecken på att personen har en tro på dig, och 

litar på att du kommer utföra det som ska göras på bästa möjliga sätt.   

Hur motiverar ni anställda? Har ni några strategier? 

Personalchefen anser bonus är delaktighets och motivationsdrivande, och att alla på så sätt får 

ta del av framgången. Trivsel är enligt honom den viktigaste motivationsfaktorn. Han tror på 

att man ska trivas på sin arbetsplats och ha en öppen kommunikation. Det anser han vara mer 

betydelsefull och värdeskapande i längden än de materiella belöningarna som bonus, “därför 

är det viktigt att ha personalsammankomster såsom middagar och aktiviteter tillsammans för 

att stärka banden mellan de anställda”.    

Han poängterar även att belöning är en viktig del av ens motivation, men absolut inte det 

viktigaste för att uppnå tillfredställelse hos de anställda. Det är viktigt att man som företag står 

för delaktighet och just delaktighet är en viktig värdegrund för Boomerang. De står för den 

öppna synen och delaktigheten. Delaktighet är enligt personalchefens mening, även att man 

som individ förstår att man har en viktig roll i företaget och hur viktigt och betydelsefull det är 

för organisationens mål att jag också sköter min del som är förväntat av mig.  

Uppfattar du medarbetarna som mer motiverade av belöningssystemet? 

”Ja absolut!”  I överlag så motiverar all sorts belöning och han använder Buketten av 

motivationsåtgärder som en metafor.  ”Inom denna bukett finns en blomma som heter bonus, 

en som heter middag, en som heter present, och ju större bukett desto större motivation”. För 

varje individ så kan storleken på varje blomman variera men att buketten överhuvudtaget finns 

höjer motivationen menar han. 

Vad tror du de anställda värdesätter mest individuella eller gruppbaserade belöningar? 

”Det är olika från person till person givetvis. En del kanske är tävlingsinriktade på ett annat 

sätt, och ser det inte som ett alternativ att sticka sin kollega i ryggen för att få 5 extra kronor i 

bonus”. Baksidan med enbart provisionsbaserad lön menar personalchefen är att säljare slåss 

om att få kunder. Gruppbaserade belöningar är bättre på det sättet att det blir en mer känsla av 

sammanhållning. Han tror på kollektiva mål med en liten krydda av individuella mål.  
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Där man som individ har en budget att uppnå och även som en grupp. Uppnår du som enskild 

säljare de mål som företaget bestämt så får du en individuell bonus, och når gruppen målet 

tillsammans så får de en gruppbaserad bonus. 

4.3.2 Personlig intervju med butikschefen  

Vad tror du motiverar säljarna i butiken? 

Butikschefen tror arbetsglädje, trivsel, entusiasm och beröm är den största faktorn till 

motivation och säljglädje på jobbet. Han tror även bonussystem i viss form kan vara 

motiverande men det är inte den avgörande faktorn.  

Hur går du till väga för att motivera säljarna i butiken? 

Butikschefen vill själv tro att han motiverar sina anställda genom att han själv sprider 

entusiasm med säljglädje och lite beröm till personalen. Sen så tror han på tanken om att 

människor väljer yrket som säljare för att de gillar att ha kontakt med kunder och försäljning 

och det i sig är en form av belöning.  

Tror du belöningssystem används för att motivera butikssäljarna? 

Han tror att bonusdelen har en liten motivationsinverkan hos de anställda. När det går som 

bäst för butikerna och de känner att de börjar närma sig budgeten med 105 procent så kan det 

skapa ”ytterligare dragningskraft” att kämpa vidare och uppnå 110 eller 115 procent. Men 

under dåliga tider då säljarna känner att de är långt ifrån budgeten och bonusen så tappar 

belöningen sin betydelse. Även julklapp kan ses som en självklarhet och inte som en belöning, 

”det har blivit vedertaget att julklapp ska delas ut varje år av företaget som en tack för året”. 

Butikschefen tror dock att bonussystem i viss form kan vara motiverande, men det är inte den 

avgörande faktorn. Utan arbetsglädje, trivsel, entusiasm och beröm är större faktorer till 

motivation och säljglädje på jobbet.  

Vad tror du de anställda värdesätter mest individuella eller gruppbaserade belöningar? 

Han tror att om man skulle fråga individen så skulle de anställda välja den individuella 

belöningsformen, men när det kommer till kritan så skulle de säga gruppbaserade eftersom 

konkurrensen sinsemellan skulle bli för stor och skapa mindre arbetsro. 
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Har du något inflytande på belöningen som går ut till de anställda? 

Butikschefen har väldigt lite inflytande på belöningar som ges ut till de anställda, men han kan 

ha åsikter om det och säga vad han tycker och tänker. Finns det fler som tycker samma sak 

som honom så finns det säkert en lyhördhet menar han, och detta visar på delaktighet.   

4.4 Intervjusummering  

Det som kan konkluderas utifrån de båda intervjuerna var att det inte fanns många skillnader. 

De enda märkbara skillnaderna är att personalchefen anser att delaktighet och bra stöd från 

ledare är viktiga motivationsfaktorer, medan butikschefen anser entusiasm och beröm vara av 

vikt. De faktorer som de båda kan hålla med om är att trivsel samt arbetsglädje är viktiga delar 

för motivationen för den anställda. Bägge cheferna anser bonus och belöning vara något som 

är betydelsefull och värdeskapande för butikspersonalen men att det absolut inte är den mest 

främsta för deras arbetsmotivation, utan som tidigare nämnts så anser de att den inre 

belöningen är av störst prioritet att förmedla. Gällande individuella och gruppbaserade 

belöningar så anser de båda att det kan vara riskabelt att använda ett individuellt 

provisionsbaserad lönesystem. För att det kan utlösa rivalitet och skapa konkurrensen 

sinsemellan. Personalchefen menar att fördelen med gruppbaserade belöningar är att det kan 

ge en bättre känsla av sammanhållning. 

 

4.5 Enkätsammanställning 

Enkätundersökningen som grundar sig på svaren från respondenterna vilka är 

butikspersonalen, är på totalt 15 frågor. Därutav de första fyra frågorna behandlar 

bakgrundsvariabler såsom ålder, kön, anställningsform och yrkesverksamma månader. Av de 

43 personer som deltog i enkätundersökningen så visade det sig att 35 personer var kvinnor 

och 8 män, och 60 procent av dessa tillhörde i åldersgruppen 21- 25. Det var en relativ jämn 

fördelning gällande hur länge de varit anställda på företaget, och i frågan om anställningsform 

visade det sig vara flest deltidsanställda (Se Bilaga 4). De resterande elva frågorna grundar sig 

bland annat på motivation och belöning. Där respondenterna ombads att svara på huruvida de 

olika påståendena stämde in.   
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Tabell 4.1 Svarsfördelning fråga 5 

Vad är det viktigaste för 

dig under ett arbetspass? 

(max 3 svarsalternativ kan 

väljas) 

Antal Procent 

Uppnå dagsbudgeten 9 23,6 

Uppnå Månadsbudgeten 14 32,5 

Trivsel 29 67,4 

Ha trevligt med Kollegor 

och butikschef 

21 48,8 

Träffa kunder och sälja 38 88,4 

Motivera och utveckla 

personal 

1 2,3 

 

Ovan redovisas svaren på enkätfråga fem där respondenterna fick ange max tre svarsalternativ 

som behandlar vad man själv tycker är viktigast under ett arbetspass, vilket visade sig vara att 

träffa kunder och sälja, trivsel på arbetsplatsen och ha trevligt med kollegor och butikschef. 

 

Figur 4.2 Svarsfördelning fråga 6 

Vad motiverar dig mest 

av nedanstående 

faktorer? (endast ett 

svarsalternativ) 

Antal Procent 

Bonus 3 7 

Beröm från chefen 8 18,6 

Beröm från Kunden 6 14 

Själv känna sig nöjd med 

arbetet 

25 58,1 

Ansvar 1 2,3 

Delaktighet  0 

Total 43 100 

 

På fråga sex där respondenterna ombads att endast välja ett svarsalternativ så tyckte 58,1 

procent att den viktigaste motivationsfaktorn är när den enskilde individen känner sig nöjd 

med sin prestation på jobbet. 

 

 

Tabell 4.3 Svarsfördelning fråga 7 

Belöning bidrar till ökad 

motivation i mitt eget 

arbete                  

Antal Procent 

Stämmer inte alls 0 0 

Stämmer ganska dåligt 0 0 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
2 4,7 

Stämmer ganska bra 10 23,3 
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Stämmer mycket bra 31 72 

Vet ej 0 0 

Total 43 100 

 

Belöning i form av materiella ting så som bonus, presenter och biobiljetter bidrar till en ökad 

motivation för 95,3 procent av de anställda, som svarade att det stämmer ganska eller mycket 

bra.  

Tabell 4.4 Svarsfördelning fråga 8 

Delaktighet bidrar till 

ökad Motivation 
Antal Procent 

Stämmer inte alls 0 0 

Stämmer ganska dåligt 0 0 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
0 0 

Stämmer ganska bra 12 28 

Stämmer mycket bra 31 72 

Vet ej 0 0 

Total 43 100 

 

100 procent av butikssäljarna tycker att delaktighet bidrar till ökad motivation.  

 

Tabell 4.5 Svarsfördelning 9 

Ansvar bidrar till ökad 

Motivation 

Antal Procent 

Stämmer inte alls 0 0 

Stämmer ganska dåligt 0 0 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 

2 4,6 

Stämmer ganska bra 9 21 

Stämmer mycket bra 32 74,4 

Vet ej 0 0 

Total 43 100 

 

I det här fallet anser 95,5  procent av de anställda att det stämmer mer eller mindre bra att 

ansvar bidrar till ökad motivation. 

 

 

Figur 4.6 Svarsfördelning fråga 10 

Anser du 

nedanstående vara 

motivationsfaktorer? 

Bonus Presenter Middagar 

och träff 

Beröm 

från 

Chefen 

Beröm 

från 

Kunden 

Nöjd 

med 

arbetet 

Stämmer inte alls  2,3     

Stämmer ganska 

dåligt 

 18,6 6,9    

Stämmer varken bra 

eller dåligt 

2,3 32,6 9,5 2,3 2,3 4,6 



 

 29 

Stämmer ganska bra 23,2 32,6 39,5 9,3 9,3 18,6 

Stämmer mycket bra 74,5 13,9 44,1 88,4 88,4 76,8 

Vet ej       

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Fråga tio i enkäten undersöktes det till vilken grad de olika faktorerna var motiverande för 

butikspersonalen. De viktigaste faktorerna som stämde mycket bra respektive ganska bra 

visade sig vara beröm från kunden och chefen, att själv känna sig nöjd med arbetet och bonus.  

 

Figur 4. 7 Svarsfördelning fråga 11 

När ni vunnit en 

säljtävling, och belöning 

utlovats, hur får det dig 

att känna? 

Stark gemenskap med 

mina med kollegor 

Lycklig och glad 

Stämmer inte alls   

Stämmer ganska dåligt   

Stämmer varken bra eller 

dåligt 

4,6 16,2 

Stämmer ganska bra 41,8 44,2 

Stämmer mycket bra 51,3 37,3 

Vet ej 2,3 2,3 

Total 100 100 

 

Säljtävlingar utgör en viktig del för Boomerangs belöningssystem därav frågan i enkäten om 

hur varje enskild anställd känner efter vunnen säljtävling som en grupp (butik). Cirka 90 

procent känner en starkare gemenskap och därmed delaktighet inom gruppen då de 

tillsammans uppnått målen som baseras på försäljning. 

 

Tabell 4.8 Svarsfördelning fråga 12  

Bonus påverkar mig till 

att vilja sälja mer för att 

få högre lön 

Antal Procent  

Stämmer inte alls 0 0 

Stämmer ganska dåligt 0 0 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 

4 9,3 

Stämmer ganska bra 13 30,2 

Stämmer mycket bra 26 60,5 

Vet ej 0 0 

Total 43 100 

 

Cirka 90 procent av de tillfrågade anser att bonus är något som påverkar de att vilja sälja mer 

för att få högre lön. 
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Tabell 4.9 Svarsfördelning fråga 13  

Skulle ett individuellt 

bonussystem motivera 

dig till att sälja mer, än 

den gruppbaserade? 

Antal Procent 

Stämmer inte alls 3 6,9 

Stämmer ganska dåligt 7 16,3 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 

15 35 

Stämmer ganska bra 8 18,6 

Stämmer mycket bra 10 23,2 

Vet ej 0 0 

Total 43 100 

 
De anställda på Boomerang har delade meningar vad gäller det individuella och 

gruppbaserade bonussystemet. Vissa anser att ett individuellt bonussystem skulle motivera de 

till att sälja mer än den gruppbaserade, och vissa instämmer inte alls. 
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5 Analys 

_________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt kommer författarna sammankoppla data från empiri avsnittet med de valda 

teorierna samt strukturera och analysera utifrån problemformuleringens två begrepp; inre 

och yttre belöning. 

_________________________________________________________________ 

 

Problemformuleringen för denna uppsats lyder: Vad anser butikssäljare inom klädbranschen 

vara den viktigaste motivationsfaktorn, är det den inre belöningen, individens egna känslor 

och tankar eller är det den yttre belöningen, materiella ting?Den yttre belöningen består av 

något som arbetsgivaren ger till den anställda, som till exempel lön, karriärmöjligheter, 

förmåner och trygghet i arbetet (beröm). Den inre belöningen är något som arbetet själv ger 

individen, det vill säga trivsel, upplevelsen och känslan av ansvar, makt, utmaning och 

självförverkligande (Arvidsson, 2005).   

 

5.1 Den inre belöningen  

Den inre belöningen framgår bland annat på enkätfråga fem där respondenterna fick ange max 

tre svarsalternativ. Frågan behandlar vad butikssäljarna själva tycker är viktigast under ett 

arbetspass, och svaret som vi fick visade sig vara att träffa kunder och sälja, trivsel på 

arbetsplatsen och ha trevligt med kollegor och butikschef. Detta kan tolkas utifrån Herzbergs 

hygienfaktorer som behandlar miljön och de förhållanden som finns på arbetsplatsen vilka 

måste vara uppfyllda för att en individ inte ska vantrivas. De tre svarsalternativ som utgjorde 

majoritet hos respondenterna ingår i Herzbergs hygienfaktorer och påvisar vikten av trivseln 

på arbetsplatsen (Herzberg, 1993), det vill säga den inre belöningen som den anställda 

upplever på arbetsplatsen. Vikten av hygienfaktorer bekräftas även av personalchefen som 

tycker trivsel är den viktigaste motivationsfaktorn. Han tror på att man ska trivas på sin 

arbetsplats och ha en öppen kommunikation. Det anser han vara mer betydelsefullt och 

värdeskapande i längden än de materiella belöningarna som bonus, och det håller 

butikssäljarna med om då de anser att uppnå dagsbudgeten och månadsbudgeten är mindre 

viktigt. Det man kan tyda från samma fråga som behandlar den viktigaste faktorn under ett 

arbetspass är att de inre faktorerna är viktigare än de yttre när det gäller det dagliga arbetet. 

Att trivas och umgås både med kollegor och kunder uppskattas mer av personalen på 
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Boomerang, än de yttre faktorerna vilket i det här fallet är att uppnå dags- och 

månadsbudgeten som leder till den slutgiltiga bonusen.  

 

På fråga sex fick respondenterna endast välja ett svarsalternativ, där mer än hälften ansåg den 

viktigaste motivationsfaktorn vara när de själva kände sig nöjda med sin egen prestation. Detta 

kan kopplas till motivationsfaktorer i Herzbergs tvåfaktorteori som säger att den enskilde 

individen känner motivation först när villkoren i arbetsuppgiften är uppfyllda (Olve & 

Samuelson, 2008). Utifrån svaret på denna fråga kan det även tydas att den inre belöningen är 

viktigare för arbetsmotivationen än den yttre belöningen då majoriteten uteslöt 

svarsalternativen bonus, beröm från chef och kund.  

 

Att ha personalsammankomster såsom middagar och aktiviteter tillsammans stärker banden 

mellan personalen menar personalchefen. Enligt teori Z bör chefen föregå med gott exempel, 

detta genom att gå omkring och prata med de anställda (Ouchi, 1982), vilket personalchefen 

själv försöker förespråka genom att själv åka runt i butikerna och prata om uppkommande 

kollektioner och nyheter. Teori Z förespråkar även vikten av samarbete med kollegor och 

arbetsgivare och menar att det är en viktig grundsten för motivation och effektivitet i arbetet 

(Ouchi, 1982). Inom företaget Boomerang har de blivit bättre på att samarbeta och det har lett 

till att butikscheferna fått allt större ansvar och roll i företaget till skillnad från tidigare. 

Numera är butikscheferna bland annat mer delaktiga inom företagets ekonomi. Ouchi (1982) 

syftar med sin teori att kommunikation och delaktighet är en viktig drivkraft för ökad 

produktivitet, och detta har visats tydligt på fallföretaget Boomerang. Butikscheferna har 

möten med ledningen där de får redovisa resultat och nyckeltal för sin egen butik, vilket bidrar 

till en mer öppen kommunikation mellan ledningen och butiken samt en ökad känsla av 

delaktighet från butikschefernas synvinkel. Detta medför större ansvar för butikscheferna 

vilket bidrar till större motivation menar personalchefen. 

 

Inom attributionsteorin kan individer genom sitt eget handlande observera och känna efter ifall 

de själva styrs av inre eller yttre faktorer. Den person som känner sig styrd av yttre faktorer 

söker belöningar som status och lön. Medan den som upplever sig vara styrd av inre faktorer 

söker inre belöningar som exempelvis utvecklande arbetsuppgifter (Olve & Samuelson, 2008). 

Fråga 8 och 9 behandlar den inre belöningen, delaktighet och ansvar. Alla butikssäljare på 

fallföretaget tycker delaktighet bidrar till ökad motivation och nästan alla tycker ansvar bidrar 
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till ökad motivation.  Både delaktighet och ansvar handlar om individens tankar om sig själv 

och ingår därför i den inre belöningen. 

 

Vad gäller bonussystem så tycker butikschefen att bonus i viss form kan vara motiverande, 

men det är inte den avgörande faktorn. Även personalchefen poängterar att belöning är en 

viktig del av motivation, men absolut inte det viktigaste för att uppnå tillfredställelse hos de 

anställda. Båda cheferna prioriterar främst att förmedla de inre belöningarna till de anställda 

och att dessa enligt deras mening i längden har större betydelse för arbetsmotivationen. Medan 

de yttre i form av bonusar endast är menat som en extra belöning.  

 

5.2 Den yttre belöningen  

Syftet med att ha belöningssystem är enligt personalchefen självfallet att Boomerang ska sälja 

och omsätta mer, vilket även Olve & Samuelson (2008) påpekar och menar att 

belöningssystem används av företagen för att säkerställa effektivitet i verksamheten genom att 

skapa rätt motivation hos personalen. Arbahamsom & Andersen (2005) förklarar begreppet 

instrumentalitet inom förväntningsteorin. Vid en hög instrumentalitet tenderar en individ att 

prestera mer när denne tror att insatsen kommer leda till högre lön eller bonus, och vid en låg 

presterar individen inte mer än det som förväntas. Personalchefen tror på instumentalitet och 

tycker personligen att belöningssystemet på företaget borde vara provisionsbaserat då han tror 

att den enskilde individen skulle prestera mer om denne kunde öka sin egen lön. Han menar att 

när anställda i butiken är medvetna om att de kommer att få något tillbaka, så kan de bli mer 

triggade av att vilja engagera sig mer med varje kund för att kunna sälja mer.  

 

Bonusdelen har en liten motivationsinverkan hos de anställda anser butikschefen När det går 

som bäst för butikerna och de känner att de börjar närma sig budgeten så kan det skapa 

”ytterligare dragningskraft” att kämpa vidare. Har man presterat något särskilt så eftersträvas 

ett behov att prestera mer (Abrahamsson & Andersen, 2005). Men till skillnad från 

butikschefen så anser respondenterna ändå att bonus är en viktig grundsten för deras 

motivation. Då nästan alla respondenter ansåg att bonus påverkar de till att vilja sälja mer. 

Detta visar hur viktig den yttre belöningen i form av bonus är för de anställda. När individer 

mottar rapporter och får återkoppling för sina prestationer så ökas deras motivation (Olve & 

Samuelson 2008). I det här fallet så får de anställda en slags återkoppling i form av bonus som 

är baserade på deras prestationer.  
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Abrahamson och Andersen (2005) förklarar motivation som varken piska eller morot. De 

förklarar motivation som en inre drivkraft som omedvetet finns inom oss människor, och som 

får oss att göra något eftersom vi har lust till det och inte på grund av rädslan för piskan eller 

önskan att få moroten. Fråga tio i enkäten undersökte till vilken grad de olika faktorerna var 

motiverande för butikspersonalen, och de tre viktigaste faktorerna som stämde mycket bra 

respektive ganska bra visade sig vara beröm från kunden och chefen samt bonus, vilket 

återigen bekräftar vikten av de yttre belöningarna för butikspersonalen.  

 

Nackdelar med gruppbelöningar är att det kan leda till att individen tappar motivation och 

tappar förståelse för hur den egna insatsen bidrar till helheten, medan den positiva effekten av 

gruppbelöningar kan bidra till att ansvarskännandet och lojaliteten i gruppen förstärks. Med de 

individuella belöningarna så är det viktigt att urskilja prestationer så att det inte uppstår 

uppfattningar av att vissa favoriseras, och med grupprestationer är det viktigt att free rider-

problemet inte uppkommer då en individ kan komma undan med att få belöning och bonus 

trots mindre arbetsinsats än övriga (Olve & Samuelson, 2008). Det råder delade meningar vad 

gäller det individuella och gruppbaserade bonussystemet. Vissa av butikssäljarna anser att ett 

individuellt bonussystem skulle motivera de till att sälja mer än den gruppbaserade då det 

skulle öka deras individuella lön, och andra instämmer inte alls. Butikschefen tror att om man 

skulle fråga varje enskild anställd så skulle de välja den individuella belöningsformen, men 

när det kommer till kritan så skulle de säga gruppbaserade eftersom konkurrensen sinsemellan 

skulle bli för stor och skapa mindre arbetsro. Personalchefen däremot tror på kollektiva mål 

med en liten krydda av individuella mål. Där man som individ har en budget att uppnå och 

även som en grupp. Olve & Samuelson (2008) ser denna typ av fördelning som ett sätt för att 

förebygga free rider-problemet genom att basera den individuella belöningen på den 

individuella prestationen, och i sin tur basera den totala gruppbelöningen på resultatmått som 

bygger på grupprestationer.  

 

5.3 Sammanfattning av analys  

Boomerangs belöningssystem fungerar på det sättet att de bland annat har ett bonussystem 

som butikssäljarna får ta del av. Varje månad har respektive butik chansen till att tillsammans 

få bonus som tilläggs på månadslönen. Utöver den bonus som tilldelas får butikerna även ta 

del av olika säljtävlingar där de kan vinna diverse priser som exempelvis biobiljetter. För att 

ytterligare motivera personalen anordnas middagar och personalsammankomster. Företaget 

framtonar vikten av delaktighet och ansvar och förankrar det genom att tillåta de anställda 
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diverse tillträden av informationsutbyte på alla nivåer inom organisationen.     

 

Syftet med belöningssystem enligt personalchefen är självfallet att Boomerang ska sälja och 

omsätta mer. Han tycker trivsel, delaktighet och öppen kommunikation är den viktigaste 

motivationsfaktorn och försöker främja för detta.  

Butikschefen vill själv tro att han motiverar sina anställda genom att han själv sprider 

entusiasm med säljglädje och lite beröm till personalen. Olve & Samuelson (2008) refererar 

till att det är viktigt för företagen att påverka motivationsfaktorer och hygienfaktorer 

samtidigt. Butikspersonalen anser att den viktigaste motivationsfaktorn är när de själva känner 

sig nöjda med arbetet, även ansvar och delaktighet anses betydande för deras motivation samt 

de yttre belöningarna i form av bonus. Butikschefen tror arbetsglädje, trivsel, entusiasm och 

beröm är den största faktorn till motivation i arbetet. Båder personalchefen för företaget och 

butikschefen prioriterar främst att förmedla de inre belöningarna till de anställda och att dessa 

enligt deras mening i längden har större betydelse för arbetsmotivationen.  
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6 Slutsats 

_________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt redovisas slutsatsen och effekterna av belöningssystemet på företaget 

Boomerang kommer att diskuteras. Även studiens syfte kommer här att besvaras samt förslag 

på vidare studier ges. 

_________________________________________________________________ 

 

6.1 Besvarande av studiens syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en fördjupad analys av vilken uppfattning butikssäljare 

inom klädbranschen har kring motivation, samt beskriva företagsledningens syn på 

belöningssystemets utformning och tillämpning.  

 

Att som enskild individ trivas med sitt arbete, att få beröm av kunder och sin chef för utförd 

prestation samt få belöning i form av bonus, tycks vara de tre viktigaste motivationsfaktorerna 

för majoriteten av de anställda hos Boomerang. Dessa olika element visar vikten av olika 

grundstenar för motivation och de representerar uppsatsens två huvudbegrepp, det vill säga 

den inre och den yttre belöningen.  

 

Som vi tidigare nämnt i bakgrunden till uppsatsen så är det varje företags mål att få de 

anställda att utföra prestationer som är önskvärda för organisationen. För att genomföra detta 

så använder sig företag av olika belöningssystem för att motivera sin personal, och det vi tror 

utifrån analys av empiri är att Boomerang har åstadkommit med ett rätt så balanserat 

belöningssystem. Menat att belöningssystemet på Boomerang bygger väldigt mycket på en ge 

och ta relation. Vi har observerat att de belöningar som ges till de butiksanställda mottas på ett 

positivt sätt då vi konstaterat att all sorts belöning faktiskt omvandlas till en motivationsfaktor, 

vare sig det är en inre eller yttre belöning. Metaforen om blombuketten som personalchefen 

introducerade för oss tidigare handlar om olika grader av motivation, och det vi lade märke till 

är att det inte är enbart ledningen som har fått den uppfattningen utan även butikspersonalen 

tycks hålla med honom. Då de anställda i butiken själva tycker att varje blomma är en sorts 

belöning och att denna bukett överhuvudtaget finns är i överlag motiverande.  

 

Tidigare under uppsatsen så hänvisade vi till tidigare studier om belöningssystem, en utav de 

var Thomas (2005) som kom fram till att den inre belöningen fått en större betydelse än den 

yttre. Även Boethius och Ehdin (1993) kom fram till med sin studie att de anställda blev mer 
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motiverade av sociala belöningar det vill säga inre, än de materiella, yttre belöningar. Båda 

studierna visar hur den inre belöningen fått en större betydelse för anställdas arbetsmotivation, 

men utifrån det vi studerat på fallföretaget Boomerang har vi kommit fram till att det inte 

riktigt stämmer överens med de två studierna.  

 

Vad gäller den inre och yttre belöningen så insåg vi att butikspersonalen inte kan utesluta den 

ena mot den andra. När de blev tillfrågade att besvara på frågan om vad de själva tyckte var 

den viktigaste motivationsfaktorn så valde mer än hälften, när de själva kände sig nöjda med 

sin egen prestation i arbetet, det vill säga när den inre belöningen var uppnådd. Men samtidigt 

så följs detta av en motsägelse för att, vid frågan om huruvida belöning och bonus påverkar de 

till att vilja sälja mer, så bekräftade nästan alla det. Detta tyder på att även den yttre 

belöningen har en betydelsefull roll vad gäller deras motivation. Därmed kan vi konkludera att 

bägge formerna av yttre och inre belöningar är av stor betydelse för butikssäljarna på 

Boomerang. Tillbaka till varför den inre belöningen inte kan utesluta den yttre är för att vi har 

tolkat belöningssystemet på Boomerang på så sätt att, när företaget exempelvis delar ut 

biobiljetter som en sorts belöning till de anställda så anses det vara en yttre belöning, det vill 

säga något som arbetsgivaren ger till den anställda. Men känslan tillbaka, omvandlas till en 

slags inre belöning då butikssäljarna upplever det som en positiv känsla på grund av 

samhörighet och delaktighet, som uppnåtts tillsammans som en grupp.  

 

Som en slutsats så kan vi säga att butikspersonalen på Boomerang tycker varken den yttre eller 

den inre är en starkare motivationsfaktor än den andra. De båda kompletterar varandra och det 

är därför viktigt att de inre och yttre belöningarna verkar i symbios, och den ena kan inte 

uteslutas till fördel för den andra eftersom den yttre belöningen i sig skapar en sorts inre 

belöning. 

 

6.2 Förslag till vidare studier 

Vi har under uppsatsens gång märkt intresset för grupp- och individuellt baserade belöningar. 

Därför skulle det vara intressant att vidare undersöka hur sådana system fungerar och hur det 

skulle kunna utvecklas vidare. Om ett individuellt belöningssystem skulle uppskattas mer än 

ett gruppbaserat, och om ett mer provisionsbaserat system skulle skapa oro eller osämja till 

följd rivalitet bland kollegor. 
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Bilaga 1 

Personlig intervju med personalchefen  

 

 Vilken roll har du i företaget? 

Belöningssystem 

 

 Hur ser Boomerangs belöningssystem ut? Fungerar det nuvarande enligt dig eller 

skulle du gärna vilja se någon förändring inom det?  

 Vad består belöningarna av och vad baseras de på? 

 Vet medarbetarna målen som krävs för att uppnå belöning?  

 Vad är syftet med belöningssystem och vad vill ni uppnå med det?  

 

Motivation 

 

 Vad tror du motiverar anställda i butikerna? 

 Vilken roll har butikscheferna vad gäller motivationen och hur gör ni för att motivera 

dem? 

 Hur motiverar ni anställda? Har ni några strategier?  

 Uppfattar du medarbetarna som mer motiverade av belöningssystemet?  

 Vad tror du de anställda värdesätter mest individuella eller gruppbaserade belöningar? 
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Bilaga 2 

 

Personlig intervju med butikschefen  

 

 Vad tror du motiverar säljarna i butikerna?  

 Hur går du till väga för att motivera säljarna i butiken?  

 Tror du belöningssystem används för att motivera butikssäljarna? 

 Vad tror du de anställda värdesätter mest individuella eller gruppbaserade belöningar? 
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Bilaga 3  

En studie om Belöningssystem på Boomerang 

Hej vi är två tjejer som studerar på Södertörns Högskola och skriver vår kandidatuppsats om belöningssystem 

och dess påverkan på motivation. Vi är tacksamma för era svar! 

1. Kön  

Man 

Kvinna 

 

2. Ålder 

18-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36 > 

 

3. Anställningsform 

Heltid    

Deltid    

Extra 

 

4.  Antal månader som anställd på företaget 

 0-5 månader   

 6-11 månader   

 12- 24 månader   

25 > månader 

 

5. Vad är det viktigaste för dig under ett arbetspass? (max 3 svarsalternativ kan väljas) 

Klara av dagsbudgeten 

Klara av månadsbudgeten 

Trivsel på jobbet 

Ha trevligt med kollegor och butikschef 

Träffa kunder och sälja 

Annat ____________________ 
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6. Vad motiverar dig mest av nedanstående faktorer? (endast ett svarsalternativ) 

Bonus 

Beröm från Chef 

Beröm från Kund 

När du själv känner att du utfört ett bra jobb 

När du får mer ansvar 

När du känner dig delaktig i företaget, exempelvis när du får ta del utav mailen som kommer från 

huvudkontoret 

Annat______________________ 

 

 

Välj det svarsalternativ som ni anser att påståendet stämmer bäst överens med. 

1= stämmer inte alls 

2= stämmer ganska dåligt 

3= stämmer varken bra eller dåligt 

4= Stämmer ganska bra 

5= Stämmer mycket bra 

6= vet ej 

 

          

 

7. Belöning i form av materiella ting  

bidrar till ökad motivation i mitt eget arbete                                1        2      3         4         5        6 

 

 

8. Delaktighet bidrar till ökad motivation                                                   1        2      3         4         5        6 

 

 

 

9. Ansvar bidrar till ökad motivation                                                          1        2      3         4         5         6 

 

 

 

 10. Anser du nedanstående vara motivationsfaktorer?                            1        2      3         4         5         6 

 

Bonus 

Presenter 

Middagar och träff med kollegor 

Beröm från chefen 

Beröm från Kunden 

Känna dig nöjd efter att ha utfört ett bra jobb 
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11. När ni vunnit en säljtävling, och belöning utlovats,  1         2         3          4        5        6 

hur får det dig att känna? 

Stark gemenskap med mina med kollegor  

Lycklig och glad 

 

 

12. Bonus påverkar mig till att vilja sälja mer för att få högre lön           1        2      3         4         5         6 

 

 

 

13. Skulle ett individuellt bonussystem motivera dig till att sälja mer,      1        2      3         4         5          6 

än den gruppbaserade som finns idag? 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4  

 

Sammanställning av frågeformulär 

 

Tabell 1 Svarsfördelning Fråga 1 

Kön Antal Procent 

Man 8 19 

Kvinna 35 81 

Total 43 100 

 

Tabell 1 Svarsfördelning fråga 2 

Ålder Antal Procent  

18-20 5 11, 6  

21-25 26 60,4  

26-30 10 23,3  

31-35 1 2 3  

36> 1 2,3  

Total 43 100  

 

 

Tabell 2 Svarsfördelning fråga 3 

Anställningsform Antal Procent 

Heltid 10 23,3 

Deltid 20 46,5 

Extra 13 30, 2 

Total 43 100  

 

Tabell 3 Svarsfördelning fråga 4 

Antal månader anställd Antal Procent 

0-5  11 25,6  

6- 11 10 23,2 

12- 24 11 25,6 

25> 11 25,6 

Total 43 100 

 

 
 
 


