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Abstract	  
 

Title: Hungry wolves are the best hunters – a descriptive study of rewards as a factor 
of motivation 

Course: Business Economics – Bachelor Thesis in Finance  

Authors: Emma Wallard and Aleksandra Zivkovic 

Mentor: Maria Smolander 

Purpose: To examine how rewards affect employee motivation and performance. The 
study also examines how rewards affect individual well-being and company 
growth. 

Theory: The theoretical framework applied in the study is intended to answer the 
research questions and purpose of the study. Theories that have been used are 
Principal-Agent theory, Stewardship Theory, Scientific Management, theories 
about motivation and reward system theories. 

     Methodology: A cross-sectional design with deductive approach has been applied. Primary 
data are taken from a quantitative survey from an employee perspective and 
interviews from a management perspective. The quantitative data are analyzed 
using a hypothesis testing. 

Results: The results showed that the fixed monthly salaries was the most common 
rewards of use, followed by other monetary rewards such as retirement and 
wellness programs. The rewards that was considered to be the biggest 
motivation factor was bonus followed by fixed salaries. Employee performance 
determines how well the company is going to perform. 

Analysis: The reward system must be properly designed to foster the company's objectives 
and the management need to be aware of in what way employees want to be 
rewarded. This will reduce the agency costs and the employees will work in the 
company's interest. 

Conclusion: The purpose of the award is to motivate employees to perform in the interest of 
the company. The reward system should be well designed and it is important to 
understand what motivates employees to maximize their performance. Rewards 
contribute to increase the individual performance wich also will intrease the 
company's overall performance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Key words:  Rewards, motivation, performance, well-being, monetary, non-monetary. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Hungriga vargar jagar bäst – en deskriptiv studie om belöningar som 
motivationsfaktor  

 
Ämne: Företagsekonomi – Kandidatuppsats inom finansiering. 
 
Författare: Emma Wallard och Aleksandra Zivkovic 

 
Handledare: Maria Smolander  
 
Syfte:  Syftet med studien är att undersöka hur belöningar påverkar medarbetarnas 

motivation och prestation. Studien undersöker även hur belöningar påverkar det 
individuella välmåendet och företagets tillväxt.  

 
Teori: Den teoretiska referensram som tillämpas i studien avser att besvara 

forskningsfrågor och syfte. Teorier som har använts är Principal-Agentteorin, 
Stewardshipteorin, Scientific Management, motivationsteorier och teorier kring 
belöningssystem. 

 
Metod:  En tvärsnittsdesign med deduktiv ansats har tillämpats. Primärdata har hämtats 

från en kvantitativ enkätundersökning ur ett medarbetarperspektiv samt 
kvalitativa intervjuer ur ett ledningsperspektiv. Den kvantitativa datan 
analyseras med en hypotesprövning. 

 
Empiri: Resultatet visat att fast lön var den mest förekommande belöningsformen på 

respondenternas arbetsplats, följt av övriga monetära belöningar så som pension, 
friskvård etcetera. Den belöningsformen som man ansåg vara den största 
motivationsfaktorn var bonus följt av fast lön. Medarbetarnas prestation spelar 
en väsentlig roll för hur väl företaget presterar. 

 
Analys: Företagets belöningssystem måste vara korrekt utformat för att främja 

företagens mål och ledningen bör vara medveten om hur medarbetarna vill bli 
belönade. Detta kommer att minska på agentkostnaderna och medarbetarna 
kommer att arbeta i företagets intresse.  

 
Slutsats: Syftet med belöningar är att motivera medarbetare till att prestera i företagets 

intresse. Belöningssystemet bör vara väl utformat och det är viktigt att förstå vad 
som motiverar medarbetarna för att maximera deras prestation. Belöningar 
bidrar till att den individuella prestationen ökar och därmed även företagets 
totala prestation.  

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Belöningar, motivation, prestation, välmående, monetär, icke-monetär. 
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Begreppsförklaring 

Fast lön – innebär att lönen redan är bestämd för en månads arbete (Olve & Samuelson 
2008).  
 
Provisionsbaserad lön – baseras ofta på förhållandet mellan prestationen och säljarens lön. 
Det är en form av kompensation för resultatet av försäljningen fastställt till en procentandel av 
det totala försäljningsvärdet (Smitt 2002).  
 
Vinstdelning – en form av monetär belöning där medarbetaren får en andel av företagets 
resultat efter finansiella poster. Detta är ett tillfälligt tillskott och ska inte räknas med som 
grund för lönen (Smitt 2002).  
 
Optioner/aktier – innebär att en medarbetare erbjuds att teckna en viss mängd aktier i 
företaget. Dessa optioner tecknas vid en bestämd tidpunkt och då bestäms också aktiernas 
framtida pris. När den fastställda tidpunkten inträffar har medarbetaren möjlighet att använda 
sin option för att teckna aktier i företaget (Olve & Samuelsson 2008).  
 
Bonus – en form av tillfällig kompensation för att man ska utföra ett arbete eller för att man 
har utfört ett arbete och presterat bra (Olve & Samuelson 2008). 
 
Övriga belöningar – dessa kan vara olika förmåner såsom tjänstebil, mobiltelefon, fri 
sjukvård, personalfester friskvårdsbidrag, rikskuponger eller tillgång till organisationens 
lokaler. De mest förekommande förmånerna är bland annat pensioner och försäkringar, dessa 
ingår dock för anställda enligt lag. Feedback, beröm och att bli uppmärksammad för bra 
prestation anses som en belöning (Lindmark & Önnevik 2011).  
 
Mikroföretag – företag med färre än 10 anställda 
 
Små företag – företag med mellan 10-49 anställda 
 
Medelstora företag – företag med mellan 50-249 anställda (EU kommissionen).  
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1. Inledning	  
I följande avsnitt ges en introduktion till det ämnesområde som behandlas i undersökningen. 
Avsnittet inleds med en bakgrundsbeskrivning följt av en problembakgrund där 
problemformuleringen redogörs. Vidare följer undersökningsfrågor, syfte och avgränsningar. 

1.1	  Bakgrund	  
För att ett företag ska må bra är det viktigt att medarbetare känner sig motiverade. Motiverade 
och välmående medarbetare presterar bättre vilket gynnar företagets intresse. Studier visar 
dock att allt färre individer känner sig motiverade på arbetsplatsen (kollega.se). Då 
motivationen försämras minskar även prestationsnivån. Chefer måste alltså framkalla en 
resultatskapande motivation hos medarbetarna för att företaget ska få bästa möjliga resultat. 
Olika typer av monetära belöningar har idag blivit ett vanligt sätt för företag att skapa denna 
motivation. Men är det verkligen möjligt att motivera med pengar? 
 
De flesta arbetar för att försörja sig, men presterar vi bättre om vi får belöningar i form av 
pengar? Det finns många skilda åsikter kring detta där vissa anser att pengar är den största 
motivationsfaktorn medan en del anser att andra, mer mjuka, belöningar är minst lika viktiga 
då dessa belöningar ger individen ett större erkännande. Dem anser att en välbetald 
medarbetare behöver en annan motivation än pengar för att må bra (VD Tidningen 2013). 
Meningarna kring pengar och motivation är skilda, men de flesta kan nog enas om att pengar 
är en grundförutsättning för människors välmående och överlevnad. 
 
I Sverige har samhällsstrukturen och företagsstrukturen genom åren förändrats. Jakt och fiske 
var förr det arbete som individerna fokuserade på för att överleva och födan var deras lön. 
Under den tiden hade man obestämda arbetstider då arbetsdagen varade tills man fick tag på 
föda (Lidström-Holmberg 1998). Arbetstagaren var på den tiden även sin egen arbetsledare 
och motivationen baserades på en konstant strävan efter att ha mat på bordet. En individ som 
levde vid denna tidpunkt upplevde sig troligtvis ganska lycklig så länge denne hade 
möjligheten att hitta föda och överleva. Byteshandeln förr var mer ineffektiv då individer 
bytte till sig nödvändiga varor som var och en hade ett behov av. På grund av ineffektiviteten 
introducerades senare bytesmedlen, som ett mellanled i processen till dagens betalningsmedel, 
det vill säga pengar (Sveriges riksbank 2011). 
Pengar är orsaken till många krig och brott men sägs även kunna föranleda lycka och 
välmående. Individer får pengar genom lönen som ersättning och detta används för att få 
arbetstagarna att arbeta mot de uppsatta målen inom företag (Cribb 2000). 
 
Idag har arbetstagares preferenser förändrats och arbetsmotivation har fått en helt ny 
innebörd. Vi drivs inte längre enbart av att kunna konsumera för vår egen överlevnad utan 
snarare för att konsumera i ett självförverkligande syfte (Baines & Fill 2014). 
 
Enligt Christian Jansson (2012) är företag med generösa personalförmåner ofta mer 
framgångsrikt än andra. Han menar att man framförallt ska satsa på att förena medarbetarnas 
och ledningens mål, då kommer företagets lönsamhet att stiga. Företagets storlek har inte så 
stor betydelse för framgång utan en viktig del är ett välutformat kollektivt eller individuellt 
belöningssystem, då kommer företaget att gå bra i sin helhet. Grundprincipen för 
belöningssystemet är att det ökar vinsten för företaget. Då ägarna delar med sig av vinsten till 
medarbetarna ökar motivationen till att göra ett bra jobb vilket i sin tur höjer effektiviteten 
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och tillväxten i företaget. En ökad effektivitet leder till en ökad produktivitet, vilket i sin tur 
ger en högre vinst.  
 
Belöningssystemet måste dock balanseras då en för hög belöning kan leda till att förtjänsten 
äts upp. De anställda upplever att det finns en koppling mellan deras insats och belöningen – 
ju bättre insats desto bättre går det för företaget. Och ju bättre det går för företaget desto större 
blir bonusen för medarbetarna vilket i sin tur leder till att produktiviteten i företaget ökar (VD 
Tidningen 2012). 
 
Ett samband mellan medarbetarnas motivation och företagets tillväxt har även diskuterats i 
Forbes Magazine (2012). I artikeln påstår man att då medarbetare känner att företaget bryr sig 
om deras intresse kommer också medarbetarna att genuint bry som om företagets intresse. De 
förklarar att företag som visar sina anställda uppskattning får upp till tre gånger så stor 
avkastning på eget kapital än företag som inte gör det. När de tittade på Fortunes 100 bästa 
företagen att arbeta för visade det sig att aktiekursen hade stigit i genomsnitt 14 % per år 
bland dessa företag mellan år 1998-2005 jämfört med 6 % för den totala marknaden. 
Det viktigaste en arbetsgivare kan göra för att få nöjda medarbetare är att hålla sina löften och 
visa medkänsla. Om en medarbetare blir lovad en löneförhöjning måste arbetsgivaren stå fast 
vid det, och om dem blir lovade medel för att effektivisera sina arbetsuppgifter måste detta 
fullföljas. Arbetsgivaren bör ta reda på vad som är viktigt för sina medarbetare för att sedan 
tillgodose behoven. 
 
Nöjda medarbetare är mer produktiva medarbetare, vilket är viktigt att kommer ihåg då 
undersökningar visar att 90 % av de anställda som inte trivs på sin arbetsplats är villiga att 
byta arbete. Konkurrensen att finna kompetenta medarbetare är betydande och kampen om att 
få talangfull personal att stanna kvar i företaget har blivit allt mer intensiv. Detta är särskilt 
tydligt inom kunskapsintensiva företag där man bland annat finner IT-branschen. Inom denna 
bransch är det inte ovanligt att man rekryterar studenter redan innan de är klara med sin 
utbildning och ger dem lön under studietiden (motivaiton.se). Samtidigt måste ledningen 
uppmuntra och motivera de befintliga medarbetarna för att få dem att stanna kvar inom 
organisationen och prestera i företagets intresse. 

1.2	  Problembakgrund	  
Medarbetare genomför sina uppgifter med vissa förväntningar och krav (Stutzer 2003). Dessa 
kallas för aspirationer och innebär en strävan eller ett mål och denna strävan förändras 
ständigt som ett resultat av prestationerna. När man uppnår sina mål upplever individen 
framgång och större välbefinnande, medan man vid ouppnådda mål upplever nedgång vilket i 
sin tur påverkar aspirationsnivån. Enligt Easterlin (1974) ligger kärnan i en människas 
välbefinnande i dennes arbetssysselsättning och ekonomiska situation. Han anser att det finns 
ett tydligt samband mellan individers upplevda lycka och deras inkomst, där dem med högre 
inkomst upplever större lycka än dem med lägre inkomst (Lind 2005). Politiska åtgärder som 
syftar till att öka inkomsterna för hela samhället kommer att öka varje individs välmående 
(Easterlin 1974).  
Stutzer (2003) anser att det individuella välbefinnandet bestäms av hur stort avståndet är 
mellan inkomstaspirationen och den faktiska inkomsten. Ett avstånd som upplevs ouppnåbart 
kan medföra att individens aspiration minskar och med detta även motivationen och 
arbetsprestationen.  
 
Medarbetarnas arbetsmotivation är en central faktor för att företaget i ska prestera i enighet 
med ledningens mål. För att öka medarbetarnas prestation är det nödvändigt att upptäcka och 
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få förståelse för vad som motiverar dem. Dongho (2006) menar att medarbetarnas motivation 
alltid har varit av vikt för organisationer, chefer och ledning. Det är medarbetarnas motivation 
som ligger till grund för hur arbetsprestationen ser ut och detta avgör i sin tur företags 
framgång eller misslyckande.  
Snellman (2002) förklarar att mer lönsamma företag betalar högre löner och det är företagens 
försök att upprätthålla medarbetarnas lojalitet och motivation till prestation som spelar en 
viktig roll för lönerna. Detta är förenligt med den effektiva lönemodellen som antar att lönen 
baseras på arbetsinsatsen och att högre lön medför en större produktivitet samt ökar 
effektiviteten på arbetsplatsen (Kazamaki 1992). 
 
Två vitala faktorer för att motivera medarbetarna till bättre beteende och prestation är 
belöningar och olika typer av ersättningar. Belöningar och ersättningar bidrar till att positivt 
påverka arbetstillfredsställelsen, men kan även vara ett verktyg för att få medarbetarna att 
stanna kvar i organisationen av egen vilja.  
Att belöna är en metod för att få medarbetarna att effektivisera sitt arbete och högprestera. 
Belöningssystem är ett viktigt verktyg för att kunna styra och kontrollera medarbetarnas 
motivation (Pratheepkanth 2011). Utan motivation skulle även den mest skickliga 
medarbetaren prestera under sin potentiella nivå. Medarbetarnas motivation kan dock skilja 
sig åt då varje medarbetare motiveras av olika typer av belöningar vilket ledningen bör ha i 
åtanke vid utformningen och bestämmandet av företagets belöningssystem (Lopez et. al. 
2006). 
 
Det finns många typer av belöningar. Ett belöningssystem kan innehålla belöningar som både 
är materiella och immateriella, långsiktiga och kortsiktiga, individuella och gemensamma. 
Belöningssystemet har som syfte att bidra till företagets finansiella resultat och skapa 
motivation och samhörighet hos medarbetarna (Svensson & Wilhelmson 1988). Med 
belöningar vill man även visa uppskattning för både god kvalitet och kvantitet, belöna 
prestationer, öka konkurrenskraften och få kompetent personal att stanna kvar i företaget. 
Svensson och Wilhelmson (1988) menar att belöningar ökar effektiviteten i organisationen 
och medarbetarens motivation, välmående och arbetstillfredsställelse.  
För att organisationen ska fungera bra måste det finnas en god relation mellan ledningen och 
medarbetarna, alla parter bör gynnas för att maximera effektiviteten. En bra ersättning för sin 
prestation har länge varit en viktig faktor för att öka medarbetarnas motivation och på så sätt 
även produktiviteten och resultaten i företaget (Pratheepkanth 2011). 
 
Inom kunskapsintensiva branscher, där vi finner IT-branschen, besitter medarbetarna en 
specifik kompetens som efterfrågas av företaget. Medarbetarna är ofta välutbildade, ambitiösa 
och förväntas att kunna arbeta självständigt (Alvesson 2000). Detta kan göra dem svårstyrda 
vilket i sin tur kan leda till ökade agentkostnader. Enligt principal-agentteorin måste 
medarbetarna belönas för att dem ska optimera produktiviteten och prestera i företagets 
intresse. Detta minimerar agentkostnaderna och är ett sätt att styra medarbetarna att prestera i 
enighet med företagets mål (Hamberg 2004). IT-branschen befinner sig i en konstant 
förändring och därmed är standardiserade lösningar svåra att utforma. Detta gör att 
kommunikationen mellan ledning och medarbetare bör intensifieras för att minimera 
agentkostnaderna.  
 
Produktiva medarbetare är vitalt för att företaget ska fungera så effektivt som möjligt och 
olika typer av belöningar är ett sätt att motivera medarbetare till att prestera i företagets 
intresse. Med detta i åtanke är det av vikt att veta hur belöningssystem påverkar medarbetarna 
för att organisationer ska kunna maximera sina resultat. 
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1.2.1	  Problemformulering	  
Många företag strävar ständigt efter större vinster och på senare tid har ett flertal rapporter 
visat att nöjda medarbetare är mer motiverade och produktiva på arbetsplatsen. 
Undersökningar har även visat att belöningar har en stor påverkan på individers motivation 
och välmående. Inom kunskapsintensiva branscher förväntas medarbetarna kunna arbeta 
självständigt vilket gör dem svåra att styra och kontrollera. Detta kan medföra onödiga 
agentkostnader och bör beaktas av ledningen. Då företag strävar efter högre vinster är det 
viktigt att ge medarbetarna incitament till att prestera i företagets intresse.  
 

1.2.2	  Undersökningsfrågor	  
• Hur arbetar företag med belöningar och vad är syftet med belöningarna? 
• Hur ser sambandet ut mellan belöningar, motivation, prestation och företagets tillväxt? 
• Hur påverkar belöningar medarbetarnas individuella välmående och går detta att 

koppla till deras arbetsprestation?  

1.3	  Syfte	  
Syftet med studien är att undersöka hur belöningar påverkar medarbetarnas motivation och 
prestation. Studien undersöker även hur belöningar påverkar det individuella välmåendet och 
företagets tillväxt.  

1.4	  Avgränsningar	  
Denna studie har avgränsats till små och medelstora, icke-börsnoterade, aktiebolag inom IT-
branschen i Sverige som arbetar med affärssystem och support.  
Då studien berör variabeln välmående har detta avgränsats till enbart hur belöningar påverkar 
det individuella välmåendet. 
Vidare har studien begränsats till chefers och medarbetares perspektiv.  
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2. Teoretisk	  referensram	  
I följande avsnitt presenteras etablerade teorier som ligger till grund för studien och som 
stödjer undersökningens syfte. Kapitlet inleds med en sammanställande modell av den 
teoretiska referensramen och följs av teorier inom ämnet samt tidigare studier. 
 
Figur 1. 
 

 
Sammanställning av tidigare forskning. 

2.1	  Finansiella	  teorier	  

2.1.1	  Principal-‐Agentteorin	  
Denna teori handlar om relationen mellan intressenterna och ledningen. Agentteorin kan 
förklaras som ett avtal som upprättas mellan principalen och agenten, det vill säga ett avtal 
mellan arbetsgivare och anställd. Arbetsgivaren delegerar ut de tjänster som den anställde 
skall utföra, vilket i sin tur innebär att den anställde får fatta en viss mängd beslut på egen 
hand (Jensen & Meckling 1976). Båda parterna i denna relation vill agera efter egna intressen 
för att maximera sin egen nytta. Detta gör att det finns en risk att agenten inte alltid kommer 
att arbeta i principalens intresse (Jensen & Meckling 1976). 
 
Teorin antar att agenten får motivation genom både monetär och icke-monetär belöning 
medan principalen endast är intresserad av framtida monetära avkastningar. Då dessa 
skillnader avseende mål och förväntningar finns kan det uppstå kostnader. Dessa kostnader 
kallas för agentkostnader (Hamberg 2004). 
 
Om agenterna inte har samma mål som principalen uppstår det problem. Agenterna ses då 
som ovilliga att ta risker utan att få kompensation för sin insats eftersom de främst vill gynna 
sig själva. Idéen med denna teori är att minimera agentkostnader vilken man gör genom att 
minska på riskerna genom att erbjuda någon form av kompensation. Detta skall generera i 
mer riskvilliga agenter och motivera dem att handla i principalernas intresse. 

•  	  	  
•  Adam	  Smith	  

•  Van	  Herpen,	  Van	  Praag	  och	  Cools	  

•  Richard	  A.	  Esterlin	  

•  Angus	  Deaton	  

•  Angus	  Deaton	  

•  Adam	  Smith	  

•  Cacciope	  

•  Maslows	  behovshierarki	  

•  Tvåfaktorteorin	  

•  Self	  determination	  theory	  

•  Kollektiva	  och	  individuella	  	  

•  Monetära	  och	  icke	  monetära	  
belöningar	  

•  Inre	  och	  yttre	  belöningar	  

•  Principal-‐Agentteorin	  	  	  

Belöningar	   Motivation	  

Prestation	  	  
Välmående	  Tillväxt	  
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Det finns olika sätt att minimera agentkostnaderna, antingen genom att kontrollera eller 
belöna. Man kan kontrollera agenterna genom att övervaka och begränsa dem vilket kan göras 
genom att exempelvis låta dem kontinuerligt rapportera sitt arbete till principalen. Man kan 
även begränsa de anställda genom tillämpning av passande belöningssystem (Hamberg 2004). 
Principal-Agentteorin hävdar att principalen, genom belöning av bra prestationer, styr agenten 
för att denne ska prestera i företagets intresse. 
 
Figur 2. 

              
Principal-Agentteorin. (Jensen & Meckling 1976). 

 
Denna teori har valts i studien för att upplysa om den asymmetriska informationen som finns 
mellan ledningen och medarbetarna och att den kan minskas genom att erbjuda medarbetarna 
någon form av kompensation för att få dem motiverade, men även få dem att prestera utifrån 
ledningens intressen. Med hjälp av teorin kan författarna analysera vilka typer av belöningar 
eller belöningssystem som företaget använder sig av som får medarbetarna att känna sig mest 
motiverade och hur det i sin tur påverkar företagets produktivitet och tillväxt. Denna teori 
används för att belysa både ledningens och medarbetarnas perspektiv och för att undersöka 
hur kompensation till medarbetarna kan gynna båda parter. 

2.1.2	  Stewardshipteorin	  
Till skillnad från principal-agentteorin antar Stewardshipteorin att den anställda agerar utefter 
vad som är bäst för företaget istället för egennyttan. Enligt denna teori motiveras den 
anställde av att känna tillfredsställelse över att utföra ett bra jobb och denne vill känna en 
stolthet och samhörighet med företaget. Stewardshipteorin menar att det enskilda handlandet 
inte har samma betydande som det gemensamma handlandet. Med denna syn lägger man inte 
lika mycket kapital på att motivera de anställda, utan det är gemenskapen och stoltheten som 
är den största drivkraften (Donaldson & Davies 1991). Företaget ska här alltså se till att 
underlätta för, och inte övervaka, den anställde. 
 
Stewardshipteorin har valts som motsatsen av principal-agent teorin för att istället analysera 
andra faktorer som tillfredsställelse och samhörighet etcetera, bortsett från den ekonomiska 
kompensationen, som påverkar medarbetarnas motivation. Med hjälp av teorin kan författarna 
analysera hur denna tillfredsställelse, på både en kollektiv och individuell nivå, påverkar 
företaget. 

2.2	  Belöningsteorier	  
Strävan är att skapa större effektivitet, minskade kostnader, högre försäljning, ökad 
lönsamhet och – om företaget är börsnoterat – förutsättningar för en god kursutveckling 
Smitt 2002).  
Belöningar är ett sätt att motivera och inspirera medarbetarna, men det är även ett sätt för ett 
företag att ge medarbetaren något i utbyte mot en väl utförd prestation. Då ett 
belöningssystem är praktiskt och välfungerande kan det resultera i att medarbetaren blir 
positiv, motiverad och produktiv. Genom detta kan företaget skapa en större konkurrenskraft 
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på marknaden (Smitt 2002). En organisation utan belöningssystem eller med ett illa 
fungerande belöningssystem kan få motsatt effekt hos dess medarbetare (Lindmark & 
Önnevik 2011). Sett från ett företags perspektiv är det lockande att forma ett tydligt samband 
mellan intäkter och kostnader genom att låta vinsten påverka hur stor den faktiska lönen blir 
och därmed begränsa den fasta lönen till medarbetarna (Smitt 2002). Det finns ett antal olika 
typer av belöningssystem som företag använder sig av för att motivera sina medarbetare.  
 

2.2.1	  Kollektiva	  och	  individuella	  belöningssystem	  
Kollektiva belöningssystem innebär att alla medarbetare arbetar tillsammans för att få 
gemensamma belöningar (Smitt 2002). Detta system används i företaget när samarbete och 
team-känsla värderas högt då delaktighet leder till ökad motivation. Om medarbetare i 
företaget arbetar som ett team och känner starka förbindelser mellan varandra kan det leda till 
att varje medarbetare tar större ansvar i företaget och kan även bli inspirerade av att dela med 
sig av viktig information. Kollektiva belöningssystem kan även leda till något positivt som 
bättre resultat inom bland annat effektivitet, kundnöjdhet, lägre kostnader och bättre 
arbetstillfredsställelse (Svensson & Wilhelmson 1988). Problemet med kollektiva 
belöningssystem är att det finns risk för orättvisa och att ett “free-rider” problem uppstår. 
Detta eftersom en enskild medarbetare inte presterar lika bra då denne tror att det inte 
kommer att synas i det stora hela och flyter istället endast med. 
 
Inom individuella belöningssystem blir varje medarbetare belönad utifrån dennes 
kompetens och arbetsvilja. Individuella belöningssystemets fördel är att den enskilde 
medarbetaren har vilja att göra sitt yttersta då prestationerna och resultatet ger synliga utslag 
för den enskilda individen och inte för hela kollektivet samt att “free-rider” blir inte ett lika 
stort problem (Svensson & Wilhelmson 1988). Men det kan även leda till motsatsen, där 
medarbetaren endast ser till sitt eget resultat utan att ta hänsyn till det gemensamma resultatet 
i företaget. Vissa drivkrafter är bra för individuella prestationer medan andra är bra för 
samarbete och kollektiva prestationer. Ett belöningssystem måste bidra med att balansera de 
olika drivkrafterna så att de gemensamma målen nås, det vill säga, inkludera både 
individuella och kollektiva inslag (Svensson & Wilhelmson 1988).  
 

2.2.2	  Monetära	  och	  icke-‐monetära	  belöningar	  	  
Enligt Lindmark och Önnevik (2011) är monetära och icke monetära belöningar är två 
huvudkomponenter inom belöningssystem. De monetära belöningarna finns i många 
varianter, där den vanligaste är en fast lön som medarbetaren erhåller varje månad. Förutom 
den fasta lönen finns även rörlig lön, provisionsbaserad lön, bonus, vinstdelning etcetera. 
Många organisationen använder ett belöningssystem som är baserat på företagets resultat, 
vilket innebär att ju bättre det går för företaget desto mer pengar erhåller de anställda. 
Ekonomiska belöningar har alltid varit en mer markant del inom den privata sektorn än inom 
den offentliga (Svensson & Wilhelmson 1988).  
De icke-monetära belöningarna kan bestå i stort sätt av vad som helst. Dessa kan exempelvis 
innefatta semester, mobiltelefon, fri sjukvård, tjänstebil och julklappar. Lindmark och 
Önnevik (2011) kallar denna form av icke-monetära belöningar för förmåner. En annan form 
av icke-monetär belöning är de psykosociala belöningarna som befordran, självständighet, 
ökat ansvar, beröm och feedback. Andra sociala belöningar så som att bli tagen på allvar, ha 
en bra arbetsgemenskap och bra arbetsmiljö inom belöningssystemet, är givetvis också viktigt 
för den anställdes motivation. Dåligt utformade belöningssystem inom företag kan dock leda 
till att arbetsgemenskapen och arbetsglädjen förstörs, medan ett väl fungerande 
belöningssystem istället skapar förutsättningar för både gemenskap och glädje (Svensson & 
Wilhelmson 1988).  
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Icke monetära belöningar kan påverka de mänskliga grundbehoven som exempelvis 
uppmärksamhet och uppskattning vilket flera motivationsteorier belyser vikten av. Företagets 
belöningssystem bör bygga upp medarbetarnas självförtroende vilket kommer att resultera i 
att denne lär sig bättre, vågar mer och utvecklas för att skapa en mer effektiv organisation 
(Lindmark & Önnevik 2011). 
 

2.2.3	  Inre	  och	  yttre	  belöningar	  
De monetära och icke-monetära belöningarna kan i sin tur delas in i yttre- och inre belöningar 
(Olve & Samuelson 2008). Yttre belöningar förmedlas vanligtvis av någon annan och består 
av både monetära men även till en viss del icke-monetära belöningar. Yttre monetära 
belöningar kan vara att medarbetaren får provision eller bonus, medan yttre icke-monetära 
belöningar kan vara att arrangera resor utanför arbetstid eller andra gemensamma aktiviteter. 
 
Inre belöningar är något som skapas av individen själv och kan exempelvis 
vara tillfredsställelsen med att utföra en uppgift eller uppnå ett specifikt mål. På så sätt 
främjas den inre motivationen hos medarbetaren. Inre belöningar omfattar medarbetarnas 
individuella arbete och är därför tätt sammankopplat till inre motivation. Inre belöningar 
påverkar hur den inre motivationen utformas. Dessa belöningar kan vara tillfredsställelse över 
den egna prestationen och självständigheten under arbetsprocessen, det vill säga, icke-
monetära belöningar. Några inre monetära belöningar existerar inte. Enligt Olve och 
Samuelson (2008) kan standardiserade belöningar som inte tar hänsyn till hur varje enskild 
individ vill bli belönad kan ha en negativ effekt. De ekonomiska ersättningarna kan då tränga 
undan den inre motivationen och ge en så kallad “crowding-out effect”. 
 
Dessa olika typer av belöningar kan hjälpa författarna att analysera djupgående hur dessa 
belöningar används av företag och hur dessa påverkar medarbetarnas motivation, prestation 
och välmående.  

2.2.4	  Kritik	  mot	  belöningssystem	  
Det finns en mängd kritik mot belöningssystem och många forskare talar emot att 
belöningssystem är den ultimata lösningen för att motivera anställda att prestera. 
Belöningssystemet förändrar inte i grunden medarbetarnas beteende eftersom forskningen har 
visat att den prestationsökning som uppnås genom belöningar endast är ett kortvarigt och 
tillfälligt sätt. Belöningssystemet bidrar till att endast ändra på de handlingar som utförs och 
gör inte medarbetarna mer engagerade och motiverade i sina arbetsuppgifter i helhet. Detta 
innebär att om man tar bort belöningen från medarbetarna kommer det leda till att dem faller 
tillbaka i gamla beteendemönster (Kohn 1993). 
Enligt Lindmark och Önnevik (2011) kan de traditionella monetära belöningssystemen ha 
negativa effekter då dessa kan förstärka hierarkier och maktförhållanden inom organisationen.  
 
Ett flertal forskningar säger att det underliggande problemet med produktiviteten ligger i 
medarbetarnas låga vilja att prestera och deras låga motivation. Problemet behöver inte enbart 
bero på omotiverade medarbetare utan kan bero på andra faktorer i företaget som ligger till 
grund för den otillräckliga motivationen. Då ledningen främst fokuserar på medarbetarnas 
motivation för att förbättra företagets prestation tar man inte hänsyn till de andra 
underliggande faktorerna som har lett till att medarbetarna inte presterar lika bra och detta kan 
vara skadligt för företaget. 
 
Kohn (1993) menar att olika former av belöningssystem inte kommer att förbättra 
produktiviteten i företag och att systemet i sig inte kommer att vara till någon hjälp. Att 
erbjuda medarbetarna pengar är ingen bra motivationskälla, enligt Kohn, då detta inte ger 
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incitament till ökad prestation. Därför kommer denna typ av belöning inte vara bidragande till 
att uppnå kortsiktiga eller långsiktiga mål i företaget. Kohn anser dessutom att lönen inte har 
någon inverkan på motivationen och prestationen även om medarbetarna är intresserade av 
vad de får i kompensation för sitt arbete. Om företag ständigt belönar sina medarbetare kan 
det också leda till negativa konsekvenser. Ett exempel på detta är om medarbetarna är vana 
vid att få belöningar för väl utförda arbeten. Dessa kommer då att uppfatta det som en 
bestraffning om dem inte får någon belöning vid ett tillfälle. 
 
Olika typer av belöningssystem och belöningar kan också ha en negativ inverkan på 
medarbetarnas motivation och prestation. Om företaget använder sig av individuella 
belöningar kan det få negativa konsekvenser då medarbetarna emellan kan skapa någon slags 
tävling/konkurrens istället för att arbeta i team mot ett gemensamt mål. Kohn menar dessutom 
att belöningar kan få medarbetarna att känna sig hindrade och inte vara öppna mot ledningen 
om eventuella problem de har för att inte framstå som otillräckliga och dåliga och riskera sin 
belöning (Kohn 1993). 
För att se till att man får den belöning man vill kan medarbetarna även välja den lättare vägen 
att utföra sitt arbete, vilket kan vara den mindre effektiva vägen och detta kan påverka arbetet 
negativt på lång sikt (Spitzer 1996).   
 

2.3	  Motivationsteorier	  

2.3.1	  Maslows	  behovshierarki	  
Maslow undersökte olika teorier rådande självförverkligande och behov hos människor. Han 
ansåg att människor söker och motiveras av att uppnå ett självförverkligande och en personlig 
utveckling. Enligt Maslow finns det, likt en pyramid, fem nivåer av mänskliga behov: Fysiska 
behov, trygghet, gemenskap och tillgivenhet, uppskattning och självförverkligande (Baines & 
Fill 2014). Han menade att individen måste uppfylla de lägre behoven först för att sedan 
kunna gå vidare uppåt i pyramiden. Det är vid högsta nivån som alla behov är uppfyllda och 
människan upplever ett självförverkligande.  
 

Figur 3. 

                     
Maslows behovshierarki. (Baines & Fill 2014) 
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Maslows behovshierarki ger författarna en förståelse för hur de mänskliga behoven prioriteras 
och, genom detta, vad som motiverar människor. Då individer motiveras och strävar efter ett 
självförverkligande är det viktigt för chefer att veta vad som motiverar deras medarbetare. 
Genom att kombinera Maslows behovshierarki med andra motivationsteorier kan författarna 
lättare analysera de faktorer som mest motiverar medarbetarna till att prestera.  

2.3.2	  Tvåfaktorteorin	  
Frederick Herzberg har undersökt motivation på arbetsplatsen. Han tog fram tvåfaktorteorin 
för att försöka förklara vad som motiverar medarbetarna och vad som gör dem omotiverade. 
Det finns faktorer som bidrar till att medarbetaren blir mer motiverad till att arbeta, men även 
faktorer som gör denne omotiverad. I teorin delar han upp dessa faktorer i motivationsfaktorer 
och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är inre faktorer som enligt Herzberg gör 
medarbetaren mer engagerad och motiverad till att prestera bättre på arbetsplatsen. Faktorer 
som bidrar till ökad motivation kan vara uppskattning, ökat ansvar, någon form av belöning 
eller befordran och utveckling i arbetet. Hygienfaktorerna är av yttre karaktär och bidrar till 
att medarbetaren känner tillfredsställelse och trygghet. Dessa kan exempelvis vara säkerhet, 
arbetsförhållanden och företagets policy. Om medarbetaren inte upplever dessa faktorer som 
uppfyllda kan det generera i en negativ effekt vilket kan orsaka vantrivsel och att 
medarbetaren blir omotiverad till att prestera i linje med företagets intresse. Hygienfaktorerna 
bidrar dock inte i sig till att skapa motivationen utan underlättar skapandet av förutsättningar 
för motivation hos medarbetaren (Herzberg 1987).  
 
Enligt Herzberg är det inre motivationsfaktorer som skapar arbetsmotivation då dessa är 
kopplade till arbetsuppgiften vilket i sin tur påverkar medarbetarens tillfredsställelse.   
 

Figur 4. 

                 
Hygien- och motivationsfaktorer. (Herzberg 1987) 

 
Tvåfaktorteorin kan hjälpa författarna att analysera studiens syfte utifrån två grupperingar av 
faktorer och dessa kan påverka medarbetarens motivation, antingen negativt eller positivt, till 
att prestera. Författarna vill även utifrån denna teori analysera om det finns hygiensfaktorer 
eller motivationsfaktorer som går att påverka för att öka motivationen och prestationen hos 
medarbetarna.  
 

2.3.3	  Self	  Determination	  Theory	  
Det finns två typer av motivation – inre och yttre. Self Determination Theory visar på 
skiljaktigheten inom motivation (Deci & Ryan 2000). 
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Den inre motivationen innebär att individen antar en uppgift baserat på den egna 
tillfredsställelsen och inte på grund av den faktiska konsekvensen av själva uppgiften. 
Individen agerar alltså på grund av glädjen eller utmaningen som uppgiften bringar och inte 
utefter omkringliggande belöningar eller påtryck (Deci & Ryan 2000).  
Enligt Deci och Ryan är den inre motivationen av stor vikt då människor i grunden är 
frågvisa, nyfikna och lekfulla. Människans medfödda behov att ständigt förnya sin kunskap är 
en betydelsefull egenskap som påverkar produktivitet, uthållighet och välmående. Att 
individen känner sig inkluderad och som en del i ett sammanhang anses viktigt för 
upprätthållandet av den inre motivationen, då den inre motivationen existerar inom varje 
individ och i relation till andra människor och uppgifter (Deci & Ryan 2000). 
 
Den yttre motivationen baseras på yttre faktorer som att bli belönad eller att undvika att bli 
bestraffad (Deci & Ryan 2000). Enligt Deci och Ryan finns det fyra olika typer av yttre 
motivation. Den första är yttre reglering som innebär individens beteende grundas i att man 
vill tillfredsställa en extern efterfrågan eller att man vill ha någon form av belöning. 
Introjection är då individer tar sig an uppgifter på grund av att dem känner sig pressade, och 
inte för själva tillfredsställelsen att utföra uppgiften. Den typ av yttre motivation som kallas 
för identifierad reglering innebär att individen kan identifiera sig med uppgiften. Detta gör att 
värderingarna kring uppgiften stämmer överens med individens egna värderingar. Den sista 
faktorn är integrerad reglering, denna uppnås när individen helt och hållet kan identifiera sig 
med regleringarna. Värderingar eller behov stämmer då överens (Deci & Ryan 2000).  
 
Då det är viktigt för chefer att veta vad som motiverar sina medarbetare till att prestera kan 
denna teori hjälpa till vid analysen som vad som motiverar medarbetare. Olika individer 
motiveras av olika frågor och teorin om inre och yttre motivationsfaktorer kan visa vad som 
är viktigt för medarbetare och på så sätt hitta ett lämpligt belöningssystem. 

2.4	  Nytta	  
Inom nationalekonomi används ordet nytta för att beskriva en persons välmående. Den 
marginella nyttan handlar om förändringen av den totala nyttan en person upplever vid en 
enhet ökad inkomst. Lagen om avtagande marginalnytta förklarar att nyttan för de individer 
som har låg inkomst är högre vid ökad inkomst än individer som har en hög inkomst. En 
höginkomsttagares nyttotillskott är alltså inte lika stort som en låginkomsttagare då de får en 
identiskt ökad inkomst (Hubbard & O’Brien 2013).                   
                
Adam Smith hade en tanke om att då folk handlar efter egen nytta kommer det i längden att 
gynna hela samhället. I The Wealth of Nations diskuterar han denna princip som han kom att 
kalla för den osynliga handen (Smith 1994). 
 

“Genom att föredra att ge sitt stöd till inhemsk industri framför utländsk industri, eftersträvar 
han bara sin egen säkerhet; och genom att driva denna industri på så vis att dess produkter får 
största värde, eftersträvar han bara sin egen vinning, och han leds, som i så många andra fall, 
av en ”osynlig hand” att gynna ett mål som inte varit någon del av hans syfte. Inte heller är 
det alltid till samhällets nackdel att detta inte varit någon del av hans syfte. Genom egennyttan 
gynnar han ofta samhället mer än när han verkligen eftersträvar detta. Jag känner inte till att 
särskilt mycket gott någonsin åstadkommits av de som driver handel till samhällets gagn.” 
 

Han menar alltså att människor agerar utifrån egennyttan och inte från det som gynnar 
samhället mest, men att det i slutändan är denna egennytta som kommer att bidra till den 
totala tillväxten.  
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Figur 5. 

                                
Nyttokurva. (Hubbard & O’Brien 2013) 

 
Lagen om avtagande marginalnytta kan hjälpa författarna att analysera och tolka studiens 
resultat. Då människor upplever olika nyttonivåer beroende på dennes befintliga/tidigare 
inkomstsituation kan författarna med hjälp av teorin få en förståelse för den individuella 
nyttan och dess påverkan på företaget. 

2.5	  Tidigare	  studier	  

2.5.1	  Belöningssystem	  och	  finansiella	  teorier	  
Tidigare i detta kapitel beskrivs principal-agentteorin, en teori som hävdar att det finns en 
intressekonflikt mellan principal och agent, med andra ord, mellan ledningen och 
medarbetarna. Båda parterna vill agera utifrån egna intressen för att maximera sin egen nytta 
och på grund av detta kan agentkostnader uppstå som ledningen har behov att minska (Jensen 
& Meckling 1976). Som nämndes kan detta lösas genom att få medarbetarna att arbeta för 
ledningens intresse. Detta kan fullföljas genom att utforma ett belöningssystem som får 
medarbetarna motiverade, på så sätt kan man få dem även att arbeta för ledningens och 
företagets intresse. Det är dock då viktigt att principalen förstår vad som motiverar agenten. 
Skulle belöningssystemet ha för stora brister kan kostnaderna istället öka, enligt 
finansieringsteorier.  
 
Enligt Snellman (2001) är ett centralt problem, när det kommer till personalekonomi, hur hög 
den anställdes lön ska vara. Lönen bör återspegla prestationen men på grund av asymmetrisk 
information anses det svårt att mäta produktivitet på ett bra sätt. Detta är en anledning till att 
man använder belöningar – dessa ska sporra medarbetarna till högre produktivitet. 
  
Belöningssystemet syftar till att på ett effektivt sätt ta till vara på medarbetarnas kompetens 
och resurser. Basen i belöningssystemet är lönesystemet och utifrån detta tillkommer det 
ytterligare belöningar för att motivera medarbetarna till effektivare och bättre prestation 
(Svensson & Wilhelmson 1988). Belöningssystemet är ett viktigt verktyg då belöningar har 
en stor inverkan på företagets prestation i helhet. Genom att ge medarbetaren ersättning för 
dennes prestation skapas incitament för ett gemensamt intresse inom företaget och risken för 
att medarbetarna ska fatta dåliga beslut minimeras. 
 



	   13	  

2.5.2	  Belöningssystem:	  Motivation	  och	  Prestation	  
I företag finns ett växande intresse av belöningssystem för medarbetarna. Van Herpen, Van 
Praag och Cools (2005) undersöker belöningssystems effekt på motivationen och de anser att 
detta växande intresse kan bero på det finns ett behov av ökad arbetsproduktivitet. Dem 
förklarar att de årliga löneökningarna, som brukar vara automatiska, har blivit alltmer 
prestationsbaserade. Ekonomer har länge ignorerat de psykologiska effekter ett 
belöningssystem har medan psykologer har analyserat begreppet motivation i många år. Enligt 
Van Herpen, Van Praag och Cools finns en mängd psykologiska teorier om arbetsmotivation 
som kan hjälpa att analysera konsekvenserna av belöningssystem. Resultaten visade att 
medarbetarnas motivation kommer att vara högre då belöningssystemet är väl utformat. 
Resultaten visade även genomgående att då medarbetarna upplevde sig rättvist behandlade av 
företaget ökar motivationen att prestera bättre. Slutsatsen är att arbetsgivare bör vara rättvisa 
för att få så produktiva medarbetare som möjligt. Medarbetarna måste få ta del av vinster och 
inte endast låta dessa gå till ledning och aktieägare. Van Herpen, Van Praag och Cools 
konstaterar att ett väl utformat kompensationssystem kan vara av stor betydelse för chefer för 
att öka både motivation och individuella prestationer. 
 
Den anställde som känner stor tillfredsställelse med sitt arbete i företaget blir motiverad att 
göra sitt arbete ännu bättre och detta gör att effektiviteten ökar enligt Svensson och 
Wilhelmson (1988). Belöningssystemet är en funktion som förstärker motivationen och bidar 
till en ökad effektivitet. Bra utformade belöningssystem leder till positiva samband mellan 
motivation och effektivitet, medan ett dåligt belöningssystem kan ge ett negativt samband. 
Därför är det viktigt att belysa i studien hur ett belöningssystem ska utformas och vad dess 
uppgift är. Ett belöningssystem består av ett flertal olika initiativ som syftar till att bättre 
utnyttja medarbetarnas kompetens och resurser och lönesystemet anses vara den 
grundläggande delen i varje belöningssystem för att få sina medarbetare engagerade och att 
vilja prestera i företagets intresse. Ledningen vill skapa motivation och samhörighet inom 
företaget, ge medarbetarna del av vinsten när det går bra, skapa en företagsanda, skapa 
förståelse hos de anställda för företagets villkor och även visa uppskattning och tacksamhet 
för medarbetarnas insatser. Därför är belöningssystem ett viktigt styrinstrument inom den 
privata sektorn då systemet kan förbättra företagets lönsamhet och bidra till tillväxt, men även 
involvera medarbetarna genom att ge en del av vinsten och sprida ägandet. Vid utformningen 
av belöningssystem bör man, enligt Svensson och Wilhelmson, tänka på om belöningarna ska 
vara sociala eller ekonomiska, materiella eller immateriella, kollektiva eller individuella, 
central fördelning eller lokal fördelning men även om belöningarna ska ske omedelbart eller 
efterföljande.  
 

2.5.3	  Belöningssystem	  och	  välmående	  
Som tidigare nämnts finns forskning som visar på ett samband mellan inkomst och 
människors välmående. Dock kan välmående och människors upplevda lycka självklart inte 
endast begränsas till ekonomiskt välmående (Easterlin 1974). Det är likväl en intressant 
aspekt då undersökningar visar att medarbetare som mår bättre och trivs på sin arbetsplats 
också presterar bättre. Detta kan i sin tur komma att påverka tillväxten.  
 
2015 års nobelpristagare i ekonomi, Angus Deaton, har intresserat sig för lyckoforskningen 
inom ekonomi. I sin forskning har han genomfört en ekonomisk analys på det subjektiva 
välbefinnandet och förklarar att BNP inte är ett tillräckligt bra mått för välfärd då tillväxten 
håller på att minska i en stor del av den rika världen. Deaton anser att lyckoforskningen 
förtjänar ytterligare uppmärksamhet då välmåendet kan ha effekt på tillväxten (Deaton & 
Stone 2013). 
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Easterlin beskriver i sin forskning att människor upplever ett större välmående vid en 
inkomstökning men detta välmående tenderar att avta när man har uppnått en viss inkomst. 
Denna upptäckt kallas för The Easterlin Paradox: ”High incomes do correlate with happiness, 
but long term, increased income doesn’t correlate with increased happiness”.  
En senare rapport skriven av Richard A. Easterlin (2013) visar att det inte finns något 
långsiktigt samband mellan inkomst och lycka, men att det finns ett kortsiktigt samband 
mellan inkomst och lycka. Han förklarar där att människors välmående påverkar tillväxten 
positivt. Denna forskning bidrar med ett intressant perspektiv som komplettering till 
väletablerade teorier. 

2.5.4	  Belöningssystem	  och	  tillväxt	  
Belöningssystem är en viktig del för att företag ska vara effektiva då nya mål ofta sätts inom 
organisationer (Cacioppe 1999). Belöningar är ett sätt för företag att kommunicera ut sina mål 
till sina medarbetare och samtidigt motivera dem. Genom belöningar skickar företaget ut 
budskap om vad de har för förväntningar på medarbetarna men även om vad som går bra och 
vad som bör förbättras. Hur medarbetarna beter sig och presterar har en påverkan på hur 
belöningen kommer att se ut. Om ledningen vill att medarbetarna ska arbeta tillsammans som 
ett team ska de sätta gemensamma mål och belöna dem gruppvis, det vill säga kollektiv 
belöning. Man bör göra en grundlig genomgång om av belöningarna för att dessa ska ligga i 
linje med de organisatoriska målen. Enligt Cacioppe kommer de företag som använder sig av 
ett relevant belöningssystem att kunna maximera medarbetarnas potential och prestation. Man 
måste alltså göra en omorganisation av de incitamentsprogram som uppmuntrar medarbetarna 
att agera i företagens mål. Belöningarna måste även passa in i den kultur och de värderingar 
företaget har. Cacioppe drar slutsatsen att då medarbetarna förstår och känner sig nöjda med 
belöningssystemet kommer det leda till att dem agerar i linje med företagets mål vilket i sin 
tur kommer att bidra till företagets operationella/finansiella resultat.  
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3. Metod	  
Nedan redogörs för studiens metod och tillvägagångssätt följt av urvalsram. Avslutningsvis 
redogörs en metoddiskussion med kritik mot arbetets metod- och litteraturval. 

3.1	  Bakgrund	  metodval	  
Bakgrunden till intresset att undersöka om belöningar ger incitament till ökad produktivitet 
och om belöningar har en påverkan på medarbetares motivation, välmående, prestation och 
företagets tillväxt baseras på att författarna vill belysa belöningens betydelse i arbetslivet. 
Författarna har, med hjälp av ekonomirelaterade ämnen under studietiden, fått intresse för 
drivkraften belöningar inom området. Motivation och välmående hos medarbetare är två 
betydelsefulla faktorer som har en inverkan på företag, dess effektivitet, produktivitet och 
tillväxt i helhet. För att parterna ska sträva i samma riktning krävs att ledare inom företag har 
kännedom om vilka belöningar som motiverar deras medarbetare till att både må bättre och 
prestera bättre för att uppnå företagens mål. Detta kommer sannolikt påverka individens 
välmående och viljan att prestera. Både arbetstagare och arbetsgivare bör agera likartat för att 
uppnå målen. Då medarbetarna bidrar till att företaget når sina mål når dem, genom 
belöningar, även sina individuella mål. 
 

3.2	  Metodval	  
Studien har ett deskriptivt undersökningssätt där man utifrån ett valt urval analyserar och 
mäter den empiriska datainsamlingen. Studien har dessutom en deduktiv ansats som 
utgångspunkt, vilket innebär att man utgår ifrån teorier för att sedan pröva dessa i 
verkligheten. Genom att först utgå ifrån tidigare vetenskaplig forskning inom ett visst område 
deducerar man ett antal observationer som antingen stödjer eller motsäger teorierna som har 
använts. Man går, med andra ord, från ett begreppssamband till ett annat (Andersen 1994). 
 
Det finns en mängd olika tillvägagångssätt för insamling av data. Man kan bland annat 
genomföra en fallstudie, experiment eller en surveyundersökning (Denscombe 2009).  
För att undersöka belöningars inflytande på medarbetarna och på så sätt besvara studiens syfte 
har det i detta fall tillämpats en tvärsnittsdesign där man genom datainsamling strävar efter att 
få en representativ kartläggning av människors sysslor, åsikter, inställningar och kunskaper 
(Ruane 2006). Tillvägagångssättet kännetecknas av att undersökningen omfattar en bred 
täckning och strävan att skaffa en överblick av hur saker och ting är vid tidpunkten för 
datainsamlingen. Med en tvärsnittsdesign kan man undersöka samband mellan flera variabler. 
Genomförandet av denna undersökning möjliggjordes med hjälp av en kombination av både 
en del kvalitativa och kvantitativa inslag, men där vikten framförallt låg på en småskalig 
kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden förknippas främst med intervjuer, observation och 
dokument (Denscombe 2009). Den kvantitativa strategin förklarar de förhållanden som är av 
vikt utifrån den ställda frågeställningen och denna metod avgör också de tänkbara svaren 
(Holme & Solvang 1997). 
 
Författarna har valt att samla in studiens primära data genom både semistrukturerade 
intervjuer och via enkätformulär. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder ger 
författarna en bättre och mer fullständig bild samt en djupare förståelse för ämnet. 
Metodkombination är en forskningsstrategi som överskrider forskningsparadigmens gränser 
då metoder från olika traditioner och underliggande antaganden kombineras inom ett enskilt 
undersökningsprojekt (Denscombe 2009). Genom ett användande av både kvalitativa och 
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kvantitativa metoder ges möjligheten att kontrollera resultaten från en metod med resultaten 
från en annan metod och med detta strävar man efter att få överensstämmelse mellan 
resultaten från de olika metoderna (Denscombe 2009).  
Med detta tillvägagångssätt kan författarna känna sig mer övertygade i sitt antagande om att 
resultaten möjligtvis stämmer för populationen. Kombinationen kan, enligt författarna, bidra 
till att ge en mer fullständig bild av det som undersöks och dessutom komplettera varandra. 
Detta genom att kompensera en svaghet i en viss metod genom att kombinera den med en 
annan metod som utjämnar denna svaghet (Denscombe 2009).  
 
Då det inte är möjligt för författarna att inkludera alla som utmärker hela populationen inom 
branschen, och som är lämpliga att ta med i urvalet, har man av goda praktiska själ valt att 
ägna sig åt ett litet antal enheter i undersökningen och basera sitt urval av individer och 
företag på icke-sannolikhetsurval (Ruane 2006). Författarna har innan studiens början haft en 
kännedom om företaget Monitor och dess belöningssystem. Därför valdes den subjektiva 
urvalsformen för att konstruera urvalet för undersökningen. Subjektivt urval innebär att 
författarna redan har en viss kännedom om de individer eller särdrag som ska undersökas och 
på grund av detta väljer forskaren vissa av dem för att det anses rimligt att just dessa ger mest 
värdefulla data (Denscombe 2009). Urvalet väljs ut med ett speciellt syfte i åtanke, detta syfte 
som författarna har återspeglar de utvalda individers eller särdragens specifika egenskaper 
och deras relevans och betydelse för undersökningsämnet.  
 

3.2.1	  Motiv	  till	  val	  av	  metod	  
Anledningen till att man valde att använda sig av en tvärsnittsdesign var att den genomförs 
vid en viss tidpunkt, är snabb och enkel att utföra. Den ger även en bred överblick av hur 
verkligheten ser ut. Denna design är passande för deskriptiva och explanatoriska 
forskningsprojekt och samlar in data från ett valt urval av respondenter vid ett enda tillfälle 
utan att behöva ta hänsyn till att försöka följa upp undersökningen vid en senare tidpunkt 
(Ruane 2006). Tvärsnittsdesignen möjliggör för författarna att upptäcka samband mellan 
variabler vilket även är syftet med denna undersökning. Man kan även få data angående 
respondenternas attityder och beteendemönster, detta är relevant för undersökningens syfte.  
 
En kombination av de två strategierna, kvalitativ och kvantitativ, valdes för att utnyttja båda 
metodernas starka sidor och därmed få en mer komplett undersökning. Kombinationen gör det 
möjligt att få en större och djupare förståelse av ämnet samt en mer utvecklande analys.  
 
Kvalitativa intervjuer har valts som huvudmetod för datainsamling och detta har 
kompletterats med en kvantitativ enkätundersökning med slutna frågor, på så sätt fås ett 
ytterligare perspektiv som kan användas i analysen. Enkätundersökningen genomfördes bland 
medarbetare på 20 olika företag inom IT-branschen för att få ett större antal respondenter. 
Enkätformuläret ger dock inte samma djupgående förståelse som intervjuerna men 
kombinationen av dessa medför, enligt författarna, bättre resultat och förståelse då ledningens 
perspektiv från intervjuerna kan kombineras med medarbetarnas svar från enkätformuläret. 
 
Anledningen till att strukturerade eller ostrukturerade intervjuer inte valdes var för att de 
semistrukturerade intervjuer har som syfte att erhålla en djupgående förståelse för de enskilda 
företagens val av belöningssystem (McCracken 1988). Enligt författarna är metoden lämplig 
för studien då man vill undersöka ledningens tankar, känslor och resonemang mer djupgående 
kring belöningssystemets utformning. Då semistrukturerade intervjuer är en metod som 
vanligtvis är tidskrävande att genomföra och analysera leder det till att antalet respondenter 
blir i förhållandevis lågt. Detta kan medföra att författarna blir känsliga för kritik rörande 



	   17	  

representativiteten vilket är en svaghet som måste kompenseras och enkäterna är en bra 
kompensation för detta.  
Data från intervjuerna kan analyseras mot det större antalet respondenter från enkäterna och 
genom detta upptäcka samband eller problematik. 
 
Urvalet för både intervjuer och enkäter baserades på ett icke-sannolikhetsurval med anledning 
av att samtliga individer i populationen inte har samma chans att komma med i urvalet då 
författarna valde ut ett bestämt antal företag för intervju och enkätundersökning. Om 
författarna skulle välja hela populationen som urval skulle varje individ ha en chans att 
komma med i urvalet även om inte alla skulle ta del av undersökningen. Ett sådant urval är 
helt slumpmässigt och kallas för sannolikhetsurval (Holme & Solvang 1997).  
 

3.3	  Hypotesprövning	  
Under studiens gång upptäckte författarna att den dikotoma variabeln, man och kvinna, blev 
allt mer intressant för studiens syfte då svaren i enkätformulären skiljde sig åt beroende på 
kön. Med detta i åtanke ville författarna tillämpa ett chi-två test i studien för att undersöka om 
det finns någon signifikant förbindelse eller skillnad mellan manliga och kvinnliga 
medarbetares uppfattningar om de individuella prestationerna och den gemensamma 
prestationen i företaget, eller om förbindelsen/skillnaden enbart beror på slumpmässighet. 
Chi-två test är en metod för statistisk prövning om en skillnad i antalet med viss uppfattning, 
egenskap eller förmåga mellan olika grupper är statistiskt signifikant eller inte. 
 
Parallellt med chi-två test har författarna även gjort en korstabell med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS. I korstabellen har de två mest centrala frågorna från 
enkätundersökningen valts mot varandra för att upptäcka samband från respondenterna, som 
överlappar eller skiljer sig ifrån varandra för att därmed kunna analysera respondenternas 
respektive uppfattning. 
	  

3.3.1	  Formulering	  av	  hypoteser	  	  
Hypotesprövning är ett tillvägagångssätt för att testa om en hypotes är ett rimligt antagande 
för populationen baserat på urval. Metoden innefattar två uteslutande hypoteser, där 
nollhypotesen prövas för att antingen förkastas eller accepteras. Genom detta kan man med 
hjälp av en nollhypotes (H0) och en alternativ hypotes (H1) säkerställa signifikans i den 
formulerade hypotesen.  
När man undersöker med ett givet urval vill man veta om ett observerat samband avspeglar 
förhållanden i populationen eller beror på slumpfaktorer och därmed kan förkastas (Djurfeldt 
et al. 2010). Vid ett test av samband och hypotesprövning jämför man den egna observerade 
utfallet mot det utfall man skulle få om enbart slumpen inverkade på resultaten. 
Nollhypotesen är formulerad utifrån antagandet att slumpen styr utfallet och säger att 
samband saknas inom populationen. Detta ställs mot en alternativ hypotes (H1) som hävdar att 
samband eller skillnader existerar inom populationen, med andra ord, slumpen styr inte 
utfallet utan hypotesen är verklig. Man testar nollhypotesen genom att beräkna sannolikheten.  
 
Efter formulering av hypotesen bestäms konfidensintervallet, α, som visar den största tillåtna 
sannolikheten att förkasta nollhypotesen när den är sann. Vanligaste intervallerna är 0,05 och 
0,01 och bestäms beroende på syftet med forskningen. För att säkerställa den statistiska 
signifikansen kommer både intervallerna, 0,05 och 0,01 att användas i studien, för att jämföra 
signifikansnivån. Totalt 1 frihetsgrad används under hypotesprövningen då två rader och två 
kolumner ställs mot varandra i form av antaganden med svaren ja och nej och dikotoma 
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variabeln man och kvinna. Det kritiska värdet bestäms av urvalet. Om värden man får fram är 
större än det kritiska värdet, innebär det att nollhypotesen ska förkastas.  
 

Förkasta H0 om > kritiskt värde 
 

3.3.2	  Hypoteser	  
 

1. H0: Män anser inte i högre utsträckning än kvinnor att belöningar har en signifikant 
påverkan på den individuella prestationen. 
H1: Män anser i högre utsträckning än kvinnor att belöningar har en signifikant 
påverkan på den individuella prestationen. 

 
2. H0: Män anser inte i högre utsträckning än kvinnor att belöningar har en signifikant 

påverkan företagets totala prestation. 
H1: Män anser i högre utsträckning än kvinnor att belöningar har en signifikant 
påverkan företagets totala prestation. 

3.4	  Genomförande	  

3.4.1	  Primär	  data	  
I denna studie har författarna intervjuat tre personer från tre företag inom IT-branschen där 
alla berör affärssystem samt företagssupport. Det har även genomförts en enkätundersökning 
bland medarbetare i 20 företag inom samma bransch för ytterligare djup och perspektiv. 
Undersökningar i form av intervjuer och enkäter är de mest vanliga teknikerna (Holme & 
Solvang 1997). 
 

3.4.1.1	  Urvalsram	  
Ett urval bör vara representativt för populationen i helhet, då är det möjligt att generalisera 
utifrån urvalet. Det är viktigt att man kan göra en tydlig redogörelse för hur man har gjort sitt 
urval och man ska vara medveten om begränsningarna urvalet innebär (Bell 2006).  
 
Studiens urvalsram är grundat på tre huvudsakliga komponenter; IT-branschen med företag 
verksamma i Sverige, små och medelstora företag samt att företagen inte är börsnoterade. 
Detta gjordes för att uppnå en generaliserbarhet. 
 
De företag som valdes i urvalsramen var små och medelstora företag inom IT-branschen. 
Anledningen till att de olika storlekskategorierna valdes var att författarna ville undersöka om 
det existerar ett samband mellan de valda variablerna på företag med mellan 10 och 249 
anställda. Valet av endast små och medelstora företag grundades på att dessa företag antas ha 
tagit sig förbi mikrostadiet samt de kostnader som detta medför. Dessa bör även ha ett väl 
beprövat belöningssystem inom organisationen.  
Stora företag har ofta ett flertal mellanchefer som ska kommunicera företagens mål, vilket gör 
att informationen måste gå igenom ett led. Med detta blir av ståndet längre mellan ledningen 
och medarbetarna. Då intervjuerna avsågs att undersöka hur ledningen ser på företagets 
belöningssystem ville författarna att avståndet mellan ledningen och medarbetarna skulle vara 
förhållandevis kort. Detta för att ledningen skulle ha en god uppfattning om medarbetarna och 
hur medarbetarna uppfattar företagets belöningssystem. Därmed valdes även stora företag 
bort.   
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Vid utformningen av urvalet valdes endast icke-börsnoterade aktiebolag ut. Detta då 
börsnoterade företag, enligt författarna, är mer känsliga för makroekonomiska faktorer och 
har större krav på sig än icke-börsnoterade företag. IPO innebär att företaget gör sina aktier 
noterade på börsen, vilket är ett tillvägagångssätt för att skapa kapital (Hillier 2013). 
Författarna anser att icke-börsnoterade aktiebolag kan ha snabb tillväxt, men ett sådant 
företag kan även växa långsamt, säkert och med goda marginaler. På så sätt behövs inte 
fördelarna med en börsintroduktion då man har egna monetära resurser inom företaget. Med 
detta finns ingen anledning att riskera att råka ut för de nackdelar en börsintroduktion kan 
medföra, såsom risken för en minskad kontroll och ökade informationskostnader. Enligt 
författarna är även handlingsfriheten och möjligheten att bevara företagets grundprinciper 
större då man inte är börsnoterad. 
 
Som tidigare nämnts grundas urvalsramen på ett subjektivt urval då författarna sedan tidigare 
hade kännedom för ett av företagen i urvalet. Utifrån detta företag konstruerades sedan 
urvalsramen.  
 

3.4.2	  Intervju	  
Intervjuer är ett av de starkaste verktygen vid en kvantitativ ansats då denna metod kan 
underlätta en fördjupning i intervjupersonens värld, för att därmed förstå innebörden av 
dennes uppfattningar (McCracken 1988). Intervjuer som datainsamlingsmetod bör användas 
när forskaren vill få insikter om människors känslor, uppfattningar och åsikter medan 
frågeformulär bör användas då forskaren vill nå ett stort antal respondenter och man har ett 
behov av standardiserad data (Denscombe 2009). Semistrukturerade intervjuer har tillämpats i 
denna undersökning, vilket innebär att författarna har en lista med frågor, men man tillåts ha 
vidare diskussioner kring dessa frågor (Denscombe 2009). Detta valdes för att 
semistrukturerade intervjuer tillåter intervjupersonen att tala mer utförligt och klargöra sina 
synpunkter vilket gör att författarna fångar upp en större och mer fördjupad bild av ämnet. 
När man förstår hur en person upplever en situation kan det användas som komplettering och 
tolkning av den data som har genererats (McCracken 1988).  
 
Inför de semistrukturerade intervjuerna förbereddes en intervjuguide där ett antal öppna 
frågor behandlades. Frågorna utformades för att kunna besvara studiens frågeställning och 
syfte och utgick från den teoretiska referensramen med teorier och tidigare forskning. 
Respondenterna blev införstående i undersökningsämnet vid tidpunkterna då intervjuerna 
bokades, men för att få så nyanserade svar som möjligt skickades inget frågeformulär till 
respondenterna innan tidpunkten för intervjuerna. Frågorna som ställdes berörde främst 
företagens belöningssystem och hur belöningssystem främjade medarbetarnas motivation och 
prestation. Till samtliga tre intervjuer användes samma intervjuguide men då intervjuerna var 
semistrukturerade framkom olika följdfrågor och diskussioner.  

3.4.3	  Urval	  intervju	  
För att kunna generalisera utifrån undersökningsresultatet måste urvalet ha en lämplig storlek 
(Denscombe 2009). För att bestämma storleken på urvalet till intervjun genomfördes en kort 
förstudie där författarna kontaktade tolv företag inom urvalsramen, sex småföretag och sex 
medelstora företag. Anledningen till att just tolv företag valdes är på grund av den tidsramen 
studien hade att förhålla sig till. Dessa företag blev tillfrågade om dem har något 
belöningssystem och vad den främsta är att dem tillämpar ett belöningssystem. Från samtliga 
företag gavs svaret att belöningar används för att motivera medarbetarna. En del andra 
variabler framkom också, men motivationsfaktorn var den gemensamma nämnaren.  
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Av dessa tolv företag fick författarna sedan tillgång till tre företag för den kvantitativa 
undersökningen. Tre företag anses vara tillräckligt för att skapa ett djup i undersökningen, 
enligt författarna, då undersökningen betraktas som småskalig.  
Då det, som tidigare nämnts, framkom att motivationsfaktorn var en gemensam variabel för 
att använda sig av ett belöningssystem fick de tre valda företagen representera hela 
urvalsgruppen. 
 
Urvalspersonerna är avgörande för undersökningen och urvalet görs utifrån vissa kriterier för 
att få så mycket information som möjligt (Holme & Solvang 1997). Författarna har valt att 
intervjua tre företag, Monitor ERP System AB, Epicor Software Sweden AB och Office 
Factory AB där alla är icke-börsnoterade aktiebolag verksamma inom samma bransch, IT-
branschen med inriktning på affärssystem och support i Sverige.  
 

3.4.4	  Intervjuobjekt	  
Monitor ERP System AB 
En intervju genomfördes med Morgan Persson, verkställande direktör för Monitor, via Skype 
den 18 november 2015. Som VD har Morgan Persson huvudansvaret för verksamheten i 
företaget och visade stort engagemang för både undersökningsämnet och intervjun. Båda 
författarna deltog vid intervjutillfället och för att säkra att ingen information undkom spelades 
intervjun in samt att anteckningar fördes. Intervjun tog cirka 30 minuter att genomföra. 
 
Office Factory AB 
En semistrukturerad telefonintervju utfördes den 1 december 2015. Intervjupersonen är 
verksamhetschef inom redovisningsavdelning och personalansvarig. Båda författarna deltog 
under intervjun, där den ena förde samtalet medan den andra tog löpande anteckningar 
genomgående parallellt med en inspelning som tog cirka 20 minuter.  
 
Epicor Software Sweden AB 
En intervju hölls med försäljningschefen per telefon den 1 december 2015. Försäljningschefen 
har det främsta ansvaret över företagets säljare och god insikt i både verksamheten och hur 
Epicor motiverar sina säljare. Båda författarna deltog vid intervjutillfället, där en förde 
samtalet framåt medan den andra tog löpande anteckningar. Intervjun spelades in och tog 
cirka 20 minuter att genomföra. 
 

3.4.4.1	  Bortfall	  
Inga direkta bortfall genererades vid intervjuerna då författarna fick det tänkta antalet 
respondenter att ställa upp. Dock kan man räkna de övriga nio företagen som kontaktades vid 
förstudien som ett bortfall då även dessa blev tillfrågade att delta i en intervju. Fyra av 
tillfrågade företagen valde att inte delta i undersökningen och ett av de tillfrågade företagen 
var på väg att bli börsnoterade. Därmed ingick detta företag inte längre i urvalsramen. På de 
resterande tre företagen fick författarna inte en intervju med personer som arbetade på en 
position som var intressant för undersökningen. 
 

3.4.5	  Enkät	  
Då studien syftade till att undersöka huruvida belöningar påverkar medarbetarnas 
produktivitet valde författarna att även genomföra en enkätundersökning. Detta gjordes för att 
ta del av hur olika belöningssystem uppfattas av och påverkar medarbetarna. Vid en 
enkätundersökning är man beroende av respondenternas delaktighet för att få in resultaten. 
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Det är därför viktigt att frågeformuläret är välstrukturerat och inte alltför omfattande för att 
undvika bortfall (Holme & Solvang 1997).  
 
Enkätundersökningen var anonym och bestod av ett frågeformulär med tio stycken frågor där 
varje fråga berörde de variabler som studien undersöker. Samtliga frågor var slutna men 
utformningen av svarsalternativen varierade då respondenterna kunde välja fler 
svarsalternativ på fem frågor och endast ett alternativ på de resterande frågorna.  
 
Frågeformuläret utformades och skapades med hjälp av ett Google-verktyg som är till för just 
undersökningar, vilket är ett effektivt sätt sammanställa svaren på. Enkäterna skickades sedan 
via e-post till varje enskilt företags kontaktperson som vidarebefordrade frågeformuläret till 
medarbetarna. I utskicken hade det formulerats en kort introduktion till undersökningen för att 
göra respondenterna införstådda i ämnet då det är bra att visa syftet med studien för att 
minska eventuella bortfall (Bell 2006).  
 

3.4.6	  Urval	  enkät	  
Genom ett slumpmässigt urval inom urvalsramen kontaktades 30 företag. Det verkar många 
företag inom IT-branschen som arbetar med affärssystem och support, och dessvärre kan alla 
inte inkluderas i studien. Det valda antalet i urvalet har valts på grund av den bestämda 
tidsramen författarna har att förhålla sig till. 20 av de kontaktade företagen godkände att 
enkäter skickades ut till deras medarbetare och med detta fick författarna tillgång till totalt 
503 medarbetare.  
 

3.4.6.1	  Bortfall	  
Enkätundersökningen som genomfördes på 20 företag med sammanlagt 503 respondenter 
genererade i 163 svar, resterande räknas som ett bortfall. De största bortfallet var de 67,6 % 
som inte svarade. Frågorna Tror du att ert belöningssystem har en positiv påverkan på din 
egen prestation? Och Tror du att ert belöningssystem har en positiv påverkan på företagets 
totala prestation? Genererade i totalt 7 bortfall där respondenterna valde att inte besvara 
dessa två frågor. Frågan Vilka av följande belöningar finns på Ditt företag? gav 5 bortfall på 
grund av uteblivna svar. Förutom dessa ses de tio företag, som valde att inte delta i 
enkätundersökningen, som ett bortfall. Antalet anställda på dessa företag är 176 stycken. Ett 
stort bortfall kan ge snedvridna svar och man bör försöka undvika att få alltför stora bortfall 
(Bell 2006). Författarna räknar även frågan rörande ålder som ett bortfall då variabeln inte var 
intressant för studiens syfte samt att frågan genererade i likartade svar. 

3.4.7	  Sekundär	  data	  
Den sekundära data som har använts i denna studie i form av litteratur är böcker som främst 
är lånade på Södertörns Högskolas bibliotek, Karolinska Institutets bibliotek och Stockholms 
Stadsbibliotek. Även litteratur som skribenterna tillgodo höll från tidigare kurser inom 
företagsekonomi har använts. Utöver detta har vetenskapliga artiklar använts för att bland 
annat kunna koppla studiens syfte till tidigare forskning. Dessa artiklar har främst hittats 
genom artikelsökning via Google Scholar och Södertörns Högskolas intranät. Enligt Bell 
(2006) är Google Scholar begränsad till enbart akademiskt syfte och det krävs ofta en 
studentinloggning för att få tillgång till artiklarna.  
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3.5	  Metoddiskussion	  

3.5.1	  Reliabilitet	  
Reliabiliteten i studien bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna och 
uppmärksamma författarna är vid bearbetning av teoretisk och empirisk data (Denscombe 
2009). Målsättningen är att få så hög reliabilitet som möjligt då det ger studien en hög tillit. 
En hög reliabilitet uppnås när olika eller oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger 
samma eller ungefärliga resultat om man genomför undersökningen mer än en gång.  
 
Det går däremot inte att helt och hållet undvika fel vid insamling och bearbetning av 
information då dessa fel kan uppstå omedvetet under undersökningens gång. Forskaren måste 
därför minimera dessa fel genom att sträva efter småskaliga fel för att inte påverka 
reliabiliteten negativt (Holme & Solvang 1997).  
 
Utgångspunkten för en hög reliabilitet är att man ska kunna pröva de frågeställningar som 
undersökningen utgår ifrån. Det är viktigt att man innan undersökningens genomförande få en 
så hög reliabilitet som möjligt. Detta kan uppnås genom att använda olika mätredskap för 
viktiga variabler i enkätundersökningen (Holme & Solvang 1997). Författarna bestämde 
samtliga variablers värden och förberedde kodningen innan undersökningen genomfördes. 
Genom att sedan sammanställa resultaten från enkätundersökningen i ett statistiskt program, 
SPSS, kunde författarna koda samtliga svar från respektive respondent. På så sätt kunde även 
de viktigaste frågorna väljas ut och bearbetas noggrant.  
 
Författarna är självmedvetna om at det är viktigt att resultaten är densamma vid en 
upprepning av undersökningen, men då studien har grundats på ett icke-sannolikhetsurval är 
det svårt att generalisera resultaten till hela populationen. I detta fall innebär det att 
reliabiliteten är relativt låg då man vid ett senare tillfälle slumpmässigt kan välja andra 
respondenter inom populationen och därmed få andra svar. Men då respondenterna som 
arbetar inom denna bransch har ett antal belöningar och rutiner som överensstämmer med de 
många företag kan det även leda till att svaren återigen blir approximativt densamma om 
undersökningen genomförs flera gånger.  
 
Enligt författarna har själva enkäten har en relativt hög reliabilitet då frågorna mäter det man 
undersöker i studien och inte något annat vilket ger tillförlitliga svar. Varje enkätfråga har 
någon form av anknytning till varandra, vilket innebär att samtliga frågor i slutändan mäter 
samma sak. Enligt författarna påverkas inte reliabiliteten i den kvantitativa ansatsen av tiden 
då frågorna är ställda på sådant sätt att det går att använda samma enkät vid ett senare 
tillfälle. Dock anses reliabiliteten ändå förhållandevis låg då det inte är säkert att svaren blir 
densamma om man genomför undersökningen på nytt. Respondenterna som valdes ut ur 
populationen var anonyma och ett genomförande av samma frågor under ett senare tillfälle 
kan leda till att annorlunda svar fås.  
 
Då reliabiliteten i en kvalitativ ansats inte kan mäta tillförlitligheten på ett likadant sätt som i 
den kvantitativa ansatsen är det framförallt viktigt att beakta hur författaren har beskrivit sitt 
tillvägagångssätt för att samla in och bearbeta data. Detta för att man ska kunna upprepa den 
kvalitativa undersökningen på nytt. Det går inte att utesluta reliabiliteten i kvalitativa 
undersökningar men man ska samtidigt inte trycka allt för hårt på de kvalitativa resultatens 
reliabilitet, detta då kreativiteten och inställningarna kan bli lidande (Kvale 1997). Det krävs 
även att undersökningsprocessen sker på ett korrekt sätt och att resultaten överensstämmer 
med respondenternas svar (Ely et al. 1993). Författarna anser ha beskrivit intervjuernas 
tillvägagångssätt på ett tydligt sätt med samtliga intervjufrågor i bilaga. Då företagen 
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dessutom är unika på olika sätt kan man inte trycka för hårt på den kvalitativa reliabiliteten. 
En kvalitativ forskning ämnar att mäta åsikter, erfarenheter, känslor etcetera vilket gör det 
svårt att få en hög reliabilitet (Denscombe 2009). Att det endast valdes tre företag i studien 
medför, enligt författarna, också att reliabiliteten blir relativt låg. 
 

3.5.2	  Validitet	  	  
Validitet visar hur noggrann och exakt studiens data är och om man mäter det som är 
väsentligt för studiens syfte. Det handlar om huruvida den data man har fått fram återspeglar 
sanningen (Denscombe 2009). Vidare är validiteten beroende av om vi mäter det vi vill mäta 
(Holme & Solvang 1997). 
 
Denscombe (2009) talar om att det kan vara svårt att bekräfta validiteten vid intervjuer då 
respondenten kan blanda in sina egna uppfattningar, känslor och erfarenheten. För att undvika 
detta kan en del kontroller göras för att ändå kunna bedöma trovärdigheten i respondentens 
svar. Genom att kontrollera intervjudatans trovärdighet kan man bekräfta informationen med 
andra informationskällor inom ämnet. Man bör även intervjua nyckelpersoner som befinner 
sig på en position som besitter de kunskaper som är viktiga för undersökningen. Vid 
möjlighet är det även en fördel att låta respondenten ta del av en utskrift från intervjun för att 
kontrollera korrektheten. Vid denna studie intervjuades personer som har en god insikt i 
företagets verksamhet och medarbetare vilket höjer validiteten något.  
 
Då man får en direktkontakt med respondenterna vid en intervju betyder det att information 
gällande datans korrekthet och sanning kan granskas under tiden som den inhämtas 
(Denscombe 2009). Författarna valde att spela in intervjuerna för att undvika att viktig 
information missades. Denna information överfördes sedan från tal till skrift.  
 
Det kan vara problematiskt att genomföra en enkätundersökning på internet då man inte kan 
vara säker på om respondenterna uppfattar frågorna korrekt. Denna problematik försökte 
författarna undkomma genom att det medföljde en kort förklaring till undersökningen. 
  
Både intervjufrågorna och enkätfrågorna konstruerades med hjälp av den teoretiska 
referensramen, utifrån frågeställningarna, vilket säkerställer att man mäter det som avser att 
mätas (Holme & Solvang 1997). Validiteten i denna studie anses med detta relativt hög. 
 

3.5.2.1	  Extern	  validitet	  
Detta handlar om huruvida studien resultat kan tillämpas i liknande omständigheter på en mer 
allmän nivå. Om man kan generalisera resultaten från undersökningen på andra företeelser 
(Andersen 1994).  
Den externa validiteten i studien anses också relativt hög då de variabler som undersöks inte 
är branschspecifika utan går att generalisera till flera vinstdrivande branscher. De en 
metodkombination användes medför även detta en högre extern validitet. 

3.6	  Metodkritik	  	  
Författarna har försökt att hålla sig så objektiva som möjligt under studiens gång, men då man 
ofta har en tidigare kännedom om ämnet kan det finnas en risk att dessa åsikter oavsiktligen 
beaktas. Det kan vara svårt för en författare att ha fullständig kontroll över sina värderingar 
och åsikter, det finns därför en risk att personliga uppfattningar kan störa 
forskningsprocessen. Under arbetets gång kan det ha förekommit värderingar som kan ha 
påverkat arbetsprocessen men detta har försökt minimerats genom reflexivet. Tidigare 
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erfarenheter och lärdomar, både praktiskt och teoretiskt, är bidragande till författarnas 
värderingar och kan ha påverkat studien.  
Förförståelsen kan oavsiktligt ha påverkat hur information från respondenter och tidigare 
forskning har bearbetats, samt haft ett inflytande över hur resultatet slutligen har tolkats.  
 
Det finns en risk med att använda tvärsnittsdesign då författarna lätt kan låsa fast sig vid den 
data som samlas in och andra aspekter kan lätt bortses (Denscombe 2009). En annan nackdel 
med denna typ av design är, enligt författarna, att variablerna som undersöks enbart kan visa 
resultat för en viss tidpunkt och det är svårt att se framtidens utfall. För att undersöka utfallet 
bör man genomföra undersökningen under flera tidsperioder och då istället använt sig av en 
longitudinell design. Longitudinell design är mer lämpad att använda sig av rörande frågor 
kring förändring över tid (Ruane 2006).  
 
För att minimera missförstånd och fel under datainsamlingen av intervjuerna kunde 
författarna ha tillämpat en pilotintervju och genom denna upptäcka svårigheter, faktorer och 
synvinklar på förhand för att undvika problem vid insamling och analys av data. 
Pilotintervjuer görs för att se hur frågorna fungerar och ifall det finns ett behov av 
omformulering (Bell 2006). En svårighet är att man inte kan säkerställa kunskapen hos 
respondenterna när det kommer till företagets belöningar och medarbetare. Denna 
problematik har författarna försökt att undvika genom att intervjua respondenter som anses 
väl insatta i verksamheten. Dock kan man aldrig garantera dessa personers insikt om hur 
belöningssystemet, respektive företag använder sig av, påverkar medarbetarna. 
 
Författarna vill även kritisera antalet respondenter i urvalet. Ett större urval av respondenter 
inom urvalsramen hade kunnat ge bättre representativitet, vilket gör det lättare att generalisera 
studiens resultat på hela populationen. På grund av tidsramen författarna hade att förhålla sig 
till blev urvalet begränsat. Ett större urval behöver dock inte vara bättre då sannolikhetsteorin 
visar att om man ökar storleken på ett noggrant och slumpmässigt urval med hundra procent, 
kommer träffsäkerheten endast öka med en procent (Ruane 2006).  
 
Vid enkätundersökningen kunde även en pilotundersökning ha genomförts innan enkäterna 
skickades ut till företagens medarbetare via en kontaktperson i ledningen.  
En pilotundersökning hjälper författarna att upptäcka fel vid formulering och utformning av 
frågor och svarsalternativ vilket kan säkra studiens reliabilitetsnivå tidigt. 
Enkätundersökningar som genomförs på internet kan leda till att bortfallet blir relativt stort 
och det går dessutom inte att veta exakt om samtliga medarbetare som är med i urvalet har 
tagit del av frågeformuläret då författarna har gett ansvaret till respektive företag att 
vidarebefordra till deras medarbetare. Det är en fördel att dela ut enkäterna personligen då det 
lättare skapar en samarbetsinställning bland respondenterna (Bell 2006). Detta skulle ha 
kunnat generera i ett mindre bortfall. 
 
Ett par av enkätfrågorna kan även ha uppfattats som något positivt vinklade för 
respondenterna. En fråga var exempelvis formulerad Har ert belöningssystem en positiv 
påverkan på företagets totala prestation? Där svarsalternativen var ja/nej/inget svar. Frågan 
hade blivit mer neutral om den istället hade formulerats Har ert belöningssystem en påverkan 
på företagets totala prestation? Med svarsalternativen ja, positiv/ja, negativ/nej/inget svar. 
En sådan formulering hade kanske underlättat en större objektivitet hos respondenterna.  

Sekundära källorna som har används i studien i form av litteratur och vetenskapliga artiklar 
har tolkats kritiskt av författarna. Litteraturen har hämtats från bibliotek samt databaser med 
akademiska artiklar.   
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4. Empiri	  och	  datainsamling	  
Nedan redogörs för den empiriska datainsamlingen utifrån studiens syfte. Kapitlet inleds med 
en kort bakgrundsbeskrivning om respektive företag som har intervjuats. De kvalitativa 
resultaten redovisas som en kort sammanställning av de totala svaren och de kvantitativa 
resultaten framgår som diagram. De fullständiga intervjuerna är transkriberade och 
redovisas i bilagor. 

4.1	  Monitor	  ERP	  System	  AB	  	  

 

4.2	  Epicor	  Software	  Sweden	  AB	  

 
 
 
 
 

Monitor är ett komplett affärssystem, ERP-system, som har framtagits av företaget Monitor 
ERP System AB och är verksam inom tillverkande industrin. Företaget grundades 1974 med 
huvudkontor Hudiksvall och hette från början Verkstadsteknik Persson & Co och idag heter 
företaget Monitor ERP System AB. Idag arbetar företaget med affärssystemet Monitor för 
tillverkande företag samt konsulthjälp för tillverkande företag. Monitor är ett komplett 
affärssystem för små och medelstora tillverkande företag. Verksamheten styrs med hjälp av 
Monitors olika moduler; materialflöden, produktionsflöden, ekonomiavdelning, lager samt in- 
och utlastningsavdelning där företaget skeppar iväg och tar emot gods. Koncernen omfattar 
cirka 140 anställda och 2500 företag använder affärssystemet Monitor och all utveckling av 
programvaran sker i Hudiksvall.  
Åke Persson, ägare på Monitor, har konstruerat ett vinstdelningssystem, där medarbetarna i 
slutet av varje år betygsätter varandras prestation i företaget mellan 1-5 där 1 är lägst. På så sätt 
delas överskottsvinsten ut till företagets anställda beroende på varje medarbetares individuella 
betyg. I slutet av 2010 fick medarbetarna på Monitor dela på 12 353 000 kronor, den 
genomsnittliga bonusen uppgick det året till  
167 000 kronor.  
	  

Epicor är en del i Epicors Software Corporation som är ett amerikanskt bolag och registrerades 
år 1962. Företaget säljer mjukvarulösningar och ERP system, affärssystem. De säljer sina 
mjukvaror främst på svenska och nordiska marknaden men även globalt. Epicor hjälper till att 
införa system i företag. De säljer mjukvaror, implemeteringsjänster och har en egen 
supportorganisation. Företaget har 33 000 kunder i över 150 länder och erbjuder, enligt deras 
hemsida, en tillförlitlig totallösning som bidrar till ökad lönsamhet, oavsett om du bedriver 
verksamheten på lokal, regional eller global nivå. Antalet anställda i Sverige är cirka 28 
stycken. 

	  



	   26	  

4.3	  Office	  Factory	  AB	  	  

 

4.3.1	  Sammanställning	  av	  intervjuer	  
 
Vad har ni för belöningssystem? 

 
 
 
 
 

Vad har ni för mål med belöningssystemet? 
 
 
 
 
 
 
 

Vad är fördelen med ert belöningssystem? 
 
 
 
 
 
 
 

Vad finns det för nackdelar med belöningssystemet? 

Office Factory är en redovnisningsbyrå som arbetar i IT framkant. Företaget har en IT 
avdelning, löneavdelning och redovisningsavdelning. De säljer tjänster, system och 
lönehanteringstjänster samt rådgivning. Företaget registrerades år 2004 och befinner sig på 
Kungsholmen i Stockholm. Office Factory är verksam inom affärssystemet Jeeves ERP som 
är ett webbaserat affärssystem för små och stora företag, och som tar hand om alla ekonomi- 
och affärsprocesser inom olika branscher och verksamheter och vänder sig främst till tjänste- 
och konsultföretag. Företagets kunder finns främst inom konsult- och tjänsteföretag. Med 
hjälp av affärssystemet kan Office Factorys företagskunder lättare fokusera på sin 
kärnverksamhet genom att effektivisera sina ekonomiprocesser. Antalet anställda på företaget 
är cirka 9 stycken. 

	  

Monitor – Vinstdelning, fast lön, resor och middagar. 
Epicor – Prestationsbaserad lön, event och resor. 
Office Factory – Fast lön, resor, julbord, kick off och utbildning. 

	  

Monitor – Attrahera kompetent personal, få befintlig personal att stanna och 
motivera till ökad produktivitet.  
Epicor – Motivera medarbetarna att driva affärerna framåt. 
Office Factory – Motivera och få personalen att bli tryggare och må bättre i 
sina arbetsuppgifter. 

	  

Monitor – Det är en stark drivkraft för medarbetarna. 
Epicor – Driva och motivera säljare till att prestera. Ju större såld kvantitet, 
desto större lön. 
Office Factory – Det uppskattas av medarbetarna och ger en 
kompetensutveckling.  

Monitor – Det kan uppstå obehagskänslor inför betygssättningen och irritationer 
Epicor – Prestationsbaserade löner kan leda till att säljare säljer enbart för egen vinning 
vilket kan påverka företaget negativt. 
Office Factory – Kan eventuellt bli orättvist. 
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Anser du att medarbetarna presterar bättre i och med belöningssystemet? 

 
Tror du att människor motiveras av pengar? 
 

 
Tror du att man blir lyckligare av pengar? 

 
Vilka i företaget tar del av belöningssystemet? 

 
Belönas medarbetarna individuellt eller gruppvis? 

 
Hur utvärderas belöningssystemet? 

Monitor – Ja. 
Epicor – Ja. 
Office Factory – Ja. 

	  

Monitor – Ja, men inte alla. 
Epicor – Ja, definitivt. Men det finns andra faktorer också. 
Office Factory – Nej, det visar på hur mycket man är värd som medarbetare och hur 
man har presterat under året.  

	  

Monitor – Jag vill inte använda ordet lycka, men det kan skapa en trygghetskänsla. 
Epicor – Pengar köper människor frihet och trygghet men inte riktigt lycka då mycket 
vill ha mer. 
Office Factory – Nej. Pengar leder inte till lycka men bidrar till att förenkla saker och 
ting och skapar trygghet. 

	  

Monitor – De anställda i Sverige och Finland. 
Epicor – Inom säljenheten tar säljare och konsulter del av den prestationsbaserade 
lönen. 
Office Factory – Samtliga i företaget. 

	  

Monitor – Individuell lönesättning och individuell betygsättning som underlag för 
vinstdelning.  
Epicor – Främst individuella belöningar. 
Office Factory – Individuella lönesättningar och gemensamma icke-monetära belöningar. 

	  

Monitor – Genom betygssättning och samtal. 
Epicor – Görs högre upp i organisationen. 
Office Factory – Medarbetarundersökningar. 
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Bidrar belöningssystemet till bättre resultat?  

4.4	  Enkät
Figur 6.  
                        

 
Totalt antal manliga respondenter var 106 stycken 
och kvinnliga respondenter var 57 stycken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.  
 

 
Diagrammet visar att bonus är den främsta 
motivationsfaktorn bland medarbetare följt av fast 
lön. Hälften av alla respondenter svarade att 
vinstdelning är en stark motivationskraft. 
Optioner/Aktier var de belöningar som hade en 
lägst motivationsfaktor bland respondenterna. 
 

Figur 7.  

 
 
Fast lön var den belöningsform som var mest 
förekommande på respondenternas respektive 
arbetsplats. Även övriga monetära belöningar så 
som friskvård, resor och pension var en vanlig 
belöningsform. Minst förekommande 
belöningssystem var vinstdelning och 
optioner/aktier. 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.  

 
Denna fråga rörde huruvida individer uppfattar att 
företagets belöningssystem påverkar deras egen 
prestation positivt. Här ansåg 71 % av 
respondenterna att belöningssystemet har en positiv 
påverkan på den enskilda prestationen medan 29 % 
ansåg att belöningarna inte hade en positiv 
påverkan på den enskilda prestationen.  
 
 
Figur 10. 

Monitor – Ja. 
Epicor – Ja.  
Office Factory – Vid kompetensutveckling kan man använda personalen till mer 
kvalificerade uppgifter. Detta påverkar företaget positivt. 
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Detta diagram tydliggör i vilken utsträckning 
monetära belöningar motiverar individer att 
prestera bättre. Här svarade 94 % av respondenterna 
att de blev motiverade av monetära belöningar.  
 
 
 
 
 
Figur 12.   

 
På frågan om huruvida respondenterna anser att 
belöningssystemet har en positiv påverkan på 
företagets prestation svarade 75 % ja, 4 % valde att 
inte svara och resterande svarade nej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.  

 
Detta diagram visar om individer uppfattar att det 
finns ett positivt samband mellan pengar och deras 
eget välmående. 80 % av respondenterna ansåg att 
det finns ett samband mellan dessa variabler medan 
19 % motsäger sig detta.  
 
 
 
 
Figur 13. 

Frågan undersökte det eventuella sambandet mellan 
individers välmående och dess arbetsprestation. Här 
ansåg 94 % av respondenterna att de presterar bättre 
då dem mår bra. 5 % ansåg att det inte finns något 
samband mellan det individuella välmåendet och 
arbetsprestationen. 
 
 
Figur 14. 

 
 
På frågan om hur icke-monetära belöningar, så som 
feedback och uppskattning, påverkade den 
individuella prestationen uppgav 91 % att dessa 
hade ett positivt samband. 6 % ansåg inte att dem 
presterade bättre vid denna typ av belöning och 3 % 
valde att inte besvara frågan. 



4.5	  Chi2 
Författarna valde två signifikansnivåer för att undersöka hypotesen och fastställa resultatet, 
för att kunna jämföra resultatet. Det kritiska värdet med en signifikansnivå på 1 % och 
frihetsgrad 6,64, och det kritiska värdet med en signifikansnivå på 5 % med frihetsgrad 3,84.  
 

 

Figur 15. 

 
Mäns och kvinnors uppfattningar kring hur belöningar påverkar den individuella prestationen. 
 
Figur 16. 

 
Chi två test på mäns och kvinnors uppfattningar kring hur belöningar påverkar den individuella prestationen. 
 
Det beräknade chi-två värdet blev 1,342 vilket är; 
På 5 % signifikansnivå är chi-två värdet lägre, detta innebär att H0 inte ska förkastas då 
utfallet skulle kunnat bero på slumpen. 
På 1 % signifikansnivån är chi-två värdet även här lägre och H0 ska ej enligt regeln förkastas 
då utfallet skulle kunnat bero på slumpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. 
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Mäns och kvinnors uppfattningar kring hur belöningar påverkar företagets totala prestation.  
 
Figur 18. 

 
Chi två test på mäns och kvinnors uppfattningar kring hur belöningar påverkar företagets totala prestation. 
 
Det beräknade chi-två värdet blev 4,012, vilket är; 
På 5 % signifikansnivå är chi-två värdet högre och detta innebär att man ska förkasta 
nollhypotesen H0 då det är 95 % sannolikhet att det inte var slumpen som bestämde utfallet.  
På 1 % signifikansnivå är chi-två värdet lägre i detta fall och innebär att man måste behålla 
nollhypotesen H0 då det kan förekomma att utfallen blev på detta sätt av endast en slump.  

	  

4.6	  Korstabell	  	  
Parallellt med ett chi två test ville författarna även undersöka och belysa sambandet mellan de 
två utvalda frågorna som är centrala i studien. Genom en skapad korstabell med hjälp av 
statistik programmet SPSS kan man överskådligt se hur respondenterna har svarat och vilka 
svar som överlappar varandra. På så sätt har författarna kunnat analysera resultaten och lättare 
dra slutsatsen om frågornas relation till varandra. Totalt sju respondenter valde att inte 
besvara enkätundersökningen vilket medförde ett bortfall och resulterade i att korstabellen 
innefattade totalt 157 respondenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19. 
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Samtliga respondenters svar på hypotesens antagande, belöningar påverkar prestationen positivt samt påverkar 
i sin tur företagets totala prestation.  
 
Det finns en tydlig överlappning hos de respondenter som svarade ja på båda frågorna, där 
svarsfrekvensen är totalt 75,4 %. De flesta respondenter, mer exakt, 92 stycken svarade att 
belöningar har en positiv påverkan på den individuella prestationen och det har dessutom en 
påverkan på den totala prestationen i företaget. Endast 14 % av respondenterna angav att 
belöningar inte hade en positiv påverkan på prestationen och därmed inte på den totala 
prestationen i företaget. Detta är också en överlappning men inte lika påtaglig då det endast är 
totalt 14 respondenter som svarade nej på båda frågorna. Resterande svarade både ja och nej 
då de antingen ansåg att belöningar påverkar prestationen positivt men inte den totala 
prestationen i företaget och tvärtom. Av dessa var det 60 % respektive 24,6 %.  
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5. Analys	  
	  
Nedan kopplas data från de empiriska resultaten samman med den teoretiska referensramen. 
Resultaten analyseras med syfte att besvara studiens frågeställningar.  

5.1	  Analysbakgrund	  
Analysen kombinerar de kvalitativa resultaten som gjorts genom intervjuer med de 
kvantitativa resultaten från enkätundersökningen. Detta eftersom att enkätundersökningen ger 
en möjlighet att generalisera resultaten och intervjuerna ger utrymme för en djupare tolkning. 

5.2	  Analys	  av	  resultaten	  

5.2.1	  Hur	  arbetar	  företag	  med	  belöningar	  och	  vad	  är	  syftet	  med	  belöningarna?	  
Belöningar finns för att motivera medarbetare att prestera i företagets intresse. Studien avser 
att undersöka både monetära och icke-monetära belöningar samt dess effekt på medarbetarna 
och företaget. Enligt Lindmark och Önnevik (2011) är monetära och icke-monetära 
belöningar två huvudkomponenter inom belöningssystem. Pratheepkanth (2011) konstaterar i 
sin studie att belöningssystem existerar för att få medarbetarna att fortsätta arbeta och vilja 
högprestera. Det kan finnas ett problem då individer främst arbetar för sin egen nytta och inte 
för att gynna företagets intressen. Då uppstår det kostnader som enligt principal-agentteorin 
kallas för agentkostnader (Jensen & Meckling 1976). Denna teori utgår ifrån att medarbetaren 
arbetar för både monetära och icke-monetära belöningar medan arbetsgivaren enbart är 
intresserad av framtida monetära avkastningar. Enligt Pratheepkanth fungerar 
belöningssystem som ett verktyg för att kunna styra och motivera medarbetarna. Då det 
framkom i studien att belöningar finns för att få medarbetarna att prestera i företagets intresse 
är det viktigt att veta vilka typer av belöningar som motiverar sina medarbetare mest för att 
minska på agentkostnaderna.  
 
Lopez (2006) talar om att medarbetarnas motivation kan skilja sig åt då varje medarbetare 
motiveras av olika typer av belöningar. Detta är något som företaget måste ha i åtanke vid 
utformningen och bestämmandet av belöningssystem. Enligt Herzbergs tvåfaktorteori (1987) 
är lön både en motivationsfaktor och en hygienfaktor då lönen både motiverar, tillfredsställer 
och ger trygghet. 
 
De mest förekommande belöningarna i respektive företag inom IT branschen är fast lön, 
övriga monetära belöningar samt bonus och övriga icke-monetära belöningar. 
Provisionsbaserad lön är också en vanlig typ av belöning för säljare inom branschen då antalet 
sålda enheter är avgörande för lönen. Detta stämmer överens med Van Herpen, Van Praag och 
Cools (2005) förklaring, att belöningar har blivit allt mer prestationsbaserade. Detta anses 
vara en drivande faktor då medvetandet om att man själv påverkar den slutliga lönen leder till 
ökad produktivitet. Den här typen av belöning kan även leda till en motsatt effekt för 
medarbetaren, då man kan uppleva provisionsbaserad lön som en stressfaktor vilket kan öka 
agentkostnaderna. Om ens inkomst endast består av en provisionsbaserad lön kan individen 
konstant uppleva stress och otrygghet då man aldrig kan veta lönens utfall. En kombination av 
provisionsbaserad lön och fast lön kan däremot leda till en ökat tillfredsställelse då den fasta 
lönen ger en trygghet och den provisionsbaserade lönen ger möjlighet att utöka sin inkomst. 
Grundtanken med en provisionsbaserad lön är att arbetsgivaren vill ha ett belöningssystem 
som är kostnadseffektivt medan arbetstagaren vill ha en rättvis kompensation för sin 
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prestation (Lindmark & Önnevik 2011). Enligt en av respondenterna i intervjuerna är denna 
typ av belöning drivkraften som driver och motiverar medarbetarna till att prestera då den 
sålda kvantiteten är en avgörande faktor för den slutliga lönen. Detta gör att medarbetarna är 
villiga att prestera så mycket som möjligt för att få den kompensation de förtjänar vilket i sin 
tur medför att hela företaget kommer att prestera bättre. Enligt Smith (1994) gynnas hela 
företaget då varje individ arbetar för egen vinning. 
 
Enbart 36 % av respondenterna anser att provisionsbaserad lön är en stark motivationsfaktor. 
Detta kan bero på att anställda föredrar tryggheten som en fast lön och bonusar medför istället 
för en lön som är helt beroende av den egna prestationen. Herzberg (1987) talar om 
hygienfaktorer som trygghet och tillfredsställelse, vilket underlättar skapandet av 
förutsättningar för att medarbetaren ska känna sig motiverad. 58 % av respondenterna anser 
att fast lön är den främsta motivationsfaktorn. Detta kan bero på att medarbetarna känner 
trygghet när lönen är säkerställd varje månad och tillfredsställelse av att ha utfört ett bra 
arbete och fått ersättning för detta arbete.  
 
Bonusar är den belöning som motiverar mest enligt respondenternas totala svarsandel (79 %). 
Olve och Samuelson (2008) anser att bonus används för att motivera medarbetaren till att 
uppfylla olika målsättningar och dess fördel är att det ger ett omedelbart kvitto på prestationen 
en medarbetare har medfört företaget. Denna typ av belöning kan leda till att medarbetaren 
känner sig uppskattad och sedd då bonusen belyser fördelarna med arbetsinsatsen. Detta är 
viktigt då detta påverkar de mänskliga grundbehoven enligt Lindmark och Önnevik (2011) 
och är bidragande faktorer för motivation.  
 
En annan form av belöning som är lik bonus är vinstdelning. Smitt (2002) förklarar 
vinstdelning som en monetär belöning där medarbetare får en andel av företagets resultat efter 
finansiella poster. 51 % av respondenterna ansåg att vinstdelning är den belöning som 
motiverar mest. Detta är dock en väldigt hög andel då endast 18 % av respondenterna svarade 
att vinstdelning fanns på respektive företag. Det beror på att medarbetaren inte har tillgång till 
sådan belöning på dennes arbetsplats men skulle uppskatta det mycket om det fanns. 
Svensson och Wilhelmson (1988) förklarar att bra utformade belöningssystem med rätt 
belöningar leder till positiva samband mellan motivation och prestation. I detta fall råder det 
en asymmetrisk information mellan vad medarbetaren vill ha och vad arbetsgivaren ger, vilket 
i sin tur kan påverka agentkostnaderna negativt. Arbetsgivaren bör, om det finns finansiella 
möjligheter, ta till sig vinstdelning som en form av belöning i företaget för att båda parter ska 
gynnas och känna tillfredställelse.  
 
Olve och Samuelson (2008) förklarar att belöningar som inte tar hänsyn till hur den enskilda 
medarbetaren vill bli belönad kan ha en negativ effekt på företaget. De ekonomiska 
belöningarna kan då tränga undan den inre motivationen hos medarbetaren. En av 
intervjurespondenterna svarade att vinstdelning var en belöningsform i företaget, där samtliga 
medarbetare fick ta del av överskottsvinsten. För att motivera medarbetarna till att prestera 
använde man sig att ett betygssystem där medarbetarna betygssätter varandra och vinsten 
delas sedan ut proportionellt med betyget man får. En annan av respondenterna svarade att 
dem inte ville ha ett belöningssystem som kan föra med sig orättvisa. Systemet med 
betygssättning kan uppfattas som orättvist och obehagligt för medarbetarna. Deci och Ryan 
(2000) talar om yttre motivation och dessa är baserade på yttre faktorer som att bli belönad 
eller att undvika att bli bestraffad. Betygssystem kan vara en form av press för medarbetarna 
och göra att de tar sig an uppgiften enbart för att inte få ett dåligt betyg och för att man vill 
tillfredsställa den externa efterfrågan så som att prestera i företaget intresse. I de fall 
medarbetarna inte blir påverkade av betygssättningen kan vinstdelningen göra att individen 
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identifierar sig med arbetsuppgiften, det vill säga, ju bättre de presterar på arbetsplatsen desto 
högre betyg får man och den individuella vinsten medarbetaren får ta del av blir större.  
 
Icke-monetära belöningar som feedback och att bli uppmärksammad för bra arbetsinsats är 
viktigt för att hålla medarbetarna motiverade. I studien framkom det att 91 % av medarbetarna 
anser att denna typ av belöning påverkar prestationen positivt, men endast 49 % anser att 
företagen ger sina anställda feedback och uppskattning. Denna typ av belöning påverkar, 
enligt Deci och Ryan (2000), den inre motivationen hos medarbetaren då individerna utför sitt 
arbete på grund av den glädje eller utmaning som uppgiften för med sig och inte efter 
omkringliggande belöningar eller påtryck. Det är viktigt att medarbetaren känner sig som en 
del av företaget för att upprätthålla den inre motivationen, då den inre motivationen kan leda 
till större tillfredsställelse och därmed bättre prestation. De icke-monetära belöningarna är 
viktiga för både den enskilda medarbetaren och företaget då dessa belöningar kan hjälpa 
medarbetaren att uppnå de högsta stegen i Maslows behovspyramid. Dock är det främst de 
monetära belöningarna som bidrar till att de lägre behoven uppfylls för att sedan bygga på 
pyramiden med hjälp av icke-monetära belöningar. 
 
Övriga belöningar som förekommer är bland annat resor, middagar, julbord, kick-off, teater 
etcetera. De mest förekommande övriga förmånerna på företag är pension och försäkringar 
som ingår enligt lag och kan skänka trygghet till den enskilde individen. Dessa anses dock 
inte som en särskilt stor motivationsfaktor bland medarbetarna.  Men trots att dessa typer av 
belöningar inte bidrar till så stor motivation kan belöningar där man gör aktiviteter 
tillsammans bidra till en större sammanhållning och bättre team-känsla bland medarbetarna 
vilket i sin tur leda till större motivation. Om medarbetare, enligt Svensson och Wilhelmson 
(1988), arbetar som ett team och känner starka förbindelser mellan varandra leder det till ökad 
motivation.  
 

5.2.2	  Hur	  ser	  sambandet	  ut	  mellan	  belöningar,	  motivation,	  prestation	  och	  företagets	  
tillväxt?	  
Det mest förekommande syftet till att ha ett belöningssystem är att motivera medarbetarna. 
Effekten av motiverade medarbetare är en ökad produktivitet inom företaget. Samma effekt 
nämns av Van Herpen, Van Praag och Cools (2005) som säger att medarbetarnas motivation 
samt prestation ökar om belöningssystemet är väl utformat och dem känner sig rättvist 
behandlade. Det framkom i studien att bonus är den belöning som motiverar medarbetarna 
mest (79 %) följt av fast lön (58 %) och vinstdelning (51 %).  
 
För att öka medarbetarnas prestation är det av vikt att man är medveten om vad som motiverar 
dem. Detta har även Dongho (2006) slagit fasta vid då han menar att det är medarbetarnas 
motivation som är grunden till deras arbetsprestation vilket i sin tur kommer att avgöra hur 
företaget i helhet presterar. Författarna ser att ett korrekt utformat belöningssystem ökar både 
motivationen och den individuella prestationen vilket i sin tur kommer att leda till att 
företaget i sin helhet presterar bättre, både individen och företaget gynnas. 
 
71 % av respondenterna ansåg att belöningssystemet som respektive företag använder har en 
positiv påverkan på medarbetarnas enskilda prestationer. Detta kan bero på att 
kompensationen varje medarbetare får är tillräcklig och motsvarar förväntningarna för att de 
ska vilja prestera utifrån företagets intresse. Medarbetarna som ansåg att det finns en positiv 
påverkan på prestationen har vanligtvis en hög fast lön eller andra monetära belöningar utöver 
avtalad lön. Då människor arbetar för egen nytta bidrar man till företagets totala prestation, 
vilket blir tydligt då 75 % av respondenterna anser att företagets belöningssystem bidrar till 
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företagets sammanlagda resultat. Vid intervjuerna framkom det att respektive företag använde 
sig av belöningar för att detta bidrar till att förbättra resultat.   
 
Under intervjuerna diskuterades att prestation inte enbart innebär att man arbetar hårdare utan 
att man arbetar smartare och mer effektivt. Detta innebär att man tar hänsyn till hur företaget 
mår samt att man vill företagets bästa genom att både tänka på onödiga kostnader och 
problem som kan förekomma. Dessa kostnader kan exempelvis vara, enligt en respondent i 
intervjun, att man släcker lyset när man lämnar ett rum, då en lampa som lyser kostar pengar 
för företaget. Stewardshipteorin (1991) hävdar att medarbetarna motiveras genom att agera 
utefter vad som är bäst för företaget i första hand istället för egennytta. Den anställde 
motiveras av att bidra med en bra arbetsinsats och känna stolthet och samhörighet med 
företaget. Genom att enskilda medarbetare tänker på onödiga kostnader kan det leda till att de 
känner sig stolta över den prestation de bidrar med till företaget men även att man tar hänsyn 
till onödiga kostnader som påverkar företagets framgång och tillväxt. Detta agerande kan 
dock även bero på att individen agerar för egen vinning, då företaget sparar på onödiga 
kostnader kommer den enskildes belöning i slutändan att bli större. Många företag använder 
belöningssystem som är kopplat till företagets resultat, vilket innebär att ju bättre det går för 
företaget desto mer pengar erhåller de anställda i olika former av belöningar, som ett sätt att 
minska agentkostnaderna. Det uppstår en situation där båda parter, medarbetare och företag, 
vinner då företaget erbjuder en belöning som är relaterad till arbetsprestationen. På så sätt 
skapas incitament för medarbetarna att arbeta hårdare och mer effektivt. Detta gynnar både 
den anställde och företaget i helhet.  
 
Enligt Cacioppe (1999) är belöningar ett sätt för företaget att kommunicera sina riktlinjer och 
mål till medarbetarna för att få dem att bli motiverade och prestera i företagets intresse. 
Belöningar används bland annat som ett verktyg för att minska intressekonflikten mellan 
företaget och dess medarbetare. Man kan se att belöningar skapar gemensamma riktlinjer och 
intressen inom företaget vilket kommer att minska på agentkostnader och gynna båda parter. 
Genom belöningar framförs budskap om vilka förväntningar företaget har på dess 
medarbetare, vad som går bra och dåligt inom företaget samt vad som ska förbättras. 
Beroende på företagets utformning av belöningssystemet kan medarbetarnas belöningar vara 
kollektiva eller individuella. Enligt Svensson och Wilhelmson (1988) kan kollektiva 
belöningssystem, det vill säga, att arbetet och belöningen sker gemensamt leda till att bättre 
resultat uppnås och att effektiviteten i företaget blir större. Dock är problemet med kollektiva 
belöningssystem att det finns risk för orättvisa. Detta medgav även en respondent under 
intervjun, att de inte använder sig av kollektiva monetära belöningar då man inte vill att någon 
av medarbetarna i företaget ska känna sig orättvist behandlad eller att det generellt uppstår 
orättvisa mellan medarbetare. Enligt respondenten sker belöningar av icke-monetär form ofta 
gruppvist och omfattar gemensamma aktiviteter för att skapa teamkänsla. Svensson och 
Wilhelmson (1988) anser att individuella belöningar ger synliga utslag för den enskilda 
medarbetaren vilket kan påverka dennes motivation positivt då man vill prestera bra när man 
vet att andra kommer lägga märke på arbetsinsatsen man har bidragit med till företaget. Då 
man individuellt belönas finns en risk att medarbetaren endast ser till sitt enskilda resultat och 
inte ta hänsyn till det gemensamma resultatet.  
 
Belöningar gör medarbetare mer motiverade vilket gör att de blir mer produktiva och kan 
prestera i företagets intresse vilket kan påverka resultatet samt minimera agentkostnaderna. 
Samtliga intervjurespondenter ansåg att belöningar är en viktig motivationsfaktor för att få 
produktiva medarbetare. De konstaterade att väl utformade belöningssystem och valda 
belöningar utifrån medarbetarnas intresse påverkar medarbetarnas individuella prestationer 
men framförallt företagets totala prestation, med andra ord, resultatet. Belöningssystem är ett 
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viktigt verktyg för att få företaget att bli effektivt då medarbetarnas beteende och prestation 
har en påverkan på belöningens slutliga utfall. Cacioppe (1999) förklarar att företag som 
använder sig av ett passande belöningssystem kan maximera medarbetarnas potential och 
prestation. Då medarbetarna förstår och känner sig nöjda med belöningssystemet kommer de 
att prestera i företagets intresse för egen och gemensam vinning. Detta kommer att bidra till 
företagets resultat, men också till företagets långsiktiga tillväxt.  
 

5.2.3	  Hur	  påverkar	  belöningar	  medarbetarnas	  individuella	  välmående	  och	  går	  detta	  att	  
koppla	  till	  deras	  arbetsprestation?	  
Pengar är en stark motivationsfaktor bland medarbetare och majoriteten av respondenterna 
anser också att det finns ett samband mellan pengar och deras eget välmående. Easterlin 
(1974) konstaterar att individer upplever ett större välmående vid en inkomstökning men att 
detta välmående tenderar att avta då man har uppnått en viss inkomst. Vid den kvalitativa 
undersökningen framkom det även där att pengar är en motivationsfaktor men att det finns 
andra faktorer som också spelar in. En av respondenterna där ansåg dock att pengar inte alls 
är en bidragande faktor för motivation. Icke-monetära belöningar så som feedback och 
uppskattning ansågs leda till bättre prestation bland medarbetarna. Detta stämmer överens 
med Herzbergs (1987) ena motivationsfaktor erkännande vilket medarbetarna får genom 
belöning. 
 
Det framkom att belöningar i alla former kan föranleda trygghet. “Om man är på en 
arbetsplats som är stabil och där man har ett bra ekonomiskt resultat medför det att anställda 
känner någon typ av trygghet, då man vet att man får kompensation för den prestation man 
har bidragit med. Otrygghet är inte speciellt roligt och stimulerande. Om man arbetar på ett 
företaget som är lönsamt, resulterar det i att man känner trygghet och stimulans som gör att 
man mår bättre.” – Monitor ERP System AB 
 
Trygghet är en grundläggande faktor, enligt Maslows behovspyramid, och är ett behov som 
varje individ prioriterar. Vad som är tryggt eller otryggt är subjektivt och individuellt och 
baseras på människors egna uppfattningar, erfarenheter och rykten. Ett exempel på rykte kan 
vara arbetsplatsens generella anseende. Frederick Herzberg (1987) talar om trygghet som en 
hygienfaktor. Han menar att det är viktigt att hygienfaktorerna existerar som en bidragande 
faktor till medarbetarens trygghet. Medarbetarna kan uppleva att hygienfaktorerna är 
väletablerade på arbetsplatsen då arbetsförhållandena är korrekta och att dem vet att lönen är 
säkrad i framtiden. Easterlin (1974) anser att kärnan till en människas välmående ligger i 
dennes arbetssysselsättning och ekonomiska situation. Människor tycks uppleva större 
välmående vid en inkomstökning på grund av att detta gör att dem känner en större trygghet. 
Hela 80 % av respondenterna uppgav att en inkomstökning påverkar välbefinnandet positivt, 
detta kan bero på att dem upplever en större trygghet och kan fokusera på att uppfylla de 
högre stegen i Maslows behovspyramid.  
 
Inom nationalekonomi används ordet nytta istället för välmående och Smith (1994) anser att 
den egna nyttan leder till att hela samhället gynnas då individer agerar utifrån egna intressen. 
Varje medarbetare arbetar för att kunna försörja sig och förverkliga sina mål och möjligheter, 
och den stora majoriteten uppgav att pengar var en stor motivationsfaktor för det egna 
välmåendet. Enligt lagen om marginalnytta avtar dock denna faktor som motivation och då 
kan andra, mer icke-monetära, faktorer spelar istället större roll.  
 
Medarbetare är villiga att prestera och utföra arbetsuppgifter då detta kan medföra att det 
individuella välmåendet blir större. Enligt Stutzer (2003) genomförs uppgifter med vissa 
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förväntningar och anspråk som kallas aspirationer, detta på grund av att man förväntar sig 
någon form av kompensation för sitt arbete. Då uppgiften är väl genomförd kommer individen 
att känna ett större välmående. Det är dock viktigt att de individuella förväntningarna inte är 
för höga. 94 % av respondenterna anser att välmående och arbetsprestation går hand i hand. 
Detta konstaterar även Deci och Ryan (2000) när dem diskuterar kring inre och yttre 
motivation. Den inre motivationen stärks när individen antar en uppgift baserat på den egna 
tillfredsställelsen och inte på grund av den direkta konsekvensen av arbetsuppgiften. Detta 
innebär att individen agerar utefter glädjen och utmaningen som uppgiften medför. Den inre 
motivationen fokuserar alltså mest på individens välmående och strävan efter tillfredsställelse 
vid genomförda uppgifter. Den inre belöningen har en påverkan på hur den inre motivationen 
utformas.   
 
Inre belöningar, enligt Olve och Samuelson (2008), skapas av individen själv och kan bland 
annat vara den tillfredsställelse man får genom att utföra en uppgift eller uppnå ett mål. På så 
sätt gynnas den inre motivationen hos medarbetaren.  
 
91 % av respondenterna ansåg att icke-monetära belöningar så som feedback och 
uppskattning påverkar deras individuella prestation positivt. Men endast 49 % ansåg att deras 
respektive företag tillämpade dessa typer av belöningar. Det är viktigt att icke-monetära 
belöningar existerar inom företag då det inte endast är monetära belöningar som driver och 
motiverar människor till att arbeta även om 94 % av respondenterna svarade att de motiveras 
av pengar. Icke-monetära belöningar påverkar det individuella välmåendet och dessa kan 
aldrig ersättas av enbart monetära belöningar. Sociala belöningar så som uppskattning, att bli 
tagen på allvar, ha en bra arbetsgemenskap och tillfredsställelse kan ses som betydelsefulla 
faktorer för välmåendet och prestationen. Enligt Lindmark och Önnevik (2011) bör 
belöningarna vara utformade på sådant sätt att det förbättrar och bygger upp medarbetarnas 
självförtroende. Ett sådant belöningssystem kan leda till att medarbetaren får mer kunskap, 
vågar mer och utvecklas för att skapa en mer effektiv organisation. I den kvalitativa empirin 
påtalades det att de icke-monetära belöningar är av vikt i ett företag då det uppskattas av 
medarbetarna. Då företaget ger belöningar i form av utbildning och kompetensutveckling kan 
det bidra till att medarbetarna utvecklas och på så sätt mår bättre. Detta ger en positiv effekt 
på företaget i helhet då utbildad personal kommer att göra att varje avdelning presterar bättre.  
 

5.2.4	  Chi2	  och	  Korstabell	  	  
I studien har ett chi två test gjorts med syfte att undersöka om det finns ett statistiskt 
signifikant samband eller skillnad mellan manliga och kvinnliga medarbetares uppfattningar 
kring frågorna Tror du att ert belöningssystem har en positiv påverkan på din egen 
prestation? och Tror du att ert belöningssystem har en positiv påverkan på företagets totala 
prestation? 
Då enkätundersökningen var anonym kunde författarna inte säkerställa att antalet manliga och 
kvinnliga respondenter var jämt fördelade. Totalt antal manliga respondenter var 106 stycken 
(65 %) samt 57 stycken (35 %) kvinnliga respondenter.  
 
Under figur 15 och 16 Mäns och kvinnors uppfattningar kring hur belöningar påverkar den 
individuella prestationen är det flest män, totalt 78 stycken (73,6%), som har svarat att 
belöningar har en positiv påverkan på den enskilda prestationen i företaget. Anledningen till 
detta resultat kan bero på att det är en mansdominerad bransch och därför genereras flest 
manliga uppfattningar. Sammanlagt svarade 37 stycken kvinnor att belöningar har en positiv 
påverkan på den enskilda prestationen, vilket motsvarar 64,9 % av samtliga kvinnliga svar. 
Även om fördelningen mellan manliga och kvinnliga respondenter är ojämn visar resultaten 
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att majoriteten anser att belöningar har en inverkan på medarbetares individuella prestationer, 
vilket stödjs av både belönings- och motivationsteorier.  
 
Även om flest manliga och kvinnliga uppfattningar är positiva till sambandet finns en risk att 
resultaten felaktigt accepteras då fördelningen mellan könen inte är jämn. Resultatet kan även 
felaktigt accepteras på grund av att antalet respondenter inte är tillräckligt stort för att 
tillförlitligt dra slutsatser och generalisera resultaten. Chi två testet på hypotesprövning 1 gav 
ett värde på 1,342 vilket är lägre än det kritiska värdet på båda signifikansnivåerna. Med detta 
anser författarna att resultat inte säkert går att generalisera på en större population utan det 
kan ha berott på slumpen. Det kan även ha berott på andra faktorer såsom urvalet inte är 
tillräckligt stort etcetera. Då det observerade chi två värdet är lägre än det kritiska värdet för 
båda signifikansnivåerna ska H0 inte förkastas då det finns en risk för felaktiga slutsatser. 
Med detta kan författarna se att det inte finns någon signifikant skillnad mellan mäns och 
kvinnors uppfattning kring hur belöningar påverkar den individuella prestationen, dock anser 
både män och kvinnor att det finns ett positivt samband mellan belöningar och prestationen.  
 
Under figur 17 och 18 Mäns och kvinnors uppfattningar kring hur belöningar påverkar 
företagets totala prestation har de flesta även här givit svaret att belöningar har en positiv 
påverkan på den totala prestationen i företaget. Totalt 85 stycken män (82,5 %) och 37 
stycken kvinnor (68,5%) svarade ja. Författarna anser, med hänsyn till resultaten, att det kan 
föreligga samband mellan dessa två frågor, det vill säga, att de män och kvinnor som anser att 
belöningar har en positiv påverkan på den enskilda prestationen även anser att de enskilda 
prestationerna påverkar den totala prestationen i företaget. Detta kan bero på att man anser att 
den egna vinningen blir företagets vinning – då man arbetar mer effektivt och får belöning 
som ett resultat av prestationen, kommer företagets totala prestation samtidigt att förbättras.  
 
Chi två testet på hypotes 2 visade ett värde på 4,012 och författarna anser att det är ett relativt 
högt värde. Detta chi två värde är högre än det kritiska värdet på 5 % signifikansnivån men 
inte på 1 % signifikansnivån. Att chi två värdet är högre än det kritiska värdet innebär att 
nollhypotesen ska förkastas då detta resultat inte behöver bero på slumpen. På en 5 % 
signifikansnivå anser män i högre utsträckning än kvinnor att belöningar påverkar företagets 
totala prestation, och att det med 95 % säkerhet går att generalisera på en större population. 
Författarna anser att frågan kan vara beroende av den förgående frågan då det föreligger en 
risk att de respondenter som anser att den enskilda prestationen förbättras av belöningar även 
tror att företagets totala prestation förbättras av belöningar. Detta kan författarna koppla till 
Adam Smith och tanken kring att om alla agerar egennyttigt kommer det i sin tur leda till att 
den totala nyttan ökar, både individ och företag vinner. Författarna anser dock att detta ska 
utläsas med en aning försiktighet då antalet respondenter var relativt litet och att resultatet kan 
ha berott på slumpen.  
 
Det finns en risk att antigen förkasta eller inte förkasta noll hypotesen för båda frågorna då 
urvalsutfallet inte är jämnt fördelat och inte heller tillräckligt stort och representativt. Svaren 
kan ha berott på slumpen och enskilda uppfattningar och behöver därför inte gälla för hela 
populationen. Dock anser ändå författarna att resultatet kan gå att tillämpa på hela 
populationen då resultaten från den kvalitativa undersökningen visade att grundtanken med 
belöningar är att motivera personalen till ökad prestation, vilket i sin tur leder till att hela 
företaget presterar bättre. 
 
Författarna valde att testa hypotesen med hjälp av två signifikansnivåer för att jämföra 
resultaten med respektive signifikansnivå och få en bredare bild av resultaten. Om 
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hypotesprövningen hade ett större urval skulle utfallen möjligtvis bli bättre då hypotesen 
skulle prövas på ett större antal respondenter.  
 
Under figur 19 Samtliga respondenters svar på hypotesens antagande, belöningar påverkar 
prestationer positivt samt påverkar i sin tur företagets totala prestation gjordes en korstabell 
för att undersöka sambandet mellan de två utvalda frågorna. Det finns en tydligt samband hos 
de respondenter som svarade ja på båda frågorna, svarsfrekvensen var totalt 75,4 %. 
Författarna kan med hjälp av korstabellen se att det finns en tydlig koppling mellan de utvalda 
frågorna. Denna koppling kan emellertid ha berott på slumpen då urvalet var relativt litet. 
Men författarna anser dock att det existerar en koppling mellan dessa två antaganden men hur 
stark kopplingen är har man ingen kunskap om exakt då urvalet kan ha bidragit med felaktiga 
resultat. 
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6. Slutsats	  	  
I detta avsnitt redogör författarna för studiens slutsats och syftet besvaras.  

 
“Syftet med studien är att undersöka hur belöningar  
påverkar medarbetarnas motivation och prestation.  

Studien undersöker även hur belöningar påverkar det  
individuella välmåendet och företagets tillväxt.” 

 
Analysen av studiens resultat visar att syftet med belöningssystem är att erbjuda medarbetarna 
någon form av kompensation för att få dem motiverade att prestera i företagets 
intresse.  Genom att få belöning för sin prestation gynnas både den enskilda medarbetaren och 
på så sätt även hela företaget. Belöningar bidrar till att öka prestationen och syftar till att 
främjar tillväxten inom företaget. 
 
Belöningssystem är ett viktigt verktyg för ett företags effektivitet då det är medarbetarnas 
prestationer som påverkar hur företaget slutligen mår och hur resultatet 
blir.  Belöningssystemets utformning avgör hur effektivt företaget arbetar och därför är det 
viktigt att systemet är rättvist och speglar den prestation medarbetaren har bidragit med. Detta 
framhåller även forskaren Dongho i sin studie. Företaget kan på detta sätt reducera risken för 
agentkostnader och då varje enskilt person får den kompensation de förtjänar gynnas båda 
parter, det vill säga, både medarbetare och företaget. Detta får stöd av Principal-agentteorin, 
då syftet i teorin är att genom överenskommelser få båda parters intressen att bli till ett.  
 
Det är viktigt att ha förståelse för vad som motiverar medarbetarna. Då kan man maximera 
medarbetarnas potential och prestation när man vet vad som driver dem mest till att arbeta i 
linje med företaget intresse. De monetära belöningar som motiverar mest är fast lön, bonus 
och vinstdelning. De icke monetära belöningarna är av stor vikt, de bidrar till att medarbetarna 
känner uppskattning, gemenskap och motivation som därmed leder till bättre prestation.  
 
Välmående och arbetsprestation går hand i hand. En rättvis och stabil belöning bidrar till 
trygghet och det individuella välmåendet. Det är dock viktigt att belöningarna speglar 
prestationen och inte mer, då det finns risk för att effektiviteten i företaget avtar då vinsterna 
äts upp.  
 
 
Om varje medarbetare handlar för egennytta bidrar det till den totala nyttan i företaget, det vill 
säga företagets tillväxt främjas. Detta konstaterades även av forskaren Adam Smith och hans 
tanke om att människor handlar efter egennytta och att detta resulterar i en gemensam nytta i 
samhället.  
 
Egen vinning mynnar ut i en gemensam vinning.  
 
Den valda teoretiska referensramen i studien stödjer de slutsatser författarna har kommit fram 
till med hjälp av empiri, tidigare forskning och egna reflektioner. 
 
  



	   42	  

7. Avslutande	  diskussion	  
I detta kapitel redogörs för författarnas reflektioner med kritik mot den egna studien. 
Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

7.1	  Kritik	  mot	  egna	  studien	  
Studiens resultat har författarna tolkat objektivt. Det är dock svårt att analysera data helt utan 
personliga värderingar då tidigare erfarenheter kan ligga till grund för individers tankegångar. 
Detta kan ha påverkat analysen av resultatet.  
 
Vidare undersökte den kvalitativa delen av studien belöningar ur ett ledarperspektiv. 
Författarna finner det relevant att ifrågasätta chefers trovärdighet och deras kunskap kring hur 
medarbetare påverkas av belöningar. Det ligger i ledningens intresse att företaget presterar väl 
och ledningen vet anledningen till varför dem tillämpar ett belöningssystem. Författarna anser 
dock att det föreligger en risk att svaren på frågor som exempelvis Bidrar belöningssystemet 
till bättre resultat? lätt kan bli subjektiv då intervjuerna enbart ger ledningens perspektiv och 
dessa kan ge svar utefter syftet för belöningssystemet.  
 
Det är svårt att påverka tidsramen för hur länge intervjuerna kan pågå då respondenterna har 
mycket att göra och lider av tidsbrist. Längre intervjuer hade kunnat ge mer uttömmande svar 
vilket i sin tur skulle kunna underlättat för författarna att få en ännu djupare förståelse för 
ämnet. Dock anser författarna att man fick de svar som man var ute efter, men dessa skulle ha 
kunnat utvecklas mer om tidsramen för intervjuerna hade varit större.  
 
För att möjliggöra en generaliserbarhet avgränsades studien och en urvalsram togs fram. Dock 
hade ett större antal respondenter givit studien en mer ansenlig bredd och generaliserbarheten 
över hela populationen hade varit större. Författarna anser att ett större urval hade gjort 
resultaten mer representativa vilket hade avspeglat populationen i urvalsramen bättre.  
 
Författarna finner det även betydande att rikta kritik mot hur begreppet ”belöningar” kan ha 
uppfattas bland respondenterna vid den kvantitativa undersökningen. Detta då några 
respondenter valde att inte svara på frågan Vilka av följande belöningar finns på Ditt företag? 
Dessa räknades som ett bortfall då författarna inte finner det troligt att medarbetarna inte får 
någon lön alls. Denna studie innehåller explicit förklaring av de olika belöningarna som 
företag tillämpar, både monetära och icke-monetära, men begreppet kan dock ha 
missuppfattats av några respondenter. 

Då variabeln kön framkom som intressant för studien senare i undersökningen saknas teorier 
kring män och kvinnor vilket kan ha påverkat analysen och bör beaktas. Syftet med studien 
var dock inte att undersöka denna variabel. Författarna anser att den ska ses som en ytterligare 
aspekt där bristen på teorier vägs upp av att det har genomförts en statistisk prövning. 
 
Studien behandlar svenska företag och författarna ifrågasätter huruvida väl de utländska 
forskningarna, som har använts, går att tillämpa i en undersökning som är genomförd i 
Sverige. Det borde dock vara relativt tillämpbart då de tidigare forskningarna är väletablerade.  

7.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Under arbetets gång har det framkommit att belöningar är av betydelse för medarbetarnas 
motivation och prestation. Denna studie behandlade både hur monetära och icke-monetära 
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belöningar påverkar prestationen hos medarbetare. Förslag till vidare forskning inom ämnet 
skulle kunna vara att istället göra en komparativ studie, där man jämför monetära och icke-
monetära belöningar, och vilka av dessa som ger störst incitament till ökad prestation hos 
medarbetare. Det vore även intressant att undersöka hur man arbetar med belöningar i andra 
länder, ses dessa som en motivationsfaktor eller som en självklarhet för medarbetare och 
ledning? 
 
Ett omdiskuterat ämne är belöningar hos ledning och chefer, vilket inte tas i beaktning i denna 
studie. Det vore relevant att studera hur dessa belöningar och bonusar påverkar ledningen med 
samma frågeställningar som denna studie har tillämpat.  
 
Avslutningsvis fann författarna till denna studie Richard A. Easterlins (1974) studie, om hur 
lycka påverkar tillväxten, otroligt intressant. Detta ämne har även diskuterades berörts av 
nobelpristagaren Angus Deaton. Det vore intressant att studera hur medarbetares upplevda 
lycka påverkar tillväxten i ett företag.  
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9. Bilagor	  

9.1	  Enkätformulär	  
Hej! 
 
Denna enkät görs för en kandidatuppsats i finansiering där en viktig del är belöningssystem 
och hur detta påverkar motivationen hos medarbetare. Vi undersöker huruvida belöningar ger 
incitament till ökad prestation och vill därför få ett medarbetarperspektiv för att få en större 
bild av hur belöningssystem påverkar företagets prestation i helhet.  
 
Resultaten av denna enkätundersökning kommer att vara helt anonym. Enkäten tar max två 
minuter att fylla i. 
 
Uppsatsens frågeställningar är; 
 
Hur ser sambandet ut mellan belöningar, motivation, prestation och företagets tillväxt? 
Hur arbetar företag med belöningar? 
Finns det en koppling mellan medarbetarnas välmående och tillväxten i företag? 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Emma & Aleksandra      
Södertörns Högskola, Stockholm 2015 
 
Kön  

o Man  
o Kvinna 

Ålder 

o 18-25 
o 26-35 
o 36-50 
o 50+ 

Hur stort är företaget Du arbetar på? 

o Inga anställda (Enmansföretag) 
o 1-9 anställda (Mikroföretag) 
o 10-49 anställda (Småföretag) 
o 50-249 anställda (Medelstort företag) 
o Mer än 250 anställda (Stort företag)  

Vilka av följande belöningar motiverar Dig mest? 

o Fast lön 
o Provisionsbaserad lön 
o Vinstdelning 
o Optioner/Aktier 
o Bonus 
o Övriga monetära belöningar (Friskvård, Resor, Pension etc.) 
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Vilka av följande belöningar finns på Ditt företag? 

o Fast lön 
o Provisionsbaserad lön 
o Vinstdelning 
o Optioner/Aktier 
o Bonus 
o Övriga monetära belöningar (Friskvård, Resor, Pension etc.) 
o Övriga icke monetära belöningar (Feedback, Uppskattning etc.) 

Har ert belöningssystem en positiv påverkan på Din egen prestation? 

o Ja  
o Nej 
o Inget svar 

Har ert belöningssystem en positiv påverkan på företagets totala prestation? 

o Ja  
o Nej 
o Inget svar 

Motiveras du av monetära belöningar? 

o Ja  
o Nej 
o Inget svar 

Presterar Du bättre om du får feedback, beröm etc. för ett bra utfört arbete?  

o Ja  
o Nej 
o Inget svar 

Anser Du att pengar är en faktor som kan positivt påverka det individuella välbefinnandet? 

o Ja  
o Nej 
o Inget svar 

Anser Du att det finns ett samband mellan Ditt välmående och Din arbetsprestation?  

o Ja  
o Nej 
o Inget svar 
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9.2	  Intervjuformulär 

Berätta lite kort om er verksamhet och vilken position du har på företaget 
 
Belöningssystem 

• Vad har ni för belöningssystem? 
• Vad har ni för mål med ert belöningssystem? 
• Vilka i företaget tar del av belöningssystemet? 
• Utvärderar ni belöningssystemet, i så fall hur? Är medarbetarna delaktiga? 
• Har vinsterna blivit större? 
• Har ni både monetära och icke-monetära belöningar? 
• Belönas medarbetarna individuellt eller gruppvis? 

 
Motivation och prestation hos medarbetarna 

• Hur mäts medarbetarnas prestationer? 
• Hur motiverar ni medarbetarna att prestera bra? 
• Anser ni att ni har förståelse för vad som motiverar era medarbetare? 
• Har ni några speciella event eller aktiviteter som påverkar medarbetarnas prestation, 

motivation och trivsel i företaget? 
• Uppfattar ni någon skillnad i medarbetarnas välmående? 
• Tror du att människor motiveras av pengar? 
• Tror du att man blir lyckligare av pengar? 

 
Eventuella problem med belöningssystemet 

• Ser du några eventuella problem med belöningssystemet? (Hur kan dessa lösas?) 
 
Hur medarbetarnas arbete bidrar till tillväxt och utdelning 

• Bidrar belöningssystemet till bättre resultat? 
• Skulle du rekommendera andra företag att göra som ni? 
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9.3	  Intervjuresultat	  Monitor	  
Vad har ni för belöningssystem? 
Vinstdelning, fast lön, resor och middagar. 
 
Vad har ni för mål med belöningssystemet? 
Huvudsyftet är att attrahera kompetent personal till företaget och att få befintlig personal att 
stanna kvar. Vi vill få ett urval av de allra bästa. Ett annat syfte är att motivera till ökad 
produktivitet i företaget så att vi klarar vårt tillväxtmål om en omsättning på 400 miljoner 
kronor år 2020. Vi måste få ut så mycket av varje person och ett driv är vinsten. Alla på 
företaget är intresserad av att företaget går bra. Ju större företagets vinst blir desto större blir 
vinstdelningen. Man måste få medarbetarna att jobba som ett lag, där alla fyller ett syfte, för 
att uppnå större vinster. Vinstdelningen bidrar även till att man sparar på kostnader då dessa 
kostnader annars äter upp delar av vinsten. Med vinstdelningssystemet får man en otrolig 
effekt. 
 
Man måste ta till vara på medarbetarna som arbetar på företaget och inte anställa nya då det 
kostar pengar, men i vissa fall måste man göra både och, attrahera befintlig och ny personal 
för att expandera.   
 
“Ska vi vinna matcher så måste vi ha ett lag som består av olika personer och där alla 
tilldelas olika roller. Zlatan gör målen men vi måste också ha hårt arbetande backar och en 
bra målvakt för att hela laget tillsammans ska vinna matcherna.”  
 
Vad är fördelen med ert belöningssystem? 
Det är en otrolig drivkraft vilket man kan se på hur vinstutdelningen har ökat. Från 12 
miljoner år 2010 då vi började med vinstutdelningen till 34 miljoner år 2014. Systemet har 
gett resultat och medarbetarna är mer engagerade då de individuellt och gruppvis kan påverka 
företagets resultat och slutligen vinstdelningen. 
 
Vad finns det för nackdelar med belöningssystemet? 
Man kan få en obehagskänsla inför det individuella betyget. Det kan även uppstå irritationer 
när det kommer till kostnader som vissa kan anse vara onödiga men som måste få kosta 
pengar för att vi ska bli konkurrenskraftiga. Sådana kostnader som exempelvis systemets 
design på startboken har lett till många diskussioner då det inte går att mäta direkt i pengar, 
men att det ser snyggt och prydligt ut. Det har inte någon påverkan på vinsten direkt men i 
längden kan det vara en betydande faktor för företagets konkurrenskraft. 
 
Anser du att medarbetarna presterar bättre i och med belöningssystemet? 
Ja. Men när man säger presterar bättre betyder det inte automatiskt att man jobbar hårdare, 
utan att man jobbar smartare och effektivare. Vilket även innebär att vara observant och 
exempelvis släcka lyset när man lämnar ett rum, en lampa som lyser kostar pengar. Sådana 
kostnader medför att man måste kompensera dessa med exempelvis ökad försäljning eller 
höjda priser.  
 
Har ni andra belöningssystem? 
Ja, individuell lönesättning baserad på prestation. Lönen som man får varje månad ska på 
något sätt spegla den prestation man har bidragit med. Prestation är en definitionsfråga, ett 
inslag i begreppet är samarbetsförmåga och närvaro etc. Om man har hög närvaro är man på 
plats ofta och presterar. Men det behöver inte endast vara fysisk närvaro som är av betydelse 
utan även att man är fokuserad på det man gör. Det kvantitativa och kvalitativa i arbetet spelar 



	   52	  

en roll. Samarbetsförmågan, närvaron, den kompetens man besitter och det ansvar man har 
vävs ihop till en prestation.  
 
Tror du att man blir lyckligare av pengar? 
Jag vill inte använda ordet lycka, utan trygghet. Om man är på en arbetsplats som är stabil och 
där man har ett bra ekonomiskt resultat medför det att anställda känner någon typ av trygghet, 
då man vet att man får kompensation för den prestation man har bidragit med. Otrygghet är 
inte speciellt roligt och stimulerande. Om man arbetar på ett företaget som är lönsamt, 
resulterar det i att man känner trygghet och stimulans som gör att man mår bättre.  
 
Tror du att människor motiveras av pengar? 
Ja, de flesta gör det, men inte alla.  
 
Vilka i företaget tar del av belöningssystemet? 
De anställda i Sverige och Finland. 
 
Belönas medarbetarna individuellt eller gruppvis? 
Individuell lönesättning och individuell betygsättning som underlag för vinstdelning.  
 
Då det kan hända att medarbetarna inte träffar varandra ofta, hur kan de då veta om dessa 
medarbetare har presterat bra under perioden?  
Om man inte har någon uppfattning överhuvudtaget om sina kollegors prestationer brukar 
betyget 3 vara optimalt. Även om man inte har träffat sina kollegor har man ändå hört eller 
sett något om dennes prestation under året och det gör att man till en viss del får 
en uppfattning om hur denne har presterat.  
 
Speglar vinstdelningen enbart prestationen eller finns det andra faktorer som medarbetarna 
tar hänsyn till? 
Ja, det finns en risk att man inte betygsätter enbart prestationen. Personer som sticker ut, hörs 
och berättar roliga historier och får uppmärksamheten får en positiv klang i sitt umgänge. Sen 
finns det även personer som inte syns och hörs, men det visar inte på bättre eller sämre 
prestation. Det finns en person som gör ett jättebra arbete och har ett högt betyg men som inte 
syns och hörs ofta. Även om det finns en risk, jämnar det ut sig i slutändan. 
 
Har ni tillämpat något annat belöningssystem förr? 
Ja, middagar, teater, resor etcetera. Det gör vi fortfarande men pengarna tas från vinsten. Hela 
företaget åkte till Tallid för någon månad sedan, även om resan tas på vinstdelningen tycker 
man att det är trevligt att åka iväg tillsammans och ha konferens. Det är dessutom mycket 
skatt som tas från vinsten och det gör att det blir billigare resa för den enskilde och man 
tycker att det är värt och trevligt.  
 
Hur länge tänker ni fortsätta med vinstdelningen? 
Vinstdelningen kommer totalt att pågå i åtta år, till år 2017, anledningen till detta är endast att 
det är en bestämd tidsperiod. Efter perioden kommer man diskutera och utvärdera 
vinstdelningen och antingen utveckla och förbättra systemet eller fortsätta med den, eller ta 
bort vinstdelningen helt och hållet. Men någon typ av belöningssystem ska finnas.   
 
Tycker du att alla borde använda sig av ett belöningssystem? 
Någon form av belöningssystem tycker jag att alla borde ha då det är lönsamt. Det är inte 
säkert att denna form som vi använder passar alla. Men belöningen bör ha en betydande 
storlek för att den ska märkas och motivera medarbetarna. 
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Avslutningsvis 
Monitor är Sveriges mest lönsamma företaget i branschen, en av anledningarna är kompetent 
och engagerad personal vilket vi hade även innan vinstdelningen.  
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9.4	  Intervjuresultat	  Epicor	  
Vad har ni för belöningssystem? 
Det beror på vilken avdelning man arbetar inom. Mjukvarubranschen har traditionellt varit 
starkt resultatdrivet och för säljare ligger fokuset på prestationsbaserad lön, större såld 
kvantitet desto högre lön och detta sker per kvartal eller år. Mållönen är till stor del rörlig. 
Andra delar inom verksamheten har troligtvis bonussystem, men är sannolikt för arbetare på 
högre finanspositioner. Både säljare och konsulter har prestationsbaserade löner, säljare har 
en större andel prestationsbaserade löner än vad konsulter har då säljare har mer ansvar att 
sälja in lösningar till kunder. Konsulter har en större risk att inte få tillräckligt mycket arbete 
och på så sätt påverkas den prestationsbaserade lönen.  
 
Vad har ni för mål med belöningssystemet?  
Målet är att driva och motivera säljare att sälja så mycket som möjligt av Epicors mjukvara. 
Prestationen är kopplad till lönen, prestationsbaserad lön.  
 
Vilka i företaget tar del av belöningssystemet?  
Inom säljenheten tar säljare och konsulter del av den prestationsbaserade lönen.  
 
Bidrar belöningssystemet till bättre resultat?  
Vi har inte behövt göra tvärtom, alltså att vara utan detta system för att få ett bättre resultat. 
Det är länge sen att man inom branschen inte hade ett sådant system då det är vanligt att 
denna form existerar i denna bransch. Det man kan konstatera är att prestationsbaserad lön är 
den typen av rörlig lön som motiverar människor att försöka driva affären framåt och man 
sitter därför inte och väntar på att något ska hända utan man agerar och driver affärer för att 
komma in så tidigt som möjligt. Den mekanismen är man ute efter, den ska driva 
affärsverksamheten.  
 
Utvärderar ni belöningssystemet?  
Görs högre upp i organisationen med jämna mellanrum. Det är kanske inte alltid offentligt 
beroende på resultatet. 
 
Belönas medarbetarna individuellt eller gruppvis? 
Det mesta är individuella belöningar, men det beror på i vilken del i företaget man arbetar 
inom, i vissa delar finns det säkert gruppvisa belöningar. Säljare har individuella prestationer 
som mäts. Inom support kan det finnas någon typ av gruppbelöning.  
 
Har ni några speciella event eller aktiviteter som påverkar medarbetarnas prestation, 
motivation och trivsel i företaget? 
Ja, ett event kallas för Top Performance Club, som innebär att de som når 100 % av budgeten 
åker iväg på en resa tillsammans med andra inom cluben, efter årsskiftet, till Hawaii. Sen 
finns det även event där fokus ligger mest inom säljorganisationen och där alla säljare träffas 
årligen från hela världen i ett antal dagar i USA, för att får utbildning och även dela 
erfarenheter på olika sätt och vis med andra säljare. Detta har en påverkan på motivationen 
hos säljarna. Men sen så är det så att alla inte är inbjudna till dessa event utan enbart 
säljenheten. Det kan man tycka är synd för de andra som arbetar inom företaget. Det är en 
kultur i branschen som är väldigt stark och väldigt säljfokuserad. Det skulle vara bra att få 
andra enheter inom företaget att vara med i event för att känna tillhörighet, det skulle säkert 
vara uppskattat.  
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Tror du att människor motiveras av pengar? 
Har påven en konstig mössa? Ja, det tror jag definitivt, det är en viktig motivationsfaktor men 
det är inte den enda. En annan viktigt del är att bli sedd, det behöver inte alltid handla om 
pengar, om man gör något bra är det viktigt att få feedback och lyfta fram folk inför andra, 
visa uppskattning. Bli omnämnd är en viktig del, en del som ingår i det icke monetära.  
 
Tror du att man blir lyckligare av pengar? 
Ja, jag har varit med ett tag, jag tror att pengar köper människor frihet, däremot vet jag inte 
riktigt om man blir lyckligare av pengar, då mycket vill ha mer. Pengar ger frihet och i viss 
mån trygghet. Om man är van vid att röra sig med mycket pengar så är det svårt om det 
försvinner. Det är lättare att uppskatta saker när man inte har tillräckligt och strävar efter 
något.  
 
Finns det några eventuella problem med belöningssystemet? 
Inom ett företag kan man ha olika typer av belöningssystem och en viktigt faktor är att 
belöningssystemen synkar med varandra, det missar man ofta. Om en säljares 
belöning/kompensation beror på hur mycket denne säljer kan det leda till att säljaren drivs av 
att sälja något till en kund som egentligen inte kunden behöver ha, det kan i sin tur leda till att 
projektet blir misslyckat, konsulten kan inte mäta det på ett bra sätt och supporten kan få 
sämre nöjdhetssiffror. Man ska utforma och basera sina belöningssystem på ett bra sätt, ett 
sätt som leder till harmoni, det är viktigt att harmonisera. Ett belöningssystem som gynnar en 
person ska inte skada en annan person eller en verksamhet, det är lätt hänt om systemet inte är 
utformat på ett bra sätt med ett gott syfte för alla.  
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9.5	  Intervjuresultat	  Office	  Factory	  	  
Vad har ni för belöningssystem? 
Inom företaget har man individuella lönesamtal och lönesättningar och gemensamma 
aktiviteter och belöningar i form av julbord etcetera. Utvecklingssamtal genomförs varje år 
under mars månad, det ligger till grund för lönesamtalen och beror på hur man har presterat 
under året och uppfyllt sina mål och utvecklats. Det finns månadsmöten och kontinuerliga 
team möten inom företaget. De har företagspolicys där de är tydliga med beröm och kritik och 
orättvis behandling är inte accepterat. Det förekommer även komptid för medarbetare som är 
1.5, detta innebär att om man arbetar över en dag en timme får man gå tidigare en annan dag 
en och en halv timme. Om medarbetarna uppnår de man har pratat om i utvecklingssamtalet, 
och vill vidareutvecklas, kan man erbjuda dem extra utbildning, det är en sorts belöning, det 
är något som uppskattas av medarbetaren och som gör att denne motiveras och mår bättre i 
sina arbetsuppgifter. 
 
Bidrar belöningssystemet till bättre resultat?  
Om man kompetensutvecklar sin personal kan man använda dem till mer kvalificerade 
uppgifter. Det bidrar till att medarbetarna får utvecklas och kommer på så sätt må bättre och 
samtidigt får företaget tillbaka genom att det kommer gå bättre inom varje avdelning. 
Utbildningar ska vara till guide för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Man väljer ut 
medarbetare som man tycker är behöriga att gå på utbildning och som klarar av vissa 
arbetsuppgifter och känner sig trygga i dem.  
 
Utvärderar ni belöningssystemet?  
Medarbetarundersökningar görs en gång per år, där vill man tydliggöra vart nöjet och 
missnöjet ligger för att sedan arbeta och utveckla undersökningens svar för att ständigt 
förbättra företaget. Sammanfattningsvis av undersökningarnas resultat är att medarbetarna 
generellt är nöjda, men att lite kommentarer finns på en relativt bra nivå men ändå lägre än 
det vanliga, dessa är att man skulle kunna få mer utbildning, som grund för en bättre 
prestation.  
 
Belönas medarbetarna individuellt eller gruppvis? 
Individuella lönesättningar finns och beror på hur man arbetar, hur effektiv man är och hur 
man utvecklas i företaget. Gruppvisa belöningar används inte då man inte vill orättvis 
behandla någon. Belöningarna är det alla gör gemensamt. 
 
Har ni några speciella event eller aktiviteter som påverkar medarbetarnas prestation, 
motivation och trivsel i företaget? 
Företaget åker utomlands tillsammans vartannat år, har julbord för hela företaget varje år och 
har på hösten och våren en så kallad kickoff. Går det bra en månad kan VD överraska 
medarbetarna med en flaska vin till fredags fikat. Blommor ges ofta till nyanställda för att 
välkomna dem till företaget. 
 
Tror du att människor motiveras av pengar? 
Nej. Många anser att kvittot man får av sin arbetsgivare som består av lönespecifikationen är 
det man som medarbetare är värd. Många kan känna att när man under ett lönesamtal får 
beröm för sin prestation under året förväntar man sig en löneförhöjning, men om man får 
enbart beröm för sin prestation och inte en löneförhöjning kan det lätt förknippas med att man 
tror att ledningen inte tycker att man är värd det. Beröm och en bulle varje fredag men ingen 
löneförhöjning, kan leda till att den personen kommer tro att ledningen inte tycker att denne är 
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värd det man har presterat. Man sätter ett värde på personen när man ger en löneförhöjning. 
Man får ett kvitto för det man har presterat under året. Därför sätter folk värde på pengar.  
 
Tror du att man blir lyckligare av pengar? 
Vi kanske är de olyckligaste människor på jorden men vi tjänar bäst. Pengar leder inte till 
lycka. Det är vetenskapligt bevisat att det man inte blir lycklig av pengar. Kärlek och 
gemenskap och folk runt om kring en bidrar till lycka. Men pengar bidrar till att att förenkla 
saker och ting. 
 
 


