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Sammanfattning  
 

Titel 

Påverkan av samarbetsviljan i individ-, grupp- respektive hybridbaserade 

belöningssystem inom säljande organisationer 

 

Nivå  

C-uppsats i ämnet företagsekonomi: Ledarskap, organisation och verksamhetsstyrning i 

säljande organisationer B 

 

Författare 

Rebecka Kristensen och Natalia Hernandez 

 

Handledare 

Jonas Kågström 

 

Datum 

Maj 2017 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för medarbetarnas upplevelse av 

hybridbaserade belöningssystem inom säljande organisationer. 

 

Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att samla in empiriskt material till 

vår uppsats, då vi vill få en bred överblick på fastighetsmäklarbranschens syn på 

belöningssystem. För att samla ihop data kommer vi att intervjua 10 verksamma 

fastighetsmäklare på Stockholmsmarknaden och som teoretisk grund till arbetet har vi 

valt ut och granskat sammanlagt 40 vetenskapliga artiklar. 

 

Resultat 

Hybridbaserade belöningar främjar informationsdelning och ett samarbetsbeteende, 

minskar social maskning och stimulerar på både omgivande och riktad nivå. 

Hybridbaserade belöningar fungerar även som ett styrmedel i organisationerna. I de 

säljande organisationerna vi undersökt är stress hybridbaserade belöningarnas största hot. 

Stressen hämmar förmågan att hinna hjälpa till och samarbeta.  

 

Uppsatsens bidrag 

Belöningssystemets påverkan på stress. 

 

Nyckelord 

Individuella-, grupp- och hybrid-belöningar, prestation, finansiella och icke-finansiella 

belöningar, samarbete.   
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Abstract 
 

Title 

Impact of cooperation in individual, group and hybrid based reward systems in sales 

organizations 

 

Level 

Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author 

Rebecka Kristensen and Natalia Hernandez 

 

Supervisor 

Jonas Kågström 

 

Date 

May 2017 

 

Purpose 

The purpose of this essay is to increase understanding of the employees' experience of 

hybrid based reward systems within sales organizations. 

 

Method 

We have chosen to use a qualitative method for collecting empirical material for our 

essay, as we want a broad overview of the real estate broker's view of reward systems. 

To gather data, we will interview 10 active real estate agents in the Stockholm market 

and as a theoretical reason for the work we have selected and reviewed a total of 40 

scientific articles. 

 

Results 

Hybrid rewards promote information sharing and collaborative behavior, reduce social 

masking and stimulate at both surrounding and targeted levels. Hybrid based rewards 

also serve as a instrument in the organizations. In the selling organizations we 

investigated, stress is a threat to the hybrid reward system. The stress inhibits the ability 

to help and cooperate. 

 

The contribution of the essay 

The reward system's impact on stress. 

 

Keyword 

Individual, group and hybrid rewards, achievement, financial and non-financial rewards, 

cooperation. 
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1.  Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
I en säljande organisation är alla medarbetares insatser viktiga för 

försäljningsprocessen. Det gemensamma målet inom företaget är att arbeta mot ett 

lyckat ekonomiskt resultat. Hur medarbetaren upplever belöningssystemet är därför 

väsentligt då det kan komma att påverka resultatet i slutendan. Genom ett korrekt 

anpassat belöningssystem kan organisationen se vad som motiverar medarbetaren. För 

organisationer som använder sig av provisionsbaserade löner blir detta viktigt eftersom 

medarbetaren får betalt utifrån sin individuella prestation. 

 

Denna studie kommer att behandla belöningar och belöningssystem. Fokus kommer att 

ligga på hybridbaserade belöningar, vilket är en blandning av individuella och grupp 

belöningar, och dess påverkan på medarbetarnas upplevelser av belöningar. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Dosenoivc (2016, s.108) är belöningssystem en av de viktigaste faktorerna i en 

modern organisation. Systemet bygger på att den anställde erhåller någon form av 

belöningar för utfört arbete. Författaren säger också att detta är en av de viktigaste 

drivkrafterna som kompenserar, motiverar och ersätter medarbetaren för sitt utförda 

arbete. Det är med andra ord viktigt för säljande organisationer att nyttja 

belöningssystemen på rätt sätt för att, som Dosenoivc (2016, s. 108) säger, motivera 

medarbetarna. 

Det går att dela upp belöningssystemen i olika klasser. I detta arbete kommer fokus att 

ligga på hybridbaserade belöningar. Det hybridbaserade belöningssystemet är byggt på 

två andra belöningssystem och en korsning av dessa två. Systemet består av 

individbaserade belöningar som enligt Chen, Ford och Farris (1999, s. 49) knyts direkt 

till en individs prestationer. Medan gruppbaserade belöningar utgår från en hel grupps 

prestationer. De senaste studierna inom individ- och gruppbaserade belöningar 

förespråkar det hybridbaserade belöningssystemet som en lösning på problem som kan 

uppstå i de två. 
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Hybridbaserade belöningar 

 
Figur 1. Källa: egen. 

 

Ett belöningssystem i en organisation kan bestå av gruppbaserade eller individuella 

belöningar. Pearsall, Christian & Ellis (2010) säger att en tillämpning av bägge system 

gynnar både medarbetaren och organisationen. Användning av endast individuella 

belöningar riskerar att individen blir självisk och låter sin egna vinning prioriteras, 

något som då kan drabba samarbetet medarbetarna emellan. Gruppbaserade belöningar 

kan medföra att medarbetaren tappar motivation och fokus på deras individuella insatser 

som bidrag till hela gruppen. Pearsall et. al (2010) menar att individuella belöningar 

ökar en persons tillfredsställelse, samtidigt som sambandet mellan beteende och utfall 

blir tydligare. Men samtidigt finns det en nackdel med de individuella belöningarna och 

det är att systemet inte uppmuntrar till samarbete. Författarna menar att gruppbaserat 

belöningssystem bidrar med att  kollegor samarbetar bättre eftersom de känner en 

gemensam motivation och en känsla av tillhörighet vilket i sin tur även kan reducera 

konflikter. Pearsall et. al (2010) menar även att gruppbaserade belöningar kan innebära 

att den individuella ansvarsskyldigheten gentemot organisationen och en lägre 

ansträningsnivå kan uppstå bland de anställda. Hybridbaserade belöningar har visat 

bättre resultat av medarbetarnas prestation än användning av enbart individbaserade 

eller gruppbaserade belöningar. 

 

Organisationer kan förebygga många av fallgroparna som kan uppstå vid tillämpning av 

enbart individuella, respektive gruppbelöningar genom att tillämpa ett hybridbaserat 

belöningssystem (Pearsall, Christian & Ellis, 2010, Johnson, Hollenbeck, Humpehery, 

Jundt & Meyer, 2002, Siemsen, Balasubramanian & Roth, 2007, Ladley, Wilkinson och 

Young, 2015 ). Grupper som har arbetsuppgifter som är beroende av varandra bör enligt 

forskarna tillämpa hybridbelöningar eftersom att det är det mest effektiva för 

organisationen och dess anställda. Med hjälp av hybridbelöningar säger forskarna att 

organisationer kan åtgärda problem som individbaserade och gruppbaserade belöningar 

inte åtgärdar, och samtidigt kunna ta vara på det bästa från båda systemen. Enligt 

Pearsall el. al. (2010, s. 184) ska individuella belöningar inom grupper fungerar som 

riktad stimulans då det har en inverkan på den enskilda uppskattningen och 

ansträngningen (se kap 2.4.1 Omgivande och riktad stimulans). Gruppbelöningar 
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däremot ger en omgivande stimulans, eftersom att de påverkar laget som helhet och 

skapar en miljö där gruppmedlemmarna agerar och reagerar på liknande sätt (se kap 

2.4.1 Omgivande och riktad stimulans). Forskarna säger att målsättningen med 

hybridbelöningar är att de ska fungera som både omgivande och riktad stimulans 

eftersom både individuell och grupprestationer belönas (se kap 2.4.1 Omgivande och 

riktad stimulans). Genom att tillämpa hybridbelöningar kan inställningen till samarbete 

medarbetarna emellan ändras till det positiva. Medarbetarna blir mer angelägna att dela 

med sig av information och att jobba effektivt, enligt Ladley et. al. (2015, ss. 2413, 

2422). På detta vis kan organisationen ta tillvara på de bästa egenskaperna som 

individuella och gruppbelöningar medför medarbetarna. För att ett företag ska kunna 

framtidssäkra organisationen och sina medarbetares framtid är ett hybridbaserat 

belöningssystem ett rekommenderat verktyg enligt Siemsen, Balasubramanian & Roth 

(2007).  

 

Inom klasserna undersöks även olika typer av belöningar. Där ibland finansiella och 

ickefinansiella belöningar. Finansiella belöningar är en ekonomiskt ersättning i form av 

lön, löneförmåner, bonusar eller liknande som ersätter den anställde för sin kompetens, 

tid och ansträngning, enligt Azasu (2012, s. 456). Ickefinansiella belöningar kan vara 

utbildning eller mer ansvar i organisationen. Azasu (2012, s. 450) skriver att det finns 

arbetsförhållanden i den svenska fastighetsmäklarbranschen där finansiella och 

ickefinansiella belöningar blandas. Variationer av finansiella och ickefinansiella 

belöningar reducerar personalomsättningen och höjer motivationen hos de anställda, 

enligt Azasu (2012, s. 450). Kohn (1993, s.18) säger däremot att motivation inte är 

kopplat till belöningssystem, samtidigt som Danish & Usman (2010, ss. 164–165) och 

Olafsen, Halvari, Forest och Deci (2015, s. 455) kommer fram till att finansiella 

belöningar ökar motivationen. 

 

För att kunna definiera gapet mellan tidigare forskning och hybridbaserade belöningar 

vill vi presentera upplevelsen av andra belöningssystem. Enligt Došenović (2016, s. 

116) är individbaserade belöningar viktigt för arbetsprestationer då de direkt förändrar 

individens levnadsstandard. Individbaserade belöningar skapar ett önskvärt 

målmedvetet beteende hos medarbetarna vilket påverkar verksamheten till det positiva 

och leder till att de uppsatta målen nås. Roth (2014, s. 29) menar däremot att 

individbaserade belöningar skapar ett kompetitivt beteende hos medarbetarna. Roth 

(2014, s. 29) menar även att så länge arbetsgivaren ställer medarbetarnas prestation mot 

varandra kommer deras beteende inte ändras, utan det kommer fortsätta skapa konflikter 

mellan medarbetarna. Arbetsgivaren ska iställer belöna samarbete medarbetarna 

emellan (Roth, 2014, s. 29). Gruppbaserade belöningar skapar en känsla av engagemang 

och gemenskap samtidigt som de bidrar till ett kunskapsutbyte medarbetarna emellan. 

Detta menar Bartol (2002, s. 65) är ett positivt beteende inom en arbetsgrupp i och med 

det kunskapsutbyte som sker tillsammans med känslan av gemenskap. Däremot ökar 

risken för sociala maskning med gruppbaserade belöningar, ett beteende som bygger på 

att medarbetarna åker snål skjut på någon annans arbete (Ladleys et. al. 2015, s. 2423).  

 

Vi kan med hjälp av tidigare forskning se två positiva och negativa beteenden trenderna 

inom individ- och gruppbaserade belöningar. Individbaserade belöningar skapar en 

drivkraft som leder verksamheten framåt samtidigt som de skapar ett kompetitivt 

beteende som försvårar och hämmar samarbete i gruppen (Došenović, 2016, s. 116 & 

Roth, 2014, s. 29). Gruppbaserade belöningar å andra sidan leder till samarbete och 

informationsdelning, något som är viktigt för utvecklingen inom verksamheten (Bartol, 

2002, s. 65). Däremot finns det risk att gruppbaserade belöningar dämpar motivationen 
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att prestera då de individuella prestationerna inte mäts och det är enklare att åka 

snålskjuts på sina medarbetare (Ladleys et. al. 2015, s. 2423). I dagens tillämpade teori 

diskuteras inte upplevelsen av det hybridbaserade belöningssystemet inom säljande 

organisationer. Vi vill därför undersöka detta och förstå hur medarbetaren faktiskt 

upplever mixen av individ- och gruppbaserade belöningar. Detta då vi kan se att både 

individ- och gruppbaserade belöningar skapar flera goda beteende som arbetsgivaren 

bör ta vara på. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för medarbetarnas upplevelse av 

hybridbaserade belöningssystem inom säljande organisationer. 

 

1.4 Avgränsningar 
Det finns många olika former av belöningar och belöningssystemet är ett stort område 

att betrakta. Vi har därför valt att framförallt avgränsa oss till individuella-, grupp- och 

hybrid-belöningar. Vi har även valt att avgränsa studien geografiskt då vi bestämt att 

intervjua fastighetsmäklare i Stockholmsområdet. Valet av undersökning, geografiskt 

område samt respondenter kommer att förklaras tydligare i metodkapitlet. 

 

2. Teoretisk Referensram  

 

2.1 Belöningar 

Prestationsbedömning och belöningssystem baseras på medarbetarens prestation, något 

som kan förbättras genom att organisationen skapar ett tydligt samband mellan insatser 

och belöningar, säger Azzone & Palermo (2011, s. 91). Det krävs att organisationen har 

en strategi för att forma och specificera mål. Belöningar kan kopplas till i vilken 

utsträckning de planerade målen uppnås och hur resultaten uppnås, säger Azzone & 

Palermo (2011, s. 91). Därför är det viktigt att förstå effekten och innebörden av rätt 

belöning eftersom belöningssystemet är ett av flera styrmedel en organisation kan 

använda. Genom att förstå och använda verktyget på rätt sätt hävdar Chiang & Birtch 

(2012, s. 542), att det kan påverka medarbetarens beteende. Forskarna (Chiang & 

Birtch, 2012, s. 542) säger även att olika belöningar har olika grad av motiverande 

egenskaper. 

 

2.1.1 Definition av belöningssystem 
Med hänsyn till anställdas olika behov, motivation och sina egna resurser diskuteras 

även olika belöningssystems uppbyggnad. Det finns två belöningsformer, finansiella- 

och ickefinansiella belöningar. Bussin, Nicholls & Nienaber (2016, s. 4) skriver att 

finansiella belöningar många gånger talar till individens finansiella behov. Medan 

ickefinansiella belöningar innebär något som ger individen möjligheter att utveckla och 

öka den anställdes kunskap och karriärmöjligheter. Armstrong (2011, ss.112- 114) är en 

av förespråkarna för att belöningssystemen bör belöna personal utifrån kompetens, 

bidragande och kunskap samt att en organisations belöningssystem visar vad ledningen 

värderar och därmed också är villiga att betala för. Säljande organisationer kan genom 

sina belöningssystem visa att deras avgörande faktorer är samarbete, kreativitet och 

lojalitet som också ska löna sig.  
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Allan & Killman (2011, ss. 114-115) säger att belöningssystem bör komplettera och 

stödja den företagskultur och strategi som organisationen har. De skriver också att ett 

belöningssystem ska anpassas för att motivera medarbetarens prestationer när de går i 

linje med organisationens målsättningar, samt att de ska bidra till att skapa en struktur 

och en stödjande företagskultur. Vidare hävdar de i sin forskning att ett belöningssystem 

som går hand i hand med organisationens mål och organisationens mänskliga resurser, 

kan vara en unik metod för att reducera risken att medarbetare söker sig till 

konkurrenter. Organisationer kan använda belöningar som ett verktyg för att reducera 

risken att medarbetarna byter företag, enligt Azasu (2012, ss. 45- 46). De kan också 

framkalla ett önskat beteende som bidrar till att medarbetaren jobbar mer effektivt. 

Organisationerna bör anpassa sina belöningssystem till organisationens mål, med 

avseende på interna och externa mål.  

 

Bussin et. al. (2016, ss. 4-10) säger att medarbetaren blir mer mångsidig och medveten 

om sin omvärld med tiden. Därför är ett och samma system sällan passande för en grupp 

med individer som har olika egenskaper, erfarenhet och tid inom branschen. Författarna 

skriver också att organisationer bör implementera belöningar för att minska 

personalomsättningen. Detta kommer att göra personalen mer produktiv och effektiv i 

sitt arbete. 

 

Med stöd av studien genomförd av Heneman & Dixon (2001) vill vi undersöka 

belöningssystemens olika karaktärsdrag. Heneman & Dixon (2001, s. 20) säger att 

belöningssystem är multidimensionella och att utforma passande belöningar är lika 

viktigt, om inte viktigare, än belöningens uppfattade värde. 

2.2 Belöningsform 
Inom belöningssystemen är det vanligt att två olika belöningsformer tillämpas, 

finansiella och ickefinansiella belöningar. Chiang & Birtch (2012, s. 540) och Heneman 

& Dixon (2001, s. 20) definierar finansiella belöningar som lön, förmåner, befordran 

och utdelning för grupp- eller individprestationer. Ickefinansiella belöningar definieras 

som alternativa arbetsformer, utbildning, utveckling samt att bli sedd på arbetsplatsen 

och medarbetarens psykologiska egenskaper. Begreppen redogörs för och förklaras 

nedan. Enligt Armstrong (2011, s. 108) känner 96% av medarbetarna på en arbetsplats 

författaren studerat en känsla av uppskattning och konstaterar även att fyra av fem 

topprankade belöningarna är ickefinansiella (Armstrong, 2011, ss. 108-109). Došenović 

(2015, s. 116) skriver däremot att finansiella belöningar höjer medarbetarna 

levnadsstandard. Došenović (2015, s. 114) påvisar även att belöningsformen är en av 

anledningarna till varför medarbetarna väljer sin arbetsplats, det är därför viktigt att 

utforma ett system som är attraktivt för medarbetaren. 

 

2.2.1 Finansiella Belöningar 
Finansiell belöning är ett ekonomiskt utbyte i form av extra löneförmåner, bonusar eller 

liknande för den anställdes kompetens och ansträngning enligt Azasu (2012, s. 453). 

Bonus är den vanligaste formen som används inom belöningssystemet och är ett 

lönetillägg som medarbetaren får ta del av när de når sina mål. Bonusens principiella 

syfte är att belöna medarbetare för ett väl utfört arbete vilket motiverar medarbetaren till 

att prestera bättre (Chui, Wai-Mai Luk, Li-Ping Tang, 2002, s. 404, 412). Forskarna 

(Chui et. al., 2002, s. 415) skriver också att en bonus bör öka när medarbetaren 

överträffar organisationens planerade mål. Det höjer medarbetarnas motivation när en 

bonus är knuten till en specifik individ. Enligt Raizwan (2010, s. 163) ger finansiella 
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belöningar ökad motivation. Azasu (2012, s. 450) säger att det finns flera anledningar 

till att organisationer använder finansiella belöningar. Det är normalt för att behålla och 

attrahera nya medarbetare, men inom säljande organisationer är det också för att ta fram 

de bästa sidorna hos varje enskild individ. 

 

Bonusar kan betalas ut i organisationer som tillämpar både individbaserade belöningar 

och gruppbaserade belöningar. Došenović (2015, s. 113) studier visar att ett finanisellt 

belöningssystem motiverar medarbetaren, höjer dess levnadsstandard och prestation på 

jobbet. Enligt Chiang & Birtch (2012, s. 540, 545, 562) är det viktigt att organisationer 

använder sig av olika finansiella belöningar, för att skilja sig från sina konkurrenter, i 

syfte att behålla sina anställda. 

  

Finansiella belöningar kan minska kreativitet, motivation och prestation, enligt Nilsson 

(2014, s. 99). Därför varnar han organisationer att använda sig av individuella, 

prestationsbaserade belöningssystem. Han skriver att finansiella belöningar kan 

påverkar affärer när medarbetaren enbart fokuserar på belöningar och bonusar. Det går 

emot ett hållbart företagande, som organisationer bör sträva mot. Nilsson (2014, s. 99) 

säger vidare att organisationer bör fokusera på belöningar med ett långsiktigt värde 

istället för kortsiktiga maximerade bonusar. Han skriver att när allt fokus ligger på ett 

specifikt resultat har personen svårare att tänka utanför boxen. Arbetsgivaren kan 

genom att rekrytera personer som är mindre fokuserade på bonusar och mer intresserade 

av arbetsuppgiften undvika låg motivation.  

2.2.2 Icke-finansiella Belöningar 

Den anställda kan motiveras genom många olika ickefinansiella belöningar (Whitaker, 

2009, s. 39). Även detta är ett system som arbetsgivaren bör anpassa till varje individ. 

En ickefinansiell belöning är när medarbetaren erhåller en belöning i form av 

exempelvis utbildning eller mer ansvar inom organisationen för uppnådda mål. Detta är 

en belöningsform som, enligt Chiang & Birtch (2012, ss. 544-454) stärker den 

anställdes motivation. Kommunikation med medarbetarna underlättar utformningen av 

ickefinansiella belöningar, säger Whitaker (2009, s. 52) som också skriver att 

möjligheten att erbjuda medarbetarna olika belöningar är en fördel för företaget. 

 

Många gånger handlar belöning om att medarbetaren vill bli sedd, känna att hen har en 

roll i företaget och blir uppskattad för sin prestation. För medarbetare som eftersträvar 

detta är det relevant att organisationen använder sig av ickefinansiella belöningar. De 

uppfattas, enligt Nilsson (2017, s. 99), som mer effektfull av medarbetaren än 

exempelvis en extra bonus i slutet av månaden. Han påpekar även att vissa anställda kan 

värdera arbetsuppgiften viktigare än bonusen då den bidrar till organisationens 

framgång. 

 

Interna utbildningar stärker inte bara medarbetarens motivation utan visar också att 

organisationen värdesätter individens plats i företaget. Med karriärsutveckling kan 

arbetsgivaren förhoppningsvis säkerhetsställa medarbetares lojalitet inom 

organisationen, säger Whitaker (2009, s. 50). Organisationen ökar inte bara sin egen 

konkurrenskraft, utan ger även medarbetarna nya kunskaper och färdigheter som höjer 

hela organisationens prestation. 

 

För att kunna mäta en ickefinansiell belöning bör en organisation, enligt Ittner & 

Larcker (1998, s. 5,6), fokuserar på kvalitet samt kund- och medarbetartillfredsställelse. 
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Kundlojalitet, kundnöjdhet och samarbete har blivit måttstockar för att mäta 

ickefinansiella faktorer i en organisation. Kundnöjdhet är även, enligt Banker, Potter & 

Srinivasan (2000, ss.71-72) ett vanligt mått för att mäta en ickefinansiella prestation i ett 

företag. Marknadsandelar och tillväxt är, enligt Cravens W et. al (1997, ss. 496–502) 

ännu några exempel på finansiella mått som organisationen kan använda sig av för att 

mäta och bedöma sina anställdas prestationer i ett företag.  

2.3 Belöningsklass 

Medarbetaren är ofta verksam och medlem i flera grupper inom en organisation 

(Heneman & Dixon, 2001, s. 21). Det är viktigt att se den enskilda individen (Chiang & 

Birtch, 2012, s.188 och Došenović, 2015, s. 116), därför belyser Heneman & Dixon 

(2001, s. 21) vikten av ett belöningssystem som baseras på både individuella och 

grupprestationer. De två grundpelarna i hybridbaserade belöningar är individbaserade 

och gruppbaserade belöningar, tillsammans utgör de grunden till det hybridbaserade 

belöningssystemet. Enligt Chiang & Birtch (2012, s. 547) resulterar individbaserade 

belöningar i högre tillfredsställelse hos medarbetarna, men, de tappar fokus på att hjälpa 

varandra. Däremot kan gruppbaserade belöningar höja effektiviteten i arbetsgrupper och 

tillåta kunskapsdelning och interaktion. Gruppbaserade belöningar påverkas av både 

individ och grupprestation, men det är gruppen som belönas i sin helhet. Nedan 

presenteras grunderna i individbaserade och gruppbaserade belöningar. 

Hybridbelöningar bygger på en blandning av individbaserade och gruppbaserade 

belöningar där både individ- och grupprestationer belönas utifrån olika variabler. 

 

2.3.1 Individbaserade Belöningar 
För att en organisation ska nå de mål som har satts upp bör det finnas ett anpassat 

belöningssystem som passar respektive individ och dess drivkrafter, enligt Chiang & 

Birtch (2012, ss. 541-542). Individbaserade belöningar är en av belöningsklasserna som 

idag används inom säljande organisationer. Genom att individanpassa belöningar 

uppmuntras och stöttas varje individs personliga färdigheter säger Došenović (2015, ss. 

110-111). En individ som sporras av tävlingar och att toppa sina personliga 

målsättningar bör belönas genom individbaserade belöningar för att nå bästa möjliga 

framgång.  

 

Tidigare forskning påstår att individuella belöningar inte stödjer kollektivt arbete i en 

organisation, utan försvårar arbetet med andra och samarbetsviljan blir låg (Chen et. al., 

1999, ss. 48- 49). De säger också att användning av ett individanpassat belöningssystem 

medför vissa nackdelar. Medarbetarna ser sina kollegor som konkurrenter, vilket kan 

försämra organisationens företagskultur. Enligt Ladley et. al. (2015, s. 2416) är de som 

föredrar ett individbaserat belöningssystem många gånger högpresterande individer och 

systemet blir allt vanligare i dessa grupper. Forskarna skriver att i samarbetsuppgifter 

där medarbetarna måste samarbeta med varandra, ligger fortfarande största fokus på att 

klara de individuella målsättningar. Vilket leder till att grupprestationerna minskar. Det 

kan också leda till konflikter, men Ittner & Larcker (2003, ss. 7-  8) visar att 

organisationen genom öppen kommunikation kan komma överens med medarbetarna 

om uppsatta mål. 

 

Viljan att hjälpa andra kan minska när medarbetare endast ser sin individuella belöning. 

Individen känner ett enskilt ansvar för sina egna prestationer och ansträngningar 

(Pearsall et. al., 2010, s. 187). Det påverkar hur den enskilda medarbetaren beter sig, 

men det bidrar också till hur medarbetaren fattar beslut, både gällande organisationen 
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och sina kollegor på arbetsplatsen. Roth (2014, s. 29) påstår att så länge arbetsgivaren 

fortsätter att uppmuntra konkurrens bland kollegor kommer det att fortsätta skapa 

konflikter, när organisationen istället bör uppmuntra samarbete mellan medarbetarna 

2.3.2 Gruppbaserade Belöningar 
En av anledningarna till att organisationer använder sig av gruppbaserade belöningar 

kan vara för att motivera medarbetarna till kunskapsutbyte enligt (Bartol, 2002, s. 65). 

Systemet skapar en känsla av samarbete och engagemang mellan medarbetarna, 

samtidigt som det ökar kunskapsutbyte inom gruppen och arbetsuppgifterna. Att 

använda sig av ett gruppbaserat belöningssystem bidrar till att medarbetare känner sig 

rättvist behandlade. När medarbetaren delar samma bonus efter sina gemensamma 

prestationer ökar inte bara samarbetet, utan även motivationen. När alla strävar mot 

samma mål upplevs kunskapsdelning och samarbete positivt (Bartol, 2002, s. 66). 

Däremot är det viktigt att alla gruppmedlemmarna samverkar och innehar vissa 

ömsesidiga målsättningar, för att denna belöningsklass ska fungera, säger Aime, Meyer 

& Humphery (2010, s. 62).  

 

Redan tidig forskning inom området visar att individers prestationer är viktiga för hela 

gruppens prestation. Informationsdelning, samarbete och andra kooperativa beteenden 

blir viktiga och Wageman (1995, s. 150) skriver att dessa egenskaper hjälper till att 

skapa normer som främjar samarbete. Däremot ökar risken för något som forskarna 

kallar social maskning. Det är individer inom gruppen åker snålskjuts på de medarbetare 

som presterar och uppnår de gemensamma målen. Ladleys et. al. (2015, s. 2423) 

rekommenderar hybridbaserade belöningar för att undvika detta problem.  
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Individ- och gruppbaserat belöningssystem 

 

Figur 2. Källa: egen. 

 

 

2.4 Hybridbaserade Belöningar  
Hybridbaserade belöningar baseras både på gruppens och individens prestationer, enligt 

Wageman (1995, s. 147). Det finns forskare som förespråkar detta belöningssystem 

eftersom att det är ett belöningssystem som är en blandning av individuellt- och 

gruppbaserat belöningssystem. På detta vis kan ett hybridbaserat belöningssystem 

parera enskilda systems fördelar och nackdelar. Siemsen et. al. (2007, s. 1546) skriver 

att grupper som använder sig av hybridbaserade belöningar på grund av ökad 

informationsdelning presterar bättre. Hybridbaserade belönings minskar även social 

maskning på arbetsplatsen (Ladley et. al. (2015, s. 2420). Med hjälp av hybridbaserade 

belöningar kan organisationer leda sina medarbetares motivation och intresse mot både 

individuella och gruppmål. På så sätt har organisationen både fokuserat på den 

omgivande och riktade stimulansen hos medarbetaren enligt Pearsall et. al. (2010, s. 

184).   
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2.4.1 Omgivande och riktad stimulans 
Pearsall et. al. (2010, s. 184) skriver om “ambient motivation” och “discretionary 

motivation” som vi valt att översätta till omgivande stimulans respektive riktad 

stimulans. Det finns två faktorer som ligger till grund för att motivera en grupp, 

individuell ansträngning för uppnåendet av individuella mål eller kollektivt samarbete 

för att hjälpa gruppen att nå det gemensamma målet (Pearsall et. al., 2010, s. 184). Det 

har visat sig att organisationerna många gånger endast fokuserar på en av faktorerna 

omgivande stimulans och riktad stimulans. Omgivande stimulans påverkar hela gruppen 

direkt och kan bidra till både individuell och gruppmotivation. Riktad stimulans 

påverkar primärt individen och dess beteende (Conroy & Gupta, 2016, s. 35). 

Medarbetarna som belönas för individuella prestationer stimuleras inte av ett 

omgivande stimuli. De som belönas för grupprestationer stimuleras inte av ett riktat 

stimuli. Omgivande stimulans har sin grund i gruppens normer och arbetsdesign, det vill 

säga medarbetarnas arbetsuppgifter, enligt Chen & Kanfer (2006, s. 243). Riktad 

stimulans har sin grund i den enskilda individens personlighet och 

motivationsegenskaper i dennes arbetsmiljö och hens vilja att dela med sig (Chen & 

Kanfer, 2006, s. 243). Att undersöka både individuellt beteede och gruppbeteende ger 

det en mer rättvist bild av medarbetarens arbetsprestation (Prewett, Brown, Goswami & 

Christiansen, 2016, s.27). Om organisationer både ser till individuellt och 

gruppbeteende för att avgöra varje individs arbetsprestation har de funnit att individen 

stimuleras till att prestera bra på både individuell och gruppnivå (Pearsall et. al., 2010, s. 

184). Chen & Kanfer (2006, s. 262) argumenterar för vikten av att använda resurser som 

både motiverar individen och gruppen, en hybridmodell med andra ord. Forskarna 

förklarar även hur organisationer bör fokusera på sättet de skapar en sömlös integration 

av motivationsfaktorer (vilket kan klassas som belöningar) mellan belöningsklasserna. 

Även Aguinis, Gottfredson & Joo (2013, s. 505) skriver att de olika belöningsformerna 

ska fördelas både individuellt och i grupp. Med hjälp av de individorienterade 

elementen i hybridbelöningar kan varje individ i gruppen uppmuntras till att öka sin 

prestation, samtidigt som de grupporienterade elementen uppmuntrar ett önskat 

gruppbeteende och går att reglera, som till exempel med hjälp av koordination och 

informationsutbyte (Aguinis et. al. 2013, s. 505). Kombinationen av 

motivationsfaktorerna som ovanstående forskare beskriver är det samma som Pearsall 

et. al. ( 2010, s. 184 ) kallar för "prosocial” motivation och "proself” motivation. 

Omgivande stimulans skapas genom “prosociala” motivationsfaktorer som leder till 

ömsesidigt samarbete, delade lärdomar och verktyg. Den riktade stimulansen motiveras 

av “proself” faktorn, där medarbetarna istället vill maximera sitt egna resultat. “Proself” 

leder däremot till minskat samarbete och minskade nivåer av informationsdelning 

(Pearsall et. al., 2010, s. 184).  

  

Det finns andra sätt att tillämpa hybridbaserade belöningar, Scekic, Truong & Dustdar 

(2013, s. 76) resonerar kring situationer som kan uppstå när individer i en grupp inte 

syns och uppmärksammas för sin prestation. De presenterar en modell som kan liknas 

vid Pearsalls et. al. (2011) men istället för att belöna gruppen som helhet utvärderar 

arbetsgivaren alla prestationer i gruppen. Utifrån det belönas hela gruppen lika eller 

olika utifrån gruppmedlemmarnas prestationer (Scekic et. al. 2013, s. 76). Pearsall et. al. 

(2010, s. 184) skriver att individbaserade belöningar och riktad stimulans kopplas 

sammans samt att gruppbaserade belöningar och omgivande stimulans är kopplade. 

Lösningen på problemen som uppstår i organisationer som endast tillämpar en av 

omgivande eller riktad stimulans är enligt Pearsall et. al. (2010, s. 184) hybridbaserade 

belöningar. 
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Hybridbaserade belöningar tillåter organisationer att styra uppmärksamhet och 

motivation av gruppmedlemmarna mot både gemensamma och individuella mål, när 

belöningssystemet fungerar som både omgivande och riktad stimuli. Hybridbelöningar 

gör det möjligt för organisationen att belöna och uppmärksamma attityder hos 

medarbetarna som gynnar gruppen och som samtidigt motivera medarbetarna att utföra 

sina egna arbetsuppgifter. Det har även visat sig att det hybridbaserade 

belöningssystemet ger en känsla av stabilitet och rättvisa bland medarbetarna (Johnson 

et. alt., 2010, s. 108). Pearsall et. al. (2010, s. 184) skriver att hybridbaserade belöningar 

bör resultera i högre grupprestationer jämfört med individbaserade och gruppbaserade 

belöningar. Det visar sig i forskarnas resultat att hybridgrupperna presterar bäst överlag. 

2.4.2 Informationsdelning  
Informationsdelning är en metod som enligt Connelly & Kelloway, (2003, s. 295) 

skapar innovativa organisationer. Även om företag investerar i en rad olika teknologier, 

kan det finnas mer signifikanta och förutsägbara kunskapsdelningar som baseras på 

annat än teknologi. Exempelvis ett visst beteende hos medarbetaren. 

Informationsdelning är ett beteende hos individerna som går ut på att byta information 

med varandra eller hjälpa andra, säger Connelly & Kelloway, (2003, s. 295). Författarna 

poängterar även att informationsdelning ska vara frivilligt och spontant och förklarar att 

kunskapsdelning många gånger kan påverka ledarskap och belöningsstrukturer. 

 

En förutsättning för att informationsdelning ska vara effektiv är att varje medlem i 

gruppen kan utveckla ett eget expertområde för att sedan dela kunskap mellan varandra. 

Forskarna Gilson, Sook Lim, Luciano & Nam Choi (2013, s. 218) fastställer värdet av 

denna mångfald inom en organisation. Värdet uppstår när gruppmedlemmarna delar 

information med varandra. Likaså poängterar Unger-Aviram, Zwikael & Restubig 

(2013, s. 578) relevansen av att upprätthålla både individ- och gruppbaserade belöningar 

för att bi behålla motivationen för individer med olika kunskaper i en grupp. I Pearsall 

et. al. (2010, s. 185) begreppsapparat kallas detta transaktivt minne, vilket innebär hela 

gruppens gemensamma kunskap. Det gör det möjligt för medlemmarna att fokusera på 

sitt specifika område och samtidigt slutföra gruppens uppdrag. De kan förlita sig på att 

gruppmedlemmarna bidrar med information. Enligt Nijstad & De Dreu (2012, s. 91) är 

människan ett “socialt djur” med en extraordinär förmåga att arbeta i grupp, därför kan 

vi tillämpa det transaktiva minnet. Det är detta grupparbete som enligt Nijstad et. al. 

(2012, s. 91) gör att informationsdelning måste användas, spridas och integreras mellan 

medarbetarna. Detta för att utföra uppgiften, fatta beslut av hög kvalitet, förnya och 

skapa samt förhindra sammandrabbningar mellan kollegor. Även Siemsen et. al. (2007, 

s. 1546) förespråkar vikten av kunskapsdelning och det transaktiva minnet i en grupp 

som använder sig av ett hybridbaserat belöningssystem. Han säger att det har en 

kompletterande roll i en organisation. Tack vare informationsdelning kommuniceras 

specifik information och kunskap från en medlem till en annan. Det transaktiva minnet 

återfinns även i nyare forskning som Konradt, Otte, Schipperc & Steenfatt (2016, ss. 

166-167) genomfört. Med sin studie kan de förklara hur positiv informationsdelning 

bland medarbetare uppstår och hur den bidrar till en bättre lagprestation. Författarna 

säger att detta kan uppnås om en organisation använder modeller skapade utifrån 

gruppbaserade belöningar. Även Gershkov, Li & Scheweinzer (2016, s. 264-267) 

beskriver vikten av rätt belöningssystem för att medarbetarna ska ha en positivt 

inställning till informationsdelning. Pearsall et. al. (2010, s. 185) sammanfattar 

diskussionen om informationsdelning och transaktiva minnen genom att påpeka att en 
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hybridbaserad struktur bidrar med ökad kooperativ motivation och uppmuntra 

gruppmedlemmarna att dela information. Detta bör resultera i större framgång eftersom 

att medlemmarna besitter nödvändig information för att slutföra arbetsuppgiften. 

Fördelarna med att hybridbaserade belöningar uppmuntrar till informationsdelning 

kommer enligt Siemsen et al  (2007, s. 1546) att bidra med ökad produktivitet eftersom 

medarbetaren kan försäkra sig om att kollegan gör samma sak. När alla medarbetare i en 

grupp tillför ett litet bidrag som ger stor gemensam avkastning till alla gruppens 

medlemmar, blir de även mer benägna att hjälpa andra medarbetare när det behövs 

(Lindenberg & Foss, 2011, s. 512). Delar en med sig av sina kunskaper och erfarenheter 

kommer medarbetarna uppleva att hela organisationen har samma värderingar. Grupper 

med en “prosocial” motivation är enligt författarna (Pearsall et. al., 2010, s. 185) mer 

positiva till informationsdelning som bidrar till gruppens mål.  

 

Quigley, Tesluk, Locke och Bartol (2007, s. 84) menar däremot att skillnaden mellan 

informationsdelning i grupper som erhåller hybridbaserade belöningar och 

individbaserade belöningar inte skiljer sig åt signifikant. Forskarna (Quigley et. al. 

2007, s. 84) menar att hybridbaserade belöningar kan vara för komplicerat för 

medarbetaren att förstå sig på, vilket resulterar i att de lägger fokus på fel uppdrag. Det 

är däremot viktigt att poängtera att dessa studier har genomförts på olika sätt där de i 

Quigleys et. al. (2007, s. 76) studie delar in respondenterna i par till skillnad från 

Pearsalls et. al. (2010, s. 185) studie där respondenterna delas in i grupper. Pearsall et. 

al. (2010, s. 185) visade nämligen i kontrast till Quigley et. al. (2007, s. 84) att grupper 

som är ömsesidigt beroende av varandra är överlägsna när det handlar om att lösa 

komplexa uppgifter. Det kan bero på att de arbetar mot samma mål, delar arbetsbördan 

och bidrar med sina unika expertiser för att uppnå det gemensamma målet. Pearsall et. 

al. (2010, ss. 188-189) säger att grupper som tillämpar hybridbaserade belöningar 

kommer överträffa grupper som tillämpar individbaserade. Detta på grund av att de når 

en högre nivå av informationsutbyte jämfört med grupper som tillämpar individbaserade 

belöningar.  

2.4.3 Social maskning  
Social maskning kan uppstå när en eller flera individer anstränger sig mindre åt 

arbetsuppgifterna när medarbetaren jobbar i en grupp, jämfört med individuellt arbete 

säger (Karau & Williams 1993, s.684 ). Ladley et. al. (2015, s. 2420) skriver att dessa 

medarbetare inte anstränger sig i grupp, utan att deras brist på motivation täcks via 

andras bidrag och ansträngning. Social maskning kan vara ett hot inom en organisation 

som tillämpar gruppbaserade belöningssystem och därför rekommenderar Ladley et. al. 

(2015, s. 2420) ett hybridbaserat belöningssystem. Karau & Williams (1993, s. 697) kan 

med stöd i sin studie påvisa att social maskning kan ha negativ inverkan på individen då 

social maskning kan leda till minskad motivation i arbetsuppgifterna. Karau & Williams 

(1993, s. 684 ) kunde även konstatera att social maskning bidrar till minskad motivation 

och ansträngning när organisationen enbart tillämpar gruppbaserade belöningar jämfört 

med hybridbaserade belöningar.  

 

Karau & Williams (1993, s. 684) säger att eftersom grupprestationer i arbetslivet är 

väsentliga är det viktigt att hitta faktorer som motiverar varje individ på gruppnivå. Det 

finns även tidigare forskning som visar att social maskning leder till att individens 

arbetsinsats blir mindre vid kollektivt arbete (Karau & Williams, 1993, s. 688). När 

belöningar delas ut baserat på grupprestationer finns det medlemmar i en grupp som 

utnyttjar andra genom att göra mindre arbete. Detta drabbar inte bara medarbetare utan 
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även hela organisationens produktivitet enligt Hollenbeck, Derue & Nahrgand (2015, s. 

351). Konsekvensen blir inte bara lägre motivation bland de individer vars 

arbetsinsatser minskar, utan kan även påverka hela koncernen. Hollenbeck et. al. (2015, 

ss. 350-351) beskriver också vikten av att fördela belöningar efter hur individen 

upplever sin prestation, baserat på mått som är rättvist för varje persons egen prestation. 

Social maskning står i direkt konflikt med fördelarna av transaktiva minnen. Hollenbeck 

et. al. (2015, ss. 350-351) visar att när individen bara fokuserar på att belöningar ska 

delas ut rättvist och efter sina egna prestationer, uppstår en risk att 

informationsdelningen mellan kollegor hämmas. Det finns dock möjlighet att kringgå 

farorna enligt Raousseau & Aube (2014, ss. 644,-647). Genom att erkänna 

medlemmarnas kollektiva och individuella prestationer kan en organisation skapa de 

förutsättningar som behövs för att en grupp ska kunna förbättra sina prestationer. 

Upplever alla medarbetare ett lagengagemang i sitt arbete, har de lättare att identifiera 

sig som en grupp som arbetar mot samma mål, enligt Raousseau & Aube (2014, s. 648). 

  

I grupper där individuella prestationer inte belönas direkt är det svårt att komma undan 

social maskning för att det personliga ansvaret är lågt, vilket i sin tur resulterar i lägre 

utvecklingspotential för medarbetarna. Liden, Wayne, Jaworski & Bennett (2003, s. 

288) säger även att risken för social maskning ökar när målbilden inte visualiseras och 

skillnad mellan kollegornas prestationer inte uppmärksammas. I grupper där varken 

ökad eller minskad prestation uppmärksammas skriver författarna (Liden et. al., 2003, s. 

288) att medarbetarna inte ser någon mening i att fullfölja uppgiften, då de ändå inte 

belönas för prestationen. Karau & Williams (1993, s .685) visar att när medarbetarens 

individuella prestation inte kan utvärderas i grupp, är det ännu en faktor som ökar risken 

för social maskning. De kan gömma sig för att slippa ansvar och arbete eftersom de inte 

hålls ansvariga för sina individuella prestationer (Pearsall et. al. 2010, s. 185, ). 

 

Ett sätt att minska risken att de anställda gömmer sig från ansvar återfinns i Johnson 

Humphrey, Ilgen & Meyers (2006, s.110) studie som visade att medarbetare som arbetar 

med hybridbaserade belöningar har en positiv inställning till hur de arbetar ihop. I 

studien fann forskarna två återkommande faktorer. De är dels gott samarbete och dels 

ett system där medarbetarna både kan mäta gruppens och den enskilda individens 

prestationer i en grupp. Hybridbaserade belöningar kan därför minska social maskning 

genom att tilldela medarbetarna ökat ansvar säger Pearsall et. al. (2010, s. 185). 

 

Genom att tillämpa ett hybridbaserat belöningssystem bidrar det enligt Ladley et. al. 

(2015, ss. 2413-2422) till bättre resultat och är ett verktyget för att mäta varje 

medarbetares prestation. Detta till skillnad från användning av enbart individ eller 

gruppbelöningar. Medarbetaren blir även mer angelägen att prestera bättre samtidigt 

som risken för social maskning reduceras. Hybridbaserade belöningar uppmuntrar 

medarbetarna att rikta sin uppmärksamhet mot både individuella och gruppuppgifter, för 

att uppfylla sina ansvarsområden. Pearsall et. al. (2010, s. 185) säger även att detta 

minskar social maskning och förbättrar gruppens prestanda. I linje med ovanstående 

resonemang visar ny forskning från Fitzsimons, Sackett & Finkel (2016, ss. 144-156) att 

när en arbetsgivare ger sina medarbetare belöningar som baseras på samarbete och 

lagprestation, svarar medarbetarna med att lägga mer ansträngning på att verkligen 

arbeta som ett lag och hjälpas åt. Genom att fördela resurserna efter kompetens 

engagerar sig personalen mer och uppmuntras till rättvis arbetsfördelning säger 

Fitzsimons et. al. (2016, s. 145).  
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Hybridbaserade belöningar förebygger fallgropar inom individ- och gruppbaserade 

system  

 
Figur 3. Källa: egen. 

2.4.4 Sammanfattning av forskningsläget inom 

hybridbaserade belöningar 
Hybridbelöningar tar fram det bästa från båda belöningsklasserna säger Pearsall et. al. 

(2010, s. 189) och rekommenderar organisationer inom vissa arbetsområden att 

applicera det hybridbaserade belöningssystemet. När medarbetarna känner sig trygga, 

tycker de att det är kul och de blir motiverade att prestera på hög nivå tack vare det 

hybridbaserade belöningssystemet, säger Johnson et. al. (2006, s. 108). Med 

hybridbelöningar kan arbetsgivaren både belöna en enskild individ och samtidigt hela 

gruppens prestation. Med direkt fokus på delat ansvar och informationsutbyte liknar det 

gruppbelöningar men med individuella belöningar höjer det även prestationsnivån och 

minskar risken att medarbetarna åker snålskjuts på varandra. Johnson et. al. (2006, s. 

116) säger att det hybridbaserade systemet kan ses som en skräddarsydd modell där 

arbetsgivare kan anpassa belöningsklassen utifrån organisationen och medarbetarnas 

prestationer både på individ- och gruppnivå.  

 

Pearsall et. al. (2010, ss. 184-185) skriver att organisationer med hjälp av 

hybridbaserade belöningar kan kan lösa problem som social maskning och bristen på 

informationsdelning, samt göra medarbetare till experter på sitt eget område. Aguinis et. 

al. (2013, s. 505) rekommenderar organisationer att mäta både individuella och 

grupprestationer, det bidrar med nyttig information som kan leda till förbättrad 

lagprestation. De individuella prestationerna ger organisationen information som kan 

förbättra varje individs prestanda. Det kan förhindra social maskning. Hybridbaserade 

belöningar skapar ett konkurrenskraftigt team som utgör en hållbar kapitalfördel för 

organisationen (Aguinis et. al. 2013, s. 505). Hybridbaserade belöningssystem 

motiverar medarbetarna att rikta sin uppmärksamhet, bidrag och kunskap mot att hjälpa 

varandra eftersom att de hålls ansvariga för sin egna prestationer (Pearsall et. al., 2010, 

s. 185). Organisationer kan med hjälp av hybridbaserade belöningar kan skapa enskilda 

arbetsgrupper baserat på exempelvis hastighet eller noggrannhet (Johnson et. al., 2006, 

s. 116) . På detta sätt behöver medarbetarna inte ändra sitt beteende, utan organisationen 

kan kalla in den grupp som behövs. 

 

Pearsall et. al. (2010, s. 188), Ladley et. al. (2015, ss. 2416- 2417) och Garbers & 

Konradt (2014, s. 124) rekommenderar organisationer att tillämpa ett hybridbaserat 

belöningssystem. Dessa nya resultat står i stark kontrast till tidigare forskning där 

Wageman (1995, ss. 174- 175) kommit fram till att hybridbaserade belöningar inte alls 
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fungerar lika effektivt som individbaserade och gruppbaserade belöningar. 

Hybridbaserade belöningar når inte samma starka band mellan upplevt beteende som 

individbaserade belöningar medför. Det främjar heller inte den gemensamma 

motivationen som upplevs i gruppbaserade belöningar. Rosenbaum et. al. (1980, s. 636) 

menar att när konkurrens tillåts i hybridbaserade belöningar finns det risk för sabotage 

inom gruppen. Rosenbaum et. al. (1980, s. 640) kan även konstatera trots att endast en 

lite del av totala belöningen, 20 %, är individuell är det tillräckligt för att minska 

samarbetsviljan i gruppen. Rosenbaum et. al. (1980, s. 640) menar till och med att en 

liten del individbaserade belöningar minimerar goda resultat vid utförande av 

gruppuppgifter och dominerar medarbetarnas beteende. Till skillnad från Pearsall et. al. 

(2010, s. 189) som påstår att det höjer prestationsnivån och minskar risken för snålskjuts 

bland medarbetarna. Dessa två forskningsläger undersöker två olika typer av 

arbetsgrupper och når två helt olika resultat. Det är viktigt att poängtera att forskningen 

som har en mer negativ syn på hybridbaserade belöningar är av äldre datum. Synen på 

belöningssystemen kan ha ändrats genom åren och även sättet att utforma forskningen. 

Omgivande och riktad stimulans är inget som Rosenbaum et. al. (1980) eller Wageman 

(1995) diskuterar i sin forskning. Det är däremot en av utgångspunkterna i Pearsalls et. 

al. (2010) forskning och självklart en påverkande faktor till deras resultat. Den äldre 

forskningen tar heller inte upp social maskning eller informationsdelning som även de 

är grundpelare i Pearsalls et. al. (2010) studie.  

 

Ladley et. al. (2015, s. 2421) går i polemik med Wageman (1995) gällande bland annat 

synen på individens och gruppens kapacitet att prestera i ett hybridbaserat 

belöningssystem. Wageman (1995) menar att gruppen saknar egenskapen att prestera på 

hög nivå i jämförelse med individen. Ladley et. al. (2015, s. 2421) skriver istället att 

hybridbaserade belöningar inte alls ändrar gruppens kapacitet att prestera. De individer 

som presterar bäst kommer fortfarande uppmärksammas, likaså de arbetsgrupper som 

presterar bäst, vid tillämpning av hybridbaserade belöningar kommer även 

gruppsammanhållningen bibehålls. Wageman (1995, s. 175) skriver däremot att 

hybridbaserade belöningar kan förvirra medarbetarna och dra fokus från individens 

arbetsuppgift. Pearsall et. al. (2010, s. 184) förutser däremot att hybridbaserade 

belöningar istället kommer att bidra med prestandafördelar eftersom de verkar parallellt 

och bidrar både med omgivande och riktad stimulans för medarbetaren. 

 

Hybridbaserade belöningar fokuserar framförallt på fem olika faktorer. De olika 

faktorerna är antingen positiva i det gruppbaserade och negativa i det individbaserade 

belöningssystemet, eller vise versa. Som tidigare nämnt skriver Pearsall et. al. (2010, s. 

189) att hybridbaserad belöningssystem är den bästa blandningen och det handlar om att 

skapa balans mellan faktorerna som ökar eller minskar beroende på vilket fokus 

organisationen antar. I tabellen nedan kan de positiva och negativa faktorer i grupp- 

respektive individfokus läsas av. 
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Utmärkande egenskaper inom hybridbaserade belöningar 

Figur 4. Källa: Egen 

2.4.5 Beteende  
Hybridbaserade belöningar främjar ett beteende där medarbetaren kan rikta 

uppmärksamhet, ansträngning och kunskap mot att hjälpa varandra, och samtidigt har 

en möjlighet att belönas för individuella prestationer. Pearsalls et. al. (2010, ss. 188–

189) visar att belöningssystemet frambringar beteenden såsom expertis, samarbete och 

reducering av social maskning. Organisationer som tillämpar ett hybridbaserade 

belöningssystem främjar inte bara ett önskat beteende utan det leder även till att 

medarbetarnas styrkor och typ av beteende inte alltid behöver korrigeras. 

Informationsdelning bidrar med att varje medarbetare har möjlighet att bli expert inom 

sitt fokusområde. Arbetsgivaren kan ta hjälp av de som har efterfrågad kompetens för 

arbetsuppgiften (Johnson et. al., 2006, s. 116). När medarbetarna kan försäkra sig om att 

alla medlemmar i en grupp bidrar frambringar det ett hjälpsamt beteende (Lindenberg & 

Foss, 2011, s. 512). Hybridiserade belöningar resulterar även i ett beteende där social 

maskning reduceras eftersom att belöningssystemet har en positiv påverkan på 

samarbete (Johnsons et. al. 2006, s.110, Pearsall et. al., 2010, s. 185). Både individuella 

och gruppresentationer dokumenteras vilket främjar ett beteende där medarbetarna inte 

vågar ta risken att åka snålskjuts på någon annan, och produktiviteten ökar.  

 

Ferrin & Dirks (2003, ss. 9–10) skriver att om medarbetaren som interagerar med 

varandra har ett konkurrerande beteende bör hybridbaserade belöningar tillämpas. De 

kan undvika negativitet gällande sin trovärdighet tack vare god informationsbehandling. 

Belöningssystemet kommer i sin tur att belöna beteenden och prestationer som ställer 
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högre krav på medarbetaren vilket i sin tur bidrar med att medarbetare når högre mål 

(Rico, Hinsz, Burke & Salas, 2016, s. 14). 

 

Johnson et. al., (2010, s. 108) påstår i sin forskning att de personer som föredrar ett 

hybridanspassat belöningssystemet vill bli indiviudellt motiverade och ha erkännande 

för deras individuella prestationer. Trots att dessa personer motiveras av ett 

hybridbaserat belöningssystem fann författarna att de håller tillbaka i sin förmåga att 

utmärka sig på grund av rädsla av att deras kollegor ska må dåligt. Genom att deras 

drivkraft hämmas blir resultatet av ett hybridbaserat system svagt och inte lika 

motiverande för en individ som vill ha en positiv atmosfär på sin arbetsplats enligt 

Wageman & Gordon (2006, s. 694 ). Dessa förhållanden visar att det hybridbaserade 

systemet inte alltid är det bästa för en grupp individer. Konsekvenserna kan bli att en 

organisation då tvingas välja mellan individ eller gruppbaserat belöningssystemet för att 

endast främja och förstärka en viss typ av individers beteende. I ett sådant scenario kan 

de gå miste om fördelar som hybridbaserade belöningar bidrar med. Däremot kan det 

betyda att hybridbaserade belöningar inte alltid uppmuntrar till ett önskat beteende, 

vilket är något som Wageman (1995) påpekar i sina tidigare forskningsstudier.  

 

2.5 Sammanfattning Teoretisk Referensram 
Med vår litteraturgenomgång kan vi se hur belöningsformerna kan delas in finansiella 

och ickefinansiella belöningar. Vi kan även se hur de olika belöningssystemen tillämpar 

belöningarna. Tidigare forskning har visat att det finns både för- och nackdelar med att 

enbart använda sig av det individ- eller gruppbaserade belöningssystemet. På grund av 

de fallgropar som organisationer har fallit i har den senare forskningen utformat ett nytt 

belöningssystem. Detta belöningssystem kallar forskarna för hybridbaserade belöningar. 

Forskarna (Pearsall et. al. 2010, ss. 188–189, Ferrin och Dirks, 2003, ss. 9–10, Johnson 

et. al. 2006, s. 116 & Ladley et. al. 2015 ,ss. 2416–2417) är eniga om att detta system 

löser de problem som kan uppstå vid tillämpning av enbart individ- eller gruppbaserade 

belöningar. Samtliga forskare har genom sina studier kommit fram till att ett 

hybridbaserat belöningssystem är lösningen för de tre olika teman som kan vara 

problem i organisationer som inte har ett hybridbaserat belöningssystem. Forskarna 

(Johnson et. al. 2006, s. 116, Azasu, 2012, s. 451, Chiang & Birtch, 2012, ss. 541–542) 

påstår även att genom att se till individens behov kan organisationen göra en mer 

korrekt bedömning på vad som motiverar denne och utifrån rätt belöningssystem uppnå 

önskade resultat. Heneman & Dixons (2001) forskning kring belöningssystemet visar att 

det finns olika faktorer som kan hjälpa en organisation att skapa en belöningsmodell 

utifrån hur medarbetaren upplever systemet. Rousseau & Aube (2014, s. 657) skriver att 

forskare borde studera hur hybridbaserade belöningar påverkar gruppinsats och 

grupprestanda. 

  

Omgivande & riktad stimulans, social maskning och informationsdelning påverkar 

medarbetarens upplevelse av motivation och samarbete i sitt arbete. Det visar också hur 

medarbetarna kan anpassa sitt arbetssätt beroende på vilket belöningssystem som 

används inom organisation.  
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Förklaring belöningsklass till beteende med hänvisning till kapitel 

 
Figur 5. Källa: egen. 

 

För att visa hur medarbetaren ser på det individ-, grupp- och hybridbaserade 

belöningssystemet har vi utformat en tabell. Den ger en rättvisare bild av hur teorin 

beskriver de tre olika belöningssystemen och dess faktorer utifrån forskarnas studie.  

 

Individ-, grupp- och hybridbaserat belöningssystem  

 
Figur 6. Källa: egen. 
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3. Metod 
 

3.1 Undersökningsdesign  
Vi har valt att studera hur medarbetaren upplever det hybridbaserade belöningssystemet 

i en säljande organisation. Det vill vi göra med hjälp av en kvalitativ studie. I och med 

att studiens syfte är att skapa förståelse för hur medarbetaren inom säljande 

organisationer upplever det hybridbaserade belöningssystemet på arbetsplatsen, vill vi 

skapa förståelse kring hur medarbetaren påverkas. Genom att samla information kring 

medarbetarens synsätt på det hybridbaserade belöningssystemet kan vi uppnå ett resultat 

för hur de upplever belöningssystemet. Golafshani (2003, s. 600) menar att viljan att 

skapa förståelse för hur individen påverkas av ett visst attribut uppnås genom en 

kvalitativ undersökning. Eftersom en kvalitativ forskning många gånger är rik på 

detaljer och framhäver förståelse utifrån ett specifikt sammanhang är den kvalitativa 

forskningen ett bättre val än den kvantitativ forskningsmetoden. Eftersom att den 

kvalitativ forskningsmetodikens mål är att beskriva, förklara eller bevisa ett samband är 

en kvalitativ studie mer passande, enligt Backman (1998, ss. 50-52), för denna typ av 

studie.  

  

  

Många studier vi refererar till använder kvantitativa metoder i sin undersökning 

(Wageman 1995, Pearsall et. al. 2010, Ladley, Wilkinson & Young, 2015) och därför 

har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. Målsättningen med flera av dessa är att 

analysera hur det hybridbaserade belöningssystemets företeelser förhåller sig till det 

gruppbaserade- individbaserade belöningssystemet. Däremot saknas fokus kring 

förståelsen hur medarbetarna upplever det hybridbaserade belöningssystemet i sin 

helhet. Därför anser vi att det saknades forskning som betonar tolkning och förståelse 

kring medarbetarnas upplevelse av systemet. Det är viktigt för oss att skapa en 

grundläggande förståelse för medarbetarnas uppfattning och synsätt av 

belöningssystemet, dessa synsätt ska även återspeglas i vår undersökning. Den 

kvalitativa forskningsmetoden erbjuder även ett bredare svängrum, när det finns 

utrymme för följdfrågor och djupgående öppna frågor enligt Bryman & Bell (2013, s. 

146). 

 

3.2 Forskningsansats 
Målet med denna studie är att få svar på hur medarbetarna upplever det hybridiserade 

belöningssystemen, vårt intresse är att beskriva, förklara och tolka. När strävan är att 

lägga vikten vid ord och inte siffror är, enligt Golafshani (2003, s. 600), en kvalitativ 

metod det bästa valet för denna studie. Intervjuer är det bästa tillvägagångssättet för att 

skapa förståelse för hur individen upplever eller känner för något. Samtidigt är det även 

enklare att bilda en helhetsuppfattning av medarbetarnas situation och uppfattning säger 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011, s. 68). Genom kvalitativ data kan vi också uppfatta 

nyanser och vägledas till att sätta värde och normer i ett sammanhang. Enligt Trost 

(2010, s. 46) lämpar sig en kvalitativ studie när syftet är att försöka förstå en enskild 

individs handlingsmönster, sätt att reagera och tänka, vilket just är syftet med vår 

undersökning. Vår uppsats tar avstamp i befintlig forskning alltså är den kumulativ. Vi 

har samlat teori, analyser och data från andra forskare för att kunna dra slutsatser av den 

kunskap våra intervjuer bidrar med, detta enligt Backman (1998, ss. 48–49). 
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Tidigare forskning ger oss kunskap över det hybridbaserade belöningssystemet, men 

inte över medarbetarens upplevelse och påverkan. Vårt mål att skapa förståelse kring 

individens syn på hybridbaserade belöningssystem och därför bör vi använda oss av en 

abduktiv ansats. Enligt Kågström (2011, ss. 26-27) tillåter det oss att beskriva processen 

med en vetenskaplig nyfikenhet, detta eftersom att abduktion utgår från såväl teori som 

empiri. Teori kring ämnet skapas genom att vi successivt bearbetar studiens empiri 

såväl som tidigare forskning. Genom intervjuerna ger vi respondenterna möjligheten att 

själva berätta och utveckla ämnet för att kunna skapa förståelse, den abduktiva 

forskningsansatsen anses enligt Bryman & Bell (2013, s. 148) underlätta skapande av 

förståelse. 

 

3.3 Studieobjekt 
Studiens syfte är att öka förståelse kring medarbetarens upplevelse av det 

hybridbaserade belöningssystemet och därför är studieobjekten fysiska personer. I 

denna studie är det de anställda på olika företag inom säljande organisationer som 

förmedlar bostäder till privatpersoner, det vill säga fastighetsmäklarbyråer. Där 

samtliga  fastighetsmäklarbyråer tillämpar det hybridbaserade belöningssystemet. Alla 

fastighetsmäklarbyråer är geografiskt belägna i Stockholm, företagens identitet och 

respondenterna kommer att behandlas konfidentiellt. Syftet med vår studie är att förstå 

medarbetarnas handlingsmönster kring belöningssystemet så i studien använder vi oss 

av semistrukturerade intervjuer. Detta för att respondenten ska kunna dela med sig av 

sina upplevelser utan att vi styr dem. 

  

Eftersom en kvalitativ studie ska hjälpa oss att förstå en viss situation som annars skulle 

vara gåtfull och förvirrande, var semistrukturerade intervjuer det självklara 

tillvägagångssättet i vår studie (Eisner, 1991, s. 58). Detta genom att ta del av hur 

respondenterna upplever faktorerna med belöningssystemet. 

 

3.4 Litteratur och källkritik 
De referenser som ligger till underlag för denna studie bygger på sekundär- och 

primärdata. Primärdata är, enligt Bryman & Bell (2013, s. 146) data som samlats in i 

samband med studien genom exempelvis enkäter eller intervjuer. Primärdata gällande 

belöningssystemet har hämtats direkt från företagen genom intervjuer med anställda, 

denna primärdata stärker även studiens trovärdighet enligt Whittemore et. al. (2001, s. 

529). Sekundärdata är information som har samlats in via tidigare undersökningar som 

sedan har publicerats i diverse olika tidskrifter. Whittemore, Chase & Mande (2001, s. 

531) belyser det faktum att sekundärdata även bidrar till att utveckla giltigheten i en 

kvalitativ studie. Referenserna till studiens teoretiska referensram har vi sökt fram via 

databasen Google Schoolar, denna databas erbjuder en mängd av vetenskapliga artiklar 

inom det valda forskningsområdet. Genom att använda sig av tidigare forskning inom 

det valda ämnet har vi utvecklat trovärdigheten i studiens teoretiska referensram. För att 

stärka studiens trovärdighet har vi sållat ner sökningen i databasen till 

företagsekonomisk litteratur samt nyckelord för att utesluta vetenskapliga artiklar som 

inte behandlar det forskningsområde vår studie baseras på. Enligt Bryman & Bell (2011, 

s. 123) ökar en studies trovärdighet genom att användas sig av databaser som är 

rekommenderade till det valda huvudområdet, det vill säga företagsekonomi. 

  

Sökningarna som har gjorts i databasen har genomförts med hjälp av nyckelord valda 

utifrån vårt syfte. Detta för att kunna utesluta vetenskapliga artiklar som inte skulle 
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kunna styrka vår teori. Bryman & Bell (2011, s. 116) menar att detta bidrar till att 

studien blir kumulativ samtidigt som det byggs upp en stark teoretisk referensram. 

Sökorden som använts är hybrid-based rewards, discretionary and ambient stimuli, 

information sharing, social loafing, behaviour, cooperation. Vi har granskat över 80 

artiklar och därefter valt ut 56 forskningsartiklar för att skapa en teoretisk referensram 

som förhåller sig till vårt studie och dess syfte. 

  

Vi har undvikit att använda oss av tertiära källor i teorikapitlet eftersom att dessa 

källor  bygger på tredjehandsinformation, det vill säga analyser av sekundärdata, enligt 

Bryman & Bell (2011, s. ) De är bra för att skapa förståelse kring begrepp och hur 

litteraturen bör bearbetas, men inget vi ville bygga argument på. Vi upplever att tertiära 

källor skulle sänka den teoretiska referensramens trovärdighet. 

 

3.4.1 Intervjuer 
Genom att utgå ifrån en intervjuguide med specifika teman och frågor kommer vi 

genomföra muntliga, inspelade, intervjuer med tolv aktiva fastighetsmäklare. Med 

semistrukturerade intervjuer och vår intervjuguide har vi en ram att hålla oss inom, men 

det ger ändå samtidigt respondenten utrymme att utforma svaren på sitt sätt. Vi som 

intervjuare får även friheten att ställa frågor utanför intervjuguiden för att anknyta till 

något respondenten svarat (Bryman & Bell, 2013, ss. 475-476). Syftet med intervjuerna 

är även för oss att skapa förståelse kring belöningssystemet och att förstå respondentens 

verklighet inom detta specifika problemområde. Respondenterna ges möjlighet att tala 

fritt om hur de upplever belöningssystemet eftersom att de förhoppningsvis har en klar 

bild över problemområdet. Även om det inte ligger inom intervjuguidens ram kan ändå 

en dialog uppstå som skapar god giltighet enligt Stenbacka (2001, s. 552). Vi känner oss 

trygga med valet av semistrukturerade intervjuer när de till skillnad från ostrukturerade 

intervjuer lutar sig mot en intervjuguide som hjälper intervjuaren att hålla sig till temat 

och den röda tråden under intervjun (Bryman & Bell, 2013, s. 475).  Eftersom en 

kvalitativ studie ska hjälpa oss att förstå en viss situation som annars skulle vara gåtfull 

och förvirrande, var semistrukturerade intervjuer det självklara tillvägagångssättet i vår 

studie (Eisner, 1991, s. 58). 

 

Opdenakker (2006, s. 3) säger att i intervjuer genomförda ansikte mot ansikte finns det 

ingen tidsfördröjning mellan intervjuare och respondent och den ena kan direkt reagera 

på vad den andra säger. Svaren blir mer spontana utan direkt reflektion. Intervjuaren 

måste däremot fokusera betydligt mer på att ställa frågorna och att få dem besvarade till 

skillnad från andra insamlingsmetoder säger Opdenakker (2006, s. 3). Detta är extra 

viktigt vid tillämpning av semistrukturerade intervjuer då intervjuaren kan tvingas 

omformulera eller ställa följdfrågor beroende på hur samtalet utvecklar sig. Vid 

tillämpning av semistrukturerade intervjuer talar Wengraf (2001, s. 194) om dubbel 

uppmärksamhet. Det innebär att intervjuaren måste lyssna och förstå respondenten 

samtidigt som frågorna måste besvaras på den nivå och det djup som önskas, något vi är 

beredda på under insamling av empirisk data. Intervjuerna kan med fördel spelas in med 

tillstånd från respondenten, men Opdenakker (2006, ss. 3-4) skriver att det då finns risk 

för att intervjuaren inte för några anteckningar. Opdenakker (2006, ss. 3-4) påstår att det 

finns flera goda skäl till att föra anteckningar. Intervjuaren kan lättare kontrollera att alla 

frågor har besvarats och undvika bortfall av information vid tekniska problem med 

inspelningen. Bryman & Bell (2011, s. 486) poängterar än en gång hur viktigt det är att 

lyssna under genomförandet av intervjuer, både på vad respondenten säger, men också 

vad denna inte säger. Vi kommer att spela in intervjuerna, efter vi fått tillstånd från 
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respondenterna, och sedan transkribera intervjuerna vilket innebär att de omvandlas från 

tal till text. Thomas & Magilvy (2011, s. 152) belyser i sin artikel att genom den 

enskilda transkripten kan vi även leta efter likheter inom och över respondenterna för att 

inte bara hitta teman utan även skapa trovärdighet i vår studie.  

  

Vi valde att jobba med olika typer av frågor i vår intervjuguide, detta för att skapa en 

balans i intervjun samt för att bygga ett starkt empiriskt underlag. Intervjuerna inleddes 

med en kort presentation av innebörden av de olika belöningssystemen och vad de 

innebär i det sammanhanget. Vi ställde inledande frågor för att skapa oss en uppfattning 

om respondentens bakgrund (Bryman & Bell, 2011, ss. 485-486). Därefter ställde vi 

frågor kring både belöningssystemet och samarbetsvilja. Vi använde oss av indirekta 

och direkta frågor. Med hjälp av indirekta frågor kan respondenten lättare uttrycka sina 

egna åsikter och öppna upp möjligheten för att uttrycka frågor som de anser är 

meningsfullt enligt Qu & Dumay (2011, s. 251). Med hjälp av direkta frågor kan vi 

stämma av informationen under intervjuns gång (Qu & Dumay, 2011, s. 251). Indirekta 

frågor har ofta en öppen form i syfte att öppnar upp möjligheten för respondenterna att 

utarbeta saker som de ser som viktiga och meningsfulla för sitt arbetsliv (Qu & Dumay, 

2011, s. 245). 

  

3.4 Val av respondenter 
Alla respondenter i denna studie arbetar inom företag som tillämpar hybridbaserade 

belöningssystem. Vi diskuterade kring val av respondenter och övervägde om vi skulle 

intervjua enbart fastighetsmäklare, enbart franchisetagare eller både och för att skapa 

två olika perspektiv av hur hybridiserade belöningar upplevs. Till slut bestämde vi oss 

för att enbart intervjua fastighetsmäklare av den enkla anledningen att vi ville skapa oss 

uppfattning om hur medarbetaren upplever belöningssystemet. Vi tror att det kan finnas 

en risk att inkludera franchisetagare eftersom de endast kan dela den uppfattning de har, 

och inte upplevelsen att bli belönad, ur fastighetsmäklarnas perspektiv. Vi tror att de 

delar uppfattning om hur det är att motta belöningar och hur de vill att deras 

fastighetsmäklare ska bli belönade. Det kan bidra med felaktig information i just denna 

studie. Vi har valt att fokusera vår studie på fastighetsmäklare eftersom det är ett fält 

som vi intresserar oss för då det är en arbetsplats som skiljer sig från många andra, 

vilket kan bidra till ny spännande information gällande belöningar. 

  

3.5 Presentation av respondenter 
Tabellen presenterar respektive svar och visar bland annat kön, antal år som aktiv 

mäklare och tillämpat provisionssystem. Med hjälp av de inledande frågorna kring 

respondentens bakgrund har vi kunnat sammanställa information om alla respondenter. 

Vi använder inte deras riktiga namn för att de ska förbli anonyma. 
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Respondenter 

 
Figur 7. Källa: egen. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 
Tillförlitlighet och giltighet är essentiella kriterium för en kvalitativ forskning enligt 

Golafshani (2003, s. 600). Det är vår uppgift som författare till en kvalitativ studie att 

bevisa att vår undersökning är tillförlitlig samt bevisa att studiens resultat är trovärdig. 

Genom att behandla all data på ett korrekt sätt kan vi uppfylla syftet att visa studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet, enligt Tracy (2010, ss. 841-842) med hjälp av de 

transkriberingar som gjorts på de tolv intervjuerna uppfyller vi detta. Forskningens 

trovärdighet handlar om hur vi som författare har tolkat studien med hjälp av de data 

som ligger som underlag. I vårt fall blir det respondenternas upplevelse av det 

hybridbaserade belöningssystemet. 

  

Creswell & Miller (2000) föreslår till exempel att giltighet påverkas av forskarens 

uppfattning av tillförlitlighet och giltighet i studien. Även användning av sekundära 

datakällor bidrar till att en kvalitativ studie uppfyller giltigheten enligt Whittemore et. 

al. (2001, s. 531). Vi har genom vår studie använt oss av 56 vetenskapliga artiklar vars 

forskning är kopplat till det hybridbaserade belöningssystemet samt metodartiklar som 

stödjer vårt val av en kvalitativ studie. Whittemore et. al. (2001, s. 529) skriver även att 

primärdata är lika viktig i en kvalitativ studie som sekundära, det bidrar till att en studie 

blir trovärdig. Genom att vi har utfört tolv semistrukturerade intervjuer ligger vår 

empiriska data som underlag för den primära data som kommer att användas i studien. 

Eftersom den primära data som samlas in i vår studie är respondenternas intervjuer, vill 

vi kunna visa att den är trovärdig, objektiv och inte manipulerad. Därav kommer vi 

presentera respondenternas svar i ett empirikapitel och utomstående bilaga som 

presenteras i slutet av uppsatsen. 

 

Vi har valt att intervjua medarbetare som har erfarenhet inom den aktuella branschen, 

den kunskap och erfarenhet som dessa respondenter besitter hjälper oss som författare 

att verifiera studiens tillförlitlighet. Det ökar tillförlitligheten eftersom att detta är 

personer som är kunniga, erfarna och framgångsrika inom sitt yrke. Corbin & Strauss 
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(2008, ss. 614-617) säger att det ligger i forskarnas förmåga och skicklighet att skapa 

giltighet och tillförlitlighet i undersökning. Genom att vi har spelat in våra intervjuer 

kan gå tillbaka till samtliga intervjuer för att kontrollera vad varje enskild respondent 

har sagt, vi har även varit två intervjuare som har behandlat och bearbetat det material vi 

har spelat in. Pålitlighet är enligt Bryman & Bell (2013, s. 405) en motsvarighet till 

reliabilitet inom den kvantitativa forskningsmetoden vilket även Golafshani (2003, s. 

601) poängterar i sin metodartikel genom att hänvisa till Clont (2002) och Seale (1999). 

Även dessa författare beskriver vikten av att kunna presentera för läsarna hur uppsatsen 

är pålitlig. Eftersom att vi bifogat vår transkribering visar vi på transparens vilket 

stärker pålitligheten. Vi har skapat en bilaga av intervjuernas transkribering för att 

säkerhetsställa att vi har utformat en fullständig och tillgänglig redogörelse om hur alla 

faser av forskningsprocessen har gått till. Allt från problemformuleringen, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuer och beslut angående den valda 

analysen av data ger läsaren möjlighet att skapa sig en egen bild över 

forskningsprocessens trovärdighet och undersökningens tillförlitlighet. 

  

Vi har genom hela studien varit objektiva genom att inte sätta några egna värderingar i 

utförandet eller i analysen av vår studie. Genom våra transkriberingar, det empiriska 

kapitlet och en presentation av hur de olika teman som utformats kommer studiens 

objektivitet stärkas. Den kommer även stärkas på grund av att respondenterna inte är 

vinklats åt ett subjektivt håll. Vi kommer senare i vår diskussion presentera dessa olika 

teman som framkommit genom vår primära data.  

  

3.7 Metodkritik 
Genom att ställa frågor kan information om hur person känner eller uppfattar ett visst 

attribut enkelt förmedlas. Eftersom syftet är att förstå hur medarbetaren upplever det 

hybridbaserade belöningssystemet ansåg vi att intervjuer var det bästa verktyget. 

Nackdelen med intervjuer är däremot att respondenterna kan upplevas som subjektiva 

och vill måla upp en fasad där deras kontor, ledarskap och belöningssystem. Det kan 

leda till att respondenten inte anger genuina svar, utan svarar vad de tror att vi vill höra, 

eller tröttnat på våra frågor och börjar hitta på svar. Det kan även vara en nackdel att vi 

valde kontor som ingen av oss arbetade på eftersom att respondenterna möjligen hållt 

inne på information som de anser vara ”företagshemligheter” och inget som de vill dela 

med sig av.   

  

Vi märkte också att eftersom vi inte hade någon större erfarenhet av intervjuteknik, 

kändes det som om vissa svar var återkommande. Med större variation på våra frågor 

tror vi att vi hade fått mer variation på respondenternas svar. Genom transkribering 

kunde vi se att variation saknades i intervjufrågorna. Sedan upplevde vi att vissa 

respondenter hade svårt att förstå skillnaden mellan bonus och förmåner, vilket betyder 

att respondenterna möjligen upplevde frågan som förvirrande och angav ett vagt svar. 

 

3.8 Analysmetod 
För att sammanställa materialet kommer vi att använda oss av ett abduktivt synsätt då vi 

vill diskutera belöningssystemet utifrån tidigare studier och vad som finns känt om 

ämnet. Med ett abduktivt synsätt kan vi växelvis arbeta mellan teori och empiri och på 

detta sätt låta förståelsen kring de olika belöningssystem successivt växa fram. 

Kågström (2011, ss. 26-27) finner i sin forskning att genom att använda sig av en 

abduktiv metod låter det forskare bäst beskriva processen med en vetenskaplig 

nyfikenhet. Med tanke på den branschavgränsning vi valt att göra har det även lett till 
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begränsad teori kring hybridbaserade belöningar inom fastighetsmäklarbranschen. 

Därför anser vi att det abduktiva synsättet ger oss möjlighet till att se till dessa aspekter 

med nyfikenhet men samtidigt successivt skapa oss en förståelse för belöningssystemet. 

  

Vi har valt att analysera det empiriska underlaget genom att följa den tematiska 

analysmetod och ta hjälp av Braun & Clarkes (2006). Med hjälp av Braun & Clarkes 

(2006, ss. 15–23) steg för steg guide kan vi strukturera det empiriska underlaget i olika 

teman vilket underlättar sammanställandet av resultaten. Vårt empiriska underlag består 

av totalt tre timmars intervjumaterial som sedan transkriberats. Genom att läsa 

intervjuerna kunde vi skapa förståelse och identifiera hur respondenterna upplevde det 

hybridbaserade belöningssystemet. Därifrån kunde vi undersöka vissa återkommande 

teman som våra respondenter ansåg var värda att lyfta fram. Vårt syfte är att skapa en 

förståelse för hur medarbetarna upplever alla faktorer som är kopplade till det 

hybridiserade belöningssystemet, alltså är respondenternas teman viktiga för oss. Vi 

fann sju teman som var relevanta att presentera utifrån respondenternas svar med 

förhoppning att det skulle hjälpa oss att identifiera och uppfylla vårt syfte. Braun & 

Clarkes modell presenterar innefattar olika steg vilka presenteras i modellen nedan. 

  

Braun och Clarkes teori gällande analysering av data 

Figur 8. Källa: egen. 

  

Braun & Clarke (2006, ss. 15-16) säger att processen att hitta teman börjar redan när 

författarna letar olika mönster i potentiell intressant data, och sträcker sig fram till 

redovisning av innehåll och resultat. Att analysera data innebär ständigt arbete fram och 

tillbaka mellan det empiriska underlaget. Då analysen inte är något som sker i slutet av 
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en uppsats (Braun & Clarke, 2006, s. 15) har vi ständigt arbetat med anteckningar, idéer 

och potentiella teman för att grundligt jobba igenom vår empiriska data. 

 

4. Empiri  
 

 

Teman 

 
Figur 9. Källa: egen. 

 

Vi har genomfört intervjuer med tolv fastighetsmäklare och med hjälp av Braun och 

Clarkes (2006) modell att analysera empiriska underlag tagit fram sju teman. De är 

antingen återkommande hos respondenterna eller skiljer sig mellan respondenterna. 

Våra teman kan kopplas till de fem faktorerna som återfinns i figur 4. Utöver de fem 

faktorerna från teorin fann vi även två nya teman, uppnå mål och stress. Vi har valt att 

presentera respondenternas svar utifrån dessa nya teman, tillsammans med de fem 

faktorerna i teorin. Eftersom att det var återkommande hos flera av våra respondenter 

kunde vi se ett mönster som vi ville diskutera vidare i studien. Nedan följer presentation 

av våra teman med ett urval av citat från våra respondenter. Intervjuerna är 

transkriberade och återfinns som bilagor i slutet av arbetet.  
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4.1 Styrmedel 
Respondenterna är nöjda med ett hybridbaserat system och flera av dem kan inte se 

uppenbara förbättringar med själva belöningssystemet. De upplever att det blir rättvist 

behandlade vid tillämpning av hybridbaserade belöningar.  

 

“Det bästa är att man blir rättvist belönad utifrån vad man personligen 

presterar och får betalt för det man jobbar för. Jag tycker att det är roligare att 

kämpa för gruppbelöningarna och kan tycka att vi skulle ha lite fler 

gruppbelöningar ibland.” - Eleonor  

 

“Det känns inte rättvist att den som jobbar hårdare och lägger mer fokus på 

sina försäljningar ska dela med sig av sina provision.” - Anna 

 

Det finns tydliga indikationer för vad som förväntas av individen och vad de behöver 

uppnå för att ta del av belöningarna. Vi kan även se att respondenterna drivs av att 

prestera på hög nivå när det resulterar i en belöning.  

 

“Systemet är anpassat efter min drivkraft och prestationer. Jag vet vad jag kan 

förvänta mig av cheferna om jag uppfyller vad de förväntar sig utav mig.” - 

Karin 

 

Det bästa med de systemet jag har idag är att jag blir pushad till att fortsätta 

göra mycket försäljningar.” - Anna 

 

“Ja, eller upplever att alla är lika drivna och motiverade till att uppnå de mål 

som finns uppsatta.” - Carl  

 

“Alla är lika drivna och ambitiösa så då jobbar vi lika hårt för att uppnå samma 

mål.” - Josefine 

 

Respondenterna berättar även hur de drivs av olika typer av mål. Några av dem drivs av 

gruppbaserade belöningar och tycker att det är roligare att belönas i grupp. Medans 

andra drivs av den individuella belöningen som ofta resulterade i en finansiell belöning.  

 

“Jag brukar vanligtvis inte kämpa så mycket, mer när det är i grupp, då känns 

det roligare när alla hjälps åt.” - Eleonor 

 

“Det bästa är att man kan tjäna mycket pengar om man vill.” - Fredrika 

 

De finansiella bonusarna baseras på respondenternas individuella prestationer och 

betalas även ut individuellt. Respondenterna är även medvetna om hur viktig deras 

individuella prestation är. Många gånger är det bara dem själva som kan påverka 

utfallet, och det är något som flera av respondenterna diskuterar. 

 

“Bonusen baseras som jag nämnde innan på prestationer och de försäljningar du 

gör och detta är på individuell nivå.” - Anna 

 

“I mitt fall baseras min extra bonus på prestation och hur mycket över min budget 

jag ligger på efter första kvartalet. Ju mer jag ligger över ju mer får jag ut i bonus 

“ -  Boris 
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“ Eftersom vi nu har individuella bonusar så är det bara du som kan förbättra de 

villkor som sätts och delas ut.” - Anna 

 

“I det här yrket jobbar man ganska mycket åt sig själv, man är lite av en 

egenföretagare i en större organisation. Man jobbar inte helt själv utan får 

såklart viss hjälp då vi fördelar kunder på varandra.” - Gabriel 

 

4.2 Kunskapsdelning 
Flera av respondenterna beskriver sina arbetsplatser som öppna med ett gott 

diskussionsklimat. Det finns nästan alltid utrymme för frågor och de kan bolla tankar 

och idéer med sina kollegor. Respondenterna ser även en nytta i att dela sina 

erfarenheter med varandra. De ser det som ett verktyg för att lösa problem. 

 

“Då hjälper vi varandra på bästa sätt, eftersom vi har en blandning av 

erfarenheter så finns det inte mycket som inte vi kan klara av.” - Boris 

 

“Självklart hjälper man sin kollega, genom råd och erfarenheter brukar man 

kunna lösa det mesta och en bra attityd.” - Josefine 

 

“Då hjälper man självklart sin kollega, vi är en grupp med många olika 

bakgrunder vilket också gör att alla är duktiga på sitt sätt. Detta gör att kvalitén 

på kontoret höjs och vi står emot de konkurrens som finns på andra sidan gatan.” 

- Carl 

 

“Vi tar tillvara varandras lärdomar och erfarenheter.” - Anna 

 

Några av våra respondenter ansåg att genom att anställa medarbetare som besitter olika 

kunskaper kan kvalitetsnivån öka och göra företaget med konkurrenskraftigt. Det kan vi 

hitta hos både Gabriel och Carl. Gabriels kollega är utbildad jurist och kan svara på 

frågor gällande juridiska problem. Carl har en positiv syn på mångfalden på sitt kontor 

och menar att det höjer kvalitén.  

 

“Vi tar hjälp av varandra, vi har en kollega som är utbildad jurist så honom 

frågar man alltid gällande juridiska problem.” - Gabriel 

 

”Vi är en grupp med många olika bakgrunder vilket också gör att alla är 

duktiga på sitt sätt. Detta gör att kvalitén på kontoret höjs och vi står emot de 

konkurrens som finns på andra sidan gatan” - Carl 

 

4.3 Hjälpas åt   
Många av våra respondenter är positiva till samarbete. Möjligheten att lära sig och lösa 

problem med hjälp av varandras erfarenheter är viktigt för respondenterna. Det nämndes 

också att respondenterna gärna hjälper varandra vid problem, men också vikten av att du 

får denna prestation tillbaka. Gott samarbete och ett bra arbetsklimat är inget som 

uppstår av sig själv, det är något som medarbetarna skapar tillsammans på kontoret. 

Respondenterna är medvetna om att de måste skapa gott samarbete och arbetsklimat 

tillsamman. 
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“Vi har ett bra samarbete på kontoret, vi frågar varandra om vi har några 

frågor. Är någon sjuk hjälper man till att täcka upp vid visningar, 

kontraktsskrivningar eller förhinder.” - Anna 

 

“Det spelar ingen roll, när man behöver hjälp får man det.” - Fredrika 

 

Fokus och möjlighet att hjälpas åt varierar hos våra respondenter. Bland respondenterna 

finns det inget kontor där de inte hjälps åt, men viljan eller premisserna att hjälpas åt 

skiljer sig. Det handlar många gånger om att de inte vill vara en börda för någon annan 

och undviker därför att be om hjälp eller ställa frågor i vissa situationer.  

 

“Sedan finns det situationer då det är mindre lätt att fråga om hjälp, när du som ny 

inte vill vara besvärlig eller ser att din kollega är stressad eller att du faktiskt inte 

vill fråga igen för man inte vill ses som inkompetent.” - Anna 

 

“Frågor som inte är lika allvarliga, trots att det för en själv känns viktigt, har alla 

mycket att göra och det egentligen inte är så stor grej får man inte lika snabbt 

hjälp.” - Hanna 

 

Många andra respondenter har inte tid att hjälpa sina kollegor. Fastighetsmäklaryrket är 

ett stressigt yrke med många förpliktelser. På andra kontor var respondenterna villiga att 

hjälpa till med att ta en kollegas kontraktsskrivning, tillträde eller liknande, men det är 

inget som görs gratis. 

 

“Har man riktigt mycket att göra kan man lämna över vissa arbetsuppgifter till 

någon annan, men man kanske inte hjälps åt gratis utan ger man bort någonting så 

får den som tar emot det också betalt för det.” - Eleonor  

 

“Vi hjälper även varandra med tillträden och kontrakt om man är borta eller under 

semestertider. En kollega har precis infört att om man hjälper till med tillträde, 

kontraktsskrivning eller liknande så kostar det en flaska Cava.” - Fredrika 

“Men vi är noga med att få tillbaka denna hjälp av denna kollega när man själv 

behöver hjälp.” - Anna 

4.4 Uppnå mål 
Vi kan avläsa att det är viktigt att bli belönad utifrån enskilda prestationer samtidigt som 

respondenterna är väldigt positiva till gemensamma belöningar. Respondenterna utger 

sig för att vara tävlingsmänniskor och tvekar inte att hjälpas åt när de tillsammans ska 

nå ett mål.  

 

“Det bästa är att man blir rättvist belönad utifrån vad man personligen presterar 

och får betalt för det man jobbar för. Jag tycker att det är roligare att kämpa för 

gruppbelöningarna och kan tycka att vi skulle ha lite fler gruppbelöningar 

ibland.” - Eleonor 

 

“När vi har tävlingar på gruppnivå så hjälps alla åt att vinna, jag anser att 

eftersom vi är ett kontor som är tävlingsskallar så blir alla lika motiverade att 

uppnå det. Eftersom många tävlingar är baserade på gruppens prestationer så 
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försöker man också hjälpa den personen som ligger efter på bästa vis, men bara 

lite.” - Boris 

 

“Jag tror att det passar oss mäklare med tävlingar och att vi blir motiverade av 

det.” - Josefine 

 

Vilket mål och belöning som är viktigast att uppnå varierar. För Eleonor är det viktigare 

och roligare att kämpa för att uppnå ett mål när det är ett gruppmål som leder till en 

gruppbelöning. Hennes motivation ligger i att prestera bra i grupp. Eleonor föredrar att 

jobba tillsammans och hjälpas åt, hon tycker även att det känns tråkigt om inte alla blir 

belönade.  

 

“Jag brukar vanligtvis inte kämpa så mycket, mer när det är i grupp, då känns det 

roligare när alla hjälps åt.” - Eleonor 

 

“Det kan bli lite tråkigt för de som inte får bonus, man hade kunnat delat upp det 

på ett annat sätt. Delmål, med delbonusar istället för att bara belöna de som tjänar 

riktigt bra så att alla blir lite mer sedda och får lite mer förmåner.” - Eleonor 

 

På Gabriels kontor finns inte alltid motivationen till att kämpa i tävlingarna eftersom 

kollegornas prestationsförmågan varierar. Gabriel upplever att tävlingar många gånger 

är avgjorda efter en kort period, innan den utsatta tiden när en kollega redan dragit iväg 

och ligger långt före de andra. Det göra att Gabriel tappar motivationen och slutar 

kämpa för att uppnå målet.  

 

“Ja, när det är individuella tävlingar och liknande som baserar sig på prestationer 

kan det vara så att tävlingen redan är avgjord efter en vecka för att det är någon 

som har sålt för exempelvis 300 000 på en vecka när man själv har sålt för 50 000. 

Då har man redan gett upp den tävlingen då motivationen är borta.” - Gabriel 

4.5 Maskande kollegor 
Våra respondenter är medvetna om att det finns risk för social maskning på kontoren. 

De diskuterar även konsekvenserna som kan uppstå om man hjälper en kollega för 

mycket. De menar att det kan stjälpa istället för hjälpa kollegan då denne blir van vid 

hjälp och börjar åka snålskjuts på någon annan.  

 

“Jag tror att folk blir mer lata av ett gruppbaserad lön, den kollegan som redan 

är bekväm kommer bli bekvämare och lat och personen som säljer bra kan 

komma och gå in i väggen då han känner att hans kollegor är beroende av hans 

prestationer.” - Anna 

 

“Börjar man göra denna personen en björntjänst så kommer personen bli lat 

och bekväm och detta är inte meningen med samarbete, utan att man ska uppnå 

det ihop alla ska dra sitt strå i stacken.” - Boris 

 

Det empiriska underlaget visar att individuell provision fungerar bra när respondenterna 

upplever att organisationen mäter individens prestation och att bonusen betalas utifrån 

den anställdes prestation. Genom att inte dela på provisionen upplevs känslan på 

kontoret som mer positiv och medarbetaren påpeka också att med individbaserat 

belöningssystem kan medarbetarna  undvika en dålig känsla på jobbet. Vi kunde även se 
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i tidigare stycke, 4.1 Styrmedel, att respondenterna är väl medvetna om att deras egna 

prestation är viktig.  

 

“Så därför funkar individuell provision bättre för mig, för då får jag betalt för 

hur bra jag presterar och behöver inte dela på mina pengar till någon som är 

lat.” - Karin 

 

“Har svårt att föreställa mig något annat, alla är inte lika motiverade som jag 

är vilket innebär att inte någon annan ska kunna ta åt sig äran av det hårda 

jobbet eller mina pengar” - Boris 

 

“Jag trivs med det och skulle inte vilja dela. Jag tror att det skulle bidra med att 

några kanske åker med på räkmacka medans vissa göra allt jobb, det skulle inte 

skapa en skönt känsla på kontoret.“ - Lennart 

4.6 Egen prestation 
Respondenterna är medvetna om hur viktig deras egna prestationer är. Våra 

respondenter visar att omgivande och riktad stimulans skapar driv i gruppen och att 

prestationen ökar med hjälp av ett hybridbaserat belöningssystem (se kap 2.4.1, 

Omgivande och riktad stimulans).  

 

“Systemet är anpassat efter mina drivkraft och prestationer” - Karin 

 

“I mitt fall baseras min extra bonus på prestation och hur mycket över min budget 

jag ligger på efter första kvartalet.” - Boris 

 

“Individuella systemet funkar bra för min del, jag är ju ändå en person med höga 

mål och då vill jag ha betalt efter min prestation”- Josefine 

 

“Detta leder till att de som är väldigt duktiga och säljer mycket tappar 

motivationen efter ett tag. Jag tror att de behöver en morot för att behålla 

motivationen.” - Hanna 

 

4.7 Stress 
Stress är ett återkommande tema bland våra respondenter och verkar vara den 

dominerande faktor till att samarbetet blir lidande kollegor emellan. Den grupp 

respondenter som hade mindre än tre års yrkesvana kunde känna sig som en börda, och 

undvek därför att fråga om hjälp ibland. Respondenterna har svårt att hitta vilja och 

motivation att hjälpas åt och samarbeta när de är stressade och har mycket att göra. 

 

“Det sämsta är nog att man blir stressad du kan få prestationsångest, ångest är 

något som jag tror mäklare är duktiga på. Har hört talas om mäklare som gått in i 

väggen innan de ens har hunnit jobba ett år på grund av den prestationsångest som 

finns inom mäklarbranschen, du vill alltid vara bättre än din kollega.” -Anna 

 

“Det är svårt att hjälpas åt när man är stressad och inte har tid, vi försöker, men 

man fastnar ofta i sitt eget arbete då.” - Lennart 

 

“Ja, asså vet inte riktigt när vi samarbetar sämre känner att vi är hjälpsamma hela 

tiden. Kanske är det så att man snäser åt någon om man har en jobbig kund eller är 
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mitt i en stressig och hetsig budgivning. Annars har vi ett bra samarbete.” - 

Josefine 

 

“Sedan finns det situationer då det är mindre lätt att fråga om hjälp, när du som ny 

inte vill vara besvärlig eller ser att din kollega är stressad eller att du faktiskt inte 

vill fråga igen för man inte vill ses som inkompetent.“ - Anna 

 

Sammanfattning respondenter och teman 

Figur 10. Källa: egen 

 

5. Analys  
Vi kan hitta kopplingar till temat uppnå mål i vår teoretiska referensram. Däremot 

saknades stressfaktorn och dess koppling till hybridiserade belöningar i någon av den 

teori vi refererar till. Vi har gått tillbaka till de insamlade artiklarna och sökt enbart på 

stress för att försäkra oss om detta. Vi anser därför att det är värt att ta upp i empirin och 

analysen då samtliga respondenter uttryckte att de upplever stress. Nedan analyseras 

dessa sju teman. 

5.1 Styrmedel 
Vi kan tydligt se att våra respondenter är nöjda med ett hybridbaserat belöningssystem 

och många av dem kan inte se uppenbara förbättringar med själva belöningssystemet. 

Respondenterna svarar att det bästa med hybridbaserade belöningssystem är att de blir 

rättvist behandlade. Vi kunde som sagt se ett tydligt samband mellan vad som förväntas 

av individen och vad de behöver uppnå för att få ta del av belöningen. Respondenterna 

ville även prestera på en hög nivå för att nå de uppsatta målen. Pearsalls et. al. (2010, ss. 

188-189) betonar hur betydelsefullt det är att en organisation använder sig ett korrekt 

belöningssystem för att skapa ett önskat beteende hos medarbetarna. Organisationen bör 
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försäkra sig om att medarbetarna är medvetna om vad som förväntas utav dem för att 

uppnå belöningen. När belöningssystemet används på rätt sätt kan det generera ett 

motiverande beteende hos medarbetarna (Chiang & Birtch, 2012, s. 542), vilket 

stämmer överens med vår empiri.  

 

Vi kan även se att olika belöningar framkallar olika grader av motivation. Varierande 

former av aktiviteter kan bidra till ökad motivation och vilja att prestera högre. Till 

exempel Eleonor som motiveras av “prosocial” (se kap 2.4.1 Omgivande och riktad 

stimulans) eftersom att hon gärna kämpar mer för att nå målet när det innebär en 

gruppbelöning (Pearsall et. al. ( 2013, s. 184). “Jag brukar vanligtvis inte kämpa så 

mycket, mer när det är i grupp, då känns det roligare när alla hjälps åt.” - Eleonor. 

Gruppbelöningarna är ofta kopplade till årsbudget eller liknande försäljningsmål, på 

detta sätt är det tydligt vad medarbetaren måste prestera för att målen ska uppnås. 

Tydliga mål är ännu ett sätt för organisationen att styra medarbetaren mot ett specifikt 

mål eller beteende (Azzone & Palermo, 2011, s. 91). Författarna skriver även att 

organisationer som har tydliga mål skapar positiva resultat.  

 

Ett större antal respondenter beskrev att viljan att slå sin budget ökade i samband med 

utdelning av finansiella belöningar. Bonusarna delas ut på individuell nivå och är en 

finansiell belöning, Nilsson (2014, s. 99) skriver att finansiella belöningar kan minska 

motivationen hos medarbetarna.   

5.2 Kunskapsdelning 
Respondenterna pratar positivt om kunskapsdelning och mångfalden på kontoren. 

Gilson et. al. (2013, s. 218) förklarar hur viktigt det är med den mångfald som uppstår 

vid informationsdelning och vikten av individ- och gruppbelöningar för att främja olika 

kunskaper (Unger-Aviram et. al., 2013, s. 578). Våra respondenter visar prov på att de 

gärna diskutera värden och utbyter erfarenheter. Detta kommer enligt forskarna (Gilson 

et. al., 2013, s. 218, Unger-Aviram et. al., 2013, s. 578) främja gruppens framgång. 

Utbyte av kunskap bidrar även till ökad kvalitet eftersom att medarbetarnas 

kunskapsnivå stiger. Enligt Ittner & Larcker (1998, ss. 5-6) är kvalitet en av grund 

faktorerna för en organisation där de mäter både kundnöjdhet och ickefinansiella 

prestationer inom organisationen. Några av respondenterna ansåg att man genom att 

anställa medarbetare som har olika kunskaper höjs kvaliteten och förmågan att stå sig 

mot konkurrenterna.  

 

5.3 Hjälpas åt  
Empirin visar att respondenterna gärna hjälps åt och att de ställer upp för varandra. Vi 

kan däremot avläsa att det på flera ställen kräver hjälp tillbaka. Det handlar helt enkelt 

om ett givande och tagande. Enligt Chiang & Birtch (2012, s. 547) kan individbaserade 

belöningar leda till tappat fokus på att hjälpa varandra. Vår empiri stämmer delvis då 

respondenterna vill ha något i gengäld, detta förmodligen då de i slutändan blir 

tilldelade en individuell lön. Däremot säger nästan all av respondenterna att om någon 

behöver hjälp, så hjälps de åt.  

 

5.4 Uppnå mål 
Došenović (2015, ss. 110-111) förespråkar vikten av att stötta individens unika 

egenskaper. Det är viktigt för våra respondenter att prestera på en individuell nivå 

samtidigt som de gärna arbetar tillsammans och når gruppens mål. Enligt Aime et. al. 
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(2010, s. 62) är det viktigt att alla gruppmedlemmar innehar en viss nivå av gemensam 

målsättning, vilket våra respondenter har. Många påstår sig vara tävlingsmänniskor och 

Došenović (2015, ss. 110-111) menar att det är viktigt att belöna dessa med individuella 

belöningar. Däremot ser vi samtidigt att de inte tvekar på att hjälpas åt när de 

tillsammans ska nå ett mål.  

 

Azzone & Palermo (2011, s. 91) säger att belöningar baseras på både prestation och 

motivation. I empirin kan vi avläsa att förmågan och viljan att prestera kunde variera 

utifrån vilken typ av belöning som delades ut. Exempelvis hos Eleonor där hennes 

motivation ligger i att prestera bra i grupp. Eleonor föredrar att jobba tillsammans och 

hjälpas åt, hon tycker även att det känns tråkigt om inte alla blir belönade.  

 

5.5 Maskande kollegor 
Karau & Williams (1993, s. 684) kunde i sin forskning konstatera att social maskning 

kan uppstå när en organisation använder sig av enbart ett gruppbaserat system. Det 

kunde respondenterna uppleva i vissa gruppmoment. Den maskande kollegan har blivit 

bekväm med att alla andra jobbar för att fylla ut den maskande kollegans avsaknad av 

arbete. Det visar också att respondenterna är väl medvetna om att det finns kollegor som 

de upplever lata emellanåt. Hollenbeck et.al (2015, ss. 350-351) säger att olika typer av 

prestationsmätning kan påpeka vikten av att fördela belöningarna utifrån personens 

prestationsförmåga. Medarbetaren upplever redan att kollegan har ett lättjefullt beteende 

som denne inte förbättrar eftersom denne förlitar sig på sina kollegors arbetsprestation, 

vilket Raousseau & Aube (2014, ss. 644-647) skriver kan förebyggas genom ett 

hybridbaserat belöningssystem som skapar bättre förutsättningar. Individbaserad 

provision gav en positiv upplevelse och respondnenterna menar att det känner sig mer 

rättvist behandlade. Även det kan förebygga att maskande kollegor åker snålskjuts på 

andras insats, som Johnsons et. al. (2006, s.110) skriver att organisationer kan 

förebygga med ett hybridbaserat belöningssystem. 

 

5.6 Egen prestation 
Genom att anpassa belöningssystemet efter en individs egna drivkrafter och prestationer 

kan organisationen komplettera både företaget och individens målsättningar, enligt 

Allan & Killman (2011, ss. 114–115). När belöningarna anpassas efter individens egna 

prestationer anpassas även belöningarna efter den kompetens som krävs för att 

individen ska kunna erhålla belöningen. Detta bidrar vidare till att individen behåller 

fokus på vad som krävs för att uppfylla sin budget samtidigt med organisationens 

målsättningar, skriver Armstrong (2011, ss. 112–114). Chiang & Birtch (2012, s. 547) 

konstaterar att det individbaserade belöningssystemet motiverar individuella 

prestationer och skapar tillfredsställda medarbetare. Genom anpassning kan man 

dessutom ge medarbetaren den drivkraft för de individuella prestationer som krävs.  

  

Våra respondenter visar tydligt att omgivande och riktad stimulans skapar driv i 

gruppen och att prestationen ökar med hjälp av ett hybridbaserat belöningssystem (se 

kap 2.4.1, Omgivande och riktad stimulans). Alla våra respondenter tillämpar ett 

hybridbaserat belöningssystem och enligt Pearsall et. al. (2010, s. 184) blir 

prestationsnivån högre när en mix av belöningssystemen tillämpas. I och med att 

respondenterna upplever att den individuella prestation ska belönas direkt, reduceras 

även risken för sociala maskningen vilket stöds av Liden et. al. (2003, s. 288) studie. 
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5.7 Stress 
Stress är ett återkommande tema hos våra respondenter. Det finns ingen teori som 

stödjer sambandet mellan stress och hybridbaserade belöningar. Hos våra respondenter 

blev resultatet av att kollegorna har mycket att göra och är stressade, påverkar också den 

person som behöver extra hjälp som tvekar att be om hjälp. Det skapar också 

ensamarbete bland de anställda vilket hämmar samarbetet på arbetsplatsen. Viljan att 

samarbeta och hjälpas åt var inte det enda som blev lidande. Hur respondenterna mår 

och känner att de presterar påverkas också, vilket kan skapar prestationsångest. Detta 

kan i sin tur bidra till utmattningssyndrom för medarbetaren. 

 

6. Diskussion 
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur medarbetarna upplever hybridbaserade 

belöningar i säljande ordinationer. Studien visar att hybridbaserade belöningar upplevs 

och bringar en positiv anda i organisationen. Hybridbaserade belöningar främjar 

informationsdelning, minskar social maskning, ökar samarbetet och stimulerar 

medarbetarna på både omgivande och riktad nivå.  

 

Hos flera av respondenterna var informations- och kunskapsutbyte en del av det dagliga 

arbetet, det blir viktig för att det ska generera affärer för alla på kontoret. 

Respondenterna ser inte sina kollegor som konkurrenter utan delar gärna med sig av sin 

kunskap. När en kollega saknar motivation och gömmer sig bakom sina kollegors 

ambitioner uppstår något som kallas social maskning och det minskar ofta viljan att 

tillämpa ett gruppbaserat belöningssystem i organisationen. Våra respondenter är för 

individuella prestationer och att de sporras av det faktum att de till 100% belönas utifrån 

vad de själva presterar. Social maskning är inte en vanligt förekommande faktor inom 

hybridbaserade belöningssystem i det yrke vi valt att undersöka, detta kan bero på att 

den individuella prestationen är grund för respondenternas resultat.  

 

När det hybridbaserade belöningssystemet tillämpas upplever medarbetaren motivation 

till att klara av målen tillsammans för att gemensamt kunna utnyttja belöningen, men 

samtidigt en stark motivation till att prestera på individnivå. Alla respondenter har sina 

individuella mål och budgetar och ersätts enbart med provisionslön. Trots detta visar det 

empiriska underlaget att de är villiga att hjälpas åt och samarbeta. Fastighetsmäklaryrket 

är självständigt och innebär mycket enskilt arbete, det är en uppskattad omväxling att 

arbeta i grupp och känna samhörighet. Något Chen et. al. (1999, s. 49) bekräftar då de 

säger att den enskilda individen känner tillhörighet till sina kollegor vid 

gruppbelöningar. Vår undersökning visade att de flesta respondenter var villiga att 

samarbeta och upplevde inga direkta svårigheter att samarbeta med kollegorna. Detta 

tack vare att kontoren tillämpade ett hybridbaserat belöningssystem, vilket visar att 

Ferrin & Dirks (2003, ss. 9–10) teori stämmer i detta fall.  

 

I empirin kan vi läsa att respondenterna upplever att de får både omgivande och riktad 

stimuli (se kap 2.4.1 Omgivande och riktad stimulans) när ett hybridbaserat 

belöningssystem tillämpas och att alla respondenter är nöjda med utformningen av 

systemet. Precis som Pearsall et. al. (2010, s. 184) lyfter fram i sin forskning är 

blandningen av omgivande och riktad stimulans effektfull. Våra resultat är 

samstämmiga med Pearsall et. al. (2010, s. 184) gällande att det hybridbaserade 

belöningssystemet stimulerar på både omgivande och riktad nivå.  
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Hybridbaserade belöningar visar sig också fungera som ett styrmedel i de säljande 

organisationerna. När en organisation använder sig av ett korrekt belöningssystem kan 

de styra en grupp mot önskat resultat och beteende. Genom att tillgodose individens 

motivation och anpassa belöningssystemet efter varje individs kapacitet lyckas 

organisationer styra sina medarbetare mot ett önskat resultat (Chiang & Birtch, 2012, ss. 

541-542. Ladley et. al.,2015, s. 2421). Studiens stora fynd är kopplingen mellan 

hybridbaserade belöningar och stress. I teorin har vi inte berört temat stress i koppling 

till hybridbaserade belöningar, men utifrån våra respondenters svar kan vi konstatera att 

det är en faktor som kan hämma samarbetet. Vår studie visar att stress är faktorn till 

varför samarbete och viljan att hjälpas åt blir sekundär i medarbetarnas stressiga 

arbetstillvaro. 

 

6.1 Akademiskt bidrag  
Vi har genom vår studie funnit en del viktiga faktorer som påverkar medarbetarens 

upplevelse och beteende av det hybridbaserade belöningssystemet. Med hjälp av Braun 

& Clarkes modell upptäcktes sju variabler som påverkar beteende och upplevelse av 

hybridbaserade belöningar bland medarbetarna. Vi fann ytterligare en variabel som 

teorin inte berört, stress.  

 

Genom analysen kan vi se att Chens et. al. (1999, ss. 48- 49) teori om hur individuella 

belöningar inte stödjer kollektivt arbete och samarbete i ett företag inte alls verkar 

stämma. Vår studie pekar på att individuella belöningar inte hämmar det kollektiva 

arbetet. Däremot kan stress göra det. 

 

Medarbetaren upplever även att finansiella belöningar ökar viljan att prestera utöver 

uppsatta mål, om det bidrar till att deras finansiella bonus blir större. Nilssons (2014, s. 

99) menar däremot att finansiella belöningar resulterar i svaga prestationsmått och lägre 

motivation, vilket vi inte kan finna stöd för i vår empiri. 

  

Vi kan även konstatera att hybridbaserade belöningssystem förhindrar social maskning i 

en säljande organisation. Samtliga respondenter är lika motiverade till att uppnå både de 

gemensamma och individuella mål och att social maskning reduceras, förmodligen för 

att alla ansvar för sina egna affärer. Liden et. al. (2003, s. 288) skriver att risken för 

social maskning ökar när medarbetaren inte har tagit till sig organisationens vision, det 

är tydligt att flera av våra respondenter har en klar bild av organisationens mål. Det kan 

vara en till anledning till att social maskning inte är vanligt förekommande i branschen. 

6.2 Praktiskt bidrag 
Genom att analysera respondenternas svar kunde vi se att alla motiveras och presterar 

beroende på vad de vill få ut av sitt arbete och deras mål. Med tanke på att alla är olika 

och drivs av olika drivkrafter bör organisationer anpassa belöningssystemet efter individ 

och personlighetstyp. Om organisationen tillämpar fel belöningssystem kan det resultera 

i att medarbetaren slutar och letar sig till ett företag som tillgodoser dennes behov och 

drivkrafter. Två av våra respondenter har bytt företag eftersom provisionssystemet inte 

passade deras behov eller arbetsetik. Mycket talar för att det kommer bli allt viktigare 

att anpassa systemen efter individen för att kunna behålla nyckelpersoner inom 

organisationen. Inom mäklarbranschen är det känt att mäklare enkelt söker sig till en ny 

arbetsplats. 
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Med hjälp av vår studie kan vi även konstatera att fastighetsmäklarna gärna hjälper 

varandra men att det sällan finns tid för det. Det ligger i franchisetagarnas intresse att 

alla fastighetsmäklare ska lyckas och har goda försäljningssiffror; kan det diskuteras om 

det ligger i fastighetsmäklarnas eller franchisetagarnas ansvar att se till att alla har tid att 

hjälpas åt och att alla får den hjälp de behöver. Vidare diskuteras om det ligger på 

fastighetsmäklarnas eller franchisetagarnas ansvar att se till att alla har tid att hjälpas åt 

och att alla får den hjälp de behöver. Det ligger även i franchisetagarnas intresse att alla 

anställda mår bra, något som kan påverkas kraftigt av stress och i värsta fall leda till 

utbrändhet. Det är kanske en bättre lösning att på kontor, där fastighetsmäklarna inte har 

tid att hjälpa varandra så mycket som de skulle vilja, anställer en medarbetare som finns 

till hjälp när det behövs. 

I och med detta har vi ökat förståelsen kring det hybridbaserade belöningssystemet. 

Respondenternas upplevelser av systemet har presenterats tidigare och ställts mot teori 

inom forskningsområdet. Tack vare teorin, respondenterna och våra bidrag har 

förståelsen för hur medarbetarna upplever hybridbaserade belöningar ökat.  

6.3 Vidare forskning 
Vi rekommenderar vidare forskning inom två områden. Dels att undersöka sambandet 

mellan hybridbaserade belöningssystem och stress, något som ännu inte vidrörts i 

teorin. Den svenska mäklarbranschen kan rimligen inte vara den enda branschen där de 

anställda har provisionsbaserad lön eller där stress är en stark påverkande faktor. Vi 

anser därför att stress kopplat till hybridbaserade belöningar inom säljande 

organisationer bör undersökas vidare i framtiden. Vi ser också gärna att en annan 

bransch än fastighetsmäklarbranschen undersöks. Det kan finnas en nonsens korrelation 

i vår empiri. Exempelvis kan förekomsten av stress bero på att samtliga respondenter 

erhåller ren provisionslön. Därför skulle det vara intressant att undersöka en annan 

bransch med säljande organisationer där ett annat lönesystem tillämpas. 

Ett förslag till vidare studier är att undersöka hur stress påverkar samarbetet på ett 

kontor. De svar vi fick från våra respondenter tyder på att stress har stor betydelse och 

inverkan på en arbetsplats. Det är väldigt intressant att stress är ett återkommande ämne 

i det empiriska underlag trots att vi inte stött på det i teorin. Det är intressant att 

undersöka hur medarbetaren egentligen upplever stress i samband med belöningar. 

Även hur samspelet mellan de olika personlighetstyperna kan bidra till en bättre balans 

på kontoret och starkare vilja att samarbeta. Vi anser att stress kopplat till 

hybridbaserade belöningar inom säljande organisationer bör undersökas i framtiden. 

Med tänkte på att vi endast analyserat fastighetsmäklarbranschen kan en studie med 

samma inriktning, men inom en annan bransch bli intressant, där säljande organisationer 

är vanligt förekommande. Fastighetsmäklarbranschen skiljer sig från andra branscher i 

många avseenden. Då skulle även uppfattningar och upplevelser kring exempelvis 

social maskning kopplat till hybridbaserade belöningssystemet kunna undersökas 

djupare. 

Slutord  
Vi valde denna studie eftersom vi tror att man emellanåt tillämpar ett förlegat 

belöningssystem inom säljande organisationer. Vi siktar båda på att arbeta inom 

fastighetsmäklarbranschen och därför ville vi undersöka sättet att belöna medarbetarna i 

samma bransch. Vi känner oss styrkta i att branschen i mångt och mycket kan hantera 
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belöningar, och att andra säljande organisationer kan dra lärdom av vår studie. Om man 

använder de två traditionella belöningssystemen, individbaserade respektive 

gruppbaserade belöningar, uppnås inte alla positiva effekter som många organisationer 

eftersträvar. Med av en blandning av dessa två, ett hybridbaserat belöningssystem, kan 

man uppnå de eftersträvade målen genom att utnyttja varje systems fördelar och 

undvika eventuella brister.  



 

43 

 

Referenslista  
 

Digitala källor: 
 

Aime, Federico., Meyer, Christopher J., Humphrey Stephen E.(2010) Legitimacy of 

team rewards: Analyzing legitimacy as a condition for the effectiveness of team 

incentive designs. Journal of Buininess Research. Vol, 63. Issue 1. p 60-66. 

http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.jbusres.2009.02.014 

 

Allan, Richard S och Killman, Ralph H. (2011). The role of the reward system for a 

total quality management based strategy. Journal of Organizational Change 

Management, Vol. 14 No 2, pp. 110-131.  

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/095

34810110388036  

 

Armstrong, Michael. (2011). Increasing the effectiveness of reward management: an 

evidence based approach. Employee Relations, Vol. 33 Issue: 2,pp. 106-120 
http://dx.doi.org/10.1108/01425451111096668 

 

Azasu, Samuel. (2012). A survey of reward managment prectices in the Swedish real 

estate sector. Property Managment, Vol. 30, No. 5, pp. 449-464. 

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/026

37471211273419 

 

Azasu, Samuel. (2009). Rewards and performance of swedish real estate firms. Royal 

institute of technology. Sage Publications, Vol. 41, No. 4. pp 19-28. 

http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/0886368709

337924  

   

Bartol, Kathryn M. (2002) Encouraging Knowledge Sharing: The Role of 

Organisational Reward Systems. Journal of Leadership and Organization studies, Vol. 

9, No. 1, pp 64-76.  

http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/1071791902

00900105  

 

Banker R D, Potter G & Srinivisan D (2000); An empirical investigation of an incentive 

plan that includes nonfinancial performance measures, The Accounting Review, Vol. 

75, No.1, pp: 65–92  

http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/detail/detail?sid=cf85e

76b-fb9b-4dab-a8ee-

c7b00f2e055d%40sessionmgr101&vid=2&hid=128&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2

ZQ%3d%3d#AN=2925451&db=buh   

 

Beersma, Bianca. Hollenbeck, John, R. Humphrey, Stephen, E. och Ilgen, Daniel, R 

(2002) Cooperation, Competition, and Team Performance: Toward a Contingency 

Approach. The Academy of Management Journal, Vol. 46, No. 5, pp. 572 - 590.  

https://www.researchgate.net/publication/228181657_Cooperation_Competition_and_T

eam_Performance_Toward_a_Contingency_Approach  

 

http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.jbusres.2009.02.014
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/09534810110388036
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/09534810110388036
http://dx.doi.org/10.1108/01425451111096668
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/02637471211273419
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/02637471211273419
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/0886368709337924
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/0886368709337924
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/107179190200900105
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/107179190200900105
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/detail/detail?sid=cf85e76b-fb9b-4dab-a8ee-c7b00f2e055d%40sessionmgr101&vid=2&hid=128&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2925451&db=buh
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/detail/detail?sid=cf85e76b-fb9b-4dab-a8ee-c7b00f2e055d%40sessionmgr101&vid=2&hid=128&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2925451&db=buh
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/detail/detail?sid=cf85e76b-fb9b-4dab-a8ee-c7b00f2e055d%40sessionmgr101&vid=2&hid=128&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2925451&db=buh
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/detail/detail?sid=cf85e76b-fb9b-4dab-a8ee-c7b00f2e055d%40sessionmgr101&vid=2&hid=128&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2925451&db=buh
https://www.researchgate.net/publication/journal/0001-4273_The_Academy_of_Management_Journal
https://www.researchgate.net/publication/228181657_Cooperation_Competition_and_Team_Performance_Toward_a_Contingency_Approach
https://www.researchgate.net/publication/228181657_Cooperation_Competition_and_Team_Performance_Toward_a_Contingency_Approach


 

44 

 

Braun, V., och Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

research in psychology, 3(2), pp. 77-101.  

http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised…  

 

Budhwar, Pawan S., Sparrow, Paul R. (2002) Strategic HRM through the Cultural 

Looing Glass: Mapping the cognition of british and indian managers. Organization 

studies . Vol. 23 Issue 4, pp.  599-638. 

http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?si

d=ce04585b-2bc0-4fea-bc60-51c17a719ad0%40sessionmgr104&vid=2&hid=102  

 

 

Bussin, Mark., Michelle, Nicholls.,Ronel Ninander. (2016) The relaonship between 

occupaonal culture dimensions and reward preferences: A structural equa on modelling 

approach. SA Journal of Human Resource Management Vol.14, No, 3.  

http://www.sajhrm.co.za/index.php/sajhrm/article/viewFile/737/pdf_1  

 

Chen, Chao C., Ford, Cameron N. och Farris, George F.  (1999). Do rewards benefit the 

organization? The effects of reward types and the perception of diverse r&d 

professionals.   

Transaction on enginering managment, Vol. 30, No 5, pp. 449 – 464 

http://ieeexplore.ieee.org.webproxy.student.hig.se:2048/stamp/stamp.jsp?arnumber=740

037&tag=1  

 

Chen, Xiaoling Clara., Wliliamson, Michael G., Zhou, Flora H. (2012)Reward system 

design and group creativity: An experimenatl investigation. The accounting reveiw, Vol. 

87, Mo. 6 

pp. 1886-1911. 

http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?si

d=8a3245b9-da5f-400a-9229-eb9924e5bee4%40sessionmgr101&vid=1&hid=102 

 

 

Chiang, Flora F. T. och Birtch, Thomas A. (2012). The Performance Implications of 

Financial and Non-Financial Rewards: An Asian Nordic Comparison. Journal of 

Management. Vol 30, No, 3, pp. 538-570.  

http://onlinelibrary.wiley.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/10.1111/j.1467-

6486.2011.01018.x/epdf 

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/026

37471211273419 

 

Chui, Randy K.Wai-Mai Luk, Vivienne, Li-Ping Tang, Thomas. (2002) "Retaining and 

motivating employees: Compensation preferences in Hong Kong and China", Personnel 

Review, Vol. 31 Iss 4 pp. 402 - 431 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00483480210430346  

  

Cravens W, David., Greenet, Gordon, Piercy, Nigel F and Slater Stanely.(1997) 

Integrating Contemporary Strategic Management Perspectives. Volume 30, Issue 4.  

http://ac.els-cdn.com.webproxy.student.hig.se:2048/S0024630197000290/1-s2.0-

S0024630197000290-main.pdf?_tid=5b298cdc-0fd8-11e7-816f-

00000aab0f6b&acdnat=1490280937_59a95d126cd197503e51df79f2cbcf07  

      

http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised%E2%80%A6
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ce04585b-2bc0-4fea-bc60-51c17a719ad0%40sessionmgr104&vid=2&hid=102
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ce04585b-2bc0-4fea-bc60-51c17a719ad0%40sessionmgr104&vid=2&hid=102
http://www.sajhrm.co.za/index.php/sajhrm/article/viewFile/737/pdf_1
http://ieeexplore.ieee.org.webproxy.student.hig.se:2048/stamp/stamp.jsp?arnumber=740037&tag=1
http://ieeexplore.ieee.org.webproxy.student.hig.se:2048/stamp/stamp.jsp?arnumber=740037&tag=1
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8a3245b9-da5f-400a-9229-eb9924e5bee4%40sessionmgr101&vid=1&hid=102
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8a3245b9-da5f-400a-9229-eb9924e5bee4%40sessionmgr101&vid=1&hid=102
http://onlinelibrary.wiley.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/10.1111/j.1467-6486.2011.01018.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/10.1111/j.1467-6486.2011.01018.x/epdf
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/02637471211273419
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/02637471211273419
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00483480210430346
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00246301/30/4
http://ac.els-cdn.com.webproxy.student.hig.se:2048/S0024630197000290/1-s2.0-S0024630197000290-main.pdf?_tid=5b298cdc-0fd8-11e7-816f-00000aab0f6b&acdnat=1490280937_59a95d126cd197503e51df79f2cbcf07
http://ac.els-cdn.com.webproxy.student.hig.se:2048/S0024630197000290/1-s2.0-S0024630197000290-main.pdf?_tid=5b298cdc-0fd8-11e7-816f-00000aab0f6b&acdnat=1490280937_59a95d126cd197503e51df79f2cbcf07
http://ac.els-cdn.com.webproxy.student.hig.se:2048/S0024630197000290/1-s2.0-S0024630197000290-main.pdf?_tid=5b298cdc-0fd8-11e7-816f-00000aab0f6b&acdnat=1490280937_59a95d126cd197503e51df79f2cbcf07


 

45 

 

Rizwan, Danish, Qaiser. (2010). Impact of reward and recognition on job satisfaction 

and motivation: An empirical study fom Pakistan. International journal of business and 

managment, vol 5 (2). 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/4061/4221http://www.ccsen

et.org/journal/index.php/ijbm/article/view/4061/4221 
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