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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Samspelet mellan användande av icke-monetära belöningar och 

personalomsättning i företag. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Madelene Hassa och Rebecca Norman 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

Datum: 2015 – Januari 

Bakgrund: I dagens konkurrenskraftiga samhälle har det blivit allt viktigare för företag 

att måna om sina medarbetare och behålla kompetens. Detta kan bland annat göras med 

hjälp av olika typer av belöningssystem, varav icke-monetära belöningar på senare år 

blivit allt vanligare. 

Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för samspelet mellan företagsledningars 

användande av icke-monetära belöningssystem och personalomsättning i företag.  

Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ design och en abduktiv ansats. Det 

empiriska materialet har samlats in via semistrukturerade intervjuer. Analysen och 

slutsatsen bygger på inspiration av grundad teori.   

Slutsats: Studien har kunnat svara upp till syftet genom en ökad förståelse för att POS 

kan leda till minskad personalomsättning och kunnat identifiera olika faktorer vilka kan 

öka ett företags POS, där mycket fokus hamnar på gemenskap och trivsel, erkännande 

och eget ansvar. Studien bidrar därmed till ökad förståelse kring sambandet mellan 

belöningar och personalomsättning och ger olika konkreta exempel på vad som skulle 

kunna ses som ett sådant samband.  

Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning med samma utgångspunkt som i denna 

studie skulle vara intressant då vi inte hittat någon tidigare utbredd forskning med 

liknande syfte. Detta för att kunna utläsa hur väl andra studiers slutsatser skulle stämma 

överens med vår.  

Nyckelord: Belöningssystem, icke-monetära belöningssystem, personalomsättning, 

gemenskap, erkännande, POS.  



 

 

ABSTRACT 

Title: The interaction between the use of non-monetary rewards and employee turnover 

in companies. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Madelene Hassa and Rebecca Norman 

Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist 

Date: 2015 – January 

Background: In today's competitive society, they have become increasingly important 

for companies to care about their employees and retain expertise. This may be done 

through different types of reward systems, whereof non-monetary rewards in recent years 

have become increasingly common. 

Aim: The purpose of this study is to create an understanding of the interaction between 

business management´s use of non-monetary rewards and employee turnover in 

companies. 

Method: The study was conducted with a qualitative design and an abductive process. 

The empirical data were collected through semi-structured interviews. The analysis and 

the conclusion has emerged through the inspiration of grounded theory. 

Conclusions: The study has been able to respond to the aim through a greater 

understanding of that POS can lead to decreased employee turnover and been able to 

identify various factors that can increase a company's POS, where much focus is placed 

on fellowship and job satisfaction, recognition and responsibility. The study thus 

contributes to increased understanding of the relationship between rewards and employee 

turnover and provides various concrete examples of what could be seen as such a 

connection. 

Suggestions for future research: Further research with the same starting point as in this 

study would be interesting since we have not found any earlier widespread research with 

a similar purpose. This is to deduce how well future studies findings would be consistent 

with ours.  
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet ger läsaren en överblick av ämnesområdet genom en kort 

beskrivning av bakgrunden till studien. Vidare görs en problematisering som bidrar till 

förståelse för valet av ämne, forskningsfråga och syfte samt visar hur arbetet är 

avgränsat. 

 

1.1. Bakgrund 
I dagens samhälle ställs många företag inför en ökad konkurrens på marknaden och vikten av 

en väl fungerande organisation blir allt viktigare enligt Tziner & Birati (1996). Att företag 

genomgående arbetar med att utvärdera och förbättra effektiviteten i sin verksamhet blir 

därför allt viktigare för att överleva trycket som finns från konkurrenter på marknaden (Ax, 

Johansson, & Kullvén, 2009; Tziner & Birati, 1996). 

Det finns olika uppfattningar om hur ett företag kan vara konkurrenskraftigt på marknaden 

och samtidigt ses som ett effektivt företag. Som Lindmark & Önnevik (2006) antyder är det 

viktigt för ett företag att stimulera det visionära tankesättet vilket innebär att tänka stort och 

nytt. Företag bör alltså ha en strategi för att vara innovativa och framträdande på marknaden 

och inte bara tänka på det som händer här och nu. Vidare menar Lindmark & Önnevik (2006) 

att det är viktigt att företag framstår som en attraktiv arbetsgivare då personalen i en 

organisation ofta uppfattas som en nyckel till framgång.  

Den traditionella ekonomistyrningen har under de senaste åren utvecklats mot en modern 

verksamhetsstyrning där företag arbetar mer med att ge medarbetarna större insyn i 

verksamheten. Tanken är att medarbetarna ska bli mer engagerade och motiverade än vad den 

tidigare traditionella ekonomistyrningen lyckats med, något som Lindmark & Önnevik (2006) 

framhäver. Samma forskare menar bland annat att det är viktigt för företag att integrera sin 

personalidé med verksamhetsidén. 

1.2. Problematisering 
Något som ofta nämns som ett problem i företag och som kan påverka effektiviteten och 

därmed företags övergripande prestation är hög personalomsättning. Ett flertal forskare menar 

att den traditionella synen på personalomsättning är att låg personalomsättning är att föredra 

och att hög personalomsättning på olika sätt kan ses som skadlig för företag (Boles, Dudley, 

Onyemah, Rouziès, & Weeks, 2012; Glebbeek & Bax, 2004; Guilding, Lamminmaki, & 
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McManus, 2014). Då hög personalomsättning kan leda till ökade kostnader, kundmissnöje 

samt minskad produktivitet bör det därför undvikas.  

Det har visat sig att hög personalomsättning inte bara är kostsamt för företag utan även har 

ytterligare negativa konsekvenser som Tracey & Hinkin (2008) lyft fram. Bland annat kan 

kundservicen påverkas vilket i sin tur kan skada både intäkter och lönsamhet. Risken finns att 

anställda som planerar att lämna en organisation inte är motiverade att prestera på en 

tillräcklig nivå. Samtidigt tar det tid för nyanställda att skaffa sig de kunskaper och 

färdigheter som krävs för deras väsentliga arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

Utifrån ovanstående har vi inte svårt att förstå varför hög personalomsättning ofta kan ses som 

ett problem i många företag. I senare forskning har det dock visat sig att det även kan vara 

missgynnsamt för företag att ha för låg personalomsättning. Det är därför bäst att hitta en 

balans mellan hög och låg personalomsättning som passar för företaget. De flesta forskare 

verkar, oavsett synsätt, vara överens om att personalomsättning är en viktig fråga. Företag bör 

därför ha en strategisk plan för hur de ska behålla kompetent personal (Glebbeek & Bax, 

2004). 

Hur frågan om personalomsättning ska angripas finns det olika idéer om. Forskarna Vos & 

Meganck (2009) har visat på ett flertal faktorer som kan ha effekt på personalomsättning och 

som kan vara till hjälp för att bevara den befintliga personalen i företag. Vidare framhåller de 

bland annat utvecklingsmöjligheter, en stöttande arbetsmiljö, ledarskap, finansiella 

ersättningar och icke-monetära belöningar som viktiga bidragande faktorer i den här frågan. 

Svensson (2001) och Markova & Ford (2011) är några av de forskare som menar att 

belöningssystem kan delas upp i många skiftande slag. De delar upp belöningar efter om de är 

monetära eller icke-monetära men menar även att belöningar kan kategoriseras efter huruvida 

de är individuella eller kollektiva samt omedelbara eller långsiktiga. 

Aguinis, Joo, & Gottfredson (2012) har definierat skillnaderna mellan monetära och icke-

monetära belöningar. De monetära (kallas ibland finansiella belöningar) karaktäriseras av en 

ekonomisk ersättning av något slag. Det kan röra sig om höjd lön, bonusar eller olika 

vinstandelsprogram för de anställda. De icke-monetära (kallas ibland icke-finansiella 

belöningar) omfattas i motsats av sådana belöningar som inte är av ekonomisk prägel. Det kan 
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handla om alltifrån uppskattande brev och utbildning till parkeringsplatser, resor och 

konsertbiljetter. 

Monetära belöningar kan ofta ses som den vanligare formen. Forskning pekar dock på att 

icke-monetära belöningar kan ha större påverkan på de anställda. De kan upprätthålla 

medarbetarnas intresse för det arbete som utförs samt stärka samarbetet inom en organisation, 

något som Markova & Ford (2011) menar på. Vidare menar forskarna på att icke-monetära 

belöningar i många fall kan ses som ett billigare alternativ samt är lättare att realisera. Mycket 

pekar därför på att företag borde ha nytta av att lägga mer fokus på icke-monetära belöningar.  

Vi har i tidigare forskning sett att det finns en ökad antydan på användning av icke-finansiella 

inslag i dagens verksamhetsstyrning. Lindvall (2011) och Ax et al (2009) menar att den 

traditionella ekonomistyrningen tidigare främst haft fokus på finansiella styrmedel i form av 

resultatplanering, produktkalkylering och budgetering. På senare tid har styrningen utvecklats 

i riktning mot en modern verksamhetsstyrning där icke-finansiella styrverktyg tagit alltmer 

plats och där fokus på belöningar och dess funktion fått inflytande. 

Strategiskt genomtänkta belöningssystem skulle alltså kunna samspela med hur 

personalomsättningen i ett företag utvecklas. Belöningssystem är dessutom, utifrån våra egna 

erfarenheter, vanligt förekommande i företag. En del forskare menar till och med att alla 

företag i någon bemärkelse, medvetet eller omedvetet, använder sig av belöningar i något slag 

(Svensson, 2001). Det borde därigenom inte te sig helt främmande för företag att se en möjlig 

koppling mellan användandet av belöningar och personalomsättning. 

Något som ett flertal forskare verkar vara överens om är att förhållandet mellan 

belöningssystem och företags övriga kultur, strategi och struktur är komplext. Det måste 

anpassas för varje företags specifika egenskaper och utgångspunkter för att belöningssystemet 

ska leda till önskad effekt på personalomsättningen (Dixon, Heneman, & Fisher, 2001; 

Ferreira & Otley, 2009; Smitt, Wiberg, Olwig, Rienell, & Sjöstrand, 2002). Vi kommer därför 

i studien ha fokus på att undersöka och skapa förståelse för hur företag kan använda sig av 

framförallt icke-monetära belöningssystem samt hur de kan tillämpas för att behålla den 

befintliga personalen. 
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1.3. Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för samspelet mellan företagsledningars användande 

av icke-monetära belöningssystem och personalomsättning i företag.  

1.4. Avgränsningar 

Vid utförandet av studien har vi valt att göra vissa avgränsningar. Inom begreppet 

belöningssystem har vi lagt fokus på icke-monetära belöningar då vi finner dem mer 

intressanta till följd av att de mer sällan lyfts fram i diskussioner kring belöningar. Vanligast 

anser vi utifrån våra förstudier vara att tankarna faller på monetära belöningar. Inom området 

för personalomsättning har vi begränsat oss till frivillig personalomsättning, alltså då 

medarbetare på eget initiativ väljer att lämna en arbetsplats och inte till följd av uppsägning.  
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2. Metod 
I metoden kommer vi att beskriva studiens övergripande metodval och tillvägagångssätt. Vi 

kommer närmare att presentera de olika aspekter som vi tagit hänsyn till under studiens 

gång. 

 
2.1. Övergripande metodval 
Studien är kvalitativ och utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition. Den bygger även på 

ett abduktivt synsätt för att kontinuerligt öka förståelsen kring studiens teori och empiri. De 

metodval som ligger till grund för denna studie presenteras närmare nedan. 

2.1.1. Forskningsansats 

För att i studien uppnå syftet med att skapa förståelse för samspelet mellan företagsledningars 

användande av icke-monetära belöningssystem och personalomsättning i företag har valet av 

vetenskapstradition fallit på den hermeneutiska traditionen. Forskarna  Patel & Davidson 

(2011) beskriver hermeneutik som raka motsatsen till positivism. Positivismen har sin grund i 

den naturvetenskapliga traditionen, inom vilken hypoteser formuleras och sedan testas i 

empirin. Hermeneutiken däremot bygger mer på en tolkningslära som strävar efter att försöka 

skapa förståelse. Även Thurén (2007) talar om de två vetenskapliga huvudinriktningarna som 

positivism och hermeneutik. Han menar att positivismen stödjer tron på absolut kunskap 

medan hermeneutiken snarare söker förståelse för relativa tankegångar. Thurén (2007) menar 

även att forskaren har möjlighet att lägga sin egen prägel på forskningen i hermeneutiken.  

Forskarens egna upplevelser och egna förståelse till att tolka empiri och teori genomsyrar 

forskningens analys och slutsats. Tolkningar är en viktig del i hermeneutiken då de ofta 

handlar om att förstå människor och deras handlingar. En del kritik har riktats mot 

hermeneutiken då tolkningar sällan ses som testbara. Vi har under studien varit medvetna om 

att forskare inom den hermeneutiska traditionen ofta lägger sin egen prägel på forskningen, 

vilket vi även gör i vår studie. Både vår analys och slutsats bygger delvis på våra egna 

uppfattningar och erfarenheter. 

 

Vi har utifrån syftet med studien och valet av en ansats i den hermeneutiska 

forskningstraditionen dessutom valt att anta ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Alvesson & 

Sköldberg (2008) beskriver ett sådant synsätt som att forskare ser på själva forskningsarbetet 

som en egen konstruktion. Det är följaktligen inte möjligt att objektivt avbilda någonting utan 
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forskaren skapar själv det han gör anspråk på att finna. Dessa skapelser kan uppstå till följd av 

de olika val som görs i forskningsprocessen i form av exempelvis de referensramar, tankesätt, 

uppfattningsförmågor och språkbruk som forskaren vägleds av och väljer att använda. Utifrån 

hur de olika aspekterna hanteras, kommer också olika versioner av det som studeras 

uppkomma. Det tankesättet är något vi haft med oss under hela studiens gång vilket har gett 

oss frihet att själva tolka det underlag vi baserat studien på. Den teoretiska referensramen och 

framför allt det empiriska materialet i studien präglas av det. 

2.1.2. Abduktion 

Patel & Davidson (2011) är två av många forskare som presenterar tre möjliga sätt för 

forskare att arbeta utifrån, deduktivt, induktivt och abduktivt. Det deduktiva synsättet 

kännetecknas av att forskare utgår ifrån allmänna principer och befintliga teorier för att dra 

slutsatser om olika företeelser. Utifrån den befintliga teorin skapas sedan hypoteser som 

genom empirin prövas i det aktuella fallet. Det induktiva synsättet bygger däremot på en 

empirisk utgångspunkt utan förankring i tidigare forskning och teorier som finns inom ämnet. 

Det abduktiva synsättet beskriver Carr, Durant, & Downs (2004) som en kombination av ett 

deduktivt och induktivt synsätt. Abduktion innebär att forskare formulerar ett hypotetiskt 

mönster utifrån ett enskilt fall för att förklara fallet i fråga. Sedan genomför forskarna en 

prövning av mönstret på ett nytt fall. Det abduktiva synsättet innefattar därmed grundstenar 

från både det induktiva och deduktiva, något som även Gold, Walton, Cureton, & Anderson 

(2011) samt Alvesson & Sköldberg (2008) lyfter fram. De sistnämnda forskarna menar dock 

att abduktion inte ska ses som någon enkel "mix" av induktion och deduktion. I den abduktiva 

metoden utvecklar forskaren det empiriska tillämpningsområdet successivt samtidigt som 

teorin delvis justeras under hela forskningsprocessen. Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver 

den abduktiva inriktningen som en metod som ofta används vid fallstudier.  

 

Vår studie har en abduktiv ansats. Syftet baseras på en problematisering där vi utgått från det 

valda ämnet och tillämpat passande teorier. Vi vill skapa förståelse kring en viss inriktning 

inom det valda ämnet. Den teoretiska referensramen som tagits fram har använts som grund 

till genomförandet av den empiriska undersökningen. Det empiriska material som samlats in 

har i sin tur lett till en påbyggnad av den teoretiska referensramen. I empirin har vi identifierat 

teman som sedan legat till grund för analysen vilken resulterat i en slutsats.  
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2.1.3. Kvalitativ ansats 
När vi i studien har gjort valet mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi har vi som 

grund utgått ifrån de resonemang som Bryman & Bell (2013) för. Den kvantitativa 

forskningsstrategin har varit den mest dominerade strategin inom den företagsekonomiska 

forskningen fram till 1980-talet då den kvalitativa forskningsstrategin började få mer 

inflytande. Bryman & Bell (2013) beskriver i huvudsak att den kvantitativa 

forskningsstrategin fokuserar på insamling av numerisk data med en förkärlek för det 

naturvetenskapliga synsättet på verkligheten som objektiv. 

 

Vi har i den här studien valt att tillämpa den kvalitativa forskningsstrategin då vår forskning 

handlar om förståelse och snarare bygger på ord än på siffror. I Bryman & Bells (2013) 

diskussion kring vad som är en kvalitativ forskningsstrategi menar de att den strategin är mer 

inriktad på ord än på siffror. Den kvalitativa forskningsstrategin har även en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som består av förståelse av den sociala verkligheten och hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar den. Syftet med studien är som känt att skapa förståelse för 

samspelet mellan företagsledningars användande av icke-monetära belöningssystem och 

personalomsättning i företag. Därmed är det en studie som handlar om att förstå den sociala 

verkligheten och hur deltagarna inom denna miljö påverkas. 

 

Bryman & Nilsson (2011) menar att kvantitativa forskare brukar kritisera kvalitativa 

undersökningar för att de är alltför impressionistiska och subjektiva. De menar alltså att 

kvalitativ forskning i stor utsträckning ofta bygger på forskarnas egna osystematiska 

uppfattningar om vad de anser vara betydelsefullt och viktigt. Bryman & Bell (2013) tar upp 

att kvalitativ forskning är för subjektiv samt att det kan uppstå problem med att generalisera 

forskning utöver den miljö där den produceras. Att generalisera har dock inte varit något vi 

strävat efter i studien varav vi inte heller sett det som ett hinder. 

 

Den kvalitativa metoden har för arbetet varit passande då studiens syfte är att skapa en 

fördjupad förståelse snarare än att skapa en bredd. 
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2.2. Tillvägagångssätt  
Vi har nedan sammanställt vår forskningsmodell i en figur (figur 1) för att underlätta 

beskrivningen av tillvägagångssättet och ge läsaren en förenklad bild över studiens 

utformande. Vi har byggt upp en teoretisk referensram som vi använt som grund när vi samlat 

in det empiriska materialet. Efter insamlandet av det empiriska materialet har vi urskilt teman 

som vi sedan baserat analysen på.  

 

Studien har genomförts som en fallstudie vilket vi har ansett vara nödvändigt för att svara upp 

till det ställda syftet. I följande avsnitt presenteras de metodtekniker som ligger till grund för 

fallstudien, hur uppbyggnaden av analysen fortskridit samt de kvalitetskriterier vi tagit hänsyn 

till för att öka trovärdigheten i studien.  

 

Figur 1: Egen figur - Överblick över studiens tillvägagångssätt 

 

2.2.1. Fallstudie 

Yin (2006) menar att fallstudier i mångt och mycket handlar om att bidra till den befintliga 

kunskap som redan finns inom det område där forskningsfrågan är aktuell och där det strävas 
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efter en ökad förståelse. Harland (2014) menar att fallstudier är en vanlig metod att använda 

vid kvalitativa studier. Då vi i studien söker efter förståelse samt har en kvalitativ ansats har 

valet av forskningsdesign därför landat på att genomföra en fallstudie. Yin (2006) säger att en 

fördel med att använda sig av fallstudier är att det finns möjlighet till användandet av flera 

informationskällor då fallstudier kan hantera olika empiriska material. Fallstudier kan enligt 

Yin (2006) ses som en heltäckande metod som gör att studien får en bra helhet och en röd 

tråd. Vi har i studien tagit till oss av de fördelar som finns med att genomföra en fallstudie då 

vi använder flera fallföretag och får in flera olika empiriska material.  

 

I studien har vi valt att studera olika företag och dessutom genomfört flera intervjuer inom 

vissa av företagen. Det är något som Yin (2006) förespråkar då han anser att flera fallföretag 

leder till att studiens resultat kan ses som mer tillförlitligt och trovärdigt.  

 

Kritik finns även riktad mot att arbeta med tillvägagångssättet fallstudie, framför allt vad det 

gäller studiens generaliserbarhet och trovärdighet. Yin (2006) påtalar att det kan innebära 

svårigheter med att generalisera utifrån de fallföretag som används i studien. Vi har dock inte 

sett det som något problem då syftet med studien inte har handlat om att generalisera. Att man 

vid en vetenskaplig studie inte alltid behöver sträva efter att uppnå generalisering är något 

som också Flyvbjerg (2006) lyfter fram. Han hävdar att forskning kan vara 

kunskapsbyggande även om den inte kan generaliseras. Vidare påstår han att fallstudier ofta 

har legat som grund för vetenskapliga innovationer. 

 

Yin (2006) tar även upp att flerfallsstudier ofta kan vara tids- och resurskrävande jämfört med 

en studie kring ett fallföretag. Vi har i vår studie tagit hänsyn till kritiken och beslutat att 

använda oss av fem olika fallföretag. På så sätt ökar trovärdigheten i studien samtidigt som 

den inte blir alltför omfattande då vi arbetat under en strikt tidsram. 

2.2.2. Primär- och sekundärdata 

Studien omfattas av både primär- och sekundärdata (Eriksson & Hultman, 2014). Studiens 

primärdata bygger på den direktkontakt vi haft med fallföretagen. Vi har genom 

semistrukturerade intervjuer i fallföretagen tagit del av information som efter våra egna 

tolkningar bidragit till primärdata i studien. Studiens sekundärdata består däremot av data som 
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sedan innan existerar. I vår studie återfinns sekundärdatat i den teoretiska referensramen 

vilken vi baserat på tidigare forskning.  

2.2.3. Litteraturinsamling 

Enligt vår forskningsmodell utgår den empiriska insamlingen från en framtagen teoretisk 

referensram. För att genomföra studien krävdes det därför inledningsvis att vi läste in oss på 

tidigare forskning kring belöningssystem och personalomsättning. Därefter kunde vi utifrån 

inläsningen skapa en teoretisk referensram att bygga vidare vår studie på. Det här 

tillvägagångssättet rekommenderar Seuring & Gold (2012) vilka menar att 

litteraturinsamlingen utgör en viktig del av den övergripande forskningsprocessen och ofta 

ligger i början av en studie. 

 

Vi har främst sökt efter vetenskapliga artiklar i vår litteraturinsamling då vi i ett tidigt skede 

insåg att dessa både gav djupare förståelse och i de flesta fall var mer aktuella än andra källor. 

Sökningarna har vi gjort i de databaser Högskolan i Gävle bistår med, främst Emerald och 

Scopus. I de fall en viss artikel inte varit tillgänglig i någon av Högskolan i Gävles databaser 

har vi även gjort sökningar i Google Scholar. I enlighet med Bryman & Bells (2013) 

rekommendation har vi i ett tidigt stadium försökt att formulera bra sökord för att hitta 

relevanta referenser. Det bidrog till att ett förråd med sökord skapades som vi använt oss av. 

Vanligt förekommande sökord har varit olika böjningar och kombinationer av “reward 

system”, “reward management”, “monetary rewards”, “non monetary rewards”, “employee 

turnover”, “retention”, ”organizational support theory” och ”POS”. Utifrån de vetenskapliga 

artiklar vi fått fram efter sökningarna har vi sedan genom att studera deras respektive 

litteraturförteckningar fått fram ytterligare referenser. Den här metoden rekommenderar 

Bryman & Bell (2013) och har i vår studie i många fall visat sig vara användbar. 

 

Förutom användandet av vetenskapliga artiklar har vi även i viss mån studerat läroböcker. 

Främst då vi strävat efter att skapa en grundläggande förståelse för vår forskningsfråga men 

även för att utforma våra metoder och tillvägagångssätt. 

 

Litteraturinsamlingen av vetenskapliga artiklar och läroböcker utmynnade i en stor mängd 

textmaterial. För att få en bra bild över vad som egentligen var relevant för studien kände vi 

därför ett behov av att reducera samt kategorisera materialet. Ett av de vanligaste sätten att 
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göra det på är enligt Bryman & Bell (2013) att utföra en tematisk analys, vilket vi tog fasta på 

och gjorde. Vi kom fram till att vi behövde utveckla förståelse kring tre olika teman för att 

strukturera upp den teoretiska referensramen och genomföra studien med dess syfte. För att få 

en bra grund att stå på ansåg vi oss behöva ett tema om personalomsättning och ett om 

belöningssystem. För att sedan skapa en djupare förståelse för sambandet mellan belöningar 

och personalomsättning ansåg vi oss även behöva ett tema som berör teorier kring det. 

Litteraturinsamlingen resulterade därför i att den teoretiska referensramen fick sin struktur 

och sina huvudrubriker utifrån de tre nämnda temana: 

• Belöningssystem 

• Personalomsättning 

• Teorier som kan förklara olika samband mellan belöningssystem och 

personalomsättning 

2.2.3.1. Källkritik 

Att den litteratur vi använt oss av håller en hög trovärdighet har varit viktigt för oss. Vi har 

därför strävat efter att kontinuerligt ha ett källkritiskt tänkande med oss under 

forskningsprocessen. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att forskare, förutsatt att de inte 

iakttar verkligenheten direkt, får det tredelade förhållandet verklighet-källa-forskare till den 

källa som studeras. Till följd av att det längs den här kedjan kan hända mycket, menar de 

vidare att all källkritik handlar om huruvida den information som kommer fram i slutänden 

har blivit förvrängd eller inte. Till följd av det synsättet presenterar Alvesson & Sköldberg 

(2008) ett antal källkritiska regler. Vi har i vårt arbete framför allt tagit fasta på följande då vi 

tagit fram samt bearbetat vårt litterära material: 

• En källa vars äkthet inte är säker är inte värd något. 

• Förstahandskällor är värda mer än andrahandskällor. 

• En källa som är mer samtida med händelseförloppet är värd mer än en som är mindre 

samtida. 

• Med ju större rimlighet en källa kan misstänkas vara medvetet vinklad, desto större 

skäl finns att förkasta den. 

2.2.4. Datainsamling 

Nästa steg i studien var enligt vår forskningsmodell att göra den empiriska datainsamlingen vi 

lagt en grund för vid utformandet av den teoretiska referensramen. 
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Vi har vid den empiriska datainsamlingen utfört kvalitativa intervjuer, något som enligt 

Bryman & Bell (2013) är den vanligaste metoden vid kvalitativ forskning, vilket var vårt val 

av forskningsmetod. Då syftet med vår studie handlade om att skapa förståelse fann vi 

dessutom kvalitativa intervjuer som en bra metod att använda. En synpunkt som även Gillham 

(2008) har då han anser att kvalitativa intervjuer är ett bra angreppssätt om man är intresserad 

av att analysera en persons livsvärld.  

2.2.4.1.  Intervjufrågor 

Nedan kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga då vi utformat intervjufrågorna samt vad vi 

tagit hänsyn till vid utformningen. 

 

Vid utformningen av frågorna i vår intervjuguide har vi utgått från den förståelse och de 

teman vi utvecklat vid framställandet av den teoretiska referensramen. Det har varit viktigt för 

oss att de frågor som fanns med i intervjuguiden var relevanta för studiens syfte. Därför är 

varje intervjufråga kopplad till ett av de teman vi utvecklat i den teoretiska referensramen. För 

att förtydliga hur framställningen av frågorna gått till presenterar vi i nedanstående figur 

(figur 2) vilka intervjufrågor som utgår från vilka teman i den teoretiska referensramen. 

Frågorna i figuren presenteras dock inte i den ordning de har förekommit i intervjuguiden, 

utan utifrån dess relevans för de olika temana. Intervjuguiden i sin rätta form finns som bilaga 

(bilaga 1 och bilaga 2) till det här arbetet.  
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Figur 2: Tydliggörande av vilken teori varje intervjufråga bygger på. 

 

För att säkerställa att frågorna vi använde i intervjuerna var bra formulerade och skulle 

uppfattas av respondenterna på det sätt vi tänkt oss, hade det varit fördelaktigt att utföra en 

pilotstudie. På så vis hade vi haft möjlighet att testa frågornas hållbarhet innan vi genomförde 

de verkliga intervjuerna. Att göra en pilotstudie är något både Gillham (2008) och Bryman & 

Bell (2013) förespråkar men på grund av tidsbrist valde vi att prioritera bort det momentet. 

2.2.4.2. Urval 

För att hitta lämpliga företag att göra vår empiriska studie på har vi sökt i databasen Retriever 

och Eniros Gula Sidorna. Vid sökningarna har vi begränsat oss till att söka efter företag i 
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Gävle. Vi har även begränsat oss till företag där antalet anställda på arbetsplatsen är mellan 

10-49 stycken, vilket är ett av Europakommissionens tre kriterier (“Europeiska unionens 

officiella tidning,”2003) för vad som definieras som ett litet företag. Anledningen till att vi 

valt mindre företag är för att vi antog oss ha större chans att få prata med de ledande personer 

som varit med och utformat företagens belöningssystem till skillnad från om vi hade valt ett 

stort företag. Vi valde dessutom att avgränsa oss till företag vars bransch, eller företaget i sig, 

vi både av egna erfarenheter samt efter inläsning på forskningsområdet fått uppfattningen om 

har en relativt hög personalomsättning. 

 

Vår tanke var att vi ville intervjua både ledare och deras medarbetare för att få två perspektiv 

att grunda vår analys på. Vid urvalet av företag samt intervjupersoner på de deltagande 

företagen har vi, efter ovan nämna avgränsningar, använt oss av en kombination av 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bryman & Bell (2013) menar att det är en vanlig 

urvalsmetod då man genomför en kvalitativ studie. 

 

Bekvämlighetsurval beskrivs av Özdemir, St. Louis, & Topbaş (2011) som ett urval vilket 

bygger på tillgänglighet för forskaren. Antingen i form av att en bekantskap finns mellan 

forskaren och undersökningspersonen eller att undersökningsobjektet finns lättillgängligt på 

annat vis. Till följd av den tidsbegränsning vi hade för studien samt vårt icke-behov av att 

generalisera ansåg vi att bekvämlighetsurval var en bra metod för att få tag i intervjupersoner. 

Vi tog kontakt med företag vilka uppfyllde ovan nämnda avgränsningar och valde helt enkelt 

de företag som var villiga att delta i studien. På det här viset kom vi i kontakt med de 

ledargestalter vi har intervjuat. 

 

Ett snöbollsurval beskrivs av Bryman & Bell (2013) som en urvalsmetod där man genom en 

person får kontakt med andra eventuella undersökningspersoner. Det här tillvägagångssättet 

använde vi oss av då vi gjorde urval av de medarbetare vi intervjuade. Medarbetarna kom vi i 

kontakt med via deras respektive chefer vilka vi tidigare kommit i kontakt med utifrån 

bekvämlighetsurvalet. 
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Urvalet resulterade till sist i tio stycken genomförda intervjuer på fem olika företag, varav två 

hotell, två livsmedelsbutiker och ett konsultföretag. Fyra av intervjuerna är genomförda med 

ledare och resterande sex intervjuer är genomförda med medarbetare. 

2.2.4.3. Intervjuer 

Intervjuer kan göras på många olika sätt. Justesen (2011) beskriver att intervjuer kan 

genomföras antingen som löst strukturerade samtal eller som systematiskt genomförda samtal 

där intervjun följer en noggrann utarbetad intervjuguide. Intervjuer kan dessutom göras 

antingen i så kallade fokusgrupper eller individuellt, vilket Kaplowitz (2000) lyfter fram som 

vanliga metoder vid en kvalitativ studie.  

 

I vår studie har vi valt att genomföra individuella semistrukturerade intervjuer. Bryman & 

Bell (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer som en metod där forskaren utgår från en 

intervjuguide vilken innehåller förhållandevis specifika teman som under intervjun berörs. 

Intervjuguiden för en semistrukturerad intervju behöver dock inte följas slaviskt utan lämnar 

utrymme för sådana tankar och frågor som inte finns med i intervjuguiden men uppstår under 

intervjuns gång. Det leder i sin tur till att intervjuerna med olika intervjupersoner kommer att 

se olika ut både till disposition och innehåll. Förhoppningsvis blir följden därmed mer 

djupgående svar än vad en strukturerad intervju kan åstadkomma. En fördel med att göra 

individuella intervjuer framför intervjuer i fokusgrupper är enligt Kaplowitz (2000) att 

intervjupersonerna vid de förstnämnda oftare lyfter fram känsliga ämnen och åsikter. Vi 

kände att det var viktigt för oss att komma åt. 

 

Då syftet med vår studie har byggt på att skapa förståelse och då vi utgått från en 

hermeneutisk forskningstradition, såg vi semistrukturerade intervjuer som ett bra 

angreppssätt. Då vi till och från frångått intervjuguiden har vi kommit åt uttalanden och 

synpunkter vi inte hade fått genom att enbart följa de sedan innan formulerade 

frågeställningarna. Vissa av dessa uttalanden har spelat en viktig roll för vår vidare analys i 

studien. Det mått av struktur som de semistrukturerade intervjuerna ändå för med sig har i sin 

tur varit till hjälp då vi ställt de olika intervjuerna mot varandra. Om vi istället hade låtit 

intervjupersonerna talat fritt helt och hållet hade det blivit betydligt svårare att hitta ett tydligt 

mönster i empirin.  
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2.2.4.4. Intervjudokumentation 

För att inte gå miste om viktig information har vi genom inspelningar dokumenterat samtliga 

av våra intervjuer. Inspelning är något Gillham (2008) anser nödvändigt då det vid en 

kvalitativ intervju krävs att intervjuaren är mycket uppmärksam på respondenten och därmed 

inte bör lägga fokus på utförliga anteckningar. I och med det här angreppssättet har vi i större 

grad haft möjlighet att koncentrera oss på att lyssna och förstå sammanhanget. Därmed har vi 

kunnat ställa bättre följdfrågor än vad vi tror hade varit möjligt om vi intensivt behövt 

anteckna allt som sades. 

 

Vid kvalitativa intervjuer är man dessutom inte bara intresserad av vad respondenterna säger 

utan också hur det sägs vilket Bryman & Bell (2013) påpekar. Genom att vi i efterhand haft 

möjlighet att lyssna på intervjuerna, har vi kunnat uppmärksamma olika tonlägen. Därmed har 

vi gjort en tolkning av att det i vissa uttalanden legat en värdering bakom, även om det inte är 

något som i intervjun har sagts rakt ut. Att få med sådana nyanser genom enbart anteckningar 

tror vi hade varit svårt. 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) finns vid inspelning en risk att respondenterna påverkas i form 

av oro för att deras ord kommer bevaras och därmed kanske inte alltid svarar helt 

sanningsenligt. För att minska den risken fick våra respondenter innan intervjuerna godkänna 

att de spelades in, något samtliga respondenter godkände. Samtidigt garanterade vi att varken 

respondenternas eller företagens namn skulle avslöjas i uppsatsen. Dessutom upplyste vi vissa 

av respondenterna om att de kunde få möjlighet att läsa igenom en sammanställning av 

intervjun innan vi tog den vidare till analys för att bekräfta att vi uppfattat deras utsaga rätt. 

Samtliga av de tillfrågade respondenterna avböjde dock till att göra det.  

 

Efter intervjuerna har transkribering skett av inspelningarna, en process som varit mycket 

tidskrävande men nödvändig för att få fram ett bra underlag för analys. För att, som Bryman 

& Bell (2013) beskriver det, inte slås av känslan att man står inför en övermäktig uppgift har 

vi följt deras råd om att kontinuerligt bearbeta det inspelade materialet. Ett vanligt misstag är 

enligt dem att vänta med transkriberingarna tills samtliga intervjuer avslutats och då slås av 

känslan av att stå inför ett stort berg av material som ska bearbetas. Vi har därför så snabbt 
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som möjligt efter var och en av intervjuerna transkriberat materialet och börjat sätta det i 

relation till den tidigare framtagna teoretiska referensramen samt de intervjuer vi redan utfört. 

 

En nackdel med transkriberingar är förlusten av betoningar, tempo och tonläge, varför 

Gillham (2008) menar att det är viktigt att man vid överförandet av ord till text markerar hur 

enskilda ord och meningar framfördes. Det är något som vi har tagit fasta på och har därför 

använt oss av understrykningar och utropstecken för att markera då något ansetts särskilt 

viktigt samt kommenterat om det varit en ovanligt lång paus någonstans i intervjuerna. Vi har 

dessutom varit noggranna med att markera vad som kommer från intervjuaren respektive 

respondenten, något Gillham (2008) också förespråkar. 

2.2.5. Analys 

Analysen i vår studie har byggt på att vi ställt den teoretiska referensramen och den insamlade 

empirin mot varandra för att kunna tyda vilka likheter och skillnader det funnits mellan de 

båda delarna. För att på ett strukturerat sätt kunna genomföra analysen har delat in den 

teoretiska referensramen och empirikapitlet efter teman. Att dela in materialet i en studie efter 

teman lyfter Bryman & Bell (2013) fram som en vanlig metod vid kvalitativa studier. 

Indelningen av den teoretiska referensramen och det empiriska materialet är inte i sig en 

analys men har underlättat genomförandet av analysen, något som Bryman & Bell (2013) 

förordar.  

 

Indelningen av den teoretiska referensramen utmynnade som vi tidigare nämnt i tre teman vi 

ansåg vara nödvändigt att bilda oss kunskap om för att vid den empiriska undersökningen 

ställa relevanta frågor. De teoretiska temana, som vi tidigare nämnt, är:  

• Belöningssystem 

• Personalomsättning  

• Teorier som kan förklara olika samband mellan belöningssystem och 

personalomsättning 

 

Vid indelningen av det empiriska materialet har vi till viss del inspirerats av grundad teori. 

Enligt Glaser & Strauss (1967) uppkommer teman vid grundad teori till följd av en 

granskning av det empiriska materialet. Gustavsson (1998) menar att grundidén med grundad 

teori att den teori man kommer fram till ska vara baserad på verklighetens data. Vi gick ut i 
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vår empiriska undersökning med ett relativt öppet sinne om vad vi skulle hitta, men har efter 

samtliga tio intervjuer lyckats identifiera fem teman som återkommit under intervjuerna vilka 

är: 

• Gemenskap och trivsel 

• Erkännande 

• Påverkan om belöningarna skulle tas bort 

• Eget ansvar. 

• Samband mellan belöningar och personalomsättning 

Strukturen i det empiriska kapitlet härstammar från de här temana. Vid analysen i studien har 

vi utgått från de teman vi utformade i empirin. Strukturen i analyskapitlet är därför densamma 

som i empirikapitlet. Utifrån de empiriska temana har vi jämfört vad vi tagit upp i den 

teoretiska referensramen med vad vi tagit upp i empirikapitlet. Därmed har vi kunnat 

identifiera likheter och skillnader mellan de båda delarna.  

2.2.6. Kvalitetskriterier 

De inom den kvantitativa forskningen väl använda kvalitetskriterierna, validitet och 

reliabilitet, anses ofta irrelevanta för den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 2013). 

Olika forskare har därför formulerat alternativa kvalitetskriterier för den kvalitativa 

forskningen varav vi i vår studie valt att utgå från Guba & Lincolns kvalitetskriterier vilka 

Bryman & Bell (2013) och Shenton (2004) beskriver. Den här kvalitetsbedömningen utgår 

från fyra kvalitetskriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vi 

kommer här nedan att redogöra för hur vi i vår studie ställt oss till var och ett av de här 

kriterierna. 

 

Tillförlitlighet innebär enligt Bryman & Bell (2013) att då det finns flera beskrivningar av en 

social verklighet så bestäms trovärdigheten i den beskrivning som presenteras utifrån hur pass 

accepterad den är i andra personers ögon. För att skapa tillförlitlighet menar de vidare att 

forskningen ska utföras efter de regler som existerar. Dessutom bör de personer som är en del 

av den sociala verklighet som studerats, i efterhand rapporteras en sammanställning av 

intervjun. På sådant sätt får de intervjuade möjlighet att bekräfta att forskaren uppfattat deras 

verklighet på ett riktigt sätt, något som kallas respondentvalidering (Bryman & Bell, 2013). 

Vi har för att tillskriva en ökad tillförlitlighet i vår studie valt att transkribera och 

sammanställa alla intervjuer. Genom att sedan erbjuda intervjupersonerna att ta del av 
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sammanställningen har de fått möjlighet att lämna synpunkter på huruvida de anser att vår 

tolkning är i enlighet med deras berättelse eller inte. Vi har dessutom vid val av 

intervjupersoner varit noga med att de själva varit positiva till intervjuerna samt vid 

intervjuernas början försäkrat dem om att det inte finns något rätt eller fel svar på våra frågor. 

De här två agerandena förespråkar Shenton (2004) för att kriteriet om tillförlitlighet ska 

uppfyllas. 

 

Överförbarhet, vilket är nästa kriterium, innebär enligt Bryman & Bell (2013) att forskare 

genom att studera en liten grupp kan fokusera på det kontextuellt unika och på betydelsen av 

den sociala verkligheten som studeras. Vidare menar de att en sådan beskrivning kan ses som 

en del av en större databas, med vars hjälp andra personer sedan kan bedöma huruvida 

resultaten kan ses som överförbara till andra miljöer eller inte. För att i vår studie få möjlighet 

att producera djupgående och fylliga redogörelser med fokus på detaljer har vi valt att 

begränsa oss till fem fallföretag i vår empiriska insamling.  

 

Pålitlighet menar Bryman & Bell (2013) att en studie uppfyller genom att forskaren utifrån ett 

granskande synsätt skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av 

forskningsprocessen. På liknade vis beskriver Shenton (2004) det som att man i detalj ska 

beskriva hur forskningsprocessen har genomskridit. Vi har därför i metodkapitlet redogjort för 

vilka forskningsansatser vi utgått från, hur vi införskaffat teorin samt hur empirisk data har 

inhämtats och analyserats. Vi har även för att förtydliga forskningsprocessens faser illustrerat 

det i en figur (figur 1). 

 

Konfirmering uppfylls enligt Bryman & Bell (2013) genom att det tydligt framgår att 

forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar och teoretiska inriktning påverka 

utförandet och slutsatserna i en studie. Det här kriteriet har vi tagit hänsyn till genom vårt val 

av semistrukturerade intervjuer vid vår empiriska insamling. Genom att intervjupersonerna 

fått möjlighet att ta upp frågor som inte enbart utgått från vår intervjuguide har vi styrt dem i 

mindre mån än om vi enbart strikt hade följt en guide av förbestämda intervjufrågor. Vi har 

dessutom valt att efter intervjuerna transkribera samtliga av dem för att minska risken att våra 

egna värderingar skulle påverka tolkningen, något som Bryman & Bell (2013) förespråkar. 
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3. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenteras de teorier och modeller som vår studie har grundats på. Kapitlet 

kretsar kring tre teman. Inledningsvis beskrivs belöningssystem, därefter personalomsättning 

och slutligen teorier som kan förklara olika samband mellan belöningssystem och 

personalomsättning 

 

3.1. Belöningssystem 

Belöningssystem är en term vilken i litteraturen ofta beskrivs som ett system eller en plan som 

en företagsledning kan använda sig av för att påverka beteendet hos de anställda samt för att 

motivera och behålla kompetent personal (Kerr, 1975; Rubenfeld & David, 2006). Forskarna 

Cooke & Huang (2011) menar även att belöningssystem kan bidra till ett företags förmåga att 

utvärdera sina medarbetares prestationer och kompensera deras insatser. I följande avsnitt 

kommer vi mer ingående beskriva vad ett belöningssystem kan innefatta. Vi kommer även ta 

upp vad som kan ligga till grund för att en företagsledning väljer att använda belöningssystem 

samt hur användandet av belöningssystem kan påverka medarbetarna på ett företag. 

3.1.1. Definition av belöningssystem 

Tidigare forskning tyder på att belöningssystem ofta har sin grund i frågor som rör lön och 

pengar. På senare tid har dock även andra slags belöningar av mer icke-finansiell karaktär 

lyfts fram inom forskningen. Forskaren Güngör (2011) ger exempel på sådana slags 

belöningar, hädanefter refererat till som icke-monetära belöningar, som allt från ansvar, 

uppskattning och beröm till sociala aktiviteter och erkännande. 

Det finns många definitioner i tidigare forskning på vad som kan ses som ett belöningssystem. 

En definition som tas upp av Güngör (2011) är att belöningar kan vara ett kraftfullt verktyg 

för att attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare. Neelkamal (2012) menar att 

belöningssystem är ett viktigt verktyg som inte bara används för att öka motivationen hos 

medarbetare, utan också hjälper företag att öka tillväxten och utveckla en fungerande 

företagskultur. Vidare menar han att det inte har någon betydelse om belöningar är av 

monetär eller icke-monetär karaktär så länge de används och fungerar väl. Används och 

fungerar de väl kommer det att attrahera duktiga medarbetare till företaget i vilket fall och 

dessa medarbetare kommer sedan i större utsträckning sträva efter att stanna länge inom 

företaget. 
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En annan forskare som definierat belöningssystem är Erturk (2000). Han menar att om något 

kan ses som en belöning eller inte beror på vilken effekt den har på en anställds beteende. 

Vidare menar Erturk (2000) även att belöningssystems utformande bör utgå från företagets 

övriga strukturer och processer för att på bästa sätt motivera anställda till att uppnå både 

individuella och samverkande mål. 

Ett flertal andra forskare har lyft fram liknande tankar kring att utformandet av 

belöningssystem bör samverka med andra delar inom ett företags verksamhet. Neelkamal 

(2012) har resonerat kring vad som kan ses som det perfekta belöningssystemet. Han slutsats 

är att dock att det inte finns något perfekt belöningssystem som är lika effektivt för alla 

individer och företag. Han menar istället att belöningssystem bör anpassas efter den 

organisation, företagsform och de förutsättningar som är aktuella där belöningssystemet ska 

appliceras. Vidare poängterar han hur viktigt det är med en bra sammansättning av de olika 

komponenterna. För att tydliggöra sitt resonemang har Neelkamal (2012) utformat en modell, 

”star model”, som vi presenterar här nedan (figur 4). Modellen framhåller vikten av en 

samverkan mellan de fem komponenterna strategi, struktur, processer, belöningar och 

individer i ett företag. Integrationen av de här fem komponenterna menar Neelkamal (2012) 

har betydelse för ledningens påverkan på de anställdas beteende inom ett företag. 

 

Figur 3: Star model (Neelkamal 2012) 
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Neelkamal (2012) sammanfattar sitt resonemang med att det inte finns något perfekt 

belöningssystem och att alla tillvägagångssätt inte ses som lika effektiva i alla förhållanden 

utan bör anpassas efter företags egna förutsättningar. 

Forskarna Lindmark & Önnevik (2006) lyfter fram belöningssystem där syftet är att belöna 

strategiska funktioner såsom kvalitet eller idéer. Ferreira & Otley (2009) är inne på ett liknade 

resonemang och menar att belöningar ofta ses som ett resultat av olika 

prestationsutvärderingar samt att belöningssystem ofta är logiskt utformade. 

Det finns en mängd olika varianter och definitioner av belöningar vilka en företagsledning 

kan använda sig av. Tre vanligt förekommande indelningar är utifrån huruvida belöningarna 

är individuella eller kollektiva, omedelbara eller långsiktiga samt, som vi tidigare tagit upp, 

om de är monetära eller icke-monetära. Bland annat Svensson (2001) och Markova & Ford 

(2011) gör den här indelningen och konstaterar att den sistnämnda är den vanligast 

förekommande. Även Dixon et al., (2001) kategoriserar belöningar enligt de här tre 

indelningarna. Han definierar monetära belöningar som belöningar kopplade till någon typ av 

pengavärde för den anställde och nämner en bonus eller löneökning som exempel.  

3.1.1.1. Icke-monetära belöningssystem 

Dixon et al., (2001) definierar icke-monetära belöningar som belöningar vilka inte leder till 

ett penningtillskott för en anställd, en definition vi tagit fasta på i den här studien. Sådana 

belöningar kan vidare enligt samma forskare handla om allt från beröm och erkännande till 

gruppaktiviteter eller biljetter till olika evenemang. Enligt Taljaard (2003) är icke-monetära 

belöningar ofta mer varierande och unika än monetära belöningar och pekar på många 

fördelar med att använda icke-monetära belöningssystem. Bland annat lyfter han fram att 

användandet av icke-monetära belöningar kan möta medarbetares behov av erkännande och 

ansvar. Samtidigt framhåller han att icke-monetära belöningar ofta kan vara ett billigare 

alternativ än monetära belöningar och därmed fördelaktigt för företag att använda sig av.  

 

Behovet av erkännande är något Luthans & Stajkovic (2006) tar upp i sin forskning där de 

lyfter fram erkännande som en belöning medarbetare ofta får till följd av sina prestationer. I 

en undersökning som genomfördes av Maritz år 2006 (Maritz, 2006) på 1002 heltidsanställda, 

jämfördes ett företags belöningspraxis med de anställdas preferenser. Slutsatsen av studien 

var att chefer i ledande positioner har mycket att lära om hur anställda upplever erkännande. 
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Studien visar att det finns ett gap mellan hur anställda upplever det aktuella erkännandet och 

hur de i själva verket vill bli erkända. 

Som vi tidigare varit inne på i det här kapitlet pekar tidigare forskning på att monetära 

belöningar inte alltid ses som den mest effektiva motivationsfaktorn. Neelkamal (2012) lyfter 

fram att det i tidigare forskning många gånger framkommit att icke-monetära belöningar kan 

motivera och vara mer effektiva när det gäller att behålla personal än vad en monetär belöning 

i form av ekonomisk ersättning kan vara. I en undersökning som gjordes av Dewhurst, 

Guthridge, & Mohr (2010) visade slutsatsen att tre icke-monetära belöningar (chansen att leda 

projekt/arbetsgrupp, uppmärksamhet för sitt ledarskap och beröm från närmsta chefen) sågs 

som mer effektiva än de tre högst rankade monetära belöningarna (kontantbonus, aktier och 

ökad grundlön). 

3.1.1.2. Inre och yttre belöningar 

En ytterligare indelning av belöningar vi inte tidigare nämnt är efter huruvida de kan ses som 

inre eller yttre belöningar. Den här indelningen handlar till stor del om hur olika belöningar 

påverkar individer. Inre belöningar beskrivs av Chen, Ford, & Farris (1999) som belöningar 

en individ känner inom sig då egna värderingar och känslor uppfylls. Även känslan av 

tillfredställelse efter att exempelvis ha utfört ett bra jobb hör till de inre belöningarna. 

Forskarna menar att organisationer genom att utforma en organisationskultur, utforma arbetet 

på ett visst sätt eller använda sig av en viss ledarstil kan hjälpa till att skapa underlag för 

medarbetarna att uppnå den inre belöningen. Dock visar forskningen att en inre belöning är 

något en individ upplever på egen hand.  

Vad som ses som en yttre belöning kan vara lättare att relatera till och beskrivs enligt Chen et 

al (1999) som belöningar en individ ger till en annan individ. Det är just de här yttre 

belöningarna som belöningssystem oftast är utformade efter. Vad som anses vara önskvärda 

belöningar har det visat sig finnas delade meningar kring. Linz & Semykina (2013) menar att 

variationer kan bero bland annat på om det handlar om inre eller yttre belöningar, vilket kön 

mottagaren har samt faktorer såsom yrke, nationalitet och kultur.  
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3.1.2. Varför används belöningssystem i företag? 

Tidigare forskning pekar på att det i dagens samhälle, där vi lever i en snabbt föränderlig 

affärsmiljö, blir allt viktigare för företag att positionera sig på marknaden för att lyckas vara 

konkurrenskraftiga. Företag bör därför kontinuerligt söka efter nya sätt att organisera sitt 

arbete och motivera sina medarbetare för att lyckas uppfylla medarbetarnas intresse och få 

dem att vilja stanna kvar inom företaget. Duon Markova & Ford (2011) menar även att 

konkurrenskraften hos företag blir allt mer beroende av förmågan att utveckla och behålla den 

kunskap som redan finns inom företagen eller i dess närmiljö. Även Erturk (2000) menar att 

företag i dagens konkurrenskraftiga samhälle tvingas till att attrahera och arbeta för att behålla 

den talang som finns inom företaget genom dess personal. Han menar dock att det här kan 

vara svårt på dagens strama arbetsmarknad då företag ofta tävlar mot varandra om att få 

behålla sin personal.  

Taljaard (2003) framhåller att ett bra belöningssystem kan locka till sig medarbetare genom 

att motivera samt tillfredsställa deras behov. Syftet med belöningssystem punktar Taljaard 

(2003) upp enlig följande: 

• De kan spela en viktig roll i kommunikationen för företagets prestanda och 

förväntningar. 

• De kan uppmuntra beteenden som leder till att företagets mål uppnås. 

• De kan stödja förändringsprogram inom företagets kultur, process och struktur. 

• De kan stödja förverkligandet av de viktigaste värdena inom företag såsom kundvård, 

kvalitet och samarbete. 

• De kan ge ett mervärde till företag och om så inte är fallet bör belöningssystemet i 

fråga ses över. 

Då ledarna inom ett företag börjar beklaga sig över att deras anställda inte är motiverade eller 

visar på nedsatt arbetsprestation menar Kerr (1975) att det kan vara klokt att se över om 

företaget har något belöningssystem och hur det fungerar. Om inget belöningssystem finns 

eller om det finns brister i det befintliga belöningssystemet anser Kerr (1975) vidare att 

företaget som ett första steg bör se över vilka typer av beteenden man vill belöna. Kerr (1975) 
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förespråkar sådana belöningar som leder till att positivt stärka det önskade beteende hos 

medarbetarna.  

Forskarduon Lindmark & Önnevik (2006) menar att den huvudsakliga funktionen med 

belöningssystem är att skapa mervärde för varje enskild medarbetare. Dessutom anser de att 

belöningar inte bara motiverar och stimulerar de enskilda medarbetarna att utvecklas, utan 

också att belöningar är ett effektivt sätt för en organisation att ge medarbetarna något tillbaka 

för väl genomförda prestationer. 

3.1.3. Hur belöningssystem kan påverka människor och deras agerande 

Det har gjorts en hel del forskning kring hur användandet av olika slags belöningssystem kan 

tillfredsställa och positivt påverka anställda. Erturk (2000) menar att forskningen bland annat 

har visat att den individuella tillfredställelsen kan ses som en komplex reaktion och ges i 

uttryck olika från person till person. Nedan presenterar vi fyra punkter vilka Erturk (2000) har 

sammanfattat för att beskriva hur belöningar kan påverka människor olika. 

Den första punkten handlar om tillfredställelse och företeelsen att människor kan känna sig 

missnöjda om de får mindre än de hade förväntat sig. Samtidigt kan en obekväm känsla 

infinna sig om de får mer än de hade förväntat sig. Det är alltså viktigt att företag hittar en 

balans vid belönandet av sina medarbetare och att de varken får för lite eller för mycket i 

förhållande till vad de förväntat sig. Ju bättre de uppfattade belöningarna stämmer överens 

med de förväntade belöningarna, desto högre tillfredsställelse och större engagemang för 

företaget kommer enligt Hult (2005) medarbetarna att känna. Vidare menar Erturk (2000) att 

en medarbetares känsla av att ha belönats för lite är lätt att rätta till med hjälp av en befordran 

eller en mer värdefull belöning. Däremot är det svårare att korrigera känslan av att ha fått för 

mycket. 

I den andra punkten av Erturk (2000) lyfter han fram att medarbetare genom att jämföra vad 

de får i belöning med vad andra får kan uppleva missnöje eller tillfredställelse. Sådana 

jämförelser kan göras både inom det egna företaget och med medarbetare på andra företag. 

Utifrån jämförelserna utvecklar medarbetarna lätt idéer om vad de själva borde få i belöning. I 

en studie av Burchett & Willoughby (2003) indikerar resultaten att kännedom om vad övriga 

anställda på en arbetsplats får i belöning i förhållande till en själv, kan påverka den egna 

prestationen om inte belöningen uppfattas som rättvis. Studien visar att en rättvist uppfattad 
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belöning där alla anställda har samma villkor, skapar en ökad teamkänsla och därmed ökad 

prestation oavsett belöningens karaktär. I de fall där individer belönas olika visar däremot 

studien att de som uppfattar att de är bra belönade jämfört med resterande presterar bättre 

medan de som uppfattar sig som lägre belönade än resterande presterar sämre. 

I den tredje punkten menar Erturk (2000) att tillfredställelsen påverkats av både de inre och 

yttre belöningarna. De medarbetare som får ta del av både inre och yttre belöningar kommer 

därför att känna sig mest nöjda. Icke-monetära belöningar i form av erkännande från en ledare 

till en anställd kan i många fall hjälpa till att främja de inre belöningarna, något som Tymon, 

Stumpf, & Smith (2011) lyfter fram. 

Den fjärde och sista punkten innebär enligt Erturk (2000) att belöningar varierar i betydelse 

för olika medarbetare då människor skiljer sig åt i vad de anser vara viktigt för dem. Här 

spelar saker som ligger bortom företagets kontroll ofta en stor roll så som ekonomisk välfärd, 

familjeförhållanden och utbildning. 

3.2. Personalomsättning 
Personalomsättning är ett mått inom verksamhetsstyrning som visar på förhållandet mellan 

antalet anställda som lämnar ett företag genom naturlig avgång, uppsägning eller frivillig 

uppsägning under en period och antalet anställda i företaget under samma period (“Labor 

Turnover,” u.å.). Personalomsättning har varit ett centralt forskningsområde i över nittio år 

och det har inom forskningen diskuterats flitigt kring huruvida personalomsättning är positivt 

eller negativt för företag samt i vilken utsträckning (Wells & Welty Peachey, 2011). Som vi 

presenterade i problematiseringen är den traditionella och vanligaste synen att en låg 

personalomsättning är positivt och något att sträva efter (Boles et al., 2012; Glebbeek & Bax, 

2004; Guilding et al., 2014). Även om det finns forskning som pekar på positiva 

konsekvenser av personalomsättning, något som Ton & Huckman (2008) lyfter fram, har vi i 

den här studien utgått från synsättet att en låg personalomsättning är något att sträva efter. 

3.2.1. Frivillig och ofrivillig samt funktionell och dysfunktionell 

Ett vanligt sätt att kategorisera personalomsättning är utifrån om den är frivillig eller 

ofrivillig. Enligt Park & Shaw (2013) innebär frivillig personalomsättning att en anställd på 

eget initiativ säger upp sig. Ofrivillig personalomsättning innebär i motsats att det är 

arbetsgivaren som fattar beslutet om en uppsägning. Vi kommer i den här studien att fokusera 
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på frivillig personalomsättning och då vi framöver nämner begreppet personalomsättning är 

det den frivilliga vi syftar på. 

Ytterligare en kategorisering av personalomsättning är efter om den är funktionell eller 

dysfunktionell. Johnson, Griffeth & Griffin (2000) menar att en sådan indelning är nödvändig 

för att kunna se vilken den sanna effekten av personalomsättningen är. Forskarna förklarar 

vidare innebörden av funktionell personalomsättning med att mindre värdefulla medarbetare 

lämnar en organisation medan de mest attraktiva medarbetarna stannar kvar.  Dysfunktionell 

personalomsättning innebär tvärtemot att mindre värdefulla medarbetare stannar kvar medan 

de mer värdefulla lämnar organisationen. 

Vidare menar samma forskare att idén om funktionell och dysfunktionell personalomsättning 

baseras på antagandet om att ersättare för medarbetare som lämnar en organisation på lång 

sikt kommer att tillföra genomsnittliga prestationer. Då en ”bra” medarbetare lämnar en 

organisation kommer därför ersättaren troligtvis vara av lägre kaliber och en dysfunktionell 

personalomsättning uppstår. När en ”dålig” medarbetare däremot lämnar en organisation är 

sannolikheten däremot att den ersätts av en person med högre kaliber och det blir en 

funktionell personalomsättning. Av samma skäl menar Johnson et al. (2000) vidare att inte 

bara själva omsättningen av personal, utan också den personal som stannar i organisationen, 

kan klassificeras som funktionell eller dysfunktionell. Det baserat på huruvida en ersättning 

av dem skulle leda till en ökning eller minskning av företagets presterande. Slutligen menar 

forskarna också att en ersättning av en genomsnittlig medarbetare kan beräknas ersättas med 

någon likvärdig. Därför påverkas inte företag i någon större utsträckning av en sådan 

ersättning. 

Enligt Wells & Welty Peachey (2011) är frivillig personalomsättning ofta dysfunktionell och 

kan därmed vara skadlig för företag, vilket överensstämmer med den utgångspunkt vi har för 

den här studien. Anledningen menar de beror på att det är de intelligentaste och mest 

begåvade medarbetarna som är mest rörliga och benägna att frivilligt lämna sina arbetsplatser. 

3.2.2. Hur personalomsättning kan påverka företag 

Som vi tidigare tagit upp förenas personalomsättning ofta med att vara dysfunktionell och 

därmed med en hel del negativa konsekvenser för företag. Det kan uppstå många olika 

kostnader som följd, vissa kanske mer självklara än andra. 
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De kostnader som man framförallt ofta förknippar personalomsättning med är begreppet 

direkta kostnader, något som både Tracey & Hinkin (2008) och Ton & Huckman (2008) tar 

upp. Direkta kostnader syns i en resultaträkning, såsom kostnader för att annonsera efter ny 

personal och extern utbildning. De kostnader som däremot i många fall är mest betungande är 

indirekta kostnader. Sådana kostnader kan vara svåra att beräkna storleken på då de inte visar 

sig svart på vitt i en resultaträkning. Det kan istället handla om den tid chefer och anställda 

går miste om till sina ordinarie arbetsuppgifter då de istället lägger tiden på aktiviteter kring 

nyrekrytering och upplärning. En följd av det kan bli att företag exempelvis går miste om en 

viktig kund, något som Tracey & Hinkin (2008) benämner som en möjlighetskostnad. Vidare 

menar forskarna att en medarbetare som vet med sig att den ska sluta på arbetsplatsen inom en 

snar framtid lätt kan tappa motivationen och därmed prestera på en lägre nivå än tidigare. 

Andra indirekta kostnader kan uppstå då en nyckelperson på ett företag slutar i form av att 

firmaspecifikt humankapital försvinner, att den sociala situationen förändras negativt, att 

kundrelationerna försämras och att effektiviteten minskas (Ton & Huckman, 2008). 

Ett sätt att ytterligare dela upp och se över de direkta och indirekta kostnaderna som kan 

uppstå i samband med personalomsättning är efter de olika faser som följer, något som Tracey 

& Hinkin (2008) gör. Forskarna menar att det inför en avgång kan uppstå kostnader i form av 

tid som läggs ned på avgångssamtal och administrativt arbete, exempelvis i form av 

uppsägning av försäkringar. När nyrekrytering sätts igång uppstår kostnader i form av 

annonsering och den tid som behöver läggas ned på att göra ett första urval, intervjuer och 

referenscheckar. Då rekryteringen är klar och den nya anställningen börjar kommer det skapas 

kostnader till följd av upplärning och produktivitetsförlust då den nyanställde sannolikt inte 

direkt klarar av att prestera på samma nivå som den redan etablerade personalen. Även till 

följd av upplärning uppstår kostnader i form av tid både för chefer och för övriga anställda. 

Det eftersom de istället för att ägna sig åt sina egentliga uppgifter kan komma att behöva vara 

till hjälp för den nyanställde. 

Även om största delen av tidigare forskning kring personalomsättning pekar på att den får 

följder i form av exempelvis de kostnader vi beskrivit här ovan, vill vi även lyfta fram ett 

antal positiva konsekvenser med personalomsättning. På sådant vis ger vi en något mer 

rättvisande bild. Ton & Huckman (2008) menar exempelvis att det över tid till följd av 

personalomsättning blir bättre matchningar mellan företag och anställda i form av liknande 
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värderingar och mål. De menar vidare att anställdas ansträngning i arbetet ofta är som störst i 

början av en anställning och minskar ju längre tiden går, vilket skulle kunna argumentera för 

att en viss omsättning ändå är att föredra. 

3.2.3. Orsaksfaktorer till personalomsättning 

Vad som ligger till grund för att vissa företag har högre personalomsättning än andra är ingen 

lätt fråga att svara på. Det finns inget entydigt svar utan ett flertal olika faktorer spelar in i vad 

som driver anställda till att frivilligt lämna sin arbetsplats. Forskarna Porter & Steers (1973) 

ger en överblick av väsentliga faktorer genom att dela in dem dels på en övergripande nivå 

men också på en mer specifik nivå. Den övergripande nivån innebär att den mest 

grundläggande faktorn till att en anställd väljer att stanna kvar på sin arbetsplats är att 

personen i fråga känner sig tillfredsställd med sin situation. Tillfredsställelse beror enligt 

samma forskare bland annat på de förväntningar den anställde har på sina arbetsuppgifter, sin 

roll i företaget och företaget som helhet. Tidigare forskning har enligt Porter & Steers (1973) 

visat att de medarbetare vars förväntningar vid början av en anställning uppfylls under 

anställningens fortskridande är mer benägna till att stanna kvar på arbetsplatsen än de 

medarbetare vars förväntningar inte uppfylls. 

Vad som påverkar tillfredsställelsen på den mer specifika nivån presenterar Porter & Steers 

(1973) vidare i de fyra kategorierna organisationsövergripande faktorer, arbetsmiljöfaktorer, 

arbetsinnehållande faktorer och personliga faktorer. 

De organisationsövergripande faktorerna innefattar lön, övriga belöningar, befordran och 

organisationsstorlek. Även Johnson et al. (2000) och Panaccio, Vandenberghe, & Ben Ayed 

(2014) lyfter fram de här faktorerna som påverkande för huruvida en anställd väljer att stanna 

i eller lämna en organisation. Enligt Porter & Steers (1973) har tidigare forskning visat att 

anställda i små och stora företag ofta har olika förväntningar på arbetsgivaren då det kommer 

till belöningar. För de som arbetar i större organisationer är en hög lön viktigare än icke-

monetära belöningar. Anställda i små företag värdesätter däremot icke-monetära belöningar 

betydligt mer och kan i utbyte av sådana belöningsformer nöja sig med en lägre 

löneutbetalning.  

Arbetsmiljöfaktorerna består enligt Porter & Steers (1973) av omständigheter i form av vilken 

ledarstil ledningen på företaget tillämpar, arbetsenhetens storlek och relationen till övriga 
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anställda. De arbetsinnehållande faktorerna inkluderar bland annat arbetsuppgifternas 

innehåll, dess variation och självständighet men även hur tydlig ens egen roll och 

arbetsuppgifter är. Slutligen berör de personliga faktorerna specifika egenskaper hos den 

anställde så som ålder, anställningens relevans i förhållande till utbildningsnivå, personliga 

egenskaper och familjesituation. 

Att det på en arbetsplats uppfattas av de anställda som att de blir rättvist behandlade är något 

som Griffeth, Hom, & Gaertner (2000) lyfter fram som en viktig faktor till 

personalomsättning. De menar att en rättvis behandling av medarbetarna signalerar att 

företaget värdesätter dem och bryr sig om deras välmående. De menar vidare att den rättvisa 

behandlingen är av stor vikt för att uppfylla den tillfredsställelse vi tidigare angav vara 

grundläggande för att vilja stanna kvar på en arbetsplats. 

3.3. Teorier som kan förklara olika samband mellan belöningssystem och 

personalomsättning 

Arbetsgivare uppskattar ofta genuint engagemang och lojalitet från sina medarbetare. Enligt 

Rhoades & Eisenberger (2002) visar anställda som är känslomässigt engagerade i sin 

organisation ökad prestanda, minskad frånvaro samt en minskad sannolikhet för att säga upp 

sig. Samtidigt är även de anställda generellt intresserade av organisationens engagemang för 

dem. En värdering av organisationen kan då resultera i förmåner som erkännande och respekt, 

lön och befordran samt tillgång till information och andra former av stöd som behövs för att 

bättre ha möjlighet att utföra sitt arbete. De två skilda behoven från arbetsgivaren och de 

anställda förenas i normen om ömsesidighet. Ett sätt för företag att stärka det känslomässiga 

engagemanget hos medarbetarna kan, som vi tidigare tagit upp, vara genom användandet av 

belöningar. 

3.3.1. Organizational Support Theory 

En teori som behandlar ömsesidighet mellan en organisation och dess anställda är 

Organizational Support Theory, vilken enligt Baran, Shanock, & Miller (2012) förklarar 

relationen mellan de två parterna baserat på socialt utbyte. Grundstenen för teorin är enligt 

Rhoades & Eisenberger (2002) att anställda utvecklar föreställningar om i vilken utsträckning 

organisationen värderar deras bidrag och bryr sig om deras välbefinnande. Utifrån 

föreställningarna bedömer sedan anställda organisationens beredskap till att belöna en ökad 

arbetsinsats och att möta socioemotionella behov. Vidare menar forskarna att det upplevda 
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organisatoriska stödet (perceived organizational support, hädanefter benämnt POS) värderas 

av de anställda som en garanti för om stödet kommer vara tillgängligt från organisationen då 

det behövs. Det kan vara viktigt för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt eller för att 

hantera stressade situationer. 

För att engagemanget av en organisation ska värderas högt av de anställda menar dock 

Rhoades & Eisenberger (2002) att det måste komma ur en frivillig handling. De menar att 

frivilliga handlingar värderas högre än handlingar som uppkommer till följd av 

omständigheter utanför givarens kontroll, exempelvis till följd av lagstiftning. Ett frivilligt 

stöd från en organisation indikerar att den genuint bryr sig om och respekterar den anställde. 

Organisatoriska belöningar och gynnsamma arbetsförhållanden som lön, befordringar, 

arbetstillfredsställelse och inflytande över den organisatoriska politiken bidrar därför till 

större POS om det av de anställda uppfattas som frivilliga åtgärder, något som såväl Loi, 

Hang-Yue, & Foley, (2006) och Rhoades & Eisenberger (2002) står bakom. 

Enligt normen om ömsesidighet bör en hög POS leda till att de anställda känner en upplevd 

skyldighet till att värna om organisationens välfärd och att hjälpa den att nå sina mål. 

Dessutom bör den vårdande, godkännande och respekterande känslan som är kopplad till POS 

leda till att socioemotionella behov hos de anställda uppfylls. Det leder i sin tur till en känsla 

av organisatorisk tillhörighet samt status i sin roll och identitet. De här processerna har enligt 

Rhoades & Eisenberger (2002) ett gynnsamt utfall både för de anställda i form av ökad 

arbetsglädje och positiv stämning samt för organisationen i form av ökat känsloengagemang. 

Anställdas känslomässiga band till sina organisationer har enligt Rhoades, Eisenberger, & 

Armeli (2001) länge ansetts vara en viktig faktor för engagemang och lojalitet. De menar att 

känslomässigt engagerade medarbetare som upplever tillhörighet och identifikation har ett 

ökat engagemang i organisationens aktiviteter, en ökad vilja att nå organisationens mål samt 

ett ökat behov av att stanna kvar inom organisationen. Loi et al (2006) är inne på samma spår 

och argumenterar för att anställda som är känslomässigt knutna till en organisation är mindre 

angelägna att lämna den än anställda som saknar ett känslomässigt engagemang. Forskarna 

menar därför att ett högt POS kan leda till en minskad personalomsättning. 

Tidigare studier har enligt Casper & Harris (2008) visat att förmåner i arbetslivet kan främja 

den tillgivenhet anställda känner för sitt företag. Tillgivenheten kan i sin tur leda till ett ökat 

organisatoriskt åtagande samt en minskad intention till att säga upp sig. En av de mest 
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uppskattade förmånerna är enligt Allen (2001) flextid vilket ger anställda möjlighet att själva 

bestämma över sin egen arbetstid. Därmed kan de anställda lättare komma att kombinera sitt 

arbete med sitt privatliv. Att en företagsledning väljer att ge sina anställda förmåner menar 

Casper & Harris (2008) vidare är en handling som signalerar att företaget bryr sig om sina 

anställda, vilket främjar ett företags POS. Ett högt POS relaterar i sin tur högt med 

emotionellt åtagande och lågt med intentioner att säga upp sig och därmed med 

personalomsättning. 

 

Figur 4: Visar hur möjligheten för anställda att själva bestämma över sin arbetstid kan påverka 
POS och i sin tur personalomsättning (Casper & Harris, 2008). 

3.4. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

För att sammanfatta det material som vi presenterat i den ovanstående teoretiska 

referensramen har vi val att göra en tabell. I nedanstående tabell (tabell 1) får läsaren en 

överskådlig syn av de viktigaste delarna vi lyft fram från tidigare forskning. 

Sammanfattningen följer samma struktur som den teoretiska referensramen för att underlätta 

för läsaren att gå tillbaka till respektive avsnitt och läsa mer.  

 Sammanfattning Forskare 

Belöningssystem 

 

 

- Definition av 
belöningssystem 

 

 

 

 

 

Kan beskrivas som ett system eller en plan 
en företagsledning kan använda sig av för att 
påverka beteendet hos de anställda samt för 
att motivera och behålla kompetent personal.  

Belöningssystem kan vara både av monetär 
och icke-monetär karaktär. Indelningar kan 
även göras utifrån om belöningarna är 
kollektiva eller individuella samt långsiktiga 
eller kortsiktiga. Belöningar bör samverka 
med ett företags övriga struktur och kultur 
för att anpassas till den specifika 
organisationen. Syftet är ofta att belöna 
kvalitet, idéer och prestationer. 

 

Kerr (1975) 
Rubenfeld & David 
(2006) 
 
 
Svensson (2001) 
Markova & Ford 
(2011)              
Dixon et al., (2001)  
Erturk (2000) 
Neelkamal (2012) 
Lindmark & 
Önnevik (2006)                   
Ferreira & Otley 
(2009) 
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- Icke-monetära 
belöningssystem 

 

 

 

                                      
- Inre och yttre 
belöningar 

- Varför används 
belöningssystem i 
företag? 

 

- Hur belöningssystem 
kan påverka människor 
och deras agerande 

Icke-monetära har på senare år fått allt större 
uppmärksamhet. Exempel på icke-monetära 
belöningar kan vara ansvar, uppskattning, 
beröm, sociala aktiviteter, erkännande och 
fysiska ting som biljetter till evenemang 
eller liknande. Ses ofta som mer fördelaktigt 
än monetära belöningar då det både kan vara 
effektivare och billigare. 

En ytterligare indelning är utifrån om 
belöningarna är av inre eller yttre karaktär. 

För att motivera medarbetare, behålla 
befintlig personal, göra sig mer 
konkurrenskraftig på marknaden, uppmuntra 
beteenden, stödja kundvård och främja 
samarbete. 

De kan öka tillfredsställelsen vilket leder till 
ett större engagemang i företaget. Viktiga 
komponenter för tillfredsställelse är att 
förväntningar stämmer överens med de 
faktiska belöningarna och att belöningar 
upplevs som rättvisa.  

Güngör (2011)   
Dixon et al., (2001) 
Taljaard (2003) 
Luthans & 
Stajkovic,(2006) 
Neelkamal (2012) 

 
Chen et al. (1999) 
Linz & Semykina 
(2013) 
 
Markova & Ford 
(2011)            
Taljaard (2003)   
Kerr (1975) 
Lindmark & 
Önnevik (2006) 

Erturk (2000)        
Hult (2005)   
Burchett & 
Willoughby (2003) 

Personalomsättning 

 

 

 

- Frivillig och ofrivillig 
samt funktionell och 
dysfunktionell 

- Hur 
personalomsättning 
kan påverka företag 
 
 

- Orsaksfaktorer till 
personalomsättning 

Ett mått som visar på förhållandet mellan 
antalet anställda som lämnar ett företag 
genom naturlig avgång, uppsägning eller 
frivillig uppsägning under en period och 
antalet anställda i företaget under samma 
period. 

Fokus i studien ligger på frivillig 
personalomsättning vilken ofta är 
dysfunktionell men ibland även funktionell. 

Kan leda till kostnader både direkt (som 
annonsering efter ny personal och extern 
utbildning) och indirekt (som förlorad tid för 
ordinarie arbetsuppgifter, minskad 
motivation och förlorat humankapital). 

Tillfredsställelse ses som en grundläggande 
faktor vilken påverkas av organisations-
övergripande faktorer, arbetsmiljöfaktorer, 
arbetsinnehållande faktorer och personliga 
faktorer. Rättvis behandling samt 
överensstämmelse mellan förväntningar och 
verklighet lyfts också fram. 

(“Labor Turnover,” 
u.å.) 

 

Park & Shaw 
(2013)  
Johnson et al. 
(2000)     
Wells & Welty 
Peachey (2011)     

Tracey & Hinkin 
(2008)                   
Ton & Huckman 
(2008) 

 
Porter & Steers 
(1973)  
Johnson et al. 
(2000)  Panaccio et 
al. (2014) Griffeth 
et al. (2000) 
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Teorier som kan 
förklara olika 
samband mellan 
belöningssystem och 
personalomsättning 
 
- Organizational 
Support Theory 

Normen om ömsesidighet. Anställda som är 
känslomässigt engagerade i organisationer 
har minskad sannolikhet till att säga upp sig.  

                                                                 
POS (percieved organizational support) 
innebär att anställda känner ett frivilligt och 
genuint stöd och uppskattande av sina 
arbetsgivare. Ett högt POS medför ofta ett 
känslomässigt engagemang vilket i sin tur 
minskar benägenheten till att säga upp sig. 

Rhoades & 
Eisenberger (2002) 

Baran et al. (2012) 
Rhoades & 
Eisenberger (2002) 
Loi et al. (2006) 
Rhoades et al. 
(2001)  Casper & 
Harris (2008)                
Allen (2001) 

Tabell 1: Sammanfattning av den teoretiska referensramen. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet presenteras det material som framkommit genom de semistrukturerade 

intervjuer vi genomfört. Kapitlet kretsar kring fem teman vi identifierat ur materialet. 

Inledningsvis beskrivs gemenskap och trivsel. Därefter erkännande, påverkan om belöningar 

tas bort och eget ansvar. Slutligen beskriver vi samband mellan belöningar och 

personalomsättning. 

Våra respondenter har under intervjuerna valt att vara anonyma, vilket vi tagit hänsyn till. Vi 

kommer därför inte att benämna varken dem eller deras tillhörande företag vid namn i 

uppsatsen. Vi har besökt fem olika företag inom tre olika branscher, vilka vi vidare valt att 

benämna med bokstäver A till E. Hos företagen har vi intervjuat både medarbetare och ledare. 

I företag A har vi träffat en ledare som vi benämner A1 och en medarbetare som benämns A2. 

I företag B har vi träffat en ledare som benämns B1 och tre medarbetare som benämns B2, B3 

och B4. I företag C har vi intervjuat en ledare som benämns C1. I företag D har vi intervjuat 

två ledare som benämns D1 och D2. I företag E har vi slutligen intervjuat en medarbetare som 

benämns E1. 

4.1. Gemenskap och trivsel  

Något som har genomsyrat samtliga intervjuer och som alla respondenter är överens om är att 

gemenskap och trivsel är två viktiga faktorer för ett företags överlevnad och framgång. Att 

personalen trivs och att det finns en gemenskap som de kan känna sig delaktiga i framhålls 

vidare av respondenterna. Ledaren i företag A, respondent A1, understryker det genom sitt 

uttalande om att "den viktigaste faktorn till att man väljer att lämna eller stanna kvar på en 

arbetsplats är trivseln". A1 berättar att de har en relativt låg personalomsättning på företaget 

och att deras personal stannat hos dem eftersom "de trivs ganska bra". Vidare berättar 

respondenten om medarbetare som slutat och sedan kommit tillbaka. Även respondent D1 

berättar om att de i företag D har en relativt låg personalomsättning och säger att "jag ser det 

som positivt, det innebär att man trivs". Båda respondenterna menar alltså att det finns ett 

samband mellan låg personalomsättning och trivsel. Respondent B2 berättar att det inom 

företag B ses som positivt med låg personalomsättning och att personalen stannar kvar länge 

på arbetsplatsen. "Så länge det är trevliga personer som går att samarbeta med och bra 

sammanhållning sådär så brukar det inte vara något dåligt att folk stannar kvar " menar 

respondenten på. En medarbetare på företag A, respondent A2, bekräftar det som A1 säger 
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om att det är viktigt med trivseln och menar också att trivseln ses en viktig faktor till att 

personalen väljer att stanna inom företaget eller inte. "Det är viktigt att man trivs med sina 

jobbarkompisar, det är därför jag är kvar ” menar A2 på. Vidare menar dock samma 

respondent att en anledning till att medarbetare väljer att lämna företaget är att det finns 

brister inom sammanhållningen och samarbetet och säger att ”någonting inte riktigt klickar". 

Respondent C1 anser att trivsel och viljan att stanna kvar på en arbetsplats ofta kan kopplas 

samman med bekvämlighet. "Trivs man så är det ju lätt att man blir bekväm och blir kvar. Då 

finns det ju liksom ingen anledning till att flytta på sig" menar respondenten. Även C1 anser 

därmed att trivsel är av stor betydelse till om man stannar kvar på en arbetsplats eller inte. 

De flesta respondenterna uttalar sig om att den stora anledningen till att det förekommer olika 

belöningar inom företaget är för att skapa gemenskap och trivsel och en stor del av 

belöningarna är därmed av gruppkaraktär. Respondent B1 säger att belöningarna är "bra för 

att kitta ihop alla litegrann". Vidare resonerar B1 att "på arbetstid blir det ju ganska lite 

umgänge liksom, så man behöver nog ha det här med att komma ihop och göra någonting 

tillsammans utanför arbetet". Medarbetaren B2 tycker att ledarna inom företaget är duktiga på 

att arbeta med att behålla personalen "om inte medvetet så gör de det omedvetet". 

Respondenten anser att ledarna inom företaget jobbar för att det ska vara "såhär trevligt och 

gemytligt" och att de har en bra gemenskap. Ett exempel på vad de gör för att stärka 

gemenskapen är gemensamma fikapauser vilket bidrar till mer umgänge även under arbetstid. 

B2 menar vidare att de belöningsaktiviteter som finns inom företaget idag värderas högre än 

om medarbetarna istället skulle få en löneökning. ”Jag tycker hellre att det ska vara såhär att 

vi gör grejer gemensamt och allting, det gör så pass mycket och det blir en mer familjär 

sammanhållning" säger respondenten. En annan medarbetare på samma företag, respondent 

B3, är inne på samma spår och menar att de olika belöningar som finns inom företaget är 

viktiga för medarbetarna. Anledningen till att belöningarna finns menar respondenten är "för 

att skapa en bra stämning på företaget". ”I och med en bra stämning följer också en ökad 

trivsel inom företaget” resonerar B3.  

Ovanstående resonemang gäller inte bara i företag B utan även respondenterna från andra 

företag medger att tanken bakom belöningarna är att medarbetarna ska få umgås med syftet 

att sammansvetsas som följd. A1 menar exempelvis att ledare och medarbetare, för att stärka 

gemenskapen och öka trivseln i företaget, äter frukost tillsammans på mornarna.  
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Respondent C1 menar att anledningen till att de har olika belöningar i företag C är för att 

uppmuntra medarbetarna vilket C1 tror är viktigt för att skapa trivsel i företaget. 

Respondenten berättar att "då vi bjuder dem på tårta och sådana grejor, det är väl just för lite 

uppmuntran". Även i företag D har det förekommit olika belöningsaktiviteter. D1 berättar att 

ledningen ibland har tyckt att "vi ska göra någonting tillsammans". Respondenten tror att den 

strategiska tanken bakom belöningarna är "just att vi ska gilla varandra, ju med vi tycker om 

varandra desto lättare blir det ju att samarbeta och desto bättre arbete gör vi". D2 lägger 

fram en liknande åsikt och menar att det är jätteviktigt att man inom företaget försöker att 

göra saker för att skapa en gemenskap och trivsel. Vidare berättar D2 att man i företaget till 

och från försöker göra olika aktiviteter tillsammans, ibland samtliga på företaget och ibland i 

olika grupper. Dock menar respondenten att det kan vara svårt att få ihop alla som det ser ut 

på företaget idag men att det hade varit idealiskt om alla exempelvis hade kunnat sitta ned och 

äta frukost tillsammans på mornarna.  

Precis som de tidigare respondenterna menar även E1 att belöningarna som finns inom 

företaget är viktiga för trivseln och att de gör "att det är kul att gå till jobbet". Respondenten 

anser vidare att belöningarna bidrar till att de på företaget lär känna hela företagets 

personalstyrka trots att de arbetar på olika avdelningar. Till följd av det blir det en bättre 

sammanhållning vilket i sin tur leder till att medarbetarna väljer att stanna kvar i företaget.  

De flesta av respondenterna har även framhävt hur viktigt det är att bry sig om personalen i 

företagen. B4 menar att ledarna på företag B arbetar med att påverka personalomsättningen 

genom bland annat en ökad gemenskap och skapa en stark teamkänsla. Respondenten anser 

att ledningen på företaget satsar en hel del på personalen ”med tanke på alla olika aktiviteter 

och saker vi har". ”Det finns alltid saker att se fram emot” menar respondenten vidare och 

framhäver som viktigt då det skapar en positiv stämning bland medarbetarna. 

C1 är också av meningen att det är viktigt att se till personalen inom företaget och att de 

därför en gång per år har utvecklingssamtal med samtliga medarbetare. "Vi pratar om 

alltifrån vad vi ledare tycker om dem och vad de tycker, till om de trivs och vad de har för 

framtidsplaner". Att ha utvecklingssamtal på det här viset är något D2 saknar inom företag D. 

”Jag tror på att man kan jobba mycket mer med personalen och får behålla fler om man 

belönar och har en sammanhållning som fungerar" menar respondenten på. 
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4.2. Erkännande  
Under intervjuerna har det framkommit av respondenterna att de anser det viktigt med 

erkännande. A1 säger att "jag kan ge både kritik och beröm" och anser även att medarbetarna 

från sin sida "både törs ge och ta kritik till och från ledningen". Vidare resonerar 

respondenten kring att det troligtvis förekommer muntliga belöningar i form av erkännande i 

större utsträckning på ett litet företag som företag A, där man hela tiden arbetar nära 

personalen. Vidare anser respondenten bestämt att det är jätteviktigt med muntliga belöningar 

och att sådana oftast föredras framför materiella belöningar. Medarbetaren A2, som arbetar på 

samma företag, tycker att ledningen på företaget under senare år blivit allt bättre på att ge 

medarbetarna muntliga belöningar i form av erkännande och exempelvis en klapp på axeln. 

Personligen anser A2 sig ha en bra relation till ledningen och menar att om hen ställer upp för 

dem så kommer de att ställa upp tillbaka. Respondenten tror dock inte att alla medarbetare på 

företaget har samma relationsband vilket till stor del säkert beror på att de inte visar samma 

intresse för arbetet som respondent A2 gör.  

B1 berättar att de också i företag B anser det viktigt med muntliga belöningar i form av 

beröm, en klapp på axeln eller liknande. "Det försöker vi använda så fort tillfälle ges, men 

sådana där saker kan man alltid bli bättre på" menar respondenten. B4 tycker att de i 

företaget är relativt bra på att ”peppa varandra”. "Det finns väl inte någon rutin för hur det 

ska gå till men vi försöker att på något vis visa uppskattning till exempel genom belöning om 

någon har gjort något bra". B4 berättar vidare att hen personligen "tycker det är roligt att få 

uppskattning och jag tycker verkligen att det är bra att få bekräftelse för att jag gör någonting 

bra". Muntliga belöningar i form av uppskattning anser respondenten vara de absolut 

viktigaste belöningarna. "De är prio ett, för plockar man bort den delen så blir de ju liksom 

påklistrat, de andra belöningarna. Om inte belöningarna känns genuina så kommer det ju 

också falla litegrann". B4 menar även att erkännande och muntliga belöningar är viktiga delar 

i helheten för att medarbetarna ska trivas på företaget men det är som sagt viktigt att det känns 

äkta och inte påklistrat. 

Respondent C1 berättar att de på företag C sedan en tid tillbaka börjat arbeta med en ny 

strategi där syftet är att personalen ska bli bättre på att se varandra. "Vi försöker uppmuntra 

varandra så fort vi ser någon göra något bra och jag tycker vi har blivit duktiga på det här 

liksom" säger C1. Respondenten anser att de sedan de införde den nya strategin har blivit en 
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mer positiv stämning på företaget. Vidare är C1 av uppfattningen att belöningar i form av 

erkännande och uppskattning för det som görs anses viktigt av medarbetarna. Respondenten 

berättar om hur förvånad hen blev över den reaktion medarbetarna visade då hen som 

nyanställd chef skrev saker som ”trevlig helg och bra jobbat” på whiteboarden i 

personalrummet. En handling som var helt självklar för C1 men som den tidigare chefen 

uppenbarligen inte hade gjort. Respondenten menar att en sådan enkel handling kan göra 

väldigt mycket för medarbetarna vilket hon märke på de reaktioner hon i början fick i form av 

”gud vad trevligt!” och liknande. 

Respondent D1 berättar till skillnad från ovan om att de inom företag D ofta är ganska dåliga 

på vardagligt beröm i form av små muntliga belöningar och erkännande. "Jag tycker absolut 

att vi behöver göra det oftare och åt alla håll. Både från ledningen till medarbetarna och 

tvärtom". Även D2 påpekar vikten av att få beröm och säger att "ibland kanske man skulle ha 

lite mer, men det finns kanske inte alltid tid". ”Jag tror att det är viktigt med beröm och att 

det kommer lite dagligen att man blir uppskattad". D2 tror mycket väl att avsaknaden av 

uppskattning skulle kunna vara en bidragande orsak till att man väljer att lämna företaget och 

att det därmed kan finnas ett samband mellan användandet av belöningar och 

personalomsättning. "Man kan väl se vissa tider att när det är mindre liksom belöning eller 

mindre tid som läggs ned på personalen, då kan det vara lite mer avhopp faktiskt" tillägger 

respondenten. D2 anser precis som de tidigare respondenterna att de viktigaste belöningarna 

är de som handlar om erkännande och uppskattning och att ledningen inom företaget borde 

"lyssna litegrann på vad som är problemet nu och vad som kan göras åt det". Respondent E1 

instämmer med vad D2 var inne på och anser att uppskattning är en viktig komponent till att 

man ska trivas och därmed vilja stanna kvar på företaget. Även hen framhåller erkännande 

som en av de absolut viktigaste belöningarna.  

Det har under intervjuerna inte bara framkommit hur viktigt det är med muntliga belöningar 

och erkännande utan också hur viktigt det är att de framkommer på rätt sätt och inte 

missbrukas. Respondent B1 menar att "man går ju inte runt och säger det, bra gjort, till alla 

hela tiden hela dagarna. Det blir ju fånigt åt andra hållet". Även D1 lyfter fram vikten av att 

det inte får gå till överdrift eller missbrukas. Respondenten menar att "om man gör det på rätt 

sätt och att det hörs att man menar det så det inte blir någon som påklistrad sak man måste 

säga, då är det bra". 
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B1 värderar precis som tidigare respondenter muntliga belöningar som viktigare än materiella 

belöningar även om de inom företaget har både och. "Jag tror kanske att det muntliga i mångt 

och mycket kanske är mer värt. Det som sätter mest spår är säkert den här klappen på axeln". 

B1 tycker sig även se ett samband mellan belöningar och personalomsättning då det handlar 

om muntliga belöningar. "Jag tror att man behöver lite beröm och uppskattning för att trivas" 

menar respondenten.  

4.3. Påverkan om belöningarna tas bort 

De flesta respondenterna är överens om att det skulle bli en stor påverkan på företaget om de 

befintliga belöningarna togs bort och inte fanns några belöningar. A1 och D2 tror att det 

skulle påverka företaget negativt om man tog bort de belöningarna som finns idag. D2 menar 

att det är viktigt att man får uppskattning för det man gör, och även kan få kritik och feedback 

för att kunna utvecklas. "Jag tror att man behöver lite beröm och uppskattning" säger 

respondenten. E1 menar på att det självklart skulle påverka företaget om belöningarna togs 

bort. "De ger upphov till trivsel och gör att man tycker att det är kul att gå till jobbet" säger 

hen. 

När B1 fick frågan om det skulle påverka företaget om belöningarna togs bort blev svaret "jag 

tror säkert man skulle kunna stryka någon, fyra stycken kan jag tycka, det kan nästan vara lite 

mycket. Stryker vi en spelar nog inte det så stor roll". Respondenten syftade då på de olika 

gruppaktiviteter de har i företaget i form av årlig kick-off, julbord, konferensresa och aktivitet 

inför sommaren. B1 menar därmed att det inte skulle påverka företaget om de valde att stryka 

någon av de här aktiviteterna. Respondent B2 är inne på samma spår och säger att "det kan 

vara lite mycket ibland" men är tydlig med att påpeka att det är positivt och att belöningarna 

behövs. Även om B1 inte tror att det skulle vara något större problem med att ta bort någon 

belöning, så tror han att speciellt en belöning inte skulle uppskattas om den togs bort. "Vi 

kommer nog inte undan så bra med att ta bort konferensresan, det är något man ser fram mot 

i flera månader och pratar om ett par månader efter också". Respondenten är vidare noga 

med att påpeka att belöningar är viktiga och behövs men tror personligen inte att de har något 

direkt samband med personalomsättningen. "Jag tror inte att folk skulle gå hem om man bara 

rätt av strök de här belöningarna imorgon lunch, jag tror nog att de flesta skulle jobba kvar" 

menar B1. Dock är respondenten noga med att påpeka att det skulle bidra till förändringar om 

man tog bort belöningarna, att det skulle påverka stämningen. "På sikt kommer det ju göra 
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det. För det är vid de här sammankomsterna man liksom lär känna varandra lite mer 

innanför skinnet, än en vanlig arbetsdag" säger hen.  

Respondent C1 är inne lite på samma spår och tror att det skulle påverka företaget om 

belöningarna hade tagits bort. "Man hör ju hur det pratas om vad vi ska göra till jul och 

sådär. Jo men nog tror jag det är viktigt, absolut det tror jag". Vidare säger dock 

respondenten att hen hoppas på att det inte skulle göra någon skillnad om belöningarna togs 

bort men tror som sagt att det skulle bli en skillnad. "Har man fått något förut så vill man ju 

fortsätta med det så är det ju, det är nog ganska viktigt" menar C1. 

Även respondent D1 tror att det skulle påverka företaget om belöningarna togs bort och säger 

att "om man blir av med en sak, då tror jag att man tycker att, men varför är de så snåla eller 

så". Alltså lite samma resonemang som C1 hade kring att om man fått något förut vill man 

även få det i fortsättningen. D1 menar vidare att det ofta är lätt att säga att man skulle klara 

sig utan något så länge man har det. Då man däremot väl blir av med det reagerar man ändå 

negativt vilket visar att man inte hade velat ha någon förändring ändå. D1 tror också att det 

skulle påverka företaget på lång sikt om belöningarna togs bort. "Ja jag tror det på lång sikt, 

jag tror att man behöver ha de här grejerna" säger respondenten och menar att belöningar 

behövs för att företaget ska fungera på ett bra sätt. Även B4 tror att det skulle påverka 

företaget på längre sikt om man tar bort belöningarna men inte speciellt mycket på kort sikt. 

”Skulle vi plocka bort ett par av våra aktiviteter… Dag ett påverkar det väl inte men om man 

tänker att det är en del av en helhet så är de ju klart att det är lättare för folk att söka sig 

någon annanstans på längre sikt". "På ännu längre sikt blir det kanske svårare att attrahera 

personal om man ser att personal som arbetar här inte trivs". B4 menar med det att 

medarbetarna som sagt inte skulle sluta på en gång bara för att en belöning tas bort utan att 

det krävs lite mer än så för att det ska fattas ett beslut om att lämna företaget.   

Både medarbetare B2 och B3 menar också att det skulle påverka företaget om de befintliga 

belöningarna togs bort. "Om allt skulle försvinna då tror jag det blir lite opersonligt på något 

sätt" argumenterar B2. Som det ser ut idag kan medarbetarna på företaget exempelvis 

uppmuntras genom att gå till personalrummet och fika med de andra medarbetarna vilket gör 

att de lär känna varandra bättre och därmed skapar en personligare atmosfär på företaget. B3 

berättar att hen personligen skulle bli besviken om någon eller några av belöningarna skulle 

utebli. "Klart att det är tråkigt om det inte skulle bli av, så är det ju" menar respondenten. B3 
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menar därmed att det förmodligen skulle påverka företaget om belöningarna togs bort då de 

har syftet att skapa en trevligare arbetsplats. "Sänks den standarden lite så kommer folk 

självklart att leta sig till andra ställen snabbare än i dagsläget" resonerar B3. Med det anser 

respondenten att det kan finnas ett indirekt samband mellan belöningarna och 

personalomsättning. Däremot menar respondenten vidare att "jag går ju inte och söker jobb 

hos dem som har roligast konferensresa. Men däremot skulle det bli tråkigare att komma till 

jobbet om inte belöningarna fanns vilket på sikt säkert påverkar om jag väljer att leta mig 

vidare eller inte".  

4.4. Eget ansvar  

I övervägande antal av de intervjuer vi gjort har det även lyfts fram att många anser det viktigt 

med eget ansvar och att ledningen visar tillit till sina medarbetare. Respondent B1 berättar om 

att de på företag B har "enormt fritt gällande arbetstider" och tror att det är en viktig faktor 

till att kunna behålla personal på företaget. B1 menar att den här friheten och känslan av eget 

ansvar värdesätts högt bland de anställda. ”De kan ta sina läkarbesök under dagtid och gå 

hem tidigare en fredag om de skulle vilja” menar respondenten. Medarbetarna B2 och B3 

lyfter precis som B1 fram vikten av de fria arbetstiderna och berättar att de ser det som en 

förmån då det inte är något ledningen måste ge utan själva har valt. B2 anser att flextiden är 

en av de absolut viktigaste förmånerna på företag B då ”tid betyder otroligt mycket 

nuförtiden". Hen berättar att alla får ta eget ansvar för att arbetet blir gjort och menar att "så 

länge man respekterar arbetet som man har framför sig och sådär att allting blir gjort när det 

ska bli gjort så är det jättebra". Respondent B3 uppskattar precis som föregående respondent 

den fria arbetstiden och känner ett förtroende från arbetsgivaren då de låter personalen själva 

ta ansvar för den tid de har.  

Även respondent A1 tycker det är viktigt att få ta eget ansvar i arbetet och att medarbetarna 

får chansen att testa sig fram till vad som passar dem. "Man lär sig inget av att stå och titta 

på" menar respondenten. A1 menar också att det för att skapa trivsel på företag är viktigt att 

ledarna inte går in och detaljstyr utan att medarbetarna får möjlighet att ta eget ansvar. Även 

respondent D2 delar den åsikten. "Medbestämmande som jag och de andra 

avdelningscheferna har är bra, vi har ju liksom mycket fritt liksom att lägga upp arbetstiden 

och sådär" menar D2. Respondenten lyfter även fram vikten av att som anställd själv få vara 

med och påverka sitt arbete.  
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4.5. Samband mellan belöningar och personalomsättning 

Det har framkommit delade åsikter från respondenterna gällande om de anser att det finns 

något samband eller inte mellan belöningar och personalomsättning. En del av respondenterna 

anser sig kunna se ett samband, om inte direkt så indirekt, medan andra uttalar sig att de inte 

alls kan se något samband. 

Respondenterna i företag A säger vid en första tanke att de inte ser något samband mellan 

belöningar och personalomsättning. Ledaren A1 tror inte att det finns något samband på ett 

litet företag som företag A men att det däremot kan finnas det på större företag. A1 

argumenterar med att det finns andra faktorer som är viktigare i ett litet företag och säger att 

"på ett litet företag tror jag det mer handlar om trivsel och personkemi". Respondenten menar 

att det är viktigare med en familjär stämning och sammanhållning i personalen på ett litet 

företag jämfört med ett stort. Medarbetaren A2 menar att det inte finns något direkt samband 

och säger "att man stannar kvar på grund av det, det tror jag inte” och syftar då på 

belöningar. Däremot tror A2 att det kan finnas ett indirekt samband och att belöningar skulle 

kunna användas som en morot för personalen. "Skulle man få det här med att nu ska vi ha 

personalfest, nu ska vi gå ut och äta och företaget bjuder, äta julbord och få julklappar… Det 

är absolut uppskattat. Det är ju ett sätt för företaget eller ledningen att visa sin uppskattning 

av personalen tror jag. Liksom att här får ni, tack för allt". 

Respondent B3 menar också att det finns ett indirekt samband mellan belöningar och 

personalomsättning och låter övertygande i sitt svar. "Jo men det kan det absolut göra. Och 

jag har väl hört folk som har uttryckt sig om att de vill ha en slags bonus, ett bonussystem. 

Liksom att om man gör ett bra jobb så vill man ha något för det". B3 berättar vidare att hen 

ibland har hört folk uttala sig om att de skulle föredra lite extra uppskattning från företaget när 

de gjort ett bra jobb. Respondent B3 tillägger till sitt tidigare resonemang att avsaknaden av 

belöningar skulle kunna vara en bidragande orsak till att man väljer att lämna ett företag. "Det 

är säkert så att det kan vara en del av anledningen till att vissa har letat sig vidare, att de inte 

får det. Så jag tror absolut det kan vara så att det finns en koppling”. Även respondenterna 

B4, C1 och D1 anser det finnas ett indirekt samband. Då vi ställer frågan om D1 kan se något 

samband blir svaret att "det kan jag, absolut". B4 trycker mycket på att belöningar är en del i 

en helhet. Ingen av de tre sistnämnda respondenterna utvecklar dock resonemanget vidare 

särskilt mycket men tvekar inte i sina svar om att det finns någon form av indirekt samband. 
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Respondent B1 tycker sig vid en första tanke inte alls kunna se något samband mellan 

belöningar och personalomsättning. Efter att ha funderat ett tag menar respondenten dock att 

det kanske kan finnas ett indirekt samband när det gäller belöningar i form av erkännande och 

det muntliga. "Om man tittar på det här med en klapp på axeln så absolut, det tror jag att där 

finns nog en koppling". B1 kan dock inte se att en avsaknad av sådana belöningar har varit en 

bidragande orsak till att tidigare anställda inom företag B har valt att sluta. Därmed menar 

respondenten att hen inte kan se något samband i de fallen. "Om jag tänker såhär. De som har 

slutat hos oss, har ju inte slutat för att den här delen är för dålig, det tror jag inte. Jag tror 

heller ingen har varit kvar för att allting annat är skit men den här delen är bra" säger B1. 

Respondenten menar därmed att de mer vardagliga belöningarna i form av erkännande säkert 

kan leda till bättre trivsel och därmed kanske indirekt är en faktor som påverkar om de 

anställda väljer att stanna kvar eller inte. Däremot tror B1 inte att det här är det mest 

avgörande utan att det framför allt är faktorer utanför företaget som påverkar om de anställda 

väljer att gå vidare eller inte.  

4.6 Sammanfattning av det empiriska materialet 

För att sammanfatta det material som vi presenterat i det ovanstående empiriska kapitlet har vi 

valt att göra en tabell. I nedanstående tabell (tabell 2) får läsaren en överskådlig syn av de 

viktigaste delarna vi lyft fram från empirin. Sammanfattningen följer samma struktur som 

empirikapitlet för att underlätta för läsaren att gå tillbaka till respektive avsnitt och läsa mer.  

 Sammanfattning 
Gemenskap och 
trivsel 

 

 

Vår empiriska studie har visat att de flesta respondenterna menar att 
gemenskap och trivsel är bland de viktigaste byggstenarna i ett 
företag.  

Flera av respondenterna menar att ledningen genom olika typer av 
belöningar kan upprätthålla en bra trivsel och gemenskap inom 
företaget. Respondenterna berättar om belöningar som "kittar ihop" 
medarbetarna och bidrar till en bättre gemenskap än vad som 
uppkommer genom det vanliga arbetet. 

Vi har sett att de flesta respondenter ser det som positivt med en låg 
personalomsättning och menar att en låg personalomsättning 
troligen beror på att medarbetarna trivs. 

Erkännande 

  

Respondenterna menar att de viktigaste belöningarna är de som 
handlar om erkännande och uppskattning.  
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Respondenterna framhäver att det är viktigt att peppa varandra och 
att visa uppskattning. Medarbetarna ser gärna att ledarna ger beröm, 
"en klapp på axeln", när de gjort något bra. De menar även att det är 
viktigt att belöningarna används på rätt sätt så att de inte upplevs 
som påklistrade. Många av respondenterna menar även att de inom 
sina företag skulle kunna bli bättre den här formen av belöningar. 
Vissa av respondenterna berättar att de kan se förändringar i 
personalomsättningen beroende på hur mycket belöningar som 
används i företaget. När det är färre belöningar är det fler som söker 
sig vidare.  

Påverkan om 
belöningar tas bort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att det skulle leda till någon form av påverkan om belöningarna tas 
bort är respondenterna överens om.  

Respondenterna menar att det skulle påverka företagen om 
belöningarna skulle tas bort då de menar att om man tidigare fått 
något så vill man även fortsätta att få detta i framtiden. De flesta av 
respondenterna talar om en indirekt påverkan där belöningarna ses 
som en "bit i ett pussel" och menar att det framförallt skulle påverka 
trivseln och gemenskapen. Det i sin tur skulle kunna leda till att 
medarbetarna söker sig vidare till andra arbetsplatser. 

Respondenterna menar därmed inte att medarbetarna på en gång 
skulle lämna företaget om belöningarna tas bort men att det på 
längre sikt kan leda till att medarbetarna letar sig vidare till andra 
arbetsplatser. Några av respondenterna menar även att det skulle 
kunna påverka på ännu längre sikt och då ge effekt på företagets 
rykte och göra det svårare att nyanställa personal. 

Eget ansvar 

 

 

Respondenterna ser det som viktigt med eget ansvar, att de bland 
annat får styra över sin egen arbetstid.  

Många av respondenterna ser det som en belöning eller en förmån 
med eget ansvar. De berättar att de har möjlighet att lägga upp 
arbetstiden fritt och även friheten att kunna ta ansvar för sitt eget 
arbete. Delar av respondenterna lyfter fram att det även är viktigt 
med medbestämmande, att ledaren inte "går in och detaljstyr" och 
att medarbetarna får vara med och påverka arbetet.  

Samband mellan 
belöningar och 
personalomsättning 

 

  

Frågan gällande om respondenterna kan se något samband mellan 
belöningar och personalomsättning har bemötts på flera olika sätt. 
En del menar att de kan se ett klart samband medan andra vid en 
första tanke inte alls håller med om att ett samband finns.  

De flesta av respondenterna har efter en stunds funderande dock 
medgett att det kan finnas någon form av samband. Många har lyft 
fram ett indirekt samband som det tydligaste sambandet mellan 
belöningar och personalomsättning.  

Tabell 1: Sammanfattning av det empiriska materialet 
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5. Analys 
I det här kapitlet görs en analys där den teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet ställs mot varandra. Kapitlet har samma struktur som det empiriska kapitlet och 

kretsar därmed kring de fem temana gemenskap och trivsel, erkännande, påverkan om 

belöningarna tas bort, eget ansvar samt samband mellan belöningar och personalomsättning.  

 

5.1 Gemenskap och trivsel  

Det har i empirin visat sig att flertalet respondenter föredrar att göra olika gemensamma 

aktiviteter inom företaget. Aktiviteter där de anställda får möjlighet att lära känna varandra 

bättre och som en respondent utrycker sig "för att kitta ihop alla".  Sådana handlingar 

värderas högre av medarbetarna än om de skulle erbjudas lite extra i lönekuvertet varje 

månad. Den här tendensen har vi även sett i tidigare forskning. Forskaren Neelkamal (2012) 

hävdar att det i många fall framkommit att icke-monetära belöningar kan motivera och vara 

mer effektiva än vad en monetär belöning i form av ekonomisk ersättning kan vara. Det har i 

tidigare forskning även gjorts olika studier på vilka slags belöningar som föredras av 

medarbetarna. En undersökning som gjordes av Dewhurst et al. (2010) visade att tre icke-

monetära belöningar (chansen att leda projekt/arbetsgrupp, uppmärksamhet för sitt ledarskap 

och beröm från närmsta chefen) ansågs mer effektiva än de tre högst rankade monetära 

belöningarna (kontantbonus, aktier och ökad grundlön).  

Att respondenterna lyfter fram just de icke-monetära belöningarna som viktigast verkar i de 

flesta fall bero på att de bidrar till en stärkt gemenskap och trivsel på arbetsplatsen, något 

respondenterna värdesätter högt. Några av respondenterna menar att det blir "roligare att gå 

till jobbet" som följd av de icke-monetära belöningar som finns i företaget. Utifrån både våra 

respondenter och tidigare forskning har vi insett att icke-monetära belöningar oftast föredras 

och ses som mer gynnsamma för företag än monetära belöningar. Det då icke-monetära 

belöningar har större möjlighet att gynna gemenskap och trivsel på företag än vad monetära 

belöningar har. Respondenterna menar att de olika icke-monetära belöningarna gör mycket 

för förtaget och att de i mångt och mycket bidrar till en mer “familjär sammanhållning”.  

Vi har under studien dock även stött på forskning vilken har en annan syn på om monetära 

eller icke-monetära belöningar uppfattas som viktigast. Forskarna Porter & Steers (1973) har 
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visat att anställda i större organisationer ofta värdesätter en hög lön som viktigare än icke-

monetära belöningar. Anställda i små företag värdesätter däremot ofta icke-monetära 

belöningar i större utsträckning och kan i utbyte av sådana belöningsformer känna sig tillfreds 

med en lägre löneutbetalning. Den här synen stödjer de svar vi fått från våra respondenter då 

samtliga av dem arbetar i mindre företag och den sammanfattande åsikten bland dem är att de 

föredrar icke-monetära belöningar.  

Ett flertal av respondenterna menar även att brister i gemenskap och trivsel på arbetsplatsen 

kan vara en bidragande orsak till att medarbetare väljer att söka sig vidare och leta efter nya 

arbetsgivare. Vi har i den teoretiska referensramen redogjort för ett flertal tidigare forskare 

som varit inne på samma spår. Forskarduon Rhoades & Eisenberger (2002) menar att 

anställda som är känslomässigt engagerade i sina organisationer visar ökad prestanda, 

minskad frånvaro samt en minskad sannolikhet för att säga upp sig. Vi har i vår studie utläst 

att olika slags icke-monetära belöningar kan bidra till en ökad gemenskap och trivsel på 

företag. Det i sin tur har visat sig vara en viktig faktor till att medarbetarna i flera fall väljer 

att stanna kvar inom företaget. Ur empirin har vi kunnat utläsa att en bra gemenskap och 

trivsel med såväl kollegor som ledare bidrar till att respondenterna känner ett starkare band till 

sin organisation. Det har också visat sig att medarbetarna i större mån är villiga att ställa upp 

då det behövs i form av exempelvis övertidsarbete till följd av det band de har till 

organisationen. 

Forskarna Porter & Steers (1973) menar att den mest grundläggande faktorn till att anställda 

väljer att stanna kvar på sina arbetsplatser är att de känner sig tillfredsställda med sin 

situation. Det stämmer bra överens med det våra respondenter har framhävt under 

intervjuerna. De har i många fall berättat om hur medarbetare stannat kvar inom företaget då 

de trivs bra och att de trivs med sina arbetskollegor. 

5.2. Erkännande  

I empirikapitlet presenterades att flertalet av de respondenter vi intervjuat är av åsikten att det 

är viktigt med erkännande och att ledningen visar uppskattning till sina medarbetare. 

Erkännande ses av respondenterna som en icke-monetär belöning och handlar ofta om 

muntligt beröm eller en klapp på axeln och liknade. I den teoretiska referensramen har vi 

presenterat att användandet av icke-monetära belöningar kan medföra många fördelar för 
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företag. Bland annat menar Taljaard (2003) att användandet av icke-monetära belöningar kan 

vara till hjälp för att möta medarbetares behov av erkännande. 

I en undersökning som genomfördes på 1002 heltidsanställda (Maritz, 2006) jämfördes ett 

företags belöningspraxis med de anställdas preferenser. Slutsatsen blev där att chefer i 

ledande positioner har mycket att lära om hur anställda upplever erkännande. Studien visar att 

det finns ett gap mellan hur anställda upplever det aktuella erkännandet och hur de i själva 

verket vill bli erkända. Den här slutsatsen finner vi intressant då vi ur vår empiriska 

undersökning har konstaterat att både ledare och medarbetare anser erkännande vara en av de 

viktigaste belöningarna. Samtidigt anser de också i flera fall att den formen av belöning är 

något som företagen borde bli bättre på vilket styrker slutsatsen från Maritz (2006) 

undersökning.  

Forskaren Neelkamal (2012) har en avvikande syn på hur viktigt det är med erkännande. Han 

håller inte med ovanstående resonemang om att icke-monetära belöningar skulle ses som 

viktigare än monetära. Han menar istället att det inte har någon betydelse om belöningarna är 

av monetär eller icke-monetär karaktär så länge de används och fungerar väl. I vår studie har 

vi dock främst funnit stöd för vikten av icke-monetära belöningar. Respondenterna är överens 

om att det behövs icke-monetära belöningar och då framförallt i karaktär av just erkännande. 

En av respondenterna uttrycker sig som att "det som sätter spår mest är säkert den här 

klappen på axeln". Vi kan därmed konstatera att det i tidigare forskning finns stöd för det vi 

upptäckt i vår empiriska studie. Samtidigt finns det även tidigare forskning med annorlunda 

åsikter.  

Att det bland medarbetarna finns ett behov av erkännande har tydligt bekräftats av 

respondenterna under intervjuerna där de berättat att det är ”jätteviktigt” att peppa varandra. 

De anser också att det är roligt att få uppskattning och bekräftelse på att de gör ett bra jobb. 

Forskarna Luthans & Stajkovic (2006) har även de uppmärksammat betydelsen av 

erkännande och menar att det är en belöning som medarbetarna får just till följd av sina 

prestationer. Respondenterna menar att icke-monetära belöningar kan vara ett sätt för 

ledningen att visa uppskattning och att känslan av att vara uppskattad är viktig för att vilja 

stanna kvar på arbetsplatsen. Vikten av erkännande och uppskattning kan vi koppla samman 

med ovanstående avsnitt om gemenskap och trivsel. Respondenterna menar att de ofta känner 

en ökad trivsel till följd av att de känner sig uppskattade.  
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Griffeth et al., (2000) lyfter i sin tidigare forskning fram rättvis behandling som en viktig 

faktor vilken kan påverka personalomsättning. De menar att en rättvis behandling av 

medarbetarna signalerar att företaget värdesätter dem och bryr sig om deras välmående vilket 

i sin tur är av stor vikt för att uppfylla den tillfredsställelse som medarbetarna önskar. 

Respondenterna i vår undersökning menar dessutom att det är viktigt hur erkännandet 

framförs. Det måste göras på rätt sätt så att det inte upplevs påklistrat och blir för opersonligt. 

De menar bland annat att det inte fungerar att gå runt och säga "vad duktig du är" till alla hela 

dagarna då det kan upplevas som överdrivet och påklistrat. Även respondenterna lyfter fram 

Griffeth et als., (2000) resonemang om att det är viktigt att se till att alla medarbetare blir lika 

behandlade. De berättar att om erkännandet används på fel sätt eller inte finns i tillräckligt 

stor utsträckning kan det vara en bidragande faktor till att man väljer att leta sig vidare till nya 

arbetsplatser. 

5.3. Påverkan om belöningarna tas bort 

Under de semistrukturerade intervjuerna framkom från flertalet respondenter att det skulle 

påverka deras företag om de befintliga belöningarna togs bort. Några av respondenterna 

uttrycker sig som att det utan tvekan skulle leda till en negativ påverkan. Andra är mer 

försiktiga i sina svar och menar att de tror det skulle gå att driva ett företag helt utan 

belöningar. Som vi tagit upp i den teoretiska referensramen menar Kerr (1975) och Rubenfeld 

& David (2006) att belöningssystem kan beskrivas som en plan företagsledningar kan 

använda sig av. Det för att påverka beteendet hos de anställda, motivera dem samt för att 

behålla kompetent personal. De menar därmed att belöningar används för att på ett eller annat 

sätt påverka medarbetarna och deras beteende. Ett flertal av våra respondenter menar att 

gemenskapen på företaget skulle påverkas negativt om de icke-monetära belöningarna togs 

bort. De uttrycker att belöningarna på ett eller annat sätt dessutom ger upphov till trivsel och 

att det blir roligare att gå till jobbet till följd av dem.  

En forskare som har berört vikten av belöningssystem i företag är Kerr (1975) som anser att 

det kan vara klokt av företag att se över hur de befintliga belöningssystemen fungerar. Han 

menar vidare att om det inte finns något befintligt belöningssystem eller om det finns brister i 

det bör företaget åtgärda det. Kerr (1975) menar även att syftet med belöningssystem är att på 

ett positivt sätt förstärka det önskvärda beteendet hos de anställda och därmed inte utgöra 

något ytterligare hinder som måste övervinnas. Även respondenterna har varit inne på att det 
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är viktigt att belöningarna används på ett korrekt sätt och att ledningen är medveten om varför 

de finns. Vi har utifrån ovanstående konstaterat att belöningar ofta är en viktig del för företag 

och dess verksamhet och att det kommer påverka företagen om belöningarna tas bort eller 

hanteras på fel sätt.  

Vi har i den teoretiska referensramen även tagit upp olika punkter vilka forskaren Taljaard 

(2003) listat upp angående vad syftet till användandet av belöningar kan vara. Genom att 

tolka punkterna e contrario gör vi tolkningen att det kan bli svårt för företag att uppfylla 

syftena om de inte använder sig av belöningar. Tidigare forskning säger bland annat att 

användandet av belöningar till stor del kan vara till hjälp för att behålla personal och därmed 

kunskap och erfarenhet inom företag. Forskarna Markova & Ford (2011) menar att företag i 

dagens konkurrenskrafteniga samhälle blir alltmer beroende av att utveckla och behålla den 

kunskap som redan finns inom företagen i form av personal. Flera av våra respondenter har 

menat att de troligtvis inte skulle gå hem första dagen om belöningarna tog bort. Däremot 

anser de att belöningarna kan ses som en del i en helhet och att det på längre sikt därför skulle 

kunna påverka dem och deras trivsel om belöningarna togs bort. I det långa loppet skulle en 

avsaknad av belöningar därmed kunna leda till att medarbetarna söker sig vidare efter nya 

arbetsplatser med bättre förutsättningar. 

Att de olika belöningarna ses som viktiga för medarbetarna och att de föredrar att ledningen 

visar uppskattning för det arbete som genomförs har vi tidigare diskuterat kring. Även 

forskarna Lindmark & Önnevik (2006) framhåller det och menar att belöningar både 

motiverar och stimulerar enskilda medarbetare att utvecklas samt är ett sätt för organisationer 

att ge medarbetare något tillbaka för väl genomförda prestationer. Om medarbetarna inte får 

uppskattning för det arbete de genomför menar våra respondenter att det blir tråkigare att gå 

till arbetet. Det grundläggande syftet med belöningar är att skapa en trevligare arbetsplats, 

något vi sett i vår empiriska studie. Samtidigt har respondenterna antytt att om standarden på 

belöningarna sänks, kommer sannolikheten för att de ska leta sig vidare till andra arbetsgivare 

öka.  

5.4. Eget ansvar  

Vad som kan ses som en icke-monetär belöning eller inte har vi under studiens gång märkt 

kan variera mycket. När vi inledde studien gick vi själva in med en bred syn på vad som ses 

som en icke-monetär belöning. Både tidigare forskning och de respondenter vi pratat med har 
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lagt olika värderingar i vad de anser vara en icke-monetär belöning. En definition vi 

presenterat i den teoretiska referensramen är Erturks (2000) tolkning. Han menar att vad som 

kan ses som en belöning eller inte beror på vilken effekt den har på den anställdes beteende. 

Om en handling leder till positiva följder så kan den ses som en belöning. 

De flesta av respondenterna i vår empiriska undersökning har inte vid en första tanke tagit 

upp eget ansvar som en belöning. Det är något som istället har framkommit längre in i 

intervjuerna och har då lyfts fram som en viktig faktor till deras trivsel i företaget. De berättar 

om hur de ser det egna ansvaret som en förmån eftersom det inte är något företag 

nödvändigtvis måste erbjuda sina anställda. Respondenterna menar vidare att det egna 

ansvaret de har i sina respektive organisationer gör att de känner sig mer delaktiga i 

verksamheten. De syftar då främst på det förtroende de får från sina ledare och möjligheten att 

agera utifrån sina egna beslut. Förtroende menar de kan ses som en belöning på att de visat ett 

positivt agerande i ledarnas ögon. På några av företagen har medarbetarna frihet över att 

själva ha möjlighet att bestämma över sin arbetstid och menar att de ser det som en förmån 

eller icke-monetär belöning. Forskaren Allen (2001) har dessutom lyft fram flextid, alltså 

möjligheten att själv bestämma över sin arbetstid, som en av de mest uppskattade förmånerna 

i företag. Det underlättar därigenom för de anställda att kombinera sitt arbete med sitt 

privatliv.  

5.5. Samband mellan belöningar och personalomsättning 

Det här avsnittet kan ses som en sammanfattning av analysen där det vi ovan diskuterat till 

viss del återkommer. Som vi tidigare tagit upp har vi mött delade åsikter från våra 

respondenter om huruvida de anser det finnas något samband mellan användandet av 

belöningar i företag och personalomsättningen på arbetsplatsen. Somliga har bestämt hävdat 

att det inte finns något samband. En del har varit tveksamma men kommit fram till att det 

troligtvis finns någon form av indirekt samband. Andra har utan tvekan svarat att de absolut 

kan ett samband. De svar vi sett som mest intressanta att analysera är de från respondenter 

som säkert svarat att de inte anser det finns något samband mellan belöningar och 

personalomsättning. Det eftersom den tidigare forskning vi utgått från i studien stödjer 

motsatsen. Det vill säga att det finns ett samband mellan dessa två omständigheter, något som 

bland annat Johnson et al. (2000) och Panaccio et al. (2014) hävdar. 
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I den teoretiska referensramen har vi tagit upp att i enlighet med Organizational Support 

Theory är ett högt POS något företag bör sträva efter då det skapar ett större känslomässigt 

engagemang för företaget hos medarbetarna (Rhoades & Eisenberger, 2002). Därmed har 

medarbetarna lägre benägenhet till att vilja lämna organisationen. Det som framförallt är 

viktigt för att skapa ett högt POS i en organisation är enligt Loi et al. (2006) och Rhoades & 

Eisenberger (2002) att de anställda uppfattar att de får ett frivilligt stöd av ledningen i 

organisationen. Det tyder på att ledningen genuint bryr sig om de anställda. Enligt normen om 

ömsesidighet bör ett högt POS leda till att de anställda känner en upplevd skyldighet till att 

värna om organisationens välfärd och att hjälpa den att nå sina mål. Dessutom bör den 

vårdande, godkännande och respekterande känslan som är kopplad till POS leda till att 

socioemotionella behov hos de anställda uppfylls. Det i sin tur leder till en känsla av 

organisatorisk tillhörighet samt status i sin roll och identitet vilket ökar de anställdas behov av 

att stanna kvar inom en organisation (Rhoades & Eisenberger, 2002; Rhoades et al., 2001). 

Även Loi et al. (2006) är inne på samma spår och argumenterar för att anställda som är 

känslomässigt knutna till en organisation är mindre angelägna att lämna den än anställda som 

saknar ett känslomässigt engagemang. Ett högt POS kan därför leda till en minskad 

personalomsättning. 

De respondenter som inte tycker sig se något samband mellan belöningar och 

personalomsättning har i vissa fall argumenterat för att det finns viktigare faktorer än 

belöningar som är avgörande då en anställd fattar beslut om att lämna eller stanna kvar på en 

arbetsplats. Två av de faktorer som främst har genomsyrat svaren om vad som istället är 

viktigt för att en anställd ska välja att stanna kvar på en arbetsplats är att det är bra trivsel och 

gemenskap inom företaget. En av respondenterna menar exempelvis att "på ett litet företag 

tror jag det mer handlar om trivsel och personkemi" och syftar då på att det är viktigare än 

belöningar. Alla respondenter, oavsett åsikt om huruvida det kan finnas något samband 

mellan belöningssystem och personalomsättning eller inte, har varit överens om vikten av 

gemenskap och trivsel för att vilja stanna kvar på en arbetsplats.  

Vi kan utifrån våra intervjuer se att det känslomässiga engagemang som enligt Organizational 

Support Theory är så viktigt för att personalen ska vilja stanna kvar i en organisation ofta 

skapas av den gemenskap man känner inom företaget. De respondenter som anser att de har 

en bra gemenskap och sammanhållning inom företaget menar också att det till stor del är en 
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följd av de gruppbelöningar företaget har. Respondenterna i ett av företagen menar 

exempelvis att arbetet i sig är ganska enskilt och att de utan de gruppbelöningar som finns i 

form av gemensamma fikastunder, julbord, konferensresor och kick-offer inte skulle ha 

samma känslomässiga band till företaget.  

De respondenter som däremot inte tycker att gemenskapen på deras företag är på den nivån de 

skulle önska, har inte heller gruppbelöningar i samma utsträckning som de andra företagen. 

De här respondenterna är alla överens om att belöningar i gruppform såsom olika aktiviteter 

där man får möjlighet att umgås utanför ramarna för vad som ska göras i arbetet skulle göra 

mycket för sammanhållningen hos personalen och därmed skapa en mer trivsam arbetsmiljö. 

Vi har i den teoretiska referensramen tagit upp Organizational Support Theory och vikten av 

att skapa ett känslomässigt band till organisationen samt hur det kan minska benägenheten till 

att frivilligt säga upp sig. Utifrån det samt de svar vi fått från respondenterna vid våra 

intervjuer, gör vi tolkningen att det genom olika former av gruppbelöningar är möjligt att 

skapa större gemenskap och trivsel i ett företag vilket i sin tur kan sänka 

personalomsättningen. Vi tycker det är intressant att långt ifrån alla verkar tänka i liknande 

banor utan vid en första tanke i många fall avfärdar belöningar som något som är av betydelse 

för personalomsättningen. Det trots att alla varit överens om att gruppbelöningar kan öka 

gemenskapen samt att bra gemenskap minskar benägenheten att säga upp sig. 

Även eget ansvar har framkommit som något som värderas högt av de anställda då detta 

förmedlar känslan av förtroende från deras arbetsgivare. Huruvida eget ansvar kan ses som en 

belöning eller inte har varierat något i åsikt från våra respondenter men många har självmant 

lyft fram det som en av de mest värdesatta belöningarna. De har då bland annat syftat på den 

flextid och möjlighet att styra över sin arbetstid de har befogenhet till. Att på ett enklare sätt 

kombinera sitt arbete med sitt privatliv verkar enligt våra tolkningar av respondenterna öka 

det känslomässiga bandet till deras organisationer. Det är som bekant något som enligt 

Organizational Support Theory är viktigt för att öka ett företags POS och därmed även minska 

risken för frivillig uppsägning från personalens sida.  
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6. Slutsats 
I det här kapitlet presenteras hur studien lyckats svara upp till dess syfte, vad studiens bidrag 
är samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1. Slutsats 

Syftet med studien var att skapa förståelse för samspelet mellan företagsledningars 

användande av icke-monetära belöningssystem och personalomsättning i företag. Vi tycker att 

vi genom studien till viss del har lyckats svara upp till det. Vi förstår att det i de flesta fall 

kanske inte finns något direkt samband mellan belöningar och personalomsättning. Det är inte 

så enkelt som att A leder till B, utan ett stort antal faktorer har påverkan på vad som orsakar 

att personal väljer att lämna en arbetsplats. Den här föreställningen hade vi även då vi gick in 

i studien.  

Utifrån Organizational Support Theory och tanken om POS, vilket bland andra Casper & 

Harris (2008); Loi et al. (2006) och Rhoades & Eisenberger (2002) beskriver, tycker vi oss ha 

hittat en förklaring till samspelet mellan företagsledningars användande av icke-monetära 

belöningssystem och personalomsättning i företag. Vi har identifierat tre faktorer vilka kan 

komma att skapa ökat POS i ett företag: 

• Gemenskap och trivsel 

• Erkännande 

• Eget ansvar 

Utifrån Organizational Support Theory kan ett högt POS i ett företag i sin tur leda till en 

minskad personalomsättning, varför vi gör tolkningen att våra tre identifierade faktorer för 

POS indirekt kan påverka personalomsättning.  

Två av de faktorer både anställda och ledare värderar bland de viktigaste för att trivas på 

arbetet och därmed ha en ökad angelägenhet till att vilja stanna kvar, är som sagt en bra 

gemenskap och en känsla av att bli sedd och respekterad av chefen. De faktorerna har vi sett 

är möjligt att tillföra företag genom gruppbelöningar och muntliga belöningar. Det pekar både 

tidigare forskning, bland annat från Taljaard (2003) samt vår egen empiriska studie på. 

Genom sådana belöningar tillskrivs anställda ett erkännande och bekräftelse på att det 
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vardagliga arbetet de gör är uppskattat. Exempel på gruppbelöningar som lyfts fram under vår 

empiriska studie är kick-offer, julbord, konferensresor, gemensamma fikastunder och 

gemensam frukost. Exempel på belöningar som främjar känslan av erkännande är vardagligt 

beröm i form av muntliga bekräftelser på att något är bra utfört samt beröm i form av 

skriftliga hälsningar. Slutligen så har exempel på vad som kan gynna känslan av eget ansvar 

kommit fram utifrån empirin. Det kan handla om både flextid och att man får större frihet i att 

utföra sina arbetsuppgifter något som även styrks av Casper & Harris (2008). Naturligtvis 

finns det stora möjligheter för även andra belöningar att skapa känslan av gemenskap, 

erkännande och eget ansvar men ovanstående exempel är de som främst lyfts fram under vår 

studie.  

Utifrån ovanstående resonemang tycker vi oss kunna svara upp till syftet genom att ha skapat 

en förståelse för att POS kan leda till minskad personalomsättning. I sin tur har vi identifierat 

tre faktorer vilka kan skapa ett ökat POS, varav förståelsen för samspelet mellan 

företagsledningars användande av icke-monetära belöningssystem och personalomsättning i 

företag har ökat.  

6.2. Förslag på vidare forskning 

Vi har under studiens förlopp kommit i kontakt med ett flertal studier vilka behandlar dels 

diverse aspekter av belöningssystem och dels olika orsaker till och konsekvenser av 

personalomsättning. Tidigare forskning som direkt behandlar vår forskningsfråga har dock 

utifrån våra sökningar lyst med sin frånvaro. Vi tycker därför att det vore intressant att se 

liknande forskningsfrågor behandlas i framtiden för att se hur vår slutsats skulle stå sig i 

jämförelse till framtida slutsatser. En variant på vår forskningsfråga skulle kunna vara att 

redan i utgångsläget fokusera på de tre faktorer vi kommit fram till är viktiga, gemenskap, 

erkännande och eget ansvar. Det för att skapa ännu djupare förståelse för dess betydelse för 

personalomsättning. En annan omformulering av vår forskningsfråga skulle kunna vara att 

fokusera mer specifikt på olika branscher för att se huruvida de skiljer sig åt. Det sistnämna är 

något vi själva funderade över redan vid studiens början men ansåg vara svårt att genomföra 

till följd av vår tidsbegränsning för studien.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 (Intervjuguide för ledare) 

Inledning 
Namn: 
Ålder: 
Företag: 
Berätta kort om din position i företaget och hur länge du arbetat här: 
 
Personalomsättning 
Hur upplever du personalomsättningen på det här företaget? 

• Upplever du att det på arbetsplatsen är hög eller låg personalomsättning? (Positivt 
eller negativt?) 

• Vad tror du är de viktigaste faktorerna till att personal väljer att lämna eller stanna 
kvar på en arbetsplats? 

 
Belöningssystem 
Har ni någon form av belöningar på det här företaget? 

• Vad är det för slags belöningar? 
 
Finns det någon strategisk tanke bakom de belöningar ni har? 

• Jämför ni era belöningar med andra företag och konkurrenter? 
• Tror du att en avveckling av belöningssystemet eller delar av det skulle påverka 

företaget? 
 
Ser du någon koppling mellan belöningar och personalomsättning? 

• Tror du att belöningar kan vara en hjälp till att få personalen att stanna? Varför?  
• Vilka belöningar tror du de anställda anser viktigast? 
• Tror du de anställda tar belöningarna för givet? 
• Behövs belöningar? 
• Hur skulle det påverka företaget om de inte fanns? Positivt/negativt?  

 
Vad tror du är den främsta orsaken till att tidigare anställda valt att lämna arbetsplatsen? 

• Vad gör företaget för att motverka detta?  
 
Är det något ytterligare rörande personalomsättning eller belöningssystem som du skulle vilja 
ta upp? 
 

 

 

 

 
 



 

 

63 

Bilaga 2 (Intervjuguide för medarbetare) 

 
Inledning 
Namn: 
Ålder: 
Företag: 
Berätta kort om din position i företaget och hur länge du arbetat här: 
 
Personalomsättning 
Hur upplever du personalomsättningen på det här företaget? 

• Upplever du att det på arbetsplatsen är hög eller låg personalomsättning? (Positivt 
eller negativt?) 

• Vad tror du är de viktigaste faktorerna till att personal väljer att lämna eller stanna 
kvar på en arbetsplats?  

• Upplever du att ledningen aktivt arbetar för att påverka personalomsättningen? Hur? 
 
Belöningssystem 
Har ni någon form av belöningar på det här företaget? 

• Vad är det för slags belöningar? 
 
Anser du att belöningarna är viktiga för dig? 

• Tar du belöningarna för givet? Behövs belöningar? 
• Jämför du era belöningar med andra företags? 
• Tror du att en avveckling av belöningssystemet eller delar av det skulle påverka 

företaget? 
 
Ser du någon koppling mellan belöningar och personalomsättning? 

• Skulle detta kunna vara ett motiv till att stanna på arbetsplatsen?  
 
Vilken tror du är den främsta orsaken till att tidigare anställda valt att lämna arbetsplatsen? 

• Vad gör företaget för att motverka detta?  
 
Är det något ytterligare rörande personalomsättning eller belöningssystem som du skulle vilja 
ta upp? 


