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Sammanfattning 

Titel: Motivation via belöningssystem 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: Josefine Kvarfordh och Ellen Roberts 

Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling 

Datum: 2016- januari 

 

Syfte: Empowerment handlar om att stärka personalens motivation och arbetstillfredsställelse 

genom att bland annat delegera ansvar och att dela information inom företaget. Detta kan ske 

med hjälp av olika verktyg varav belöningssystem är ett av de mest effektivaste verktygen 

inom empowerment. Denna studie söker efter att belysa hur belöningssystem kan påverka 

personalens motivation i arbetet. 

 

Metod: Studien har ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vi har använt 

oss utav en kvalitativ forskningsstrategi med semistrukturerade intervjuer för att samla 

empirisk data. Den teoretiska referensramen består av sekundär data från tidigare forskning. 

Vår forskningsprocess utgår ifrån den teoretiska referensramen, vi söker efter logiska 

paralleller mellan teori och empirisk data. 

 

Resultat & slutsats: Vårt resultat visar både likheter och motsägelser mellan befintlig teori och 

vår empiriska undersökning. Vårt empiriska resultat har stärkt antagandet om att 

belöningssystem stärker personalens motivation. Vårt resultat avviker dock från befintlig teori 

angående att icke-finansiella belöningssystem bäst främjar personalens motivation.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi rekommenderar att undersöka hur företag kan använda sig av 

icke-finansiella belöningssystem för att bibehålla sin personal motiverad. 

 

Uppsatsens bidrag: Vår bedömning är att andra studenter kan finna vårt resultat intressant för 

framtida studier med tanke på att vårt empiriska resultat har avvikit från befintlig teori. Vi 

anser även att resultatet kan vara intressant för en företagsledning.  

 

Nyckelord: Empowerment, belöningssystem, motivation, total reward och decentralisering. 
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Abstract 

Title: Motivation through reward systems 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Josefine Kvarfordh and Ellen Roberts 

Supervisor: Tomas Källquist and Stig Sörling 

Date: 2016– January 

 

Aim: Empowerment deals with increasing employee motivation and job satisfaction by 

delegating responsibility and sharing information within the organization. This can be done 

through various tools including reward systems, which is one of the most effective tools 

within empowerment. This study is searching for understanding around how reward systems 

can influence employee motivation. 

 

Method: The study takes a hermeneutic and social constructionist perspective. We conducted 

a qualitative research strategy using semi-structured interviews to collect the empirical data. 

The theoretical framework consists of secondary data from researchers who have previously 

touched the subject. We sought logical parallels between the theory and the empirical data. 

 

Result & Conclusions: Our study has found both similarities and differences between existing 

theory and our interpretation of the empirical data. Our empirical results have strengthened 

the assumption that reward systems reinforce staff motivation. However, our results differ 

from existing theory which discuss which reward systems best encourages increased 

motivation. According to the prevailing theory, should non-financial rewards motivate more 

than financial rewards. 

 

Suggestions for future research: We recommend examining how companies can use non-

financial reward systems and still keep their staff motivated. 

 

Contribution of the thesis: we believe that other students may find this interesting for future 

studies as our empirical results differed from the existing theory. We also believe that the 

results can be interesting for an enterprise. 

 

Key words: Empowerment, reward systems, motivation, total reward and decentralization. 
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1. Problematisering 

Under 1900-talet valde många företag att omorganisera sin företagsstruktur genom att 

decentralisera organisationen. Till skillnad från den tidigare centralstyrda och hierarkiska 

företagsstrukturen minskade nu antalet chefer och ansvaret fördelades ut på ett större kollektiv 

längre ner i organisationen. Genom att ta bort mellanchefer ökade ansvaret och 

arbetsuppgifterna hos kvarvarande chefer, vilket bidrog till att chefer behövde delegera vidare 

sitt ansvar till sina underordnade. Personalen längre ner i organisationen fick därför större 

ansvar och cheferna fick ta på sig en roll som coach för att vägleda sina medarbetare. 

(Malone, 1999) 

 

Hempel, P.S., Zhang, Z.X., Han, Y. (2012) redogör för att decentralisering är en strukturell 

egenskap hos företag som beskriver bland annat hur befogenheter koncentreras eller fördelas. 

Befogenheter kan fördelas både utåt i organisationen men också nedåt till andra avdelningar 

och det finns många faktorer som påverkar en decentralisering av ett företag (Malone, 1999). 

Faktorerna kan bland annat vara statliga regleringar, organisatoriska traditioner men även tillit 

mellan avdelningar och tidigare fördelning av befogenheter inom företaget (Malone, 1999).  

 

Empowerment är ett verktyg som kan användas för att decentralisera en organisation (Hempel 

et al., 2012; Ramesh & Shyam, 2014). Apostolou (2000) menar att företag vill avstå från en 

hierarkisk styrning och ge personalen möjligheter till att själva hitta metoder som leder till 

högre produktivitet samt bidrar till en sundare arbetsmiljö. 

 

Empowerment som styrkoncept har uppfattats olika mellan forskare och det finns ingen 

gemensam definition. Bland annat uppfattas empowerment som ett begrepp som är beroende 

av aktörerna och den företagskultur som råder. Styrkonceptet kan därför hela tiden utvecklas 

och tillämpas på olika sätt (Appelbaum, S.H., Karasek R., Lapointe, F., Quelch, K., 2014). 

Apostolou (2000) beskriver att målet med empowerment är att alla inom ett företag ska känna 

sig ansvariga och delaktiga över samtliga beslut. Medan Ramesh och Shyam (2014) anser att 

empowerment handlar om en process där personalen ges möjlighet att påverka och ha kontroll 

över sina egna arbetsuppgifter. 

 

Företag som använder sig av styrkonceptet empowerment har som mål att personalen ska 

uppnå ett personligt ansvar vilket ska gynna företaget både ekonomiskt och 
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arbetsmiljömässigt (Apostolou, 2000). Detta bidrar till en vinn-vinn situation mellan ledning 

och personal, där personalen får en tillfredställande arbetsmiljö och ledningen får engagerade 

och lojala arbetare (Ramesh & Shyam, 2014). För att genomföra detta gäller det att företag 

tillhandahåller personalen “korrekta” verktyg och möjligheter (Apostolou, 2000). 

 

Ramesh och Shyam (2014) nämner i sin studie fem punkter som kan ses som verktyg. 

Verktygen är utformade utifrån ett företagsperspektiv som använder sig av styrkonceptet 

empowerment. Första verktyget handlar om fördelning av befogenheter och hur detta kan 

effektivisera företags processer. Det andra verktyget beskriver hur intern informationsdelning 

hjälper personal att ta bra beslut. företag ska dela information om sina visioner, mål, 

prioriterade metoder och de ska även tillhandahålla befattningsbeskrivningar för all personal. 

Ramesh och Shyam (2014) fortsätter i tredje punkten med att beskriva belöningssystem, vilket 

de anser är ett viktigt verktyg inom empowerment för att öka personalens motivation. 

Grupputveckling och gruppbyggnad är det fjärde verktyget som beskriver hur personalen i 

vissa fall kan bidra bättre i grupp än individuellt. Avslutningsvis beskriver Ramesh och 

Shyam (2014) det femte verktyget, gemenskap. Strävan efter samma mål och vision är en 

väsentlig del för att empowerment ska fungera för företag. 

 

Belöningssystem är, enligt Cacioppe (1999) samt Bruzelius och Svärd (1995), ett av de mest 

effektiva verktyg för företagsledningar och används för att tydligt visa vilka företagets 

kärnvärden är. Att skapa ett tydligt samband mellan prestationer och belöningar är viktigt för 

att personal ska förstå hur de kan bidra till att företaget når sina mål (Hall-Ellis, 2014) samt 

hur de uppnår personlig arbetstillfredsställelse (Born & Molleman, 1996). Tidigare forskning 

visar, enligt Hall-Ellis (2014), att effektiva belöningssystem motiverar personal att prestera på 

en högre nivå än tidigare och att personalen känner sig bekvämare med sina arbetsuppgifter. 

Ett belöningssystem visar hur företag uppmuntrar personal att ständigt lära och utveckla sig 

(Hall-Ellis, 2014). Avslutningsvis kommer företag som använder sig av belöningssystem som 

ett strategiskt verktyg, att se större potential hos sin personal. Genom att ha rätt fokus på 

relevanta problem samt fördela företagets resurser mer effektivt, kan personalen utföra ett 

bättre och mer kvalitativt arbete (Cacioppe, 1999).  

 

Det är viktigt att ett företag väljer rätt belöningssystem för att motivera sin personal på rätt 

sätt. Born och Molleman (1996) utförde en fallstudie för att demonstrera att företag måste 

belöna personalens kompetens och prestationer via ett finansiellt belöningssystem för att öka 
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arbetstillfredsställelse och ansvar. Deras studie visade dock att alla finansiella 

belöningssystem inte bidrar positivt till personalens motivation. Personal kan motiveras av 

både finansiella och också icke-finansiella belöningar (Born och Molleman, 1996) 

 

En kombination av de finansiella och icke-finansiella belöningarna benämns som “total 

reward” (Schlechter A., Thompson N.C., Bussin M., 2015; Whitakers, 2010). Schlechter et al. 

(2015) har sammanställt fem kategorier av olika slags belöningar som ska motivera personal 

samt att företaget framstår som en eftertraktad arbetsgivare. Dessa är ekonomisk ersättning, 

förmåner, utmärkelser, personlig utveckling samt balans mellan privatlivet och arbetslivet. 

För att uppnå högsta möjliga motivation ska företag integrera samtliga av de fem kategorierna 

med varandra och även sammankoppla dessa fem till företagets mål och visioner, för att på så 

sätt kunna främja hela organisationen (Schlechter et al., 2015). 

 

Finansiella belöningssystem är förekommande hos företag men enligt forskning ökar det 

endast personalens yttre motivation (Pregnolato, 2010). Ett flertal forskare menar att det mest 

effektiva sättet att uppmuntra sin personal att arbeta på en nivå utöver det normala är genom 

att nå deras inre motivation (Ahl, 2004; Whitemore, 2003; Salwén, 2012, 18 mars; Schlechter 

et al., 2015). För att beröra personalens inre motivation bör icke-finansiella belöningar 

användas, dessa ska enligt forskning fungera bättre än finansiella (Ahl, 2004; Whitemore, 

2003; Salwén, 2012, 18 mars; Schlechter et al., 2015). 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att med utgångspunkt från styrkonceptet empowerment, belysa hur verktyget 

belöningssystem påverkar personalens motivation i arbetet. 

 

1.2 Avgränsning 

Det finns ett flertal teorier om vad som motiverar människor. Vi har i denna studie valt att 

begränsa oss till att studera teorierna om inre motivation, yttre motivation samt prosocial 

motivation.  
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2. Metod 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

2.1.1 Verklighetssyn 

Vår verklighetssyn grundar sig på socialkonstruktivismen. Herrström och Israelsson (2009) 

beskriver socialkonstruktivismen som en social teori som har som syfte att försöka förklara en 

social verklighet som vi människor formar, påverkar och uppfattar själva. Hermeneutiken, 

som ligger till grund för vår kunskapssyn, sägs enligt Allwood och Eriksson (2010) bland 

annat ha format socialkonstruktionismen. De antaganden som gjorts i denna studie grundar sig 

på en verklighetssyn som var subjektiv och det som ansågs vara verklighet är det som bestäms 

och skapas i samspel inom en grupp människor (Hultén, P., Hultman, J., Eriksson, L.T., 

2007). 

 

Vi anser att verkligheten kan uppfattas olika mellan personer. I och med att vår studie går 

närmare in på styrkonceptet empowerment tror vi på denna subjektiva verklighet. Precis som 

Appelbaum et al. (2014) beskriver är styrkonceptet ett begrepp som ständigt utvecklas och 

tillämpas på olika sätt, beroende på vilka aktörer det berör och vilken företagskultur som 

råder. Vi hävdar därför att det inte endast finns en sann verklighet utan att den uppfattas olika 

från person till person, men också mellan tid och rum. Vår uppgift var därför att söka den 

verklighet som var sann för de respondenter som vi utfört vår empiriska studie på och vid det 

tillfället vi samlade våra empiriska data.  

 

Johansson-Lindfors (1993) förklarar att studier som använder sig av organisationsteoretiska 

frågeställningar borde ha en socialkonstruktiv verklighetssyn, där fokus till stor del läggs på 

den omgivning och det sammanhang, som bildar och påverkar sociala verkligheter. Med tanke 

på att vi valde att studera hur belöningssystem i olika företag och i skilda branscher kan 

motivera personal, hade vi förståelse för att respondenternas verklighetsuppfattning kan 

variera. För att studera de specifika arbetssituationerna för de anställda, försökte vi, vid vår 

insamling av empirin, sätta oss in i de olika respondenternas perspektiv.  

2.1.2 Kunskapssyn 

Hermeneutik är ett synsätt som kan jämföras med Webers begrepp Verstehen (att förstå) 

(Bryman & Bell, 2011). Tanken bakom hermeneutik är att den forskare som granskar och 

tolkar en text ska försöka sätta sig in i författarens perspektiv, därmed måste forskare ta 
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hänsyn till historiska intryck och den sociala omgivningen som författaren hade vid 

tidpunkten texten skrevs (Bryman & Bell, 2011). Människans ambition är att försöka förstå 

och tolka olika texter och företeelser (Allwood & Eriksson, 2010). Med hjälp av tolkning av 

tidigare forskning samt de svar vi fick från våra empiriska data, valde vi en hermeneutisk 

kunskapssyn för att vi ville få en förståelse för hur verktyget belöningssystem kan motivera 

personal.  

 

Vi ville i vår studie förstå hur och om olika belöningssystem kan påverka personalens 

motivation. Sohlberg och Sohlberg (2009) menar att en hermeneutisk tradition är när sökandet 

eftersträvar förståelse mer än en förklaring. Ödman (2007) beskriver hermeneutikens 

tolkningssätt som att det inte finns någon direkt objektiv verklighet utan att allt måste tolkas 

för att kunna förstås och att tolkningar är baserade på tidigare upplevelser. i en empirisk 

studie är just tolkning den allra viktigaste delen av analysen. Dessa tolkningar är inte 

sanningar mellan orsak och verkan utan ett sätt att försöka förstå människans handlingar, 

tankemönster och känsloreaktioner (sbu, u.å.). Till sist nämner Allwood och Eriksson (2010) 

att det är av stor vikt att förstå att varje tolkning som görs av ett fenomen grundar sig på 

tidigare förförståelse.  

 

Vi valde att inrikta oss mot den humanvetenskapliga hermeneutiken som anser att förståelse 

handlar om att förstå andra människor (From & Holmgren, 2000). Med denna ansats som 

bakgrund lyckades vi framförallt i vår empiriska insamling förstå våra respondenter bättre 

samt på en djupare nivå än vad de uttryckt sig med ord till oss. Vi ansåg att detta var en viktig 

del på grund av att uppfattningen om empowerment och belöningssystem kan upplevas vara 

svår att beskriva med ord. 

 

2.1.3 Förförståelse 

Eklund (2014) fastslår att alla människor bär på någon slags övertygelse, fördomar eller 

förutfattade meningar och detta måste man ta hänsyn till genom hela tolkningsprocessen i det 

hermeneutiska perspektivet. Vi hade i åtanke vid vår utformning av intervjuguiden samt valet 

av vår forskningsstrategi, att vår förförståelse kunde vinkla våra tolkningar i studien. Enligt 

Thurén (2009) är förförståelsen något som präglar vårt sätt att uppfatta och se verkligheten. 

Thurén förklarar vidare att förförståelsen finns med oss sedan tidig ålder, vi har redan tidigt 

omedvetet socialiserats in i ett specifikt sätt att se på omvärlden. Det var viktigt för oss att 
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tydliggöra vår förförståelse, på grund av att vi, enligt Larsson (2005) behövt göra vår tolkning 

så pass tydlig att läsaren kan förstå vårt perspektiv redan från början. Inför denna studie var vi 

medvetna om att vår förförståelse både kan vara till vår fördel men även till vår nackdel 

(Thurén, 2009). Vi kunde exempelvis ha fördomar som kunde ha gett oss en felaktig 

förförståelse. 

 

Det finns två olika huvudgrupper av förförståelse, förstahand och andrahand. 

Förstahandsförförståelse är det vi själva har upplevt med personliga erfarenheter medan 

andrahandsförförståelsen samlas in genom vunnen kunskap samt erfarenheter från litteratur 

och föreläsningar. Vår förstahandsförförståelse för belöningssystem och dess påverkan på 

personalens motivation var begränsad på grund av att vi endast under kortare perioder arbetat 

för företag med uttalade belöningssystem. Den största delen av vår förförståelse kom ifrån 

andrahandsförförståelsen. (Johansson-Lindfors, 1993) 

 

Som slutterminsstudenter på Högskolan i Gävle har vi under tidigare terminer läst relevanta 

kurser som Verksamhetsstyrning på A-, B- samt C-nivå. Dessa kurser har gett oss kunskap 

om hur företag kan styra sina organisationer samt vilka metoder det finns för att uppnå 

företagens mål. Vår andrahandsförståelse har gett oss en övergripande förståelse över 

empowerment som styrkoncept, styrkonceptets verktyg och vilka fördelar samt nackdelar 

empowerment kan ha. Vi hade även förståelse för viktiga begrepp inom området, vilket gjorde 

oss säkrare vid vår sökning av tidigare forskning. Övrig förförståelse hade vi fått från 

litteratur inom forskningsområdet.  

 

Vi kom till insikt att en allt för stor förförståelse kan medföra att det kan bli svårare att hålla 

den objektivitet i studien som krävs. Enligt Larsson (2005) har vi människor redan innan 

första mötet, en föreställning om det som ska tolkas. Denna förförståelse ändras hela tiden 

med tolkningsprocessen och därför var vi uppmärksamma på att hela tiden vara kritiska i våra 

tolkningar även om förförståelsen skiftat under arbetets gång. 

 

2.1.4 Forskningsansats 

Vi valde att rikta in oss mot en kvalitativ forskningsstrategi på grund av att den hjälpte oss att 

förstå hur individen själv uppfattar sin omvärld och våra respondenters svar har blivit i form 

av beskrivande data. Vi använde oss av personliga direkta intervjuer samt telefonintervjuer 



7 

 

som datainsamlingsmetod. Valet att utföra telefonintervjuer hade både sina fördelar och 

nackdelar, vi var medvetna om att vi bland annat inte kunde uppfatta respondentens 

kroppsuttryck eller ansiktsuttryck. Fördelen var dock att respondenten påverkades mindre av 

oss som intervjuade (Bryman & Bell, 2011).  

 

Flertalet studier väljer en deduktiv ansats som utgår från ett teoretiskt synsätt, alternativt en 

induktiv ansats som utgår från det empiriska materialet och har ett praktiskt synsätt (Alvehus, 

2013; Bryman & Bell, 2011). Enligt Alvehus (2013) kan både induktion och deduktion vara 

svåra att följa fullt ut och därför valde vi en blandning av dessa två, vilket benämns som 

abduktion (Alvehus, 2013). Abduktion har drag av både induktion och deduktion men 

ansatsen förses även med helt nya och egna sidor (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

  

Abduktion är en processinriktad ansats som ger oss som forskare möjligheten att lägga till nya 

observationer under tiden vår forskningsprocess pågår samt justera den teori vi redan skrivit. 

Vi valde att utföra en flerfallstudie och enligt Alvesson och Sköldberg (2008) passar en 

abduktiv ansats bra till denna forskningsdesign. Abduktion är när parallella tolkningar av teori 

och empiri sker och kan omtolkas vartefter processen framskrider (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Alvehus, 2013). Under hela forskningsprocessen har vi vägt teori och empiri mot 

varandra och justerat vår teoretiska referensram samt empiri efter vad vi ansåg vara viktigt. 

Alvesson och Sköldberg (2008) anser att abduktion som ansats har likheter med de 

hermeneutiska strategierna och även där ansåg vi att abduktion passar vår studie. 

 

2.1.5 Perspektiv 

För att kunna undersöka hur företags belöningssystem kan påverka personalens motivation 

samt styrkonceptet empowerment valde vi att utgå från personalens perspektiv. Bjereld, 

Demker och Hinnfors (2002) påpekar vikten av att redan från början av en studie ha ett tydligt 

perspektiv att utgå från. Det finns annars stor risk att läsaren bildar sig ett eget perspektiv och 

drar egna slutsatser om vad som är viktigt (Bjereld et al., 2002).  
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2.2 Tillvägagångssätt 

 

Figur 1. Forskningsmodell. Egen konstruktion. 

 

Figur 1 visar hur vi utfört denna studie samt hur samtliga steg påverkat varandra. Vi valde en 

abduktiv ansats och detta har givit oss möjligheten att under studiens gång lägga till nya 

observationer samt korrigera redan skriven teori. Nedan har vi beskrivit mer i detalj vårt 

tillvägagångssätt.  

 

2.2.1 Teoretiska referensramen 

Till att börja med sammanställde vi vår teoretiska referensram. Den består av ett flertal 

forskares diskussioner, åsikter och slutsatser beträffande decentralisering, empowerment, 

motivation, total reward samt belöningssystem.  

 

Vi har förklarat vad empowerment handlar om, hur konceptet utvecklades, hur det används 

samt kopplingen till decentralisering. Vi valde att belysa dessa aspekter för att ge läsaren en 

överskådlig bild över empowerment och hur det är kopplat till motivation och verktyget 

belöningssystem. I de följande avsnitten i den teoretiska referensramen har vi beskrivit olika 



9 

 

motivationsteorier samt tre olika aspekter på motivation; inre motivation, yttre motivation 

samt prosocial motivation. Avslutningsvis har vi beskrivit syftet med verktyget 

belöningssystem, hur personal kan bli belönade och olika belöningssystem inom total reward. 

Detta för att läsarna ska få en överblick av verktyget. Vi valde också att kort beskriva de olika 

belöningssystem vi kommit i kontakt med genom våra respondenter.  

 

Inför den teoretiska referensramen samt problematiseringen utförde vi en litteratursökning för 

att hitta relevant forskning för vår studie. Vi använde oss i första hand av sekundär data och 

främst vetenskapliga artiklar som berör empowerment, belöningssystem och motivation 

(hädan efter kallat huvudämnena). Artiklarna har sökts på olika databaser, främst Emerald 

Group Publisher och Scopus men även Google scholar. Databaserna valdes på grund av att 

dess artiklar håller hög standard samt att de var tillgängliga för oss studenter på Högskolan i 

Gävle. För att hitta relevanta artiklar sökte vi på orden: 

● “Employee empowerment”, “Empowerment”, “Employee involvement”, 

Empowerment limitation”, “Decentralization of power”,” Decentralization of 

authority”. 

● “Motivation in organisations”, “Motivate employees”, “Motivation i företag”. 

“Intrinsic motivation”, “Extrinsic motivation”, “External motivation”, “Prosocial 

motivation”, “Prosocial behavior”. 

● ”Reward systems and empowerment”, “Reward systems and teamwork”, “Non-

financial reward systems”, “Bonus systems in organizations”, “Bonus system”, 

“Ackord”, “Ackordlön”, “Commission salary”, “Commission reward”, “Incentives in 

organizations”. 

 

Vi använde även några publicerade uppsatser. Dessa har hittats på sökmotorn Google och 

hjälpt oss med bland annat upplägget för studien, hitta relevanta referenser samt 

begreppsförklaringar. Vi var kritiska när vi läste uppsatserna och försökte tolka vad som var 

fakta samt vad som var författarnas värderingar. Precis som Hultén et al. (2007) nämner är 

fakta något som betraktas som sant samtidigt som en värdering är ett slags ställningstagande.  

 

2.2.2 Källkritik 

Eriksson och Hultman (2014) påpekar vikten av att vara kritisk vid val av källor och Hultén et 

al. (2007) förklarar att denna process oftast vägleds av att våga fråga och ifrågasätta. För att 
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säkerställa att den teoretiska referensramen var baserad på tillförlitliga källor valde vi att utgå 

från kriterierna äkthet, tid, direkthet och relevans.  

 

Äkthet handlar om att kontrollera att källan inte är förvanskad (Hultén et al., 2007). Hultén et 

al. (2007) menar att den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi 

skapar möjligheter till att manipulera äkthet i texter. Eriksson och Hultman (2014) belyser att 

internetkällor är svåra att kontrollera och därför ska dessa användas varsamt. De uppmanar 

forskaren att använda tryckta publikationer på grund av att dessa oftast har genomgått en 

kvalitetskontroll. för samtliga artiklar vi har använt, har vi funnit i databaser som genomgår så 

kallade “peer-view” av sina artiklar. Detta betyder att artiklarna är granskade av sakkunniga 

inom forskningsområdet och detta anses vara en tillräcklig kvalitetskontroll. Ett annat verktyg 

för att styrka äktheten av en källa är triangulering, det vill säga att finna samma information 

hos olika källor. Detta har vi också gjort för att stärka äktheten av våra källor för den 

teoretiska referensramen. 

 

Kriteriet tid innebär att källorna ska vara relevanta utifrån det perspektiv studien har 

(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). En fallstudie är en forskningsdesign som 

undersöker en aktuell händelse och därför bör vi utgå från aktuell teori. Vår teoretiska 

referensram grundar sig på artiklar publicerade mellan 1994-2015 med undantag av en artikel 

skriven 1980 samt en bok från 1988. Vi ansåg att artiklarna är aktuella på grund av att det 

fanns liknande teorier och forskning i detta tidsspann.  

 

Eriksson och Hultman (2014) varnar för partsintresse, när forskares egna åsikter påverkar 

tolkningen och utvecklingen av deras teorier. Detta kan förknippas med kriteriet direkthet, om 

en källa är påverkad av yttre faktorer såsom människor och miljö (Backman et al., 2012). 

Triangulering kan också styrka direkthet, att finna samma information hos olika källor. Detta 

gjorde vi för att undvika artiklar som präglas av partsintresse. 

 

För att en källa ska användas bör den vara relevant i förhållande till syftet med studien 

(Backman et al. 2012). Relevansen blev uppfylld genom att vi sökte på specifika sökord samt 

försökte hitta relevant information för att uppnå vårt syfte. Vi använde oss av funktionen 

“relevans” i databaserna Emerald Group Publisher och Scopus när vi sökte artiklar och vi 

använde oss även av refererade artiklar. Vi ansåg att refererade artiklar tar upp liknande 

forskning och det stärker studiens triangularitet.  
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2.2.3 Val av forskningsdesign 

Vi ansåg att en fallstudie med en kvalitativ inriktning som forskningsdesign var adekvat för 

att vi skulle uppnå vårt syfte med studien, vilket vi också nämnt i den vetenskapsteoretiska 

referensramen. Våra empiriska data samlades in från ett mindre antal företag och enligt 

Rowley (2002) är fallstudier ofta det första valet vid studier som söker svar på mindre 

undersökningar eller jämförelser mellan ett begränsat antal företag. Vidare menar Rowley 

(2002) att fallstudier är att föredra när det som skall undersökas är ett aktuellt fenomen och 

det är stundens verklighet som eftersöks, det vill säga inte fabricerade svar. I vår studie 

undersökte vi vad våra respondenter upplevde och ansåg vid tidpunkten intervjuerna utfördes. 

Denna forskningsdesign är också att föredra när forskare söker svar på ”hur” eller ”varför” 

(Yin, 2007; Rowley, 2002) inom ett aktuellt ämne och där forskarna har obetydlig påverkan 

på svaren. En fallstudie har som mål att analysera ett ämne mer i detalj jämfört med andra 

forskningsdesigner som analyserar sociala förhållanden (Rowley, 2002). Yin (2007) beskriver 

hur fallstudier är att föredra vid studier på organisatoriska företeelser. Bryman och Bell 

(2011) förklarar också att fallstudier är mycket populärt vid studier inom företagsekonomi, 

samtidigt som Yin (2007) påpekar att forskningsdesignen är en allmänt omtyckt 

forskningsdesign för studenter. 

 

2.2.4 Val av respondenter 

Vi intervjuade totalt elva personer (se figur 7) som vid tidpunkten för intervjun var anställda 

hos företag som arbetade med något slag av uttalat belöningssystem. På grund av begränsad 

tid och begränsade resurser sökte vi i vår bekantskapskrets i Sverige och Storbritannien för att 

hitta lämpliga respondenter att utföra vår empiriska studie på. Detta kan ses som ett 

bekvämlighetsurval och urvalsmetoden bortser från sannolikhetsprincipen, det vill säga att det 

inte går att generalisera resultatet till en hel population (Bryman & Bell, 2011). Enligt Yin 

(2007) är detta ett vanligt hinder för fallstudier när de jämförs med andra forskningsdesigner. 

Yin (2007) förklarar vidare att forskare anser det vara orealistiskt att bidra till den generella 

forskningen vid studier där endast studerat få situationer ingått, jämfört med studier som 

exempelvis har omfattande undersökningar för datainsamling. Yin (2007) tydliggör dock att 

en fallstudie eftersöker en analytisk generalisering istället för en statistisk och ska därför inte 

åsidosättas som en lämplig datainsamlingsmetod. 
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De elva respondenterna arbetade inom olika branscher, med olika arbetsuppgifter, inom olika 

belöningssystem och för nio olika företag. Vi ansåg att detta urval var lämpligt för att 

analysera om belöningar överlag påverkar personalens motivation. Om vi exempelvis endast 

undersökt ett fall, det vill säga vårt urval berörde endast ett företags belöningssystem, hade 

vårt resultat eventuellt påverkats av det företagets belöningssystem. 

 

2.2.5 Val av datainsamlingsteknik 

Vi utförde en flerfallstudie, vilket betyder att vi studerade en liknande situation men på olika 

ställen. Enligt Rowley (2002) anses resultatet mer robust när studien baseras på flera fall. Hon 

rekommenderar också att utföra flerfallstudie när forskare vill undersöka specifika roller, 

vilket vi har gjort i vår studie. Hon poängterar att det är lättare att få en helhetsbild över det 

efterforskade fenomenet vid en flerfallstudiejämfört med en fallstudie. 

 

Yin (2007) nämner sex källor som ofta används vid fallstudier varav en är intervjuer, som han 

anser vara en av de viktigaste informationskällorna. Hultén (2007) anser att drivkraften vid en 

intervju är intresset av att få en djupare förståelse för ett fåtal eller ett enskilt fall. Som vi 

tidigare nämnt utgår vi ifrån humanvetenskaplig hermeneutik som kunskapssyn och vi 

beslutade att semistrukturerade intervjuer var passande för att samla in våra empiriska data. 

Forskare som har en tydlig fokus där de vill uppnå ett specifikt mål istället för att allmänt 

beröra ett ämne, ska enligt Bryman och Bell (2011) samt Patel och Davidson (2012) välja en 

semistrukturerad form.  

 

Semistrukturerade intervjuer anses vara en kvalitativt strukturell intervjuform. Dessa har 

karaktärsdrag av att forskare är ute efter den intervjuades personliga åsikter, intervjun ska ske 

under mindre strukturerade former och det ska finnas utrymme för avvikelser från 

intervjuguiden. En semistrukturerad intervju ska resultera i detaljerade svar som ger forskare 

mycket information om det berörda forskningsämnet. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Vi använde oss av en intervjuguide, se bilaga 1A och 1B, som är Ett vanligt verktyg vid 

semistrukturerade intervjuer. Det är en förberedd lista på frågor forskare vill beröra under 

intervjun och den ska även hjälpa att hålla fokus under intervjun (Bryman & Bell, 2011). 

Intervjufrågorna var baserade på den information vi funnit om huvudämnena. Vi fokuserade 

på respondenternas olika belöningssystem samt om de motiveras av inre, yttre eller prosocial 
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motivation. Vi ville också veta om arbetsgivarna arbetade utefter styrkonceptet 

empowerment.  

 

2.2.6 Empirisk datainsamling 

Vi utförde sju personliga möten och fyra telefonintervjuer. Vi utförde de fyra 

telefonintervjuerna på grund av respondenternas tidsbrist och/eller önskan. Fördelen med 

telefonintervjuer är att det är lättare att beröra känsligare ämnen samt att respondenterna inte 

påverkas lika mycket av oss jämfört med ett personligt möte (Bryman & Bell, 2011). Främsta 

anledningen, för oss, var att det var det som passande respondenternas tidsschema. Hultén et 

al. (2007) anser att vid en telefonintervju och ett personligt möte finns en möjlighet till att 

förtydliga eller förklara oklarheter som kan uppstå angående frågorna som ställs, jämfört med 

datainsamling via enkät eller e-post. Det vi gick miste om under telefonintervjuerna var 

viktiga aspekter såsom personlig kontakt och möjlighet att läsa kroppsspråk, men vi ansåg att 

vi även kunde läsa känslor utifrån personens val av ord och tonläge.  

 

Inför alla intervjuer skickade vi, i förväg, vår intervjuguide samt en beskrivning av syftet med 

vår studie. Detta hjälpte respondenterna att förbereda sig inför intervjun och kunna ge 

rättvisande information till oss. Vi drog även nytta av att respondenterna var förberedda 

genom att vi bland annat kunde eliminera alla frågetecken avseende frågorna vid början av 

intervjun och därför kunde processen flyta på utan några onödiga uppehåll. 

 

De personliga intervjuerna utfördes efter arbetstid och vi mötte respondenterna utanför deras 

arbetsplats, i samtliga fall på olika caféer. I och med att vår studie inte gynnar ett specifikt 

företag ansåg respondenterna att intervjun inte kunde utföras på arbetstid. Fördelarna vi fick 

av att möta dem utanför arbetet var att stämningen blev mer avslappnad och respondenterna 

kunde svara mer ärligt än om de upplevt en påtryckning som kan uppstå om intervjumiljön 

upplevs obekväm(Bryman & Bell, 2011). Hultén (2007) vill dock varna för att personliga 

intervjuer kan få en så kallad intervjuareffekt där samspelet mellan respondent och den som 

intervjuar kan påverka resultatet. På grund av att vi var bekanta med samtliga respondenter 

sedan tidigare kan denna intervjuareffekt ha påverkat. Vår bedömning var att respondenterna 

kände sig trygga med oss på grund av detta men vi var medvetna om att det även kan ha 

hämmat dem i deras svar. 
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Intervjuerna tog mellan 40 minuter och upp till 2 timmar. Skillnaden berodde på att några 

respondenter hade mer utförliga svar än andra. Vi valde att utföra intervjuerna var för sig för 

att respondenten inte skulle uppleva något grupptryck och vi valde att anteckna svaren från 

våra intervjuer istället för att spela in. Detta var ett medvetet val och vi var införstådda med 

att nackdelen med att inte spela in var bland annat att vi kan ha missat information samt att vi 

kan ha blivit distraherade av att föra anteckningar, vilket gjort att vi exempelvis inte hunnit 

analysera kroppsspråk (Bryman & Bell, 2011). En inspelning kan dock enligt Yin (2007) 

medföra att respondenten känner sig förhörd istället för intervjuad och kan fabricera svaren 

för vad de anser vara korrekta svar istället för vad som är sant.  

 

Inför intervjuerna tog vi ställning till vissa etiska problem som kan uppstå vid intervjuer och 

tolkning av dessa. Bryman och Bell (2011) belyser att de oftast handlar om frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet. När vi tog kontakt med respondenterna påpekade 

vi att det var en frivillig intervju och att syftet med intervjun var att hjälpa oss utföra en studie 

som söker förståelse för hur belöningssystem påverkar deras motivation i arbetet. Vi 

framhävde också att all information kommer vara att konfidentiell, ingen information kommer 

nämnas avseende intervjupersonerna eller dess arbetsgivare. Vi ansåg att det var vara extra 

viktigt att upplysa om detta på grund av att respondenterna talar om företagens interna 

processer. i redovisningen av våra empiriska data har vi även låtit samtliga respondenter vara 

anonyma och endast angivit företagets bransch samt respondentens position i företaget.  

 

2.2.7 Bearbetning av insamlad data 

Studiens struktur 

Syftet med denna studie var att belysa hur verktyget belöningssystem påverkar personalens 

motivation i arbetet. Efter att vi arbetat fram den teoretiska referensramen, presenterade vi i 

figur 6, de mest väsentliga delarna ur vår referensram. Dessa delar strukturerade sedan vår 

empiri och analys i studien. 

  

Huvudämnena empowerment, motivation och belöningssystem, som vi anser var relevanta 

från teorin, bedömde vi vara väsentliga för att få förståelse för hur de belöningssystemen kan 

öka personalens motivation. Vi sammanlänkade sedan dessa huvudämnen för att analysera 

hur belöningssystemen motiverat våra respondenter att prestera bättre i arbetet. 
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När vi slutligen skulle hitta paralleller mellan teori och empiri formulerade vi om 

huvudämnena till frågorna: (1)Använder sig företagen av styrkonceptet empowerment, 

(2)vilket belöningssystem använder ni och fungerar det samt (3)vad blir den anställda 

motiverad av och hur ges möjligheten till motivation? Detta gjorde vi för att läsarna ska förstå 

vad vi sökt inom de olika huvudämnena och för att inte ge utrymme för egna tolkningar. 

  

Kodning och tolkning av empiri 

Vår uppgift var att söka den verklighet som var sann för de respondenter som vi utfört vår 

empiriska studie på och vid den tidpunkten vi utförde våra intervjuer. I och med att vi 

intervjuade respondenterna vid olika tidpunkter och under olika omständigheter hade vi ett 

flertal delade åsikter och erfarenheter att gå igenom och tolka. För att begränsa våra empiriska 

data använde vi oss av samma intervjuguide (se bilagor 1A och 1B) under samtliga intervjuer. 

  

Vi har ett hermeneutiskt synsätt i denna studie. Förståelsen att alla diskussioner vi haft under 

vår empiriska datainsamling har skapats av olika erfarenheter och känslor. Alla våra 

respondenter var unika och det var viktigt att försöka förstå deras handlingar, tankemönster 

och känsloreaktioner för att kunna tolka diskussionerna korrekt. Det var också viktigt att inte 

låta våra egna åsikter dominera över våra respondenters uttalanden. Efter varje intervju 

sammanställde vi våra diskussioner med respektive respondent och bad samtliga bekräfta att 

vi uppfattat dem korrekt innan vi analyserade vår insamlade data. 

  

När vi fick tillbaka dessa bekräftelser använde vi våra sammanställningar och försökte hitta 

paralleller mellan de olika diskussionerna och kopplade dem till de tre huvudämnena. För att 

lättare koda diskussionerna hade vi specifika frågor som vi sökte förståelse för under 

intervjun. i vår tolkning av intervjuerna höll vi oss till de tre huvudämnena för att lättare 

särskilja svaren samt för att lättare se paralleller i analysen mellan teori och empiri. 

 

Vi ansåg att vi fått svar på de flesta av våra frågeställningar och vi redovisade våra empiriska 

data enligt följande; 

● Empowerment - där vi redovisat våra tolkningar från intervjuerna angående 

kopplingar mellan företagen och styrkonceptet. 
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● Belöningssystem - där vi redovisat våra tolkningar från intervjuerna angående vilka 

typer av belöningar de olika företagen använder sig av, kopplingar till företagens mål 

och visioner samt vad respondenterna ansåg om deras respektive belöningssystem. 

● Motivation där vi redovisat våra tolkningar från intervjuerna angående vad 

respondenterna motiveras av. 

 

Analys av empiri 

Under analysen jämförde vi vår teoretiska referensram mot våra empiriska data. Vi använde 

de empiriska data vi fått fram angående empowerment, motivation samt belöningssystem och 

hur det påverkar personalen, för att pröva trovärdigheten hos den existerande forskningen. 

Detta gjorde vi genom att söka efter likheter och motsägelser mellan forskning och praktik. 

  

Alla människor bär på någon slags övertygelse, fördomar eller förutfattade meningar vilket 

måste tas hänsyn till genom hela tolkningsprocessen i det hermeneutiska perspektivet 

(Eklund, 2014). Enligt Thurén (2009) är förförståelsen något som präglar vårt sätt att uppfatta 

och se verkligheten på. Vi försökt därför skilja oss från våra egna förutfattade meningar när vi 

tolkade diskussionerna. Till sist redovisade vi vad vår studie har bidragit till samt eventuella 

uppslag till vidare forskning. 

 

2.2.8 Kriterier för forskningsstrategins kvalitet 

Källorna för vår empiri anses som primärdata och för att säkerställa att källorna för den 

empiriska datainsamlingen var sakliga och tillförlitliga utgick vi ifrån kriterierna 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Dessa fyra delkriterier är framtagna 

av Guba och Lincoln som refereras i Bryman och Bell (2011), för att kvalitativa studier ska 

uppnå trovärdighet. Kriteriet överförbarhet som berör hur studien ska generalisera sitt resultat 

till den allmänna forskningen är ett vanligt hinder för fallstudier (Bryman & Bell, 2011; Yin, 

2007). På grund av att vi endast granskade ett mindre antal fall och inte utförde en omfattande 

studie bestämde vi oss för att exkludera detta kriterium. Vi koncentrerade oss på de 

återstående tre kriterier. 

 

1. Tillförlitlighet avser att vi som utför studien ska validera att det empiriska insamlade 

data är korrekta samt att uppgifterna har uppfattats rätt. 
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Vi validerade uppgifterna från intervjuerna genom att skicka en sammanfattning av intervjun 

till respondenten. Vi gjorde detta endast någon dag efter att intervjun utfördes, för att våra 

tolkningar skulle vara aktuella och för att eliminera eventuella missförstånd. Denna metod 

kallas för respondentvalidering (Bryman & Bell, 2011). 

 

2. Pålitlighet avser att det skall presenteras en utförlig och överskådlig redogörelse över 

de tagna stegen vid utförandet av studien. 

 

För att uppnå detta kriterium dokumenterade vi samtliga steg vi utfört samt detaljerat beskrivit 

tillvägagångssättet. Yin (2007) rekommenderar att hela tiden ha någon som kontrollerar 

studien, exempelvis en handledare. Detta uppnådde vi med hjälp av frekventa handledarträffar 

där vår studie granskades under arbetets gång. 

 

3. Bekräftelse avser att författarna med sina personliga åsikter och tankar inte påverkar 

tolkningarna från en undersökning. 

 

Vi har utgått ifrån vårt hermeneutiska synsätt, det vill säga att vi som granskar och tolkar en 

text ska försöka sätta oss in i författarens perspektiv (Bryman & Bell, 2011). Detta skulle 

kunnat ha lett till att vi undermedvetet låtit våra erfarenheter och värderingar påverka 

informationen för att bättre förstå den. För att undvika detta utförde vi bland annat intervjuer 

där deltagaren hade möjlighet att tala fritt. Det empiriska data har respondentvaliderats så att 

vi inte förvrängt svaren med våra egna åsikter. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Empowerment och decentralisering 

Många företag valde under 1900-talet att omorganisera sin organisationsstruktur, genom att 

decentralisera organisationen (Malone, 1999). Till skillnad från en tidigare centralstyrd och 

hierarkisk företagsstruktur, minskade nu antalet chefer och ansvaret fördelades ut på en större 

grupp längre ner i organisationen (Malone, 1999). Mintzberg (1980) argumenterar för att 

decentralisering av ett företag genererar större arbetsmotivation för personalen och att de får 

större möjlighet att påverka sitt arbetssätt. Känner personalen att de blir mer motiverade leder 

det till ett större initiativtagande från flera enheter inom företaget. Det ökar även 

kunskapsutbytet mellan personal och detta gynnar hela företaget på lång sikt (Tsai, 2002). 

  

Malone (1999) anser att denna omorganisering medför att chefer måste delegera vidare sitt 

ansvar till underordnade och att chefer istället ska försöka vägleda och hjälpa sina 

underordnade för att klara av de nya arbetsuppgifterna. Olve och Ekström (1990) beskriver 

decentralisering som när ett företag förflyttar beslutsrätten i led utåt i organisationen. De 

utvecklar detta vidare med att beskriva att decentralisering kan vara ett mått för att bland 

annat mäta spridning av beslutsrätten, till exempel hur många som har befogenheter eller 

vilka beslut som fördelats.  

 

En anledning till att företag decentraliserar är, enligt Olve och Ekström (1990), de mänskliga 

begränsningarna. Det kan vara svårt för en människa i ledningsposition att ha kännedom om 

alla detailjer och samtidigt själv bära ansvaret över den information som sprids inom 

företaget. Faktorer som statliga regleringar och organisatoriska traditioner kan också vara 

orsaker till att företag väljer att decentralisera (Hempel et al., 2012). 

  

Empowerment beskrivs både av Hempel et al. (2012) och Ramesh och Shyam (2014) som ett 

verktyg för att decentralisera företag. Med empowerment försöker företag bland annat avstå 

från den tidigare hierarkiska styrningen samt försöker hitta nya metoder som bidrar till en 

bättre arbetsmiljö. Detta ska också leda till högre produktivitet (Apostolou, 2000). 
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3.1.1 Så startade styrkonceptet empowerment 

Den globala utvecklingen går fort framåt och de traditionella styrkoncepten har svårt att 

uppnå dagens standard och krav. Kunderna på marknaden har högre krav än tidigare och de 

tekniska framstegen gör att företag ständigt måste utvecklas och förbättras för att vara 

attraktiva på marknaden. En stark konkurrensfördel är bara tillfällig. Därför krävs det att 

personalens flexibilitet och innovation är ständigt uppdaterad för att kunna konkurrera 

effektivt på marknaden. Motivationen till egna initiativ och egna beslut kommer när 

personalen känner att de har inflytande i företaget, rätt kompetens och att deras arbete känns 

meningsfullt. (Coleman, 1996) 

  

Under de senaste två decennierna har många företag använt sig av styrkoncept som grundat 

sig på empowerment som exempelvis självstyrande arbetslag eller Total Quality Management 

(TQM) och resultatet av dessa styrkoncept förväntas bli en ökad produktivitet för företaget 

(Boudrias, S.B., Gaudreau, P., Savoie, A., Morin, A.J. S, 2009). Begreppet empowerment är 

dock inte så nytt som många tror, det går att spåra begreppet tillbaka cirka 50 år i tiden till 

forskning om personalens engagemang och delaktighet (Maynard, Gilson & Mathieu, 2012; 

Nykodym, Simonetti, Nielsen, Welling, 1994). 

  

På 1960-talet etablerades en ny metod för arbetsinnovation som syftade till att ge personalen 

ett mer meningsfullt jobb, med en högre grad av kontroll och återkoppling på sitt arbete 

(Wilkingson, 1998). Arbetsinnovationen växte under 1960-talet och under 1970-talet ökade 

intresset även för den industriella demokratin och arbetstagarnas rättigheter att delta. Under 

denna tid fick arbetstagarna även ökat stöd i lagstiftningen. Tidigare år var delar av 

personalens arbetskontrakt enligt Gilbert (1998) formulerade; “Du arbetar med dessa 

människor” (you work with this people) medan det nu i modernare företag kan det stå “Det 

här är din grupp” (This is your team). Eller att gå från “Misstag kommer bli allvarligt 

straffade, så var försiktig” (Mistakes will be severly punished, so be careful) till “Misstag ger 

möjlighet till förbättringar” (Errors are opportunities for improvement). Askheim och Starrin 

(2009) förklarar att under 1970-talet började empowerment ha mer inverkan på företagens 

verksamhetsstyrning och detta kan ha en koppling till de sociala proteströrelser med ledorden 

“makt till folket” (power to the people) som växte fram i USA under slutet av 1960-talet och 

början på 1970-talet. I slutet av 1980-talet började empowerment som vi känner till det idag 

att växa fram (Wilkingson, 1998). Nykodym et al. (1994) förklarar att organisationer har tagit 

till sig empowerment som styrkoncept men sedan applicerat och anpassat konceptet efter sin 
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egen organisation. Dessa anpassningar kan exempelvis vara att organisationen koncentrerar 

sig på förhållanden inom organisationen som är optimala för de anställda. 

  

Empowerment är tänkt att ge personalen en större grad av flexibilitet och frihet där samtliga 

ska kunna ta beslut gällande arbetet. Detta skiljer sig mot de tidigare traditionella 

styrkoncepten som var starkt förknippade med hierarkisk styrning och kontroll (Greasley, K., 

Bryman, A., Dainty, A., Price, A., Soetanto, R., King, N, 2005). Erstad (1997) menar att det 

finns två viktiga aspekter att ta hänsyn till för att lyckas implementera styrkonceptet 

empowerment; (1) utbildning av personalen samt (2) att personalen deltar i beslutsfattandet. 

Idag kan empowerment ses som ett “modeord” som funnits sedan början av 1990-talet 

(Mason & Wyer, 1999). Empowerment finns även med i modern verksamhetslitteratur samt i 

det dagliga företagsspråket (Mason & Wyer, 1999). 

  

3.1.2 Empowerment som styrkoncept 

Det finns ett flertal uppfattningar om styrkonceptet och Appelbaum et al. (2014) förklarar att 

många forskare inte är överens om en definition som ger en helhetssyn på begreppet. Enligt 

Appelbaum et al. (2014) beror tolkningen av empowerment på vilka aktörer det handlar om, 

vilken företagskultur det finns samt vilken bakgrund och situationer som råder inom 

organisationen. Oavsett definition är slutmålet detsamma, att utveckla prestationer och 

potentialen hos de individer som finns i en organisation, samtidigt som organisationen ska 

utvecklas i sin helhet (Erstad, 1997). Greasley et al. (2005) och Appelbaum et al. (2014) 

hävdar att empowerment förknippas med begreppet makt, där makten genom befogenheter 

och ansvar omfördelas från de ledande positionerna till underordnade. Empowerment ses 

därmed som en metod för delegering av makt vilket möjliggör att beslut kan tas längre ned i 

organisationen och närmare respektive enskilt beslutsområde (Mason & Wyer, 1999).  

 

Mason och Wyer (1999) påpekar att det är inte bara delegering av uppgifter utan även 

beslutsfattande med fullt ansvar som ska överflyttas. Empowerment avser inte att ledningen 

ska avsäga sig makt utan det handlar om bättre kommunikation, utbildning och motivation 

(Gilbert, 1998). Empowerment handlar även om förtroende och om ansvarsskyldighet där 

personalen ska få ta ansvar för sina handlingar men även ha möjlighet att göra misstag 

(Gilbert, 1998; Erstad, 1997). Avslutningsvis menar Ruth (1997) att empowerment handlar 

om hur företag behandlar sin personal, att ledningen måste se sin personal som vuxna kapabla 
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människor och inte vilsna personer som måste styras i rätt riktning. Whitemore (2003, s.106) 

instämmer med detta genom följande citat; “Moroten och piskan är genomgripande och 

övertygande motivationsmedel. Men om man behandlar människor som åsnor, uppför de sig 

som åsnor.” 

  

Personal med större självbestämmande (empowered) har högre produktivitet än sina kollegor 

och är i allmänhet mer nöjda och stolta över sitt arbete samt sina livsval (Ramesh & Shyam, 

2014; Celik, Iraz, Burhan Cakici, Celik, 2014). Att få ha kontroll över sitt eget arbete ökar 

generellt personalens motivation, minskar arbetsstress och det leder till en känsla av större 

självständighet (Ramesh & Shyam, 2014). Det i sin tur ökar personalens engagemang och 

lojalitet till företaget (Ramesh & Shyam, 2014). Ramesh och Shyam (2014) påpekar att 

empowerment även kan påverka kundlojalitet och det kan resultera i större vinster för 

företagen. Empowerment är därför, även ur ett ekonomiskt perspektiv, en bra styrning. 

  

Svårigheten att dela med sig av makt, ta risker och införa öppna informationskanaler med risk 

för externt "läckage" kan vara ett hinder för att empowerment ska fungera som styrkoncept 

(Ramesh & Shyam, 2014). Andra hinder som försvårar empowerment kan enligt Celik et al. 

(2014) och Apostolou (2000) vara att företag med stark hierarkisk styrning kan visa motstånd 

genom bland annat rädsla för innovation, finansiella problem samt att det saknas ett bra och 

starkt ledarskap inom företaget. Därför finns det ett flertal verktyg för att hantera dessa 

svårigheter (Gilbert, 1998; Ramesh & Shyam, 2014). 

  

Det krävs, enligt Gilbert (1998) två sorters ageranden från ledningen för att styra företag med 

empowerment; (1) ge personalen ansvar för sitt handlande samt (2) visa att de är värdefulla 

medarbetare. Gilbert (1998) förklarar att det är omöjligt att säga till folk att de ska vara 

motiverade, det enda som hjälper är att leda dem i rätt riktning och ge dem förutsättningar till 

att bli motiverade.  

  

Ramesh och Shyam (2014) redogör för fem verktyg som ledningen kan använda för att få sin 

personal motiverad samt att kunna arbeta fullt ut med styrkonceptet; 

1. Fördelning av befogenheter, decentralisering av makt. 

2. Intern informationsdelning. Personalen ska veta deras roll och vad som krävs från 

dem. 

3. Skapa gemenskap, alla ska jobba mot samma mål. 
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4. Grupparbeten, arbete tillsammans för att uppnå bättre resultat. 

5. Belöningssystem, motivera personalen att arbeta utöver det “normala”. 

 

Informationsdelning är väsentligt för att personal ska få möjlighet att fatta korrekta beslut. 

Företag behöver därför informera om gemensamma mål och visioner för att beslut ska kunna 

gynna företaget. Många hävdar att information genererar makt och utan informationsspridning 

kan varken grupparbeten eller belöningssystem fungera som effektiva verktyg. (Ramesh & 

Shyam, 2014) Dessa två verktyg har olika mål men båda är ämnande att stärka personalens 

självbestämmande (empowered) och få personalen att känna sig uppskattad, behövd och 

motiverad att arbeta mot företagets mål. Motivation är enligt Wilkingson (1998) den 

avgörande delen för att skapa trivsel i företag och stärka sin personals självständighet. 

 

3.2 Motivation 

3.2.1 Vad är motivation? 

De flesta har en uppfattning om vad motivation är men det kan vara svårt att sätta ord på vad 

begreppet innebär (Chamorro-Premuzic, 2011). Begreppet motivation kommer från det 

latinska ordet ”movere” som enligt Islam och Ismail (2008) innebär att flytta något eller 

drivkraft enligt Nilsson (1993). Både Företaganda (2012), Cesare och Sadri (2003) samt 

Nilsson (1993) förklarar motivation som den drivkraft som finns hos människor som vill eller 

önskar åstadkomma någonting. Islam och Ismail (2008) förklarar motivation som ratten i ett 

fordon som skall styra verksamheten. Vidare förklarar Cesare och Sadri (2003) att det finns 

tre viktiga delar i definitionen av motivation; stark iver, riktning och mobilisering av 

ansträngning. Den första definitionen handlar om människans känsla och intresse för att 

uppnå ett särskilt mål och den andra är vad människan kommer göra för att nå dit. Den sista 

definitionen handlar om människans uthållighet tills målet har uppnåtts (Cesare & Sadri, 

2003). 

 

Vallerand (2012) anser att människor är passiva individer som bara reagerar på externa eller 

interna uppmuntringar. Att utforska nya sätt för att försöka motivera personalen är något som 

många företag är intresserade av (Damij, Levnajić, Rejec Skrt, Suklan, 2015). Under slutet av 

1900-talet började företag använda motivation som ett verktyg för att öka personalens 

tillfredställelse i arbetet och begreppet fick där igenom stor genomslagskraft (Palm, 2008). 

Enligt Hume (1998) är det viktigt att motivera personalen på alla arbetsplatser om företagen 
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vill nå sina mål. Hemsidan Företagande (2009-05-15) menar att oavsett hur mycket kunskap 

personalen har, kan de inte uppnå full potential utan motivation. En starkt motiverad 

arbetskraft kommer att bidra till lönsamhet och framgång för ett företag (Hume, 1998). Vad 

personal motiveras av har dock sett olika ut mellan olika årtionden. På 1940-talet blev många 

människor motiverade av att bli uppskattade för utfört arbete medan på 1980-talet ansågs det 

vara mer motiverande med ett intressant arbete och intressanta arbetsuppgifter. Under 1990-

talet var människan mer intresserad av en ekonomisk ersättning och stabilitet på jobbet(Wiley, 

1997). 

 

3.2.2 Fyra motivationsteorier 

Det finns många olika vetenskapliga teorier om motivation men enligt Ahl (2004) krävs det 

först en teori om människan, för att slutligen kunna bilda en teori om vad som motiverar 

människor. Ahl (2004) nämner tre teorier om människan, var av den första beskrivs som den 

ekonomiska människan. Den ekonomiska människan handlar förnuftigt och i sitt eget intresse 

genom att välja de alternativ som kommer generera det största ekonomiska utbytet. Den andra 

teorin om människan är den prestationsinriktade människan, där handlingar utgår från att 

mätta olika behov, exempelvis maktbehov eller prestationsbehov. Den tredje teorin är den 

sociala människan som värderar tillhörighet och omgivningens uppmärksamhet mer än 

exempelvis pengar. (Ahl, 2004) 

 

De motivationsteorier som finns är oftast uppbyggda utefter vilken syn forskarna har på 

människan (Ahl, 2004). Hume (1998) vill framhäva tre olika teorier om motivation; 

(1)psykologisk, (2)kognitiv samt (3)social/beteende. Forskning om motivation involverar ofta 

undersökningar från två olika perspektiv av beteende (Hume, 1998). Det första perspektivet 

handlar om influenser som orsakar specifika handlingar av människor, vilket ger riktlinjer för 

människans agerande. Det andra perspektivet utgår från att motivation även innefattar 

övervägande av styrka eller intensitet av beteendet (Hume, 1998). Hume (1998) menar att 

motivation tar hänsyn till båda perspektiven, vad som orsakar specifika handlingar och vad 

som bestämmer intensiteten av en sådan handling. 

 

Psykologisk teori, baserad på antagandet att människor har en del medfödda behov och dessa 

utgör de biologiska faktorerna som styr hur vi beter oss (Hume, 1998). Statt (2004) förklarar 

att dessa till exempel kan vara behov av föda, vatten eller säkerhet. Människor blir därför 
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motiverade till att agera på ett visst sätt för att tillfredsställa dessa medfödda behov. Maslows 

(se Maslows behovstrappa, figur 2) ansåg att dessa medfödda behov är de primära behoven 

alla människor har och många företag idag uppfyller också dessa men företag uppfyller även 

andra behov som exempelvis sociala behov och uppskattning. Lön kan exempelvis täcka de 

medfödda behoven av mat, vatten och hushåll. Gemenskap inom företaget och uppskattningar 

som befordran eller höjd lön kan även få behovet av uppskattning uppfyllt (Whitemore, 

2003). Självkänslan är enligt Whitemore (2003) något som kan höjas med hjälp av verkliga 

befogenheter och uppskattning från andra och enligt Honold (1997) kan en chefsroll uppfylla 

det högsta behovet i Maslows behovstrappa (Honold, 1997). Ett belöningssystem kan vara ett 

effektivt verktyg för att uppmuntra denna motivation men systemet måste erbjuda något som 

personalen uppskattar, annars kommer personalen inte att kunna motiveras (Lawler, 1990). 

  

 

Figur 2. Maslows behovstrappa. Barnochfritid (2013) 

 

Den kognitiva teorin anser att motivation är resultatet av en medveten utvärdering av 

ansträngning och efterföljande konsekvenser av vissa specifika åtgärder. Kognition kommer 

från latinets cognito och kan tolkas som att lära känna, uppfatta något eller tänka (Ahl, 2004). 

Kognitiva teorier anser att individer endast kommer att utföra vissa handlingar efter att de har 

genomgått en förnuftsstyrd process med motiverande beslut angående särskilda framtida 

situationer. Ahl (2004) förklarar vidare att inom kognitiv teori finns det motivationsfaktorer 

som en strävan efter att finna mening och att finna struktur. Den tredje och sista teorin om 

motivation som Hume (1998) nämner är social/beteendeteorin. I denna teori antas det att 

människor blir motiverade av externa faktorer i sin omgivning. Det betyder att vårt handlande 

är flexibelt och spontant och påverkas av den specifika omgivningen vi för stunden befinner 

oss i (Hume, 1998). 

 



25 

 

Dessa tre motivationsteorier har både sina svagheter och styrkor och den ena teorins svaghet 

kan vara den andres styrka och vice versa. Gemensamt för de tre teorierna är att motivation 

via värdering av vad en viss ersättning för en prestation kan ge, förklaras av samtliga, men 

möjligheten att applicera respektive teori beror på individen och externa faktorer i 

omgivningen. (Hume, 1998) 

 

En fjärde teori utöver de tre motivationsteorier som Hume (1998) tar upp är förväntansteori 

(Kleiner, 1995; Arvidsson, 2005). Enligt förväntansteorin når den enskilda individen den 

högsta motivationen i Maslows behovstrappa om denne tror att sin ansträngning kommer att 

leda till en bra prestation, där de bra prestationerna kommer att leda till specifika utfall som 

eftersträvas i ett företag (Kleiner, 1995; Arvidsson, 2005). Kleiner (1995) förklarar att det kan 

uppstå problem där viss personal redan från början har en negativ förväntan eller tvivel på att 

deras hårda arbete kommer leda till dessa utfall (Kleiner, 1995). Professor Walter Newsom på 

Mississippi State University har därför kommit fram till nio ”C”-frågor som ska hjälpa chefer 

att förebygga eventuella problem eller motsättningar inom personalen (Kleiner, 1995). 

 

● Förmåga (capability): Har personalen förmåga att utföra sitt arbete bra? 

● Tillit (Confidence): Upplever personalen att de kan utföra sitt arbete bra? 

● Utmaning (Challenge): Måste personalen arbeta hårt för att prestera bra? 

● Kriterier(Criteria): Vet personalen skillnaden mellan en bra och dålig prestation? 

● Trovärdighet (Credibility): Tror personalen på vad deras chef lovar? 

● Kompensation (Compensation): Ger ett bra resultat tillsammans med ett bra utförande 

belöning för individen? 

● Kostnad (Cost): Vad kostar det för den anställda i ansträngning att prestera bra? 

● Kommunikation (Communication): Kommunicerar chefen med sina underordnade? 

● Konsistens (Consistency): Upplever anställda opartiskhet? 

 

3.2.3 Inre och yttre motivation 

Forskare har identifierat två huvudsakliga grupper av motiverande ageranden, inre motivation 

och yttre motivation. Den första huvudgruppen handlar enligt Vallerand (2012) om att en 

individs agerande utförs för sin egen vinnings skull, glädje och tillfredställelse i företag och 

benämns som den inre motivationen.  
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Individer är inre motiverade om de utför handlingar utan att få någon extern belöning, 

förutom arbetet i sig där de har engagemang till just arbetet (Kinman & Kinman, 2001; 

Bagdziuniene, Lazauskaite-Zabielske & Urbanaviciute, 2015). Auruskevicene och Skudiene 

(2012) hävdar att den inre motivationen leder till ett generellt bättre välbefinnande för 

människor men även att deras prestationsförmåga höjs. Den stärkta prestationsförmågan kan 

leda till goda resultat för de anställda och företaget ifråga (Whitmore, 2003). 

 

Inre motivation skapar även ett starkare självförtroende hos de anställda, som enligt Ahl 

(2004) kan nås genom ökad kompetens och självbestämmande. Whitmore (2003) förklarar det 

som ett agerande som syftar till att individen “klarar sig själv”. Vidare förklarar Ahl (2004) 

samt Arvidsson (2005) att inre motivation stärks när människan känner att hon genomför sina 

val genom självständiga beslut och att hon har kontroll över dessa. Samtidigt som det hon 

väljer att utföra måste medföra en viss utmaning för att besluten ska kännas motiverande. 

 

Det finns två delar av inre motivation, den första delen handlar om att den egentliga inre 

motivationens agerande inte beror på externa faktorer utan att ett deltagande i intressanta 

aktiviteter ska vara motiverande nog. Det betyder att arbetstillfredsställelsen och arbetet i sig 

kommer från vad individen sedan tidigare har för erfarenheter av vad som är intressant 

(Auruskeviciene & Skudiene, 2012). De faktorer som påverkar människans agerande 

innefattar även känslan av att arbetet känns viktigt och om människan har kontroll över sina 

egna resurser. Även känslor som att ha möjligheten att utveckla nya kunskaper och 

färdigheter samt möjlighet till befordran är påverkande faktorer (Auruskeviciene & Skudiene, 

2012). Om människan kan uppleva dessa positiva känslor kan de leda till ett mer 

känslomässigt engagemang för arbetet och därmed främja företaget ifråga (Auruskeviciene & 

Skudiene, 2012; Whitmore, 2003). 

 

Den andra delen förklarar att ett inre motiverat agerande i sig självt är ett resultat av tre 

huvudsakliga psykologiska behov: självständighet, kompetens och släktskap (Auruskeviciene 

& Skudiene, 2012). Självständighet och kompetens ses som grundläggande behov medan 

släktskap ses som det starka sociala behovet. De finns enligt Auruskeviciene och Skudiene 

(2012) resonemang som antyder att släktskap spelar en central roll vid underhåll och 

utveckling av personalens inre motivation, vilket hör samman med värderingar och 

förtroenden i en arbetsgrupp. 
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Det är svårt för företag att stärka sin personals inre motivation (Auruskeviciene & Skudiene, 

2012). Olika erbjudanden påverkar inte alla individer lika och det är svårt för företag att veta 

vilka handlingar som påverkar majoriteten av personalen positivt. Att se till att personalen har 

intressanta och utmanande arbetsuppgifter samt att det finns ett positivt socialt arbetsklimat är 

dock några av de få aktiviteter företag kan underhålla för att främja den inre motivationen hos 

personalen (Auruskeviciene & Skudiene, 2012). 

  

Den andra huvudgruppen, yttre motivation, innebär att handlingar utförs för att uppnå 

specifika belöningar (Schildt, 2012; Deci & Ryan, 2000). Ahl (2004) förklarar att den yttre 

motivationen består av faktorer som kommer utifrån, vilka enligt Kinman och Kinman (2001) 

kan handla om materiella, sociala eller symboliska belöningar. Enligt Schildt (2012) kan det 

också vara ekonomisk belöning eller informativ belöning via feedback men handlingarna kan 

också enligt Vallerand (2012) utföras för att undvika bestraffningar. Fördelen att använda 

monetära medel för att motivera sin personal är att de flesta individer uppskattar pengar och 

det är också lätt för företaget att hantera (Nordmark, 2008). Yttre motiverade individer gör en 

kognitiv bedömning av vad ett eventuellt arbete eller aktivitet kan generera för framtida utfall. 

Det vill säga att en handling utförs för vad den kan ge för konsekvenser (Kinman & Kinman, 

2001). För att de ska påverka den anställdes motivation är det viktigt att de mål som är 

uppsatta för den anställde ska vara höga och relativt svåra att nå (Nordmark, 2008). 

Nordmarks (2008) empiriska studie visade att vid högt uppsatta mål presterar medarbetaren 

som bäst. 

 

När forskare till en början granskade inre och yttre motivation ansåg de att det fanns en 

samspelad relation. Den maximala inre motivationen tillsammans med den maximala yttre 

motivationen resulterade i den högsta möjliga nivån av motivation (Schildt, 2012). Enligt 

Vallerand (2012) samt Ahl (2004) har detta dock förändrats inom aktuell forskning. Forskning 

har visat att den inre motivationen blir svag och bortträngd av människans iver att få en yttre 

belöning. Whitemore (2003) och Gilbert (1998) förtydligar att den inre motivationen inte går 

att tvinga fram hos personalen och chefer behöver förstå att yttre motivationsverktyg inte 

längre har särskilt stor påverkan på personalens motivation. Den bästa motivationen för oss 

människor är därför den inre motivationen på grund av att det är den som bidrar till en bättre 

hälsa, ökad kreativitet och ett större intresse för lärande (Ahl, 2004).  
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Whitemore (2003) varnar också för att det i längden inte lönar sig för företag att arbeta med 

medel som ökar endast yttre motivation och detta anser även Salwén (2012, 18 mars), doktor i 

praktisk filosofi vid Stockholms universitet i sin artikel i Svenska Dagbladet. Han menar att 

bonus, en form av belöningssystem som påverkar människans yttre motivation, inte har någon 

positiv inverkan på motivation och att belöningssystemet till och med bidrar negativt till den 

ekonomiska utvecklingen i samhället samt att det ökar ekonomisk ojämlikhet. Salwén (2012, 

18 mars) anser att personal som belönas med finansiella medel för extra bra utfört arbete inte 

blir motiverade att fortsätta prestera utöver det normala.  

 

Precis som Salwén (2012) säger visar både Whitakers (2010) och Schlechter et al. (2015) 

forskningsresultat att finansiella medel inte längre är tillräckliga för att motivera personalen. 

De påvisar att finansiella belöningar endast motiverar personalen på kort sikt. Det är de icke-

finansiella belöningarna, som exempelvis utmärkelser eller karriärmöjligheter som motiverar 

på lång sikt samt bidrar till en positiv arbetskultur och lojalitet till företaget. Även från ett 

ledningsperspektiv i ett företag är de icke-finansiella belöningarna att föredra på grund av att 

de inte ökar företagets kostnader (Schlechter et al., 2015). 

 

3.2.4 Prosocial motivation 

Det finns ytterligare former av motivation som inte är lika framträdande i tidigare forskning 

men som är viktiga att ta hänsyn till, bland annat prosocial motivation. Prosocial motivation 

kan tolkas som drivkraften att utföra en handling som kommer gynna andra människor 

(Schildt, 2012; Bagdziuniene et al., 2015; Andersen & Kjeldsen, 2012). Bagdziuniene et al. 

(2015) förtydligar att det handlar om hjälpsamhet och empati i förhållande till sin sociala 

omgivning. Många beteendeforskare tror att denna empati för andras välmående är en naturlig 

tendens hos oss människor (Harackiewiz & Sanesone, 2000). Prosocial motivation har en 

förmåga att leda till trivsel hos de anställda när de ges möjlighet att påverka sin omgivning 

genom sitt arbete (Andersen & Kjeldsen, 2012). Det arbete som de anställda lägger ner och 

blir motiverade av behöver inte nödvändigtvis påverka deras egen framgång, utan de gör det 

för andras skull (Andersen & Kjeldsen, 2012). Berg och Grant (2008) presenterar resultatet 

från en undersökning som demonstrerar att personal visar en större effektivitet när de 

upplever att den prosociala och inre motivationen har kopplingar till varandra (Schildt, 2012). 
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Berg och Grant (2010) hävdar att det finns både en teoretisk och en praktisk del av prosocial 

motivation. De menar att teoretiskt sett är prosocial motivation när personalens tankar, 

känslor och handlingar drivs för att kunna gynna andra, där det individuella och 

organisatoriska agerandet inte längre utgår från ett rationellt egenintresse. Praktiskt sett är 

prosocial motivation något som vuxit fram i och med att grupparbeten i företag ökat, vilket 

gjort att nya samspel och nya arbetsrelationer uppstått där medarbetarna lättare kan uppleva 

prosocial motivation (Berg & Grant, 2010). Det är inte alla arbetsplatser som ger möjlighet till 

prosocialt arbete där motivet är att främja andra, utan det kan skilja sig från olika företag och 

även mellan olika sektioner inom samma företag (Andersen & Kjeldsen, 2012). Till sist 

förklarar Berg och Grant (2010) att fördelarna med en personal som är prosocialt motiverad 

kan få personalen att ta fler initiativ, bli bättre på att hjälpa andra och även bli bättre på att 

acceptera negativ feedback. 

 

3.2.5 Motivation och belöningssystem 

När personalen belönas för att de utfört ett bra jobb är förhoppningen att de kommer känna 

motivation, arbetstillfredsställelse och därefter göra ett ännu bättre och mer effektivt jobb. Om 

företag använder sig av ett korrekt utformat belöningssystem kommer det att påverka 

personalens beteende och arbetstillfredsställelse, vilket i slutändan kommer att förbättra 

företagets resultat. Detta kallas för den goda cirkeln (se figur 3). (Svensson & Wilhelmsson, 

1988) 

 

 

  

Figur 3. Den goda cirkeln. Konstruktion av Svensson och Wilhelmsson (1988). 
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3.3. Belöningssystem 

Med dagens konkurrenssituation och stora teknologiska framsteg är det näst intill självklart 

för Hume (1998) samt Islam och Ismail (2008) att företag måste prestera på en viss nivå för 

att kunna överleva. Prestationsnivån kan mätas i såväl finansiell prestation, serviceprestation 

och kvalitetsprestation eller olika mått på produktivitet (Islam & Ismail, 2008). Det har därför 

blivit allt vanligare för företag att använda sig av någon form av ersättning relaterad till 

prestationer av individer, grupper eller för hela företag (Hume, 1998).  

  

Hume (1998) nämner fem sätt hur prestationsrelaterade belöningar kan hjälpa ett företag. Det 

första sättet att förbättra personalens prestationer är genom att belöna dem. Det andra sättet är 

att belöna hela personalen, oavsett hur deras tidigare prestationer varit. Det tredje sättet är att 

stötta en resultatinriktad syn på arbetet där företaget ser till vad resultatet blivit istället för att 

se vad personalen uppoffrat för att nå dit. Det fjärde sättet är att uppmuntra till ett arbetssätt 

som gynnar företaget, oavsett om det är ett arbetssätt för en individ eller en grupp inom 

företaget. Det femte och sista sättet att använda sig av prestationsrelaterade belöningar för att 

öka motivationen är att främja framförhållning och opartiska attityder. 

 

3.3.1 Syftet med belöningssystem 

Det finns ett flertal olika syften med belöningssystem men främst avser de att uppmuntra 

personalen att arbeta hårdare samt att företagen skall vara en attraktiv arbetsgivare. För att 

kunna styra ett företag och uppnå långsiktiga planer måste företag kunna förvalta om sin 

personals kunskaper, värderingar och framförallt motivation (Arvidsson, 2005). För att förmå 

sina anställda att arbeta mot företagets mål kan belöningssystem som styrmedel vara ett 

alternativ (Arvidsson, 2005). Kerrin och Oliver (2002) beskriver att belöningssystem är ett 

nyckelverktyg för en företagsledning att styra sin personal att både förbättra produktiviteten, 

antingen i kvalitativt eller i kvantitativt syfte, men även för att öka antalet nöjda kunder. Ett 

belöningssystem med utsatta kriterier visar också att företag är opartiskt mot sin personal 

(Kerrin & Oliver, 2002). 

 

Cacioppe (1999) beskriver hur belöningssystem är ett av de mest effektiva sätten för en 

företagsledning att förmedla vilka kärnvärden företaget har och vad personalen bör fokusera 

på i arbetet. Arvidsson (2005, s.6) menar att det som blir mätt, blir också utfört. ”What gets 

measured, gets done” och därför ska belöningssystemet vara starkt sammankopplat med 
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företags mål och vision (Cacioppe, 1999). Born och Molleman (1996) ser även 

belöningssystem som ett verktyg för att uppmuntra medarbetare till självutveckling inom 

företagen. Företagsledningen ska uppmuntra personalen att vilja arbeta utöver det ”normala” 

för att utvecklas och uppnå arbetstillfredsställelse (Born & Molleman, 1996).  

 

Belöningssystem är ett viktigt verktyg för att organisationer ska klara dagens hårda 

konkurrens på marknaden (Schlechter et al., 2015). Dagens arbetsmarknad har globaliserats 

och arbetssökande har ett mycket större utbud av potentiella arbetsgivare än tidigare och 

därför behöver företag utmärka sig. Detta kan göras genom att bland annat erbjuda mer 

flexibla arbetstimmar, möjlighet till personlig utveckling och utbildningar samt extra 

kompensation för hårt arbete (Schlechter, 2015). Hume (1998) förklarar att det är av stor vikt 

att kontrollera, övervaka och analysera belöningssystemet för att få det att fungera på lång 

sikt. 

 

3.3.2 Hur kan människor belönas? 

Östlund (2006) skriver att lönen kan användas som ett styrmedel för att motivera, det vill säga 

öka personalens yttre motivation. Genom en lockande löneökning motiveras personalen till att 

utföra de insatser som krävs för att företag ska nå sina mål. I många av dagens företag ses 

dock lönen, från ledningens perspektiv, endast som en kostnad och från arbetstagarnas 

perspektiv  som en ersättning, inte som en belöning (Östlund, 2006). Frågan de allra flesta 

företag bör därför ställa sig är; vad motiverar vår personal? Östlund (2006) och Whitemore 

(2003) menar att företag måste komma fram till om det är pengar eller andra belöningar som 

påverkar deras personals motivation. Det kan också vara graden av delaktighet och möjlighet 

till inflytande i företaget som kan vara den största faktorn eller kanske en kombination av 

dessa (Whitemore, 2003).  

 

När ett företag inför ett belöningssystem utöver lönesystemet som ett motivationsverktyg 

behöver företagsledningen bland annat ta ställning till; varför ska personalen få belöning, ska 

det vara en finansiell eller en icke-finansiell belöning, hur stor ska belöningen vara, hur ofta 

ska belöning ges samt ska belöning baseras på individuella eller gruppen prestationer. (Kerrin 

& Oliver, 2002) 
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Företag måste ta ställning till om de ska belöna faktisk påverkan av företagets vinst eller om 

företaget ska använda sig av belöningssystem för att uppmuntra till nytänkande och 

initiativtagande (Kerrin & Oliver, 2002). Ramesh och Shyam (2014) anser att företag ska 

belöna sin personal både för kreativa idéer som bidrar till att företaget uppnår sina mål men 

även för att uppmuntra initiativ. Kerrin och Oliver (2002) samt Ramesh och Shyam (2014) 

beskriver att belöningen kan variera utifrån hur mycket personalens extra ansträngningar 

bidrar till företagets vinst. En mindre belöning kan exempelvis ges för att endast uppmuntra 

till mer initiativtagande. Enligt Kerrin och Olivers (2002) fallstudie visade det sig att om 

personalen inte fick någon uppmärksamhet för ”små idéer”, bevarade de sina idéuppslag för 

sig själva, som endast var i begynnelsefasen (Kerrin & Olivers, 2002). 

 

Traditionella belöningssystem domineras av finansiella utbetalningar och systemen är ofta 

standardiserade (Kerrin & Oliver, 2002; Schlechter et al., 2015). De belönar vad som anses 

vara utöver “normala” arbetsuppgifter och är baserade på individuella prestationer. De 

traditionella belöningssystemen uppmärksammar inte flexibilitet eller grupparbeten som något 

utöver det normala. under det senaste decenniet har dock grupparbeten ökat i popularitet inom 

företag och därför strävar många företag efter system som belönar både individuella 

prestationer men också prestationer i grupp (Kerrin & Oliver, 2002; Cacioppe, 1999).  

 

En VD sa en gång: “We finally figured out that for every pair of hands we hire, we get a brain 

for free. So why not use it?” (Born & Mulleman, 1996, s.30). Cacioppe (1999) förklarar att 

många företag försöker genomföra besparingar och uppmuntrar därför grupparbeten för att på 

så sätt få ut mer av sin existerande personal. På grund av att företag behöver vara 

kostnadseffektiva kan belöningar, som inte är kopplade till resultatet, anses som kostnader 

och därmed svåra att motivera utgiften (Schlechter et al., 2015). Detta kan vara ett problem 

när företaget belönar personal för exempelvis hårt arbete eller initiativtagande (Schlechter et 

al., 2015). 

 

Ramesh och Shyam (2014) anser att empowerment fungerar bäst när belöningssystem skiljer 

personalen åt via deras olika prestationer. Kerrin och Oliver (2002) anser dock motsatsen, att 

individer kan bli mindre motiverade att prestera utöver de rutiner som finns när deras 

individuella ansträngningar endast betraktas och belönas kollektivt (Kerrin & Oliver, 2002). 

Gruppbelöningar kan även bidra till rivalitet mellan grupper inom företag och de kan därför 

missgynna företaget som helhet (Kerrin & Oliver, 2002; Shipley & Kleiner, 2005). 
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Hall-Ellis (2014) beskriver hur individer förstår att de oftast är sedda som en del av en grupp 

men att individen behöver även separeras från gruppen och uppskattas separat. Hon fortsätter 

att beskriva hur företag behöver utmärka individerna inom gruppen för att de ska känna sig 

uppskattade och fortsätta vara motiverade. Ett sätt att uppmärksamma enstaka individer är 

bland annat att utnämna månadens anställd, en belöning som inte är finansiell utan endast ett 

erkännande att företaget har uppmärksammat hårt arbete (Kerrin & Oliver, 2002). 

 

Som vi tidigare nämnt använder traditionella belöningssystem finansiella medel (Schlechter et 

al., 2015; Kerrin & Oliver, 2002) för att motivera personalen. Företag har dock börjat använda 

sig av andra belöningar som inte är finansiellt knutna för att utmärka sig som en attraktiv 

arbetsgivare på dagens marknad. Enligt Pregnolato studie (2010) är finansiella medel enkla 

för konkurrenter att imitera. Finansiella medel är oftast pengar men kan även vara 

utbildningar som företaget bekostar (Hall-Ellis, 2014). Om företag inte har tillräckligt med 

ekonomiska resurser att erbjuda finansiell ersättning bör företagsledningen istället fokusera på 

att visa respekt för den enskilda individen (Hall-Ellis, 2014). Detta kan vara genom att öka 

arbetstillfredsställelsen, arbeta för en sund arbetskultur, uppmuntra ansvarstagande och 

självutveckling, erbjuda utmanande uppdrag, erbjuda flexibla arbetstimmar med mera 

(Schlechter et al., 2015). Företag med en god ekonomi kan även erbjuda bland annat 

personalfester, förmåner, karriärmöjligheter samt mer fritid genom bland annat fler 

semesterdagar (Schlechter et al., 2015). 

 

Några av de vanligaste problemen med belöningssystem är att företag inte fullföljer dem 

(Schlechter et al., 2015) samt att utdelningen är partisk (Kerrin & Oliver, 2002). Därför ska 

belöningssystem vara objektiva, transparenta samt lätta att förstå (Pregnolato, 2010; Hall-

Ellis, 2014; Whitakers, 2010). Det kan också vara svårt att veta vilken sorts belöning som 

motiverar företagets personal. Ett alternativ till att hitta motiverande belöningar är att fråga 

personalen eller att ge ett flertal valmöjligheter (Whitakers, 2010). 

 

3.3.3 Total reward 

Att kombinera både finansiella och icke-finansiella belöningar kallas för total reward 

(Schlechter et al., 2015; Whitakers, 2010). Schlechter et al. (2015) har kategoriserat fem olika 

belöningar, vilka används för att motivera befintlig personal samt att attrahera nyanställning. 
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Dessa fem är ekonomisk ersättning, förmåner, utmärkelser, personlig utveckling samt balans 

mellan privatlivet och arbetslivet. Rekommendationen är att integrera samtliga kategorier med 

varandra för att personalen ska uppnå högsta motivation och arbetstillfredsställelse inom 

företaget. Detta bör även kombineras med företagets mål och vision för att optimalt gynna 

hela organisationen (Schlechter et al., 2015). 

 

 

Figur 4. Total reward. Egen konstruktion. 

Ekonomisk ersättning 

Ekonomisk ersättning anses inte vara den främsta anledningen till att personal byter 

arbetsgivare, trots det är det den vanligaste strategin för att både belöna personal och för att 

behålla personal (Pregnolato, 2010). Pregnolato (2010) hänvisar till flera olika fallstudier som 

visar att ekonomisk ersättning hamnar på fjärde eller femte plats som orsak till att en anställd 

byter arbetsgivare. 

  

Ekonomisk ersättning anses inte grundläggande för personalens lojalitet (Pregnolato, 2010; 

Whitakers, 2010; Schlechter et al., 2015; Salwén, 2012; Whitemore, 2003) men forskning 

visar att företag som använder sig av ett konkurrenskraftigt lönesystem har större möjligheter 

att bevara sin personal, något även Andersson och Eriksson (2005) instämmer i.  

  

Ekonomisk ersättning i form av bonus på lång sikt kallas för de ”Gyllene handbojorna”. Det 

kan exempelvis vara aktier som ökar under de år som en anställd arbetat för företaget. Dessa 

system är utformade för att få personalen att långsiktigt stanna kvar och har starka 

konkurrensfördelar. Kortsiktig ekonomisk ersättning är det lättaste konkurrensmedlet 

konkurrenter kan använda för att tävla om anställdas kompetens. (Pregnolato, 2010) 
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Förmåner 

Syftet med förmåner i ett företag är att på ett opartiskt och principfast sätt belöna sin personal 

i förhållande till vad de ger tillbaka till företaget (Armstrong & Brown, 2006). Att skapa en 

positiv relation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är syftet med förmåner, vilket får de 

anställda att känna sig lojala och bundna till företaget (Holtom et al., 2006). Bra 

personalförmåner kan vara ett fungerande verktyg för att locka ny personal samt att behålla 

den personal företaget redan har (Knus & Vargas, 2010). Rätt förmåner sägs enligt Knus och 

Vargas (2010) upprätthålla motivationen hos personalen, vilket kommer förbättra deras 

arbetsinsats. Förmåner som exempelvis hälsovård, pensionsavsättning och betald semester är 

enligt Pregnolatos studie (2010) kärnan i ”total reward” systemet. Det är förmåner som 

personal eftersöker hos sin arbetsgivare.  

 

För att komma fram till vilka personalförmåner som skall erbjudas på företaget krävs det både 

tid och planering från arbetsgivarens sida. Förmåner ska vara kostnadseffektiva för företaget 

(Pregnolato, 2010) och bra personalförmåner kan vara ett fungerande verktyg för att locka ny 

personal samt att behålla den personal företaget redan har (Knus & Vargas, 2010). Rätt 

förmåner sägs enligt Knus och Vargas (2010) upprätthålla motivationen hos personalen, vilket 

kommer förbättra deras arbetsinsats. 

 

Det är viktigt att företagen tänker långsiktigt vid införande av förmåner och att de budgeterar 

för att kunna fullfölja sina förmånspaket (Hume, 1995). För att motivera de anställda och för 

att förstå värdet av de förmåner de erbjuds är det viktigt att arbetsgivaren förtydligar 

förmånernas värde för sin personal (Armstrong & Brown, 2006). 

 

Personlig utveckling och karriärmöjligheter 

Pregnolato (2010) hänvisar till flera olika fallstudier som visar att bristen på personlig 

utveckling eller karriärmöjligheter är den vanligaste anledningen till varför anställda byter 

arbetsgivare. Hon fortsätter att referera till ett flertal studier som visar att ett roligt, utmanande 

jobb med möjligheter för personlig utveckling är några av de viktigaste belöningarna och de 

som personal uppskattar mest. Forskningen visar dock att personlig utveckling inom arbetet 

måste, för att vara effektiv, länkas samman med individens personliga intressen. (Pregnolato, 

2010) 
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Forskning visar att företag som erbjuder och uppmuntrar personlig utveckling inte endast får 

nöjd och lojal personal utan även en positiv inverkan på företagets resultat. Genom att ge 

medarbetarna utmanande och lämpliga uppgifter samt möjligheten till befordran kan det bidra 

till effektivisering av arbetsmetoder, högre kvalitet och en total positiv inverkan på 

företagsresultatet (Burstrand & Hasselmark, 2010; Hume, 1998; Pregnolato, 2010). 

  

Hay Study utförde enligt Pregnolato (2010) en omfattande studie om belöning och 

belöningarnas resultat. Den visade att personal uppskattade möjligheten att utveckla nya 

färdigheter. Genom att företag investerar i sin personal via exempelvis utbildningar och 

mentorprogram har även det visat sig ge en positiv inverkan på personalens motivation och 

engagemang (Pregnolato, 2010). 

  

Utmärkelser 

Att företaget erkänner personalens prestationer anses som en av de viktigaste belöningarna 

inom total reward systemet (Pregnolato, 2010). Romero och Kleiner (2000) hänvisar till ett 

flertal studier som visar att utmärkelser är ett effektivt sätt att höja motivation och 

produktivitet, speciellt om företaget har en ansträngd ekonomi. 

 

Pregnolato (2010) hävdar att utmärkelser kan minska personalomsättning, öka produktivitet, 

skapa en positiv arbetsmiljö samt främja en ökad motivation inom personalen. Utmärkelser 

uppmuntrar även till personalens tillfredställelse, jämfört med en ekonomisk ersättning som 

endast förhindrar personalen från att vara missnöjda (Pregnolato, 2010). 

 

Utmärkelser kan vara både formella eller informella. De formella utmärkelserna kan leda till 

ekonomisk ersättning såsom bonus men också vara prestigefyllda och presenteras vid 

exempelvis galor eller banketter (Pregnolato, 2010). Informella utmärkelser kan vara ett 

tackkort, en gruppmiddag eller ett presentkort.  

  

Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Flexibla arbetstimmar, föräldraledighet och möjligheter att arbeta hemma är några tänkbara 

verktyg för arbetsgivaren att skapa balans mellan personalens arbetsliv och privatliv. 

Arbetsplatsen är, för många, ett socialt nätverk där personalen söker gemenskap. 

Gemensamma luncher, personalfester, konferenser, ”kickoff”-dagar eller 
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välgörenhetsinsamling är några metoder för att skapa gemenskap som leder till lojal och 

motiverad personal. (Pregnolato, 2010) 

 

I dagens samhälle är gränserna mellan arbetsliv och privatliv inte lika tydliga som förr i tiden. 

Idag arbetar människor fler timmar per vecka och vi kan med dagens tekniska hjälpmedel 

arbeta var som helst, även utanför vår arbetsplats. Människan påverkas mer när arbetet gör 

intrång på privat livet än tvärtom och därför är det viktigt att hitta en bra balans mellan dessa 

två. Skulle balansen inte fungera finns risk för att de negativa faktorer individen kan uppleva 

på arbetet, såsom hög arbetsbelastning eller dåligt arbetsklimat, också kan påverka individens 

privatliv. (Ilies, Schwind, Wagner, Johnson, DeRue, Ilgen, 2007) 

 

3.3.4 Typer av belöningssystem 

Provision 

Provisionslön är en rörlig ersättning som grundar sig på de prestationer en anställd utför under 

en viss period och kan exempelvis utgöra en viss procentuell del av den anställdas försäljning 

(Personalekonomi, 2009-12-09). Företag måste ha goda ekonomiska marginaler för att betala 

lön efter försäljningsstatistik. För att detta ska fungera ska företag designa sina egna 

provisionsplaner som ska styra arbetet (Kleiner & Shipley, 2005). Viktiga aspekter att tänka 

på för företag är att ta reda på vad som motiverar personalen till att arbeta och prestera på 

högre nivåer än tidigare (Kleiner & Shipley, 2005). Kleiner och Shipley (2005) påpekar att 

det kan bli kostsamt för företag om de inte ser över vilken variant som passar deras företag, 

innan de erbjuder särskilda incitament för sin personal.  

 

Det gäller för företag att motivera personal till att arbeta som en grupp och inte mot varandra. 

Om de lyckas med det kan företag öka både produkternas/tjänsternas kvalitet och antal 

försäljningar (Kleiner & Shipley, 2005). Kishore et al. (2013) och Personalekonomi (2009-12-

09) förklarar att provisionslöner ökar säljarnas produktivitet och kan hjälpa andra säljare som 

tidigare visat dålig statistik att få bättre resultat. 

 

Provisionsbaserad lön kan dock skapa dålig stämning bland personalen där de, i sin iver mot 

högre försäljningssiffror, stjäl försäljningar från varandra (Kleiner & Shipley, 2005). En 

annan viktig aspekt att ha i åtanke som Harén och Madhani (2009) belyser är att det är svårt 

att få personalen motiverade till sådant som inte är direkt hänförligt till deras provision. Detta 
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kan bland annat ta form genom att personalen inte engagerar sig i långsiktiga kundrelationer, 

deras fokus är oftast istället på kortsiktiga resultat. 

 

Många förknippar bonus med provisionslöner men skillnaden är att provisionslönerna enligt 

Merchant och Van der Stede (2007) ger en återkoppling på den prestation som den anställde 

utför månadsvis medan en bonus oftast har en längre tidsomfattning innan den delas ut. 

 

Bonus 

När personal får en ekonomisk ersättning baserad på sina prestationer kallas det för en bonus, 

vilket enligt Hellgren och Mattsson (2013) samt Arvidsson (2005) kan baseras på individuell-, 

grupp- eller hela företagets prestationer. Hoffman och Rogelberg (1998) beskriver att 

målbaserade belöningssystem är när företagen bestämmer vilka mål som varje grupp, 

avdelning eller hela företaget skall uppnå. Det kan vara produktionsmål eller kundservicemål 

och när dessa mål uppnås betalas det ut en engångsbelöning i form av en bonus ut till 

medlemmarna inom gruppen. Hellgren och Mattsson (2013) hävdar att bonussystem belönar 

endast mål som går att läsa av med siffror och kan därför förbise mer kreativa och 

konstruktiva mål inom företag som kan vara viktigt på lång sikt. 

 

Kollektiva bonusar kan leda till problem med så kallade friåkare, personal som medvetet inte 

anstränger sig men ändå får ta del av belöningar om gruppen i helhet når sina mål (Andersson 

& Eriksson, 2005). För att undvika dessa friåkare behöver inte belöningar fördelas lika mellan 

personalen utan det kan även baseras på vad varje enskild anställd har bidragit med till 

gruppens resultat (Hoffman & Rogelberg, 1998; Andersson & Eriksson, 2005). Arvidsson 

(2005) rekommenderar även att hålla grupperna relativt små så att de enskilda individerna kan 

hålla koll på att alla bidrar.  

 

Ackord 

Ackordslön är en löneform som används inom hantverkarbranschen. Helena Forsberg (2013-

12-20), redaktör på Målarnas Facktidning säger att cirka 30 procent av alla målare använder 

sig av ackordlön. Lönen är beroende av de arbetsprestationer som utförs och som i förväg är 

avtalat om hur de ska mätas (NE, 2015). Löneformen utgår från hur många enheter den 

anställde har tillverkat, sålt, målat, byggt eller liknande under en viss period samt hur effektivt 

den anställde har utfört arbetet (Blinfo, 2015; Personalekonomi, 2009-12-09).  
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Ackordslön kan även beskrivas som en typ av prestationslön och det är därför vanligt att 

ackordslönen betalas ut månatligen, efter det fastställts hur stort ackordet skall vara 

(Personalekonomi, 2009-12-09). I en undersökning (Leveranstidningen Entreprenads, 2015) 

om löneformen ackord, svarade cirka hälften att ackord skapar konflikter, stress och att 

personalen även drar på sig yrkesskador.  

 

 

 

Figur 5. Typer av belöningssystem. Egen konstruerad. 

 

3.4 Sammanfattning av teoretiska referensramen 

Vi har i den teoretiska referensramen förklarat hur empowerment, enligt Askheim och Starrin 

(2009) utvecklades under 1960-talet utifrån politiska sammanhang. “Makt till folket” (Power 

to the people) är en passande beskrivning för empowerment som blev populärare under 1990-

talet. Inom styrkonceptet empowerment finns det samma ambition för ”makt till folket”, där 

personalen ska ges mer flexibilitet, frihet och ansvar för att företag ska kunna bli effektivare 

och mer produktiva (Greasley et al., 2005). Det handlar om att decentralisera befogenheter för 

att effektivisera processer, utbilda personalen för att kunna fatta rätt beslut och motivera dem 

för att jobba mot gemensamma mål (Greasley et al., 2005). 

 

Motivation kan förklaras som den drivkraft som finns hos människor som vill eller önskar 

åstadkomma någonting (Företagsanda, 2012; Cesare & Sadri, 2003; Ahl, 2004). Motivation 

kan enligt Islam och Ismail (2008) ses som den ratt som sitter i ett fordon som skall styra 

verksamheten framåt. För att förstå hur motivation fungerar framhäver Hume (1998) tre olika 

teorier om motivation; psykologisk, kognitiv samt social/beteende. Den första teorin menar att 
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individer redan vid födseln har medfödda behov som gör att vi motiveras till att agera på ett 

särskilt sätt för att mätta dessa behov (Hume, 1998). Den kognitiva teorin anser att individer 

endast kommer utföra vissa handlingar efter att de genomgått en förnuftsstyrd process som 

analyserar de eventuella framtida handlingarna (Hume, 1998). Den tredje och sista teorin som 

Hume (1998) nämner är den social/beteendeteorin och han menar att vi agerar utefter den 

specifika omgivning vi befinner oss i och vårt handlande blir flexibelt och spontant. En sista 

teori som är värd att nämna är förväntansteori som menar på att den högsta motivationen för 

den enskilde individen nås när denne tror att sin ansträngning kommer leda till bra resultat 

(Kleiner, 1995). 

 

Det finns ett flertal verktyg för att motivera personalen att bli mer drivna, ta egna beslut och 

utveckla sin självkänsla. Människor motiveras av olika drivkrafter och vi har beskrivit tre 

olika aspekter på motivation; yttre motivation, inre motivation och prosocial motivation varav 

forskare menar att det är den inre motivationen som på lång sikt lönar sig för företag och 

deras personal (Whitakers, 2010;Schlechter et al., 2015). Den inre motivationen handlar om 

att människor drivs för att stärka sin självkänsla. Människor som drivs av yttre motivation 

behöver externa faktorer som exempelvis pengar för bli motiverade. Den tredje motivationen, 

prosocial handlar om att människor blir motiverade av andras framgång. Exempelvis företaget 

eller gruppens välbefinnande (Berg & Grant, 2008; Whitemore, 2003). 

 

Många företag använder sig av belöningssystem för att motivera sin personal. Syftet är att 

bland personalen framkalla ett önskvärt beteende utöver det “normala”. Traditionellt används 

finansiella medel men många företag försöker också framkalla inre motivation genom 

exempelvis erbjuda karriärmöjligheter, utmärkelser och ökad befordringar (Cacioppe, 1999; 

Hall-Ellis, 2014; Kerrin & Oliver, 2002; Born & Mulleman, 1996). Användning av både 

finansiella och icke-finansiella belöningssystem kallas för total reward (Schlechter et al., 

2015; Whitakers, 2010). För att uppnå syftet med vår studie, att med utgångspunkt från 

styrkonceptet empowerment, belysa hur verktyget belöningssystem påverkar personalens 

motivation i arbetet, har vi sökt kopplingar mellan de olika belöningsmodellerna och de olika 

aspekterna på motivation. Figuren nedan visar vilka delar vi skall söka kopplingar mellan, 

under analysen av empirin och vår teoretiska referensram. 
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Figur 6. Hur teoretiska referensramen hör samman. Egen uppställning. 
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4. Empiri 

Nedan har vi redovisat våra tolkningar av vår empiriska datainsamling, uppdelat efter våra 

huvudämnen. Figur 7 visar när vi utförde intervjuerna, de olika respondenternas roller, hur 

stora företagen var (utifrån antalet anställda) samt vilken bransch de var verksamma inom.  

 

Figur 7. Våra respondenter samt tid för utförda intervjuer. Egen konstruerad. 

 

4.1 Empowerment 

Bland de elva respondenterna på de nio företagen upplevdes fördelningen av ansvar och 

delegering olika. De flesta upplevde att deras företag var decentraliserat medan ett fåtal ansåg 

att deras företag fortfarande hade en hierarkisk styrning med begränsad befogenhet. Bland 

annat berättade reseledaren att resekoncernen hade en hierarkisk styrning men att alla i 

personalen hade tillräckligt med befogenheter för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta är 

något även företagsrådgivaren upplevde på sitt kontor samt hantverkaren inom den mindre 

arbetsgrupp denne arbetade inom. Reseledaren och företagsrådgivaren förklarade att de 

upplevde att de hade befogenhet att utföra sina arbetsuppgifter på egen hand men i och med 

att deras chefer hade ett större ansvar kontrollerades alltid deras arbetsuppgifter. “Jag som 

guide har ett visst ansvar för att mina arbetsuppgifter utförs på ett korrekt sätt och att vi 

håller våra riktlinjer för hur arbetet skall utföras, samtidigt som mina chefer över mig 

ansvarar för att kontrollera mitt arbete och mina kollegors arbete.” (Reseledaren). 

  

Försäkringsbolaget, där två av våra respondenter arbetade under tiden vi intervjuade, 

upplevde också en hierarkisk styrning med olika chefsnivåer. “There is a very clear 

hierarchical order within the company and several levels of management. Of course the level 
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of responsibility increases the higher up the ladder you go” (BIN). BIN förklarade att på 

grund av att de hanterade utbetalningar av stora belopp i arbetet kan befogenheterna inte vara 

fullt delegerade. Det fanns enligt BIN ett management team, som fått adekvat utbildning, som 

fattar alla beslut över ett visst belopp. Dessa uppgifter verifierade även den andra 

respondenten på försäkringsbolaget, kundservicerådgivaren, som kunde utföra sina 

arbetsuppgifter på egen hand, upp till en viss nivå. BIN påpekade dock att företaget 

uppmuntrade till ansvarstagande och att det fanns möjlighet för anställda, på en relativt låg 

nivå inom företaget, att bli mentor för nyanställda. Försäkringsbolaget uppmuntrade till 

initiativtagande och försökte vara flexibla och ge frihet för ansvarstagande, men att det var 

begränsat. “Of course there is a limit to this and there is a tight reviewing system within the 

company to ensure managers see as much of their employees work as possible. This is to 

ensure that the quality of our work is controlled and that we are treating our customers fairly 

at all times” (BIN). 

  

Även respondenten KAM ansåg att dennes företag styrdes med begränsade befogenheter. 

”Alla har eget ansvar och det är väldigt positivt, men självklart har cheferna det största 

ansvaret och har hela tiden kontinuerliga uppföljningsmöten för att se att mål med budget och 

allt annat ansvar går enligt plan.“ KAM förklarade vidare att denne hade ansvar för alla 

upphandlingar, avtal och priser mot sina kunder men trots det upplevde respondenten 

begränsad befogenhet, “Nej, eftersom vi är ett börsnoterat bolag och har väldigt mycket 

regler och lagar att följa så har jag i min position inga större befogenheter att fatta egna 

beslut”. 

  

Projektsäljaren upplevde dock att beslutsfattandet var delegerat i dennes företag och att det 

fanns mycket tilltro mellan ledningen och personalen. Ansvarsfördelningen var delegerad och 

ansvaret låg på individnivå, men projektsäljaren påpekade att det fanns mycket stöd att få från 

cheferna om så behövdes. Även fastighetsmäklare 1 upplevde sitt företag som decentraliserat 

och att individerna bar största ansvaret för sitt arbete. Fastighetsmäklare 2 påpekade att detta 

kunde bero på att fastighetsmäklare har det yttersta ansvaret, enligt lag, för samtliga av sina 

affärer. Denne respondent arbetade på ett mindre kontor där kontorschefen hade det 

övergripande ansvaret för kontorets budget medan mäklarassistenter exempelvis ansvarade för 

inköp av kontorsmaterial, det vill säga ett visst ansvar var delegerat till personalen. 

Bankmannen upplevde också att dennes företag var decentraliserat då alla var generalister 
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med goda kunskaper. Bankmannen hade eget kundansvar och kunde fatta många beslut själv 

men att kontorschefen fortfarande satt med det övergripande ansvaret.  

  

Vi ville även undersöka om respondenternas arbetsgivare erbjöd personalen utbildningar och 

adekvata verktyg för att arbeta effektivt. Vi tolkade svaren från våra respondenter att 

majoriteten av arbetsgivarna säkerställde att personalen hade rätt kunskap. Reseledaren och 

företagsrådgivaren förklarade att på grund av att de var deras respektive koncerns främsta och 

viktigaste kontakt med kunder, erbjöds ständiga utbildningar för att förbättra service. BIN och 

kundservicerådgivaren nämnde att försäkringsbolaget hade sin egen utbildningsavdelning, 

vilken erbjöd bland annat kurser inom juridik och försäljning till personalen. Bankmannen 

förklarade att banken har många vidareutbildningar för sin personal och att de oftast 

rekryterade internt. Projektsäljaren nämnde att det erbjöds utbildningar och kunskapsutbyte 

internt. Denne respondent nämnde också att det fanns stora möjligheter att utvecklas inom 

företaget, både sidledes men också uppåt till positioner med högre befattningsgrad. 

 

Fastighetsmäklare 1 upplevde att dennes företag erbjöd en mängd utbildningar, 

kunskapsutbyte, verktyg och befogenheter, både för fastighetsmäklare och för gruppledare. 

Detta upplevde även fastighetsmäklare 2. Fastighetsmäklare 2 förklarade att dennes företag 

arbetar mycket mer med internt kunskapsutbyte än med externa utbildningar. Denne 

respondent berättade att varje månad träffades samtliga fastighetsmäklare från hela koncernen 

och hade gemensamma gruppträningar för att dela varandras erfarenheter. Detta var något 

försäljningschefens företag också hade, dock endast en gång om året.  

Verktyg som exempelvis mallar och checklistor använder sig båda fastighetsmäklarna av. 

Inga andra respondenter upplevde att de arbetade med verktyg, dock i många fall kunde vi 

tolka att deras kunskap var verktyget i sig för att utföra deras arbetsuppgifter. 

  

Angående företagens förtroende för personalen upplevde de flesta respondenterna att deras 

arbetsgivare hade förtroende för att de utförde sina arbetsuppgifter bra. Försäljningschefen 

berättade som exempel; “Med tanke på att jag blivit försäljningschef så pass tidigt, så känner 

jag självklart att de litar på mig”.  
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4.2 Belöningssystem 

Vi har undersökt vilka belöningssystem som används inom de olika företagen. Vi tolkade att 

det främst används finansiella belöningar utformade efter vad personalen presterade, i första 

hand används provisionslöner och dessa kan anses vara kortsiktiga belöningar. Hantverkaren 

hade ackordlön, ett vanligt belöningssystem inom branschen. Projektsäljaren, KAM, 

försäljningschefen, hantverkaren och reseledaren hade alla en grundlön och en extra 

provisionslön som baseras på individuell prestation. “Jag har en relativt hög grundlön som är 

bra och det gör att bonusen inte är ett måste för att överleva varje månad. Blir en positiv 

stressfaktor” sa projektsäljaren, som tidigare arbetat som fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarna 1 och 2 hade båda 100 procent provisionslön och procentsatsen ökade 

efter omsättningsbelopp, det vill säga högre procentsats vid högre omsättning. 

Fastighetsmäklare 1, som också var gruppledare, hade en bonus baserat på hur gruppen 

presterade under året. Långsiktiga belöningssystem i form av bonussystem användes av 

banken och försäkringsbolaget. Banken hade en belöningsplan i form av pensionsavsättning 

medan försäkringsbolaget gav ut aktier varje år som de anställda kan plocka ut efter tre år i 

tjänst. 

 

Det fanns aktiva icke-finansiella belöningssystem men inte i lika stor utsträckning som 

finansiella belöningssystem. Ett flertal av företagen använde sig av utmärkelser som 

exempelvis “årets säljare” (BIN, fastighetsmäklare 1 och 2, kundservicerådgivaren och 

reseledaren). Bankmannens kontor använde sig inte av utmärkelser och inte heller 

försäljningschefens företag -” Vi har inte några utmärkelser, de som har sålt bra vet om det”. 

Fastighetsmäklarföretagen hade bland annat utmärkelser som “bästa snittarvoden”, 

“fastighetsmäklare med mest nöjda kunder” samt “flest försäljningar”. Försäkringsbolaget 

anordnade en årlig gala där de delade ut ett flertal utmärkelser och under året hade de även 

“stjärnluncher”, “some departments chose certain employees as 'stars' for that month and they 

will be invited to a free lunch with that department manager”. (BIN). 

 

Säljtävlingar användes på många företag och oftast var dessa belöningar finansiella men 

kunde även bestå av biobiljetter, resor, middagar och aktiviteter (BIN, fastighetsmäklare 1 och 

2, företagsrådgivaren, försäljningschefen, kundservicerådgivaren och reseledaren). 

Tävlingarna hos företagen var alla kopplade till arbetet förutom hos försäkringsbolaget som 

också hade externa tävlingar som kunde vara välgörenhetsinsamlingar. Säljtävlingarna 
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baseras på vad som presterats under olika tidsramar, ibland veckovis, kvartalsvis, säsongsvis 

eller årsvis. På hantverkarens företag eller bankmannens kontor använde man inte 

säljtävlingar som verktyg för att motivera sina anställda.  

 

Alla respondenter erbjöds någon form av förmån. Några hade bilförmåner som korrelerade 

med behovet av bil i tjänsten (fastighetsmäklare 1, KAM, projektsäljare). Samtliga 

respondenter i Sverige hade friskvårdsbidrag och alla förutom fastighetsmäklarna hade 

tjänstepension. Flera respondenter hade förmåner som fri parkering, flexibla arbetstimmar, 

hälsoförmåner med förmånligt medlemskap på gym och betald sjukvård. Många av de 

svenska respondenterna uttryckte dock att de inte ansåg sina förmåner vara någon belöning, 

men de brittiska respondenterna visade en större uppskattning till sina förmåner.  

  

Personlig utveckling och karriärmöjligheter är ett annat icke-finansiellt belöningssystem. 

Majoriteten av respondenterna upplevde att tillgången till dessa möjligheter var begränsade i 

deras företag. Reseledaren berättade att inom hennes resekoncern fanns möjlighet att både 

utvecklas sidledes och uppåt i organisationen, även försäkringsföretaget samt banken hade 

samma möjligheter. KAM, hantverkaren, projektsäljaren och försäljningschefen ansåg 

däremot att det fanns minimal potential för personlig utveckling och karriärmöjligheter på 

sina arbetsplatser, om nuvarande tjänst inte passade. Fastighetsmäklare 2 förklarade att det 

inte fanns så mycket utrymme för personlig utveckling inom dennes företag “Om man inte vill 

fortsätta inom försäljning finns det möjlighet att bli delägare i kontoret men då måste man 

också investera kapital”. Fastighetsmäklare 1 förklarade att dennes företag insåg detta 

“problem” för några år sedan och skapade därför nya tjänster som exempelvis gruppledare, 

med avsikt att försöka uppmuntra till personlig utveckling. 

 

Under diskussionen om varför respondenterna trodde att deras företag använde sig av 

belöningssystem svarade försäljningschefen att “Det är helt enkelt en drivkraft som visat sig 

vara effektiv.” De flesta respondenterna uppfattade syftet med belöningssystem lika med svar 

som; öka försäljning, prestera bättre, kundnöjdhet, hålla kvar anställda och visa dem 

uppskattning för hårt arbete. Hantverkaren sa att det används eftersom det finns reglerat i 

kollektivavtalet. Samtliga respondenter förutom två ansåg att belöningssystem var ett bra 

incitament för att stimulera till ett mer effektivt arbete. Vi tolkade detta utifrån svaren från 

exempelvis försäljningschefen “Självklart, utan det tror jag att man nöjer sig med att 

egentligen underprestera. Det är en väldigt stor drivkraft för att bli bekräftad av företaget och 
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för att få bekräftat att man gör något utomordentligt.” Även BIN förklarade att ”The CEO's 

ethos is 'those who enjoy what they do, do it better'. Whilst in theory you shouldn't need 

rewards for an employee to do their job but I guess research has proven some kind of reward 

does help to motivate the staff.”. 

  

Vi upplevde att det fanns delade uppfattningar om huruvida belöningssystemet var kopplat till 

företagets mål och visioner. Försäkringsbolaget hade belöningar som fokuserade mer på nöjd 

personal än på budget, dock kan det självklart ha funnits kopplingar trots detta. “The company 

is made of countless departments and many of the rewards schemes do focus on the objectives 

of each individual department. All of this is to push towards the common goal of creating a 

successful company. A big priority for the senior staff is to keep the staff happy as it believes 

happy staff will make better decision for our customers. As such, a big focus every year is to 

compete in the 'Best Companies to Work For' survey.” (BIN). Försäljningschefen förklarade 

att det fanns en stark koppling, “Alla anställda känner till företagets mål och visioner och att 

det är en koppling mellan belöningarna och företagets expansion. Företaget vill växa och det 

gör vi genom att sälja.”. Detta bekräftade också fastighetsmäklare 1, ”Det är de absolut. 

Vissa av tävlingarna är direkt kopplade mot budget och mål”. Från fem av våra respondenter 

tolkade vi dock att det inte fanns någon koppling mellan belöningssystemen och företagets 

mål och vision. 

 

Vi sökte avslutningsvis svar på om personalen hade någon påverkan över belöningssystemet. 

Fastighetsmäklare 1 svarade “Absolut, kontinuerligt. En tävling som medarbetarna inte 

sporras av är lönlös då den inte fyller sin funktion”. Reseledaren berättade att resekoncernen 

skickar ut förfrågningar till sin personal angående belöningssystemen och att företaget 

ständigt provar nya belöningssystem för att reflektera om det motiverar personalen bättre än 

tidigare använda system. Dessa två var de enda respondenterna som haft möjlighet att påverka 

företagets belöningssystem, resten fick acceptera det som erbjöds. Projektsäljaren nämnde att 

de fått förfrågningar men att detta inte hade förändrat nuläget och företagsrådgivaren 

berättade att de ibland fick endast en godispåse trots att de utlovas andra mer eftertraktade 

priser. 

 



48 

 

Generellt var belöningarna grundade på individuella prestationer förutom på banken och hos 

hantverkaren. Inom säljtävlingar fanns det dock ofta gruppbelöningar och även 

fastighetsmäklare 2 fick åka på en resa, med kollegorna, om de uppnått de finansiella målen. 

 

4.3 Motivation 

Samtliga respondenter ansåg sig bli motiverade av finansiella medel där en ökning av lönen 

ses som främsta motivet till att arbeta utöver det “normala”. Projektledaren och reseledaren 

blev även motiverade av sin egen personliga utveckling samt via en bättre struktur och 

ordning i det dagliga arbetet. Företagsrådgivaren nämnde även att icke monetära belöningar i 

form av resor och upplevelser är en motivation för denne. 

 

Vi ställde frågan om belöningar som karriärmöjlighet, utmärkelser, finansiell ersättning, 

balans mellan arbete och fritid samt sociala tillställningar var viktiga incitament för 

respondenterna för att öka motivationen. Med svar angående karriärmöjlighet som “Ja, det får 

mig att vilja utvecklas, både kunskapsmässigt och min självkänsla“ och “Absolut, det är 

viktigt för att kunna växa som medarbetare och för att känna sig mer motiverad samt få lära 

sig nya saker” instämde alla respondenter att det var viktigt. Dock påpekade 

kundservicerådgivaren, bankmannen och försäljningschefen att karriärmöjligheter inte 

påverkade deras motivation för sitt arbete. 

  

Utmärkelser ansågs viktiga för samtliga av respondenterna förutom KAM och hantverkaren, 

men samtliga ansåg att balans mellan arbete och fritid var väldigt viktigt för att kunna vara 

motiverad och prestera bra på arbetet. Fastighetsmäklare 1 förklarade detta på följande sätt: 

“Mycket viktigt. Om jag inte mår bra privat och får tillräckligt mycket privatliv och tid för 

fritidsintressen så presterar jag sämre i mitt arbete”. Försäljningschefen och projektsäljaren 

ansåg att sociala tillställningar är bra om det handlar om hela gruppen, men för dem 

personligen är det inget de strävar efter. Resterande respondenter svarade att det inte var 

viktigt för dem i arbetet jämfört med de andra belöningarna. “De är trevliga, men inte viktiga 

för mig personligen. För gruppen och för teambuilding så är de oerhört viktiga.” 

(Fastighetsmäklare 1). 
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Vi frågade respondenterna om deras belöningssystem motiverade till att prestera bättre och 

om det gjorde dem mer engagerade i sitt arbete. Fastighetsmäklare 2 svarade att “Ja det tycker 

jag. jag jobbar inte gratis, om jag ska jobba extra vill jag ha något för det. Behöver inte alltid 

vara finansiellt men någon sort uppmärksamhet av arbetet vill jag ha. Jag tror att om 

företagen inte uppmärksammar hårt arbete kommer anställda inte anstränga sig mer än vad 

deras befattningsbeskrivningar säger“. Projektsäljaren förklarade att det inte ska vara 

nödvändigt med belöningssystem för att göra ett bra jobb, den motivationen skall finnas där 

oavsett. “Delvis, det bygger på att man gillar sitt jobb i grunden och sedan är belöningen en 

positiv effekt. Ska, enligt mig, inte vara en förutsättning för att göra ett bra jobb utan det ska 

fungera precis som bonus, inget man förväntar sig”. 

  

Ibland blir personalen inte motiverad att arbeta på en nivå utöver det normala och detta kan 

bero på att företag inte använder rätt belöningssystem. KAM sa att “tyvärr inte det 

belöningssystemet vi har idag. Det är stora volymer man behöver ha in för att det ska märkas 

i belöningssystemet“. Detta verkade även vara ett problem för företagsrådgivaren som 

förklarade att deras nuvarande belöningssystem inte motiverar till hårdare arbete. 

Bankmannen, som arbetar inom samma bank som försäkringsrådgivaren, var dock nöjd med 

sitt belöningssystem men det var inget som engagerar det dagliga arbetet mer. “Vår stiftelse 

har alltid funnits där, nu har det blivit mycket pengar. Jag kan inte säga att det är något jag 

tänker på dagligen, men jag vet att den ger mig en otrolig trygghet när jag bestämmer mig för 

att pensionera mig.” (Bankmannen). Övriga respondenter ansåg att deras belöningssystem 

motiverade dem för att vilja prestera bättre och viljan att lägga ner mer energi på sitt arbete 

ökade. 

  

Samtliga respondenter ansåg att känna välbefinnande på sitt arbete var av stor vikt för dem. 

Välbefinnande ger mer energi och engagemang och det blir också lättare att nå upp till 

företagets mål. En liten del av företagsrådgivarens svar var: “Ja definitivt. Mår man inte bra 

på jobbet tar man inte bra beslut, vågar inte göra affärer, blir stressad och mår i allmänhet 

väldigt dåligt”. Kundservicerådgivaren förklarade att en människas hälsa och välbefinnande 

både på arbetet och i hemmet alltid kommer ha en inverkan på dennes prestationer. Generellt 

för de övriga respondenterna ansåg även de att välbefinnande på arbetet är viktigt för att 

kunna prestera bra. 
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Vi ville veta mer om hur de anställda ställde sig till frågan om frihet i sina arbetsuppgifter. 

Var det av stor vikt att få styra sitt eget arbete eller ville de ha någon som vägleder dem i 

arbetet? Både fastighetsmäklare 1 och KAM ville helst ha största möjliga frihet i sina 

arbetsuppgifter. KAM svarade att “Jag önskar att styra mina arbetsuppgifter helt själv. Det 

gör jag till stor del. Jag vill bara ha en chef som jag kan vända mig till och bolla tankar, 

idéer och problem” och fastighetsmäklare 1 sa “Total frihet, med vägledning när jag själv 

önskar”. De övriga respondenterna, förutom kundservicerådgivaren, ansåg att frihet i 

arbetsuppgifterna är bra men att det krävs en viss vägledning och styrning för att det ska bli 

ultimat. Projektsäljaren förklarade “Jag jobbar bäst när jag har frihet under ansvar” och 

reseledaren svarade “Jag anser att det måste finnas en viss struktur med lite begränsningar i 

ett arbete. Jag skulle inte må bra om jag hade ett allt för fritt arbete, jag behöver direktiv. 

Men självklart är frihet också bra, där man själv får stå på egna ben och tänka själv”. 

Kundservicerådgivaren sa “Depends on the role, work is no longer a priority so I'm happy to 

be led” och hävdade därmed istället motsatsen till de övriga. Respondenten förklarade att det 

berodde på vilken arbetsroll denne hade samt prioritering. 

  

En viktig fråga för många företag är om belöningar skall baseras på individuella prestationer 

eller grupp prestationer. Allt för att i största möjliga mån motivera de anställda. 

Fastighetsmäklare 1 och 2, hantverkaren samt bankmannen säger sig motiveras bäst genom 

gruppbelöningar. “Jag tycker om att arbeta i grupp och utveckla teamet så jag antar att 

gruppbelöning är bäst för mig”. (fastighetsmäklare 1) “Svårt att svara på, båda är viktiga. 

Som grupp skulle jag nog ändå säga. Det höjer stämningen på arbetet vilket motiverar mig 

mer än när jag individuellt belönas”(fastighetsmäklare 2). ”Jag motiveras nog bäst av 

gruppbelöningar, mest för att det ökar trivseln på arbetsplatsen och det blir mindre gnäll” 

(hantverkaren). De övriga respondenterna ansåg att individuella belöningar passade dem allra 

bäst. De förklarade att det kan finnas problem med så kallade friåkare vid gruppbelöningar 

och att det är svårt att veta om alla i gruppen har lagt ner lika mycket energi och arbete och 

därmed är lika mycket värda belöningen. Företagsrådgivaren motiverar med: “Individuell, jag 

drivs mer av en individuell belöning och uppskattar det mer. Känner att det är jag som har 

presterat eller underpresterat. När allt kommer omkring står man sig själv närmast”. 

 

Några av respondenterna (reseledaren, KAM och BIN) nämnde att de föredrog en 

kombination av individuella belöningar och gruppbelöningar. Reseledaren berättade att 

“Individuell belöning motiverar mig bäst men i det långa loppet när det gäller att arbeta i ett 
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bra team, ha en bra laganda och en god gemenskap så anser jag att gruppbelöningar är 

bättre. Det får alla att kämpa för varandra och man vill inte svika någon genom att inte 

kämpa”. KAM sa ”Absolut individuell belöning, men det hade nog varit positivt att ha en liten 

del med en gruppbelöning också. Den individuella kan jag ju själv påverka så det är väldigt 

viktigt, men för gruppen så kan man på ett annat sätt kämpa för de specifika målen för 

företaget som man i så fall får belöning för“. 

  

Till sist ville vi undersöka om det var företagets prestationer eller respondenternas 

individuella prestationer som motiverade dem i arbetet. Därefter ville vi ta reda på om det var 

av betydelse för dem att företaget uppnådde sina mål eller ej. Samtliga respondenter ansåg att 

företagets mål var viktiga för dem och att de var företagets prestationer som motiverade dem i 

arbetet. Både fastighetsmäklare 1, företagsrådgivaren och bankmannen ansåg att om företaget 

går bra, kommer det att motivera dem. “Det är mycket roligare att arbeta i ett framgångsrikt 

bolag.”, “Ja, företagets prestationer och mål är viktiga, då det är enklare att göra affärer med 

en respekterad och stor arbetsgivare i ryggen än tvärtom. Att känna en stolthet för att arbeta 

på ett bra företag ger mig en större drivkraft i arbetet.“, ”Självklart, det är alltid roligt att 

arbeta i ett vinnande lag och om hela banken går bra får alla anställda ta del av det”. 

 

En del av respondenterna förklarade att företagets framgång gynnade deras karriärmöjligheter 

och därför var det viktigt för dem att företaget når sina mål. “Skulle företaget inte nå sina mål, 

skulle jag tillslut inte ha ett särskilt bra arbete att gå till” sa reseledaren. “Nu stormtrivs jag 

och därför vill jag att företaget ska gå bra så det kan expandera. För då skapas även fler 

möjligheter för mig inom företaget” (fastighetsmäklare 2). 
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5. Analys 

5.1 Empowerment som styrkoncept 

I vår empiriska studie undersökte vi om och hur de berörda företagen implementerat någon 

form av empowerment. Det finns ett flertal uppfattningar om styrkonceptet empowerment 

(Appelbaum et al., 2014) och vi undersökte om företagen bland annat delegerade ansvar och 

befogenheter, erbjöd utbildningar, uppmuntrade till grupparbete samt om företagen generellt 

uppmuntrade sin personal i deras arbete. Föregående uppräkning är några av de typiska 

egenskaper som finns inom empowerment (Greasley et al., 2005; Mason & Wyer, 1999; 

Appelbaum, et al., 2014). Ramesh och Shyam (2014) samt Celik et al. (2014) påpekar att 

personal som är mer självbestämmande (empowered) har högre produktivitet än sina kollegor 

och är i allmänhet mer nöjda och stolta över sitt arbete samt sina livsval. Coleman (1996) 

förklarar att det är viktigt för företag att kunna utnyttja de mänskliga resurserna maximalt och 

uppmuntra personalen att agera med egna initiativ samt ta egna beslut. 

  

Vi hade kännedom från början att samtliga företag använde sig av belöningssystem, ett typiskt 

verktyg inom empowerment enligt Ramesh och Shyam (2014). Vi ville veta om företagen 

även tillämpade de andra egenskaper som nämnts ovan, bland annat grupparbeten, 

utbildningar samt delegering av ansvar och befogenheter. 

 

Ramesh och Shyam (2014) nämner att fördelning av ansvar och befogenheter kan hjälpa 

företag att arbeta efter styrkonceptet empowerment. Malone (1999) förklarar decentralisering 

som en metod för att fördela ansvar, genom en “tillplattning” av sedan tidigare hierarkiskt 

styrda företag. Malone (1999) beskriver att decentralisering är när chefer delar med sig av 

ansvaret till sina underordnade samt hur chefer ska agera som mentor för personal med nya 

befogenheter. 

 

Vi har hittat likheter mellan vår teoretiska referensram och vår empiri i detta avseende. Flera 

respondenter ansåg att deras arbetsgivare har delegerat ansvaret till personalen, i vissa fall 

mycket ansvar och i andra fall lite mindre. Flera av respondenterna uppgav också att deras 

chefer ofta stöttade dem, något de flesta uppskattade och efterfrågade. Det fanns också företag 

som inte delegerade ansvaret lika frivilligt. 
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Apostolou (2000) och Greasley et al. (2005) menar att genom empowerment försöker företag 

avstå den tidigare hierarkiska styrningen. Vår empiriska studie motsäger detta. Företag som 

hade en klar hierarkisk styrning, enligt respondenterna, försökte trots detta uppmuntra till 

ansvarstagande, under kontrollerade förhållanden. Vid samtliga fall fanns det adekvat 

anledning till den begränsade fördelningen av ansvar och befogenhet. 

 

Mason och Wyer (1999) påpekar att det inte bara är delegering av uppgifter utan även 

beslutsfattande med fullt ansvar som ska överflyttas. Utifrån våra empiriska data tolkade vi att 

företagen inte fullt ut flyttat över ansvaret. De flesta respondenter är kontrollerade av 

överordnade och därför anser vi att ansvaret inte har  flyttats över i sin helhet. 

 

Gilbert (1998) menar att empowerment också handlar om kommunikation, utbildning och 

erkännande för att motivera sin personal. Vi kan hitta likheter mellan teori och empiri i 

samtliga avseenden. Kommunikation om företagets mål och vision verkar vara etablerat inom 

samtliga företag, alla respondenter kände till företagsmålen och företagets vision. Samtliga 

tyckte också att det var viktigt att företaget uppnådde sina mål och inte bara sin egen 

prestation. 

 

Utbildningar erbjöds inom majoriteten av företagen, ett verktyg som visar att företaget 

uppskattar och vill satsa på sin personal (Pregnolato, 2010). Banken erbjöd vidareutbildningar 

för att öka möjligheten till intern rekrytering och resekoncernen ville, för att öka 

kundnöjdheten, öka kompetensen hos den personal som dagligen möter gästerna. De flesta 

företag stimulerade också kunskapsutbyte mellan personalen. Ett av fastighetsmäklarföretagen 

hade månatliga träffar för att dela med sig av sina erfarenheter, ett sätt att utbilda sin personal 

utan att öka kostnaderna för företaget. Även försäljningschefen hade liknande träffar, dock 

inte lika frekvent. Försäkringsbolaget använde sig av ett mentorsprogram, där personal, på 

lägre nivåer, får ansvar att lära upp nyanställda. Vi anser att ett mentorsprogram även kan ses 

som en sorts utmärkelse, mentorn har skötts sig exemplariskt och företaget vill sprida dennes 

arbetsetik. 

 

Enligt Romero och Kleiner (2000) är utmärkelser ett effektivt sätt att höja personalens motivation 

och produktivitet inom företag Vi tolkade våra empiriska data att de flesta av företagen 

uppmuntrar till bra arbete med denna typ av belöning. Försäljningschefens företag var det enda 

som ansåg att det inte fanns behov för utmärkelser. De flesta av företagen arbetade med 
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individuella utmärkelser såsom stjärnluncher på försäkringsbolaget och ”årets 

Fastighetsmäklare” på fastighetsmäklarföretagen. Det fanns också gruppbelöningar såsom 

gruppdagar, resor och middagar på några av företagen. Ramesh och Shyam (2014) förklarar 

att grupparbeten är ett verktyg inom empowerment, där företag ska uppmuntra sin personal att 

arbeta tillsammans. 

 

I vår empiriska undersökning fann vi överlag att företagen uppmuntrade grupparbeten. Några 

nämnde risken för så kallade friåkare när företaget belönade hela gruppen, något Andersson 

och Eriksson (2005) varnar för. Det empiriska resultatet visade dock att respondenterna 

överlag motiverades mer av individuella belöningar istället för gruppbelöningar. Det stämmer 

med det som Hall-Ellis (2014) beskriver vara vikten av att individen ibland måste ses 

separerad från gruppen och belönas individuellt för att motiveras i sitt arbete. 

  

5.2 Belöningssystem 

Det har blivit allt vanligare för företag att använda sig av någon form av ersättning relaterad 

till prestationer på individnivå, gruppnivå eller av hela företaget (Hume, 1998). Ett 

belöningssystem kan vara ett effektivt verktyg för att uppmuntra motivation men det är viktigt 

att systemet har något som personalen uppskattar och vill sträva mot, annars kommer 

belöningssystemet inte att motivera personalen (Lawler, 1990). Cacioppe (1999) fastslår att 

belöningssystem är ett bra verktyg för att motivera personalen. Han fortsätter med att beskriva 

hur belöningssystem är ett av de mest effektiva verktygen för en företagsledning att förmedla 

vad de anser vara viktigt för företaget och vad personalen bör satsa på. Därför ska 

belöningssystemet enligt Cacioppe (1999) vara starkt sammankopplat med företagets mål och 

visioner. Vårt empiriska resultat indikerade att majoriteten ansåg att belöningssystem 

motiverade dem men alla system upplevdes inte vara kopplade till företagets mål. 

 

En kombination av finansiella och icke-finansiella belöningar kallas för ”total reward” och 

Schlechter et al. (2015) har i vår teoretiska referensram kategoriserat fem olika 

belöningsverktyg som kan användas för att motivera sin personal. För att motivera sin 

personal maximalt skall dessa fem belöningar integreras med varandra och tillsammans lyfta 

fram motivationen i arbetet (Schlechter et al., 2015). Vi har tolkat att samtliga av våra 

respondenters företag arbetar med både ekonomiska ersättningar, förmåner, utmärkelser, 

balans mellan privatliv och arbetsliv samt personlig utveckling och karriär. Vissa av dessa 
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belöningsverktyg används mer än andra och vissa motiverar personalen mer. Vi tolkade 

resultatet att valet av belöning har att göra med vad företagsledningen anser generera mest 

motivation i arbetet samt eventuellt bristen på resurser. Det enda kategorin som skulle behöva 

förbättra är de förmåner som finns idag. Förmåner bör betraktas som en belöning istället för 

något som tas för givet. I våra intervjuer var det endast ett fåtal av respondenterna som 

nämnde de förmåner som fanns på företagen och vi tolkade att förmånerna i dagsläget inte har 

så stor inverkan på personalen. Vi anser dock att samtliga av våra respondenters företag 

använder belöningssystemet total reward som Schlechter et al. (2015) beskriver det, men i 

olika omfattningar. 

 

5.2.1 Finansiell belöningar 

Finansiell ersättning 

Belöningar består traditionellt av finansiell ersättning (Kerrin & Olivers, 2002; Schlechter et 

al., 2015). Östlund (2006) anser att en löneökning motiverar personalen till att utföra de 

insatser som krävs för att företaget ska nå sina mål. Pregnolato (2010) nämner att finansiell 

ersättning är en vanlig strategi inom ledningen för att både belöna och behålla sin personal. 

De tolkningar vi gjort utefter vårt empiriska resultat tyder på att finansiella ersättningar 

dominerar i samtliga företag och att det anses som en av de främsta motivationsfaktorerna. 

Flertalet respondenter har belöning i form av provision eller bonus utöver sin lön, de flesta 

baserade på individuella prestationer och inom relativt korta tidsramar. Vi tolkade också det 

empiriska resultatet att finansiell belöning förekommer även vid olika säljtävlingar. Vi kan 

dra paralleller med Ahls (2004) teorier om människan, främst till den ekonomiska människan, 

som handlar förnuftigt och i sitt eget intresse genom att välja de alternativ som genererar det 

största ekonomiska utbytet. Vi anser därför att majoriteten av våra respondenter tillhör teorin 

om den ekonomiska människan. 

 

Två av företagen använde sig av långsiktiga belöningsplaner i form av pensionsavsättning och 

utdelning av aktier. Genom att använda sig av långsiktiga belöningsplaner får företaget lojal 

personal men det kan även uppstå en negativ relation mellan företag och personal. Den 

“gyllene handbojan” som Pregnolato (2010) beskriver kan få personalen att känna sig tvingad 

att stanna i företaget av ekonomiska anledningar. 
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Förmåner 

Förmåner är kärnan inom belöningssystemet total reward. Förmåner som hälsovård, 

pensionsavsättning och betald semester är viktiga aspekter (Pregnolato, 2010). Det empiriska 

resultatet indikerar att trots att flertalet av företagen erbjöd förmåner, upplevde inte 

respondenterna att det var någon belöning och därför fungerar inte förmånerna som ett 

motivationsverktyg. Vikten av att finna rätt förmåner sägs enligt Knus och Vargas (2010) vara 

att kunna upprätthålla motivationen hos sin personal, vilket kommer förbättra deras insats i 

arbetet. Vår tolkning av det resultat vi fick genom intervjuerna är att de förmåner som i 

dagsläget finns, inte kan ses som någon belöning. Detta kan bero på att våra respondenter 

arbetade i länder med förmånliga villkor för anställda. I Sverige och Storbritannien erbjuds 

gratis hälsovård, betald semester är reglerad och tjänstepension i Sverige är inte obligatoriskt 

men vanligt förekommande inom företag. Vi tror att de förmåner vi beskrivit hade varit 

betydligt mer motiverande om våra respondenter arbetat i länder där lagen gynnade 

arbetsgivaren istället för arbetstagaren. 

 

5.2.2 Icke-finansiella belöningar 

Utmärkelser 

Att företag uppmärksammar personalens prestationer är en av de viktigaste faktorerna inom 

”total reward”-systemet (Pregnolato, 2010). Utmärkelser för ett bra utfört arbete kan leda till 

både ökad produktivitet men framförallt skapa en positiv arbetsmiljö för personalen 

(Pregnolato, 2010). Dessa utmärkelser kan enligt Pregnolato (2010) vara både av formell form 

eller informell form men är enligt Cacioppe (1999) utmärkta verktyg för att motivera 

personalen. 

 

Vi kunde i vår empiri urskilja att det endast var ett företag som ansåg att det inte fanns behov 

av utmärkelser. De övriga arbetade med utmärkelser för att uppmuntra sin personal för det bra 

arbete de utför. Nästan alla företag i våra empiriska data arbetade med utmärkelser för att 

motivera till hårt arbete och belöna bra prestationer syftande till att öka 

arbetstillfredsställelsen hos sin personal. Trots det var det bara två av våra respondenter som 

ansåg att dessa utmärkelser ökade deras motivation. Vår uppfattning är att många företag 

använder sig av fel slags utmärkelser, då utmärkelserna idag inte verkar vara motiverande 

eller särskilt viktiga för våra respondenter. 
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Balans mellan arbete och fritid 

Det kan vara av stor vikt för många anställda att ha flexibla arbetstimmar, där de bland annat 

kan arbeta hemifrån eller få bestämma själva vilken tid under dagen de vill utföra sina 

arbetsuppgifter på (Pregnolato, 2010). Alla våra respondenter ansåg att balans mellan arbete 

och fritid är väldigt viktigt för att kunna fortsätta vara motiverad på arbetet. De förklarade att 

om de inte mår bra privat eller känner att tiden är begränsad för fritidsintressen och familj 

kommer detta bidra till sämre prestationer på arbetet. Många förklarade vidare att den största 

faktor som påverkar den rätta balansen är att de ska kunna släppa arbetet när de går hem för 

dagen. Detta stämmer överens med tidigare forskning som enligt Johansson och Persson 

(2012) förklarar att människan påverkas mer när arbete gör intrång på privatlivet än tvärtom. 

Vi tolkade det så att våra empiriska data stämmer överens med tidigare forskning. Enligt 

Pregnolato (2010) kan balansen mellan arbete och fritid ses som en viktig del för att de 

anställda ska vara fortsatt motiverade i arbetet. Vi tolkade att alla respondenter har lärt sig 

detta med åren och förstått vikten av balansen mellan arbete och fritid. De ansåg att de idag 

har funnit en balans som passade dem. 

 

På grund av att personalen spenderar mycket tid på arbetet anser vi att det är av stor vikt att 

personalen trivs bland sina kollegor, detta för att kunna prestera bra på arbetet. En arbetsplats 

är för många ett socialt nätverk där personalen söker en gemenskap. För att företaget ska 

hjälpa till med denna process kan exempelvis gemensamma luncher, personalfester, resor eller 

”kickoff” dagar vara bra verktyg som kan föra personalen samman (Pregnolato, 2010; 

Schlechter et al., 2015). I empirin fann vi att några av företagen använder sig av dessa verktyg 

i form av gruppdagar, resor och middagar. Precis såsom Ramesh och Shyam (2014) förklarar 

verkar företagen anse att uppmuntran till en bättre gemenskap och att få personal att arbeta 

tillsammans är viktigt. Det var dock delade meningar bland våra respondenter huruvida dessa 

gruppbelöningar och sociala tillställningar var viktiga eller ej. De ansåg att för arbetslagets 

skull var det viktigt med sociala tillställningar men inte för egen del. Vi ser därför att sociala 

tillställningar är något som personalen uppskattar men är inte det som motiverar dem allra 

mest i arbetet. 

  

Personlig utveckling och karriär 

Enligt en studie av Hay Study, (Pregnolato, 2010), visade det sig att personal främst 

uppskattade möjligheten att utveckla nya färdigheter och att de företag som ger sin personal 

dessa möjligheter via utbildningar och mentorsprogram har fått en mer positiv och engagerad 
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personal. Vi tolkade våra respondenter att de ansåg att möjlighet till personlig utveckling vara 

motiverade. De ville lära sig nya kunskaper, utveckla sig själva och växa som medarbetare. 

 

Pregnolato (2010) beskriver att det som främst efterfrågas av personalen är ett roligt och 

utmanande jobb med möjlighet till personlig utveckling. Eftersom respondenterna hade 

möjlighet till vidareutbildning i arbetet anser vi att vårt empiriska resultat och tidigare 

forskning stämmer överens. Vi tror att vidareutbildning och ett ständigt utmanande jobb kan 

vara en viktig faktor som påverkar individens motivation och deras personliga utveckling. 

  

5.3 Motivation 

5.3.1 Motivationsteorier 

Hume (1998) förklarar att de tre motivationsteorierna; psykologisk, kognitiv och 

social/beteende är alla individuella och beroende av extern påverkan från omgivningen. Vid 

tolkningen av vår empiriska undersökning fann vi paralleller till samtliga av 

motivationsteorierna, dock i olika omfattningar. 

  

Ser man till den psykologiska motivationsteorin genom Maslows behovstrappa (se figur 2), 

förklarar Hume (1998) att företag i dagens samhälle oftast uppfyller samtliga behov i 

trappstegen. Vår tolkning av våra empiriska data indikerade att lön för att överleva var viktigt, 

gemenskap och det sociala inom företaget. Likaså var belöningar för hårt arbete motiverande. 

Precis som Olofsson och Svensson (2003) nämner är ett belöningssystem ett effektivt verktyg 

för att uppmuntra till bättre prestation och kan även höja personalens självkänsla. 

  

De empiriska data tyder på att respondenterna arbetar bättre när de är medvetna om vad det 

hårda arbetet leder till. Hume (1998) förklarar att i den kognitiva motivationsteorin så måste 

individerna genomgå en förnuftsprocess innan de beslutar sig för att utföra vissa specifika 

handlingar. Bland annat förklarar fastighetsmäklare 2 att något extra behöver ges, finansiellt 

eller icke-finansiellt, för att denne skulle acceptera ett mer krävande arbete. Därför kan vi 

genom den kognitiva motivationsteorin tolka resultatet så att våra respondenter gärna vill veta 

vilka mål de jobbar mot och vad den eventuella utdelningen/belöningen blir innan de väljer att 

engagera sig. 
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Vi kan också se antydningar till den social/beteendeteorin från vårt empiriska resultat. 

Respondenternas motivation påverkas av deras omgivning, det vill säga externa effekter. 

Bland annat blev företagsrådgivaren motiverad av ordning och reda samt struktur i det 

vardagliga arbetet. Välbefinnande på arbetet var för samtliga respondenter en viktig 

motivationsfaktor, vilket också kan kopplas till Humes social/beteendeteori. 

  

Respondenterna svar indikerar kopplingar till prosocial motivation, de ser gärna att företaget 

går bra som helhet, att deras arbetsgrupp gör bra resultat och att alla arbetar lika hårt för det. 

Vi tolkade dessa svar och drog paralleller till den så kallade förväntansteorin (Kleiner, 1995; 

Arvidsson, 2005). Detta eftersom inom förväntansteorin anser personalen att deras 

prestationer kommer leda till särskilda slutliga resultat som kan föredras av företaget (Kleiner, 

1995; Arvidsson, 2005).  

 

5.3.2 Inre & Yttre motivation 

Enligt Kinman och Kinman (2001) ska individer vara motiverade av arbetet i sig och inte av 

extra belöningar. Vi kunde tolka vårt empiriska resultat att respondenterna främst blir 

motiverade av finansiella belöningar. Enligt Schildt (2012) är detta en del av yttre motivation. 

Respondenterna förklarade att en högre ekonomisk ersättning eller chans till högre ekonomisk 

ersättning är vad som får dem att vilja arbeta utöver det normala. Vi kan därför tyda att 

respondenterna inte främst är motiverade av den inre motivationen, utan den yttre. Endast en 

respondent nämnde vikten av faktorer som påverkar den inre motivationen, som denne ansåg 

vara viktig i arbetet men att faktorer som påverkar den yttre motivationen sågs som en 

kompletterande byggsten för att bli maximalt motiverad. Whitmore (2003) förklarar att inre 

motivation kan nås via starkt självförtroende, Ahl (2004) menar att självförtroendet kan fås 

genom hög kompetens och självbestämmande där personalen får känslan av att de klarar sig 

själva. Samtliga respondenter förklarade för oss att beslutsfattandet och ansvaret inom de 

företag de arbetar för har delegerats i viss mån i led utåt och att de alla har både frihet och 

ansvar i sitt arbete. Enligt tidigare forskning tyder det på att samtliga företag använder en del 

av de få verktyg som finns för att påverka sin personals inre motivation trots att det enligt 

Auruskevicene och Skudiene (2012) är svårt för företag att påverka den inre motivation. 

Samtidigt känner alla respondenterna att de har ett bra välbefinnande på arbetet vilket ger dem 

mer energi och ett större engagemang för att kunna bidra för att nå företagets mål, vilket 
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också kan ha en positiv inverkan på den inre motivationen enligt Auruskevicene och Skudiene 

(2012). 

 

5.3.3 Prosocial motivation 

Det empiriska resultatet visade att respondenterna ansåg att det var företagets prestationer i 

stort som motiverade dem mer än deras enskilda prestationer inom företaget. Detta tyder, 

enligt Schildt (2012), Bagdziuniene et al.(2015) samt Andersen och Kjeldsen (2012) på ett 

prosocialt tänkande, där individen blir motiverad av att främja andra. Samtidigt som flera av 

respondenterna förklarade att grunden till detta prosociala agerande är att det i slutändan 

kommer gynna dem själva om företaget eller gruppen går bra. Vi fick även svar från 

respondenterna som ville förtydliga att de gärna arbetade i det vinnande laget för att det i 

slutändan kommer gynna alla på företaget. Genom detta anser vi att samtliga respondenter 

inte är helt prosocialt motiverade. Respondenternas agerande är beroende av hur det påverkar 

deras personliga framgång. De ser gärna att de själva gynnas på lång sikt och inte endast 

företagets, vilket motsäger Kjeldsen och Andersen (2012) förklaring av prosocial motivation. 

 

Några av våra respondenter ansåg att gruppbelöningar motiverar dem bäst i arbetet. Återigen 

handlar det om en prosocial motivation i arbetet, där gruppens prestationer i helhet anses 

viktigare än ens egen prestation och belöning. Dock majoriteten av respondenterna ansåg att 

individuella belöningar motiverade dem ännu mer. Detta hade mycket att göra med den 

uteblivna kontrollen. Företagen vet inte om alla bidrar lika mycket till gruppen men de får 

ändå ta del av och får lika stor del av den totala belöningen. Dock fanns det indikationer hos 

några av respondenterna att de, utöver individuell belöning, även skulle ha motiverats av en 

gruppbelöning. Vi drar återigen paralleller till den prosociala motivationen. 

 

Sammanfattningsvis tolkar vi från våra empiriska data att den typ av motivation som våra 

respondenter drivs till största del av är genom yttre motivation men med stöd av inre samt 

prosocial motivation för att känna sig maximalt motiverade. 
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Figur 8. Vilken motivation är störst idag? Egen konstruktion 
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6. Bidrag 

Vår avsikt med denna studie har varit att belysa hur verktyget belöningssystem påverkar 

personalens motivation i arbetet. För att uppnå syftet undersökte vi vad befintlig sekundär 

information ansåg om belöningssystem och hur det påverkade människors motivation. Vi ville 

därefter undersöka om tidigare forskning även stämde in i praktiken idag, därför utförde vi en 

empirisk studie för att finna primär information att jämföra detta med. 

  

Det empiriska resultatet i denna studie stödjer till viss mån tidigare forskning kring 

belöningssystemens påverkan av personalens motivation. Resultatet stödjer dock inte allt och 

våra tolkningar av vår empiriska datainsamling motsäger även vad tidigare forskare har 

kommit fram till. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag  

Vi har kunnat bekräfta från ett flertal källor att tidigare forskning tyder på att belöningssystem 

skall vara ett bra verktyg för att motivera personal i sitt arbete (Bruzelius & Skärvad, 1995; 

Cacioppe, 1999; Svensson & Wilhelmsson, 1988). Tidigare forskning tyder också på att 

motiverad personal bidrar till bättre lönsamhet och framgång av företag jämfört med 

omotiverad personal (Hume, 1998; Svensson & Wilhelmsson, 1988). Detta gör att många 

företag idag använder sig av belöningssystem för att motivera sin personal.  

 

Detta stämde överens med våra tolkningar från vår analys som visade att belöningssystem 

ökar personalens motivation att vilja arbeta utöver det ”normala”. Vårt empiriska resultat 

tyder på att motiverad personal bidrar till att företagets lönsamhet förbättras. Empirin visar 

också att den motiverade personalen var mån om företagets välbefinnande men vi tolkade 

resultatet att motivationen grundar sig mer i självcentrerade aspekter, än prosociala aspekter. 

  

Vår empiriska studie motsäger dock den tidigare forskningens bedömning om vilket 

belöningssystem som motiverar personal allra mest. Pregnolato (2010) förklarar att finansiella 

medel är den mest använda formen av belöningar för företag, men att finansiella belöningar 

inte anses vara det bästa hjälpmedlet för att motivera sin personal. Pregnolato (2010), 

Whitakers (2010), Schlechter et al. (2015), Salwén (2012, 18 mars) och Whitemore (2003) 
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anser att personal blir motiverad när den inre motivationen stärks och det görs genom icke-

finansiella belöningar som exempelvis utvecklingsmöjligheter och utmärkelser. 

 

Vi anser att resultatet av våra empiriska data stämde överens med Pregnolatos (2010) tidigare 

forskning, att finansiella medel var den mest använda belöningsformen. Empirin avvek dock 

från tidigare forskning beträffande huruvida personal blir bäst motiverad. Våra tolkningar av 

empirin visar att den var entydig angående att yttre motivation via ekonomisk ersättning 

motiverade personalen att arbeta utöver det normala för företaget. Detta motsäger vad tidigare 

forskning tyder på, att den inre motivationen ska motivera bäst. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Förutom det teoretiska bidraget har denna studie genererat några praktiska råd som vi skulle 

vilja att praktiker i näringslivet får ta del av; 

● Det är viktigt att förstå sin personal och att belöna den med det som personalen 

eftertraktasr. Vår insamlade empiriska data tyder på att företagen generellt inte 

undersökt vilken belöning personalen eftersöker. Vi anser därför att företagen bör 

undersöka personalens behov och önskan för att kunna få en mer motiverad personal. 

Självklart har alla olika preferenser men någon sort majoritet brukar ändå kunna 

urskiljas. 

 

● Vi upplevde under vår empiriska insamling att utmärkelser inte var den belöningsform 

som motiverade personalen allra mest. Vår uppfattning är att företagen inte funnit de 

korrekta utmärkelserna som deras personal i dagsläget eftertraktar. Vi skulle därför 

även vilja uppmuntra företagen att finna utmärkelser som är eftertraktade av 

personalen. Utmärkelser är en icke-finansiell belöning som kan bidra till ökad 

motivation och samtidigt ökar det inte företagets kostnader. 

  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har haft sina begränsningar och syftet var för oss, som studenter, att belysa hur 

verktyget belöningssystem påverkar personalens motivation i arbetet. Vid en vidareutveckling 

av denna forskning skulle vi rekommendera en större insamling av primär data än vad denna 

studie grundar sig på. 
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Vi skulle även rekommendera framtida forskare som är intresserade av hur belöningssystem 

påverkar personalens motivation att koncentrera sig på ett specifikt belöningssystem. Detta 

anser vi skulle kunna bidra till den generella forskningen och möjligheten att gå mer på djupet 

inom det specifika området. 

  

Enligt Pregnolatos undersökning från 2010 är utmärkelser viktiga för att öka personalens inre 

motivation men ändå använder företag sig främst av ekonomiska belöningar. En intressant 

forskningsinriktning skulle vara hur företag kan använda utmärkelser för att påverka inre 

motivation. 

  

Enligt Schlechter et al. (2015) behöver företagen vara kostnadseffektiva och bör därför 

fokusera på icke-finansiella belöningar. En annan intressant forskningsinriktning kan vara att 

analysera hur företag kan reducera finansiella belöningar men samtidigt ha motiverad 

personal. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1A 

OM EMPOWERMENT 

● Vår intervjuguide för svenska intervjuer 

● Ca hur många anställda finns på ditt företag?  

● Kan du beskriva din position i ditt företag?  

● Vilka är dina arbetsuppgifter? Har du personalansvar?  

● Upplever du att ansvaret är delegerat i flera led inom företaget eller finns det en klar 

hierarkisk ordning? 

● Hur tycker du att ansvarsfördelningen är på ditt företag. Har personalen eget ansvar 

eller är det cheferna som bär största ansvaret? 

● Upplever du att företaget litar på din förmåga att fatta egna beslut rörande dina 

arbetsuppgifter? Har du befogenheter att ta beslut i ditt arbete eller behöver du stöd 

från ledare vid samtliga tillfällen/beslut? 

● Känner du att du får rätt utbildning, kunskapsutbyte, verktyg och befogenheter som 

krävs för att sköta dina arbetsuppgifter så effektivt som möjligt? 

 

OM BELÖNINGSSYSTEM 

● Kan du kort beskriva vilka belöningar som finns på ditt företag och hur man uppnår 

dem? 

● Varför tror du att ditt företag använder sig av belöningssystem? 

● Tycker du belöningssystem är ett bra verktyg för att få anställda att arbete utöver det 

”normala”? 

● Vet du om ditt företags belöningssystem är kopplat till företagets mål och visioner? 

Känner du till företagets mål och visioner? 

● Har personalen någon påverkan på vilka belöningar som ges? Exempelvis frågar 

företaget vad ni blir motiverade av? 

 

OM MOTIVATION 

● Vad blir du motiverad av? Vad får dig att kämpa extra för? 

● Om några av dessa belöningar är viktiga för dig, utveckla gärna varför 

o Är karriärmöjligheter viktiga för dig? 
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o Är utmärkelser viktiga för dig? 

o Är finansiell ersättning viktig för dig? 

o Är flexibilitet och balans mellan arbete och fritid viktigt? 

o Är sociala tillställningar viktiga för dig? 

 

● Om du har möjlighet att prioritera dessa fem ovanför, hur skulle du rangordna på en 

skala från 1-5 där 5 är viktigast? 

● Känner du att belöningssystemet ger dig lust till att prestera bättre och blir mer 

engagerad i ditt arbete? 

● Känner du att ditt välbefinnande på ditt arbete påverkar dig i hur du utför dina 

arbetsuppgifter, ger det dig mer energi och engagemang att uppnå företagets mål? 

● Förklara hur du önskar att din arbetsplats skulle se ut när det gäller frihet i 

arbetsuppgifter. Önskar du total frihet där du styr ditt eget arbete eller önskar du att 

någon vägleder dig i ditt arbete?  

● Motiveras du bäst av individuell belöning eller gruppbelöning? Utveckla gärna ditt 

svar. 

● Motiveras du både av dina enskilda prestationer och också företagets prestationer?  

● Är det av betydelse för dig om företaget i stort uppnår sina mål? 
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Bilaga 1B 

Vår intervjuguide, vi sökte svar på dessa frågor.´ 

Empowerment 

● Approximately how many employees work for the company?  

● Can you describe your work position? 

● What are your duties? Do you have personnel responsibilities? 

● Do you feel that the responsibility is delegated at several levels within the company, or 

is there a clear hierarchical order? 

● How do you perceive the division of responsibility within the company? Do personnel 

accept responsibilities or is it the managers whom bear most responsibility? 

● Do you feel that the company believes in your ability to make decisions concerning 

your work? Do you have the authority to make decisions in your work or do you need 

support from your superior for each occasion/decision? 

● Do you feel that you get the right training, exchange of knowledge, right tools and 

responsibility required to manage your tasks as efficiently as possible? 

Reward system 

● Can you briefly describe the rewards that are available at your company and how to 

achieve them? 

● Why do you believe that the company uses a reward system? 

● Do you believe reward system is a good tool to get employees to work beyond the 

"standard"? 

● Do you know if your company reward scheme is related to the company's objectives 

and visions? Have you got knowledge about the companies’ objectives and vision? 

● Do the personnel have any influence on the rewards given? For example does the 

company ask what you will be motivated by? 

Motivation 

● What are you motivated by? What makes you work extra? 

o If some of these rewards are important to you, please explain why 

o Are career opportunities important to you? 

o Are awards important to you? 

o Are financial rewards important to you? 

o Is flexibility and balance between work and leisure important to you? 

o Are social events important to you? 
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● If you are able to priorities these five rewards above, how would you rank on a scale 

of 1-5, where 5 is most important? 

● Do you feel that reward systems give you the desire to perform better and become 

more engaged in your work? 

● If reward systems do not motivate you, what does? 

● Do you feel that your well-being at work affect you in the way you; perform your 

duties; does it give you more energy or does it encourage your commitment to achieve 

the companies goals? 

● Explain how you wish your workplace would look like when it comes to freedom of 

work. Do you want total freedom, where you control your own work or do you want 

someone to guide you in your work?  

● Are you mostly motivated by individual reward or team reward?  

● Are you motivated by both individual performance and company performance? 

● Is it important for you if the company in general achieves its objectives? 

 

 

 

 

 


