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Förord 
Den här uppsatsen är skriven på Högskolan i Halmstad under vårterminen 2018. Vi vill rikta 
ett stort tack till det valda fallföretaget och respondenterna som har bidragit med sitt 
engagemang och intressanta synpunkter kring ämnet. Det är tack vare er och tiden ni har lagt 
ner som den här studien har varit möjlig att genomföra. Vi vill också ägna särskilt tack till vår 
handledare Pia Ulvenblad och vår examinator Susanne Durst, som har bistått oss med 
konstruktiv kritik under våra planeringsseminarier och utmanat oss till att utveckla samtliga 
delar av uppsatsen. Era rekommendationer har tillfört och influerat det slutgiltiga resultatet och 
bidragit till en förbättrad kvalitet på uppsatsen. Fortsättningsvis vill vi tacka vår seminariegrupp 
som bidragit med värdefulla åsikter och förslag under respektive planeringsseminarium. 
Uppsatsprocessen har varit en intensiv och spännande resa, som bidragit till akademisk och 
individuell utveckling, vi vill därför tacka varandra för ett gott samarbete och stöd!  
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Sammanfattning 
 
Titel: Anställdas motivation och belöningssystem som en påverkande faktor 
- en fallstudie om Bemanna AB  
      
Författare: Emina Helic & Emmy Ahlqvist 
      
Nivå: Magisteruppsats, 30 hp 
      
Nyckelord: Arbetsmotivation, Inre motivation, Yttre motivation, Belöningssystem, 
Bemanningsföretag, Internt anställda. 
      
Bakgrund: Personalstyrka beskrivs vara ett företags största och svåraste kostnad att 
kontrollera, vilket är synbart i bemanningsbranschen som är omtalad för en 40% högre 
personalomsättning än övriga branscher. För arbetsgivare anses det vara väsentligt att erhålla 
kunskap om hur företag kan arbeta kring att bevara motivationen hos medarbetarna för att 
minska personalomsättningen men också för att skapa en förstärkt marknadsposition. 
Belöningssystem är en typ av styrmedel som kan bistå företag för att komma i underfund med 
problemet och influera motivationsgraden. Ett genomtänkt belöningssystem, vilken är 
utarbetad efter företagets individuella egenskaper, behov och nuvarande situation, har vidare 
fastställts vara en påverkande faktor gällande beteenden och prestationer.  
 
Forskningsfråga: Hur arbetar bemanningsföretag med att motivera internt anställda genom 
att bruka ett belöningssystem? 
      
Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva och få en djupare förståelse över hur 
bemanningsföretag motiverar internt anställda genom att bruka belöningssystem. Vidare är 
syftet att utveckla en modell med begreppsdefinitioner vilken kan beaktas av 
bemanningsföretag, som har avsikt att forma, samt använda interna belöningssystem.  
 
Metod: Det kvalitativa tillvägagångssättet med en enskild fallstudie har tillämpats för att 
besvara forskningsfrågan och uppnå studiens syfte. Primärdatan är grundad på 
semistrukturerade intervjuer med elva interna medarbetare från olika nivåer på 
bemanningsföretaget Bemanna AB. Sekundärdatan grundar sig på undersökta dokument från 
det valda fallföretaget.  
      
Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket har utgått ifrån att kombinera allmänna 
motivationsteorierna, tillsammans med de utvecklade arbetsanpassade teorierna kring 
motivation. Ramverket har vidare utgått ifrån att kartlägga fyra centrala beståndsdelar som är 
väsentliga att se över vid bruket och upprättandet av ett belöningssystem. 
 
Resultat: Studiens resultat påvisade att en kombination av monetära- och icke-monetära 
belöningar i ett sammantaget hybrid-belöningssystem är väsentligt för att uppnå en ökad 
motivationsgrad hos interna medarbetare. Det är nödvändigt med ett tydligt och realistiskt 
samband mellan prestationskrav och måluppfyllelse för en ökad motivation och uppfyllelse av 
incitamentseffekterna. Studien har bidragit till en framställd modell där begreppen: jämförelse, 
förväntningar, attityder och företagskultur har identifierats och påvisats inneha en inverkan vid 
användandet av ett belöningssystem. Kollisioner påträffades vidare i modellen hos- alternativ 
mellan olika personlighetstyper och har utvecklats genom begreppen: relationsjägare, 
kompensationsjägare, den förväntansfulla och den förväntanslösa.  



 

Abstract  
 
Title: Employee motivation and reward system as an influencing factor 
- a case study on Bemanna AB 
     
Authors: Emina Helic & Emmy Ahlqvist 
      
Level: Master thesis, 30 hp 
      
Keywords: Work motivation, Internal motivation, External motivation, Reward system, 
Staffing agencies, Internally employed. 
      
Background: Staffing force is described as the company’s biggest and most difficult cost of 
control, which is apparent in the staffing industry, which is referred to have a 40% higher 
employee turnover than other industries. For employers, it is considered essential to gain 
knowledge about how the organization can work around preserving employee motivation, to 
reduce staff turnover, but also to create a stronger market position. Reward system is a type of 
control system that can assist companies in addressing the issue and influence motivation. A 
well-considered reward system, which is prepared according to the company’s individual 
characteristics, needs and current situation, has been determined to be an influencing factor in 
behaviour and performance.  
 
Research Question: How are staffing companies working to motivate internal employees by 
using a reward system? 
      
Purpose: The purpose of this study is to describe and obtain a further explanation over how 
staffing agencies motivate internal employees by using a reward system. Further on, the purpose 
is to develop a model with definitions of concepts which can be considered by staffing agencies, 
who have the intention to form and use internal reward system.  
     
Method: The qualitative approach with a single case study has been applied to answer the 
research question and attain the purpose of the study. The primary data is based on semi- 
structured interviews with eleven internal employees from different levels at the staffing agency 
Bemanna AB. The secondary data is based on investigated documents from the selected case 
company. 
   
Theoretical framework: The theoretical framework has been established by combining 
general motivational theories, along with the developed work-oriented theories of motivation. 
The framework has furthermore been based on mapping out four key components that are 
essential to review the operation and the establishment of a reward system. 
 
Findings: The study’s result exhibit that a combination of monetary- and non-monetary 
rewards in a combined hybrid reward system is essential for achieving increased motivation 
extent for internal employees. A clear and realistic link between performance requirements and 
goal fulfilment is necessary for increased motivation and fulfilment of the incentive effects. 
The study has contributed to a composed model with the identification of following concepts: 
comparison, expectations, attitudes and corporate culture, which have an impact in the usage of 
a reward system. Further on, collisions were identified between the individual itself, 
alternatively between the different personalities and were developed through following 
concepts: relationship hunter, compensation hunter, the expectant, and the non-expectant. 
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1. INTRODUKTION 
Följande kapitel syftar till att presentera bakgrunden av den genomförda studien, där en 
introduktion ges kring betydelsen utav motivation i organisationer följt av en fördjupning på 
hur medarbetarnas motivation möjligen kan påverkas av belöningssystem som styrmedel. 
Kapitlet presenterar fortsättningsvis tidigare forskning inom relevanta områden och slutligen 
leder resonemangen fram till en forskningslucka och forskningsfråga med hänsyn av viss 
avgränsning. 
 
1.1 Problembakgrund 
I dagens samhälle anses anställd personal vara en av de mest angelägna tillgångarna inom 
organisationer och en resurs som brukas i processen för att bygga kundupplevelse samt leda 
företaget mot önskvärda mål (Harris, 2007). Personalstyrka beskrivs vara ett företags största 
och svåraste kostnad att kontrollera, men är också en central ingrediens i påverkandet av 
företagets prestationer (Liu, Hall & Ketchen, 2006). Eftersom globaliseringen bidrar till en 
konkurrensutsatt marknad (Gungör, 2011) är det viktigt att få kunskap om hur man som 
arbetsgivare kan få en ökad kontroll över personalen och därmed minska onödiga kostnader 
som kan uppstå vid en hög personalomsättning (Johanson & Mårtensson, 2013). En sektor 
vilken är omtalad för sin höga personalomsättning är bemanningsbranschen (Birgersdotter, 
Schmidt & Karlsson, 2003; Konjunkturinstitutet, 2012), personalomsättningen bland de externt 
anställda är 40% högre i jämförelse med andra branscher (Konjunkturinstitutet, 2012). Trots 
det är det bemanningsbranschen som under de senaste två decennierna har haft en starkt ökad 
tillväxt. År 2014 startades i genomsnitt två bemanningsföretag i veckan och antalet aktiva 
bemanningsföretag var över 500 stycken (Wennersten, 2014). Det går att se en markant ökning, 
då antalet medlemsföretag i Bemanningsföretagen Almega år 2016 var över 600 organisationer 
och cirka 1,6% av Sveriges befolkning var anställda i ett bemanningsföretag 
(Bemanningsföretagen, 2018). Allt fler organisationer inom andra branscher har börjat ta hjälp 
av bemanningsföretag och en allt synligare marknadstrend med dessa förmedlingskontrakt har 
åskådliggjorts (Purcell, Purcell & Tailby, 2004). Forskning påvisar att denna tillväxt har sitt 
ursprung i att företag känner sig i större grad mer attraherade och komfortabla av de flexibla 
arbetsavtal som bemanningsföretagen erbjuder (Elcioglu, 2010). 
  
Vid snabbt växande branscher uppstår en hård konkurrens vilket därför gör det viktigt för 
företag att bevara den interna kompetensen inom bolaget för att minska personalomsättningen 
och samtidigt attrahera ny personal (Samuleson, 2013). Med anledning av att personal hör till 
en av de svåraste kostnaderna att kontrollera anses det vara viktigt att bevara de anställdas 
motivation, dels för att minska personalomsättningen, men även för de anställda bidrar till 
påverkandet av företagets prestationer (Liu, et al., 2006). Motivation har påvisats vara den störst 
bidragande faktorn till en ökad prestation hos anställda. Genom att bygga upp en vilja hos de 
anställda att arbeta kan företaget försäkra sig om att resursen kommer att nyttjas på mest 
lönsamma sätt. Det resulterar i en ökning av produktiviteten, reducerar kostnaderna av 
arbetsaktiviteterna, samt förbättrar den övergripande effektiviteten. Mål uppnås om 
koordination och samarbete parallellt föreligger, vilket kan nås genom ett långsiktigt arbete för 
en ökad motivation hos medarbetarna. En stabilitet bland arbetskraften är väsentligt för att de 
anställda ska fortsätta vara lojala, vilket kan åstadkommas när medarbetarna känner tillhörighet. 
Färdigheter och effektivitet hos de anställda kommer alltid vara en fördel för företag då det 
innebär att en god offentligt profil ges till marknaden vilket därmed kommer att attrahera 
kompetenta och kvalificerade personer till företaget (Shahzadi, Javed, Pirzada, Nasreen & 
Khanam, 2014). Termen arbetsmotivation brukas vanligen för att beskriva anledningen till 
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varför individer känner arbetsglädje, ambitionen till att bevara sitt arbete, samt viljan att 
avancera på arbetsplatsen. Motivationsforskning har traditionellt haft två centrala 
utgångspunkter nämligen individen och situationen. Individforskningen behandlar de 
personlighetsfaktorer som anses förklara graden av den individuella arbetsmotivationen, medan 
situationsforskningen redogör för de externa faktorer som inverkar på motivationsgraden vilket 
exempelvis kan vara ett belöningssystem (Flach, 2006). 
  
Organisationer inom snabbt växande branscher kan använda sig av olika styrmedel för att 
motivera, bibehålla, och attrahera ny personal, samtidigt som organisationen kan ledas mot 
måluppfyllelse och tillväxt. De fyra huvudsakliga typerna av styrmedel som organisationer kan 
använda sig utav är: (1) val av organisationsstruktur, (2) formella styrsystem (3) mindre 
formaliserad styrning och (4) belöningssystem (Samuelson, 2013). Vid val av 
organisationsstruktur ser man på de mest övergripande interna strukturerna på operativ nivå. 
Valet av struktur påverkar också beslutsrätten i organisationen. Vid beslutandet om hur 
organisationsstrukturen ska se ut, överser man de olika metoder vilka kommer användas för att 
samordna organisationen på olika nivåer. Organisationsstrukturen kräver stora krav på 
flexibilitet hos medarbetarna, vilket därmed gör det viktigt att mentalt förbereda de anställda 
om de förändringar som kommer ske med anledning av att inte få ett negativt utfall (ibid). 
Formella styrsystem utgår från affärsidén där mycket planering ligger bakom bland annat 
organisationens strategi, ettårsstyrning och den operativa styrningen. Stort fokus ligger på 
fastställande av mål, uppföljning av olika utfall och fastställandet av handlingsalternativ 
(Samuelson, 2013). Mindre formaliserad styrning har större fokus på medarbetarna, där man 
ser till att satsa på rätt individer och rätt kompetens, samtidigt som man vill att medarbetarna är 
insatta i organisationskulturen. Ett större utrymme finns för självständigt agerande, utbildning 
och coachning (Samuelson, 2013). Utbildning av personal genererar inte bara ökad kunskap 
utan även en ökad motivation hos den enskilde individen. Från ett organisationsperspektiv 
skapas ett mervärde i organisationen och kan ses som en investering (Flach, 2006). Den mindre 
formaliserade styrningen ses som en satsning på medarbetarna, till skillnad från det formella 
styrsystemet som har organisationen i fokus (Samuelson, 2013). Vidare kan belöningssystem 
användas som styrmedel i organisationer på olika nivåer och utformas detta system på ett sätt 
vilken är baserad på företagets situation skapas det troligen en hög grad av motivation hos 
medarbetarna (Samuelson, 2013). Belöningssystem definieras enligt svenskt ekolexikon enligt 
följande: “Ett företagssystem av löner och belöningar. Syftar till att företaget ska kunna locka 
till sig och behålla kompetent personal” (Ekolex, 2018). Enligt Cäker (2013) finns det flera 
olika syften till varför belöningssystem ska användas. De tre huvudsyftena är att: (1) motivera 
medarbetare, (2) behålla kompetenta medarbetare inom organisationen och (3) rekrytera nya 
medarbetare. Ett belöningssystem leder också till en högre effektivitet och ett högre 
engagemang, vilket i sin tur påverkar organisationens resultat (ibid.). 
  
Belöningssystem är ett styrmedel som enligt tidigare studier har en påverkan på motivationen 
(Cäker, 2013; Özutku, 2012; Svensson, 2001). I flertalet vetenskapliga artiklar påstås det att 
värdet av belöningssystem och motivation är en nödvändighet för att driva de anställda mot 
framgångsrika organisationsresultat (Cäker, 2013; Schmid & Adams, 2008; Gagné & Deci, 
2005; Güngör, 2011). Det finns olika typer av belöningar vilka kan vara behjälpliga för att 
uppnå önskade resultat i en organisation. Vanligtvis skiljer man på monetära- och icke-
monetära belöningar. Monetära belöningar är finansiellt kopplade, det vill säga är direkt 
relaterade till pengar  (Merchant & Van der Stede, 2007; Anthony & Govindarajan, 2001), 
medan icke-monetära är relaterade till det sociala och psykologiska (Anthony & Govindarajan 
2001). Forskning har påvisat att bruket av ett väl utarbetat belöningssystem kan resultera i större 
kreativitet, flexibilitet och problemlösning, vilket har fastställts vara en motivationsfaktor i sig 
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(Cäker, 2013). Det har dock påvisats att motivation kan förekomma utan bruket av ett 
belöningssystem, däremot kan belöningar användas som ett ytterligare hjälpmedel för att bevara 
samt förstärka den redan befintliga motivationen hos de anställda (Gagné & Deci, 2005). Enligt 
Mattson, Torbiörn och Hellgren (2014) kan belöningssystem resultera till en del oönskade 
effekter och risker. Det är därför viktigt att belöningssystemet blir utformat på rätt sätt för att 
undvika omotiverade medarbetare (Kominis & Emmanuel, 2006). 
  
Från ett organisationsperspektiv kan man sammanfatta ovanstående och konstatera att det finns 
ett intresse från ledare att utveckla större kunskap kring anställdas motivation och 
belöningssystem som en påverkande faktor. Det här med anledning av möjligheterna för 
företagsutveckling, som till största sannolikhet ökar vid bruket av ett effektivt belöningssystem, 
samtidigt som det kan resultera till en minskad personalomsättning. Det är vidare intressant att 
studera hur den här typen utav styrmedel brukas inom ett bemanningsföretag för att öka 
motivationen, då bemanningsbranschen är omtalad för sin höga personalomsättning bland 
externt anställda (Konjunkturinstitutet, 2012). Tidigare forskning som berört området 
bemanningsföretag, har endast studerat externt anställda och dess påverkan på motivation. 
Studierna har konstaterat att låg motivation och missnöje huvudsakligen beror på låg 
lönesättning, för hög arbetsbelastning, och begränsning till utbildning. Resultatet påvisade att 
dessa problem bland annat kan lösas med hjälp av ett belöningssystem som är finansiellt baserat 
(Gupta och Subramanian, 2014). Gupta och Subramanian (2014) menar vidare på att man kan 
utgå från en individuell bonus som baseras på att ett specifikt mål måste uppnås för att få ta del 
av belöningen vid varje löneutbetalning. Det är viktigt att de uppsatta målen gör att den 
anställde känner sig trygg i att uppnå målet utefter den uppsatta tidsramen, målet ska med andra 
ord uppfattas som realistiskt och inte bidra till en allt för hög arbetsbelastning. Vidare kan 
företag investera i utbildningar som de anställda erbjuds att ta del av (ibid.). En annan faktor 
som anses ha hög betydelse för motivationen hos externt anställda är arbetsmiljön 
(Birgersdotter, et al., 2003). Olika faktorer anses ingå i begreppet arbetsmiljö, exempelvis 
arbetsrelaterade faktorer såsom på vilket sätt arbetet är genomfört, kontrollen över 
arbetsuppgifterna, variationen i arbetsuppgifterna, och värdet på det arbete som genomförs. 
Fortsättningsvis anses det ingå det psykologiska- och sociala arbetsförhållandena där faktorer 
såsom anställningstrygghet, goda relationer till kollegor, uppmärksamhet för goda genomförda 
prestationer, motivation och involvering i beslutsprocesser, ingår. När den  anställde finner sitt 
arbete som viktigt, uppkommer en hög nivå av engagemang, känsla av ansvar och skyldighet 
för dess arbetsplats (Raziq & Maulabakhsh, 2015). För de externt anställda inom 
bemanningsföretag, har det påvisats att kunskapsutveckling, välbefinnande på arbetsplatsen, 
feedback, samt den sociala samverkan har en inverkan på arbetsmiljön (Birgersdotter, et al., 
2003). 
  
Det anses därför vara intressant att undersöka om liknande resultat går att finna för internt 
anställda inom ett bemanningsföretag, och är följaktligen ett intressant forskningsområde för 
den här studien, där fokus ligger på motivation och belöningssystem. Utmaningen som 
bemanningsföretag står inför är att komma i underfund med hur personalomsättningen kan 
reduceras och skapa en motiverande arbetsmiljö för de internt anställda. Det här med anledning 
av att de internt anställda påverkas av kollegor vilka ständigt byts ut och inte befinner sig fysiskt 
på arbetsplatsen. Tidigare studier har nämligen visat på att en god arbetsmiljö är positivt 
korrelerad med arbetskollegor som befinner sig på arbetsplatsen. Arbetskollegor bidrar bland 
annat till socialt stöd, feedback, och engagemang som i sin tur bidrar till ett bättre arbetsresultat 
(Bakker & Demerouti, 2008). Genom att utveckla ett belöningssystem, där både ledningen och 
de internt anställda blir tillgodosedda, kan ett framgångsrikt organisatoriskt resultat med 
motiverade medarbetare uppnås. Ledningen bistår med en god arbetsmiljö och tillfredsställande 
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arbetsförhållanden, samtidigt som den anställde bidrar med sin intelligens, kompetens och tid 
(Liu, et al., 2006). 
  
1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning inom det valda området kring anställdas motivation och belöningssystem 
som en påverkande faktor har lagt stort fokus på: (I) incitament för belöningssystem, (II) 
belöningssystemets inverkan på motivation, (III) olika former av belöningar, samt (IV) risker 
med belöningssystem. De ovanstående punkterna kommer nedan förklaras mer djupgående för 
att kunna dra en slutsats av problemdiskussionen (V), och se över det praktiska-, empiriska- 
och teoretiska problemet, för att slutligen kunna leda fram till studiens forskningslucka. 
  
Eftersom de anställda anses vara en av de viktigaste tillgångarna i en organisation är det 
angeläget att motivera, utveckla och öka prestationerna hos de anställda. Det är särskilt viktigt 
eftersom den rådande globaliseringen bidrar till konkurrens och förändringar på 
arbetsmarknaden (Güngör, 2011). Belöningssystem kan ses som en kärnfunktion i en 
organisation och som ett incitament (I) för att behålla och motivera, samt öka prestationerna 
hos organisationens arbetskraft (ibid.). Lopez, et al., (2006) delar samma åsikt och menar vidare 
på att belöningssystem kan vara en bidragande faktor till att anställda motiveras och känner sig 
tillfredsställda med att arbeta kvar samma organisation. Genom att låta de anställda ta del av ett 
belöningssystem kan man som arbetsgivare öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden 
(Cäker, 2013). Därför kan organisationer använda belöningssystem som incitament för att 
behålla sin nuvarande personalstyrka och samtidigt locka ny kompetens till organisationen 
(Cäker, 2013; Lopez, et al., 2006). Eftersom varje organisation strävar mot att uppnå ett eller 
flera specifika mål, förutsätts det att organisationen blir styrd i den riktning vilken är nödvändig 
för att uppnå de organisationsmål. När en organisation strävar mot en högre omsättning och en 
bättre effektivitet kan belöningssystem användas som ett incitament för att uppnå dessa målen 
(Smitt, 2002). Bartol och Srivastava (2002) samt Wong (2005) diskuterar vidare att kollektiva 
belöningar är ett incitament som uppmuntrar anställda till kunskapsutbyten inom företaget. 
Fortsättningsvis har Agwu (2013) påvisat att effektiva, rättvisa, marknadsdrivande, och 
tidsenliga belöningar kan vara motivationsfaktorer både för ledare och anställda. Forskning har 
påvisat att organisationer med effektiva och rättvisa belöningar influerar medarbetarnas 
tillfredsställelse, vilket i sin tur direkt kommer inverka på deras produktivitet (ibid.). 
  
Det har genomförts studier angående belöningssystem och dess inverkan på motivation (II). 
Lopez, et al., (2006) har påvisat att kompensationer och belöningssystem är positivt relaterat 
till anställdas motivationsgrad och även en influerade faktor när det gäller beteenden och 
prestationer. Judge, Bono, Thoresen och Patton (2001) refererar till Lawler och Porter (1967), 
som hävdar att bra arbetsprestationer som belönas genom ett ansenligt belöningssystem, i sin 
tur leder till en ökad arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Kallebergs studie från 1977, 
som anses vara relevant än idag, har påvisat att belöningar anses vara starkt korrelerat med 
arbetsmotivation. Det förklaras av att ju större den uppfattade belöningen är, desto större anses 
tillfredsställelsen vara mot arbetet generellt (Kalleberg, 1977). Enligt Lopez, et al., (2006) kan 
en medarbetare motiveras av varierande belöningar. Det bör dock noteras att 
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation är en funktion av inte enbart belöningar, utan även 
den anställdes attityd gentemot de aktiviteter som arbetet innebär (ibid.). Ett belöningssystem 
genererar därmed nödvändigtvis inte alltid en ökad arbetsmotivation. När det gäller motivation 
skiljer man många gånger på inre- och yttre motivation baserat på personens individuella motiv 
eller mål för att genomföra en handling. Den mest förekommande särskiljningen är att inre 
motivation innebär att man gör någonting för att det ligger i ens intresse eller för att det är 
personligt angenämt, medan yttre motivation refererar till att genomföra någonting för att det 
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leder till ett externt utfall (Ryan & Deci, 2000). I Güngörs (2011) studie påvisas det att inre 
motivation genereras av de icke-monetära belöningarna, medan yttre motivation förekommer 
vid tilldelning av monetära belöningar. När företagsledningen i en organisation utformar ett 
belöningssystem är det avslutningsvis viktigt att ta hänsyn till olika typer av belöningar som 
finns till förfogande, samt identifiera de belöningar som bör ingå i belöningssystemet för att 
motivera och utveckla arbetskraften i organisationen (Lopez, et al., 2006; Cäker, 2013). 
  
Enligt Özutku (2012) & Svensson (2001) finns det olika former av belöningar (III) och 
belöningarna som ingår i belöningssystemet kan indelas i de så kallade målgrupperna: 
individuellt eller kollektivt. Det individuella belöningssystemet fokuserar på den enskilde 
individen och hur denne utför sitt arbete, medan det kollektiva belöningssystemet fokuserar på 
hela gruppen. Samtidigt menar Svensson (2001) att det kan vara svårt att implementera ett 
individuellt belöningssystem för varje individ eftersom det kan leda till konkurrens och 
sabotage bland de andra medarbetarna. Dessutom är incitamenten för individuella 
belöningssystem svåra att implementera, eftersom det är svårt att mäta en enskild medarbetares 
prestationer. Svensson (2001) menar därför på att det är mer fördelaktigt för företag att erbjuda 
ett kollektivt belöningssystem som baseras på gruppens produktivitet exempelvis genom en 
gemensam delningsplan eller vinstdelning. Kollektiva belöningssystem anses även vara mer 
effektiva eftersom de skapar en känsla av engagemang och samarbete bland de anställda (Bartol 
& Srivastava, 2002), dock ökar risken för så kallade “free-riders” som tar del av belöningen 
utan att prestera i samma utsträckning som andra medarbetare (Merchant & Van det Stede, 
2007). Taufek, Zulkifle & Sharif (2016) menar fortsättningsvis att belöningssystem kan bestå 
av förmåner och kompensationer av olika slag. Enligt Frank, Fredholm och Johansson kan det 
vara förmåner i form av pensionsförsäkringar, betald ledighet, och livsförsäkringar. Özutku 
(2012) tillägger även att belöningssystem kan bestå av utvecklingsbaserad arbetsvärdering. Det 
fastställs vidare att belöningssystem också kan vara direkt relaterade till pengar, i sådana system 
är det vanligt med vinstdelning, bonuslön, optioner eller aktier (Frank, Fredholm & Johansson, 
2000). Fortsättningsvis fastställer Merchant och Van der Stede (2007) samt Özutku (2012) att 
de olika typerna av belöningar, monetära och icke-monetära, genererar olika resultat, betydelse 
och mekanismer för beteenden. De icke-monetära belöningarna kan bestå av olika former, 
exempelvis tillkännagivande (certifikat, diplom, arbetstitel, gratis biljetter etc.), firande 
(luncher, middagar, speciella event etc.), reguljär visad uppskattning (officiellt berömd, klapp 
på axeln av ledare/chef), samt användandet av en utvecklingsbaserad arbetsvärdering där 
utvecklingen av den anställde står i högre fokus än av att utvärdera dess historiska prestationer 
och misslyckanden. Fortsättningsvis består de monetära belöningarna av individuella 
bonusar/provision baserat på en formula av den intjänade omsättningen, alternativt av 
företagets totala omsättning, samt anställningstrygghet (organisationens policys och 
anställningsbevis). Rapporter och andra publicerade studier påvisar att konkreta icke-monetära 
belöningar leder till bättre prestationer jämfört med bruket av enbart monetära belöningar 
(Dzuranin, Randolph & Stuart, 2013). Aguinis, Joo och Gottfredson (2013) menar att bruket av 
icke-monetära belöningar bör ske i kombination tillsammans med monetära för bästa resultat. 
Förklaringen till detta är att icke-monetära belöningar tenderar att motivera och utveckla den 
anställde på ett sätt som monetära belöningar inte kan i form av exempelvis 
kunskapsutveckling. 
  
Tidigare forskning har påvisat att det finns incitament till hur och varför företag kan använda 
sig av belöningssystem. Belöningssystem kan dock resultera till en del risker (IV)vilket kan 
innebära att företag får en oönskad effekt av styrmedlet (Mattson, et al., 2014). Medarbetare 
kan som tidigare nämnts belönas individuellt och/eller kollektivt i en organisation (Özutku, 
2012; Svensson, 2001). Vid användandet av ett kollektivt belöningssystem finns det en risk för 
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att belöningen får en orättvis fördelning. Det här kan inträffa när en del medarbetare får ta del 
av belöningen, även om de inte presterat i lika stor utsträckning som de andra, vilket benämns 
som “free-rider”-problemet (Merchant & Van der Stede, 2007). Studier har även påvisat att 
individuella belöningssystem kan leda till interna konflikter i företag om medarbetarna 
uppfattar en orättvisa i fördelningen, vilket kommer innebära en ovilja till samarbete (Lazear, 
1989). Enligt Cohen-Charash och Mueller (2007) kan fördelningen av ett orättvist individuellt 
belöningssystem också leda till frustration, spänningar och missnöje bland medarbetarna, vilket 
i sin tur leder till ett improduktivt arbete. En annan risk som kan uppstå är att medarbetarna 
sänker sin ambitionsnivå. Denna risk växer speciellt när medarbetarna själva får sätta upp sina 
egna prestationsmål som är kopplade till belöningssystemet. När medarbetarna själva får 
upprätta prestationsmål finns risken för att lägre ambitionsmål sätts, för att öka chansen till den 
utlovade belöningen (Olve & Petri, 2008). Det är därför viktigt att ett belöningssystem utformas 
på ett korrekt sätt för att undvika risken till omotiverade medarbetare. En organisation kan 
utforma sitt belöningssystem enligt tre steg för att undvika risken. Det första steget är att (1) 
ledningen bör sätta upp rimliga mål, (2) det ska finnas en förståelse för varför man blir belönad 
och (3) som medarbetare bör man uppskatta belöningen man blir tilldelad. Organisationer som 
undviker att följa de tre stegen riskerar att få en omvänd effekt av den motivation som 
belöningssystemet ursprungligen syftar till. Sett från organisationer innebär det här en risk för 
onödiga utbetalningar av olika former av belöningar vilket inte är fördelaktigt från ett 
ekonomiskt perspektiv (Kominis & Emmanuel, 2006). 
  
Ovanstående problemdiskussion (V) kan sammanfattas som följande: belöningssystem anses 
enligt tidigare forskning vara ett effektivt styrmedel för att motivera, behålla och öka 
prestationerna hos medarbetarna (Güngör, 2011; Lopez, et al., 2006; Judge, et al., 2001). Det 
finns olika typer av belöningar: individuella och kollektiva (Özutku, 2012; Svensson, 2001), 
samtidigt som dessa kan fördelas till monetära- och icke-monetära belöningar. De olika 
belöningstyperna genererar varierande resultat och leder även till olika utfall och 
beteendemekanismer hos medarbetarna (Özutku, 2012). Därmed anses det vara förnuftigt att 
bruka icke-monetära belöningar i kombination med monetära (Aguinis, et al., 2013) i ett 
ansenligt belöningssystem för att öka arbetstillfredsställelse och arbetsmotivationen (Bono, et 
al., 2001). Organisationen bör fortsättningsvis utforma ett lämpligt belöningssystem där 
ledningen satt upp rimliga mål samtidigt som medarbetarna uppskattar och har förståelse för 
belöningen som tilldelas (Kominis & Emmanuel, 2006). Ett lämpligt belöningssystem bör 
upprättas för att undvika risker (Mattson, et al., 2014), orättvisa (Lazear, 1989; Cohen-Charahs 
& Mueller, 2007) och onödiga utbetalningar (Kominis & Emmanuel, 2006). 
  
Med bakgrund av ovanstående sammanfattning av problemdiskussionen kan det konstateras att 
det existerar ett praktiskt problem vid upprättandet av organisatoriska belöningssystem. 
Enligt Özutku (2012) och Svensson (2001) finns det olika typer av belöningar. Kominis och 
Emmanuel (2006) menar därför på att det är viktigt att utforma belöningssystem på bäst 
lämpade sätt baserat på företagets situation och behov. Det här för att undvika eventuella risker 
som kan generera en motsatt effekt. Eftersom ett belöningssystem tillför en kostnad för företag, 
är det väsentligt att en ökad arbetsmotivation, positiv attityd och tillfredsställelse genereras 
bland medarbetarna (Mattson, et al., 2014).  Kallebergs (1977) studie har påvisat att 
arbetstillfredsställelse och motivation gentemot de arbetsuppgifter som ska utföras inte bara är 
en funktion av belöningar, utan hänsyn måste också tas till medarbetarnas attityd mot 
arbetsuppgifterna. Det anses därmed vara väsentligt att studera belöningssystemets påverkan 
från medarbetarnas perspektiv för att komma i underfund med riskerna som kan uppstå. Det 
empiriska problemet som går att finna är att tidigare forskning inte har studerat internt 
anställdas motivation och dess påverkan av ett belöningssystem inom ett bemanningsföretag. 
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Tidigare forskning som berör bemanningsbranschen har fokuserat på, och utgått ifrån de externt 
anställda, det vill säga konsulterna hos bemanningsföretag. Det här med utgångspunkt på 
motivation, arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö (Gupta & Subramanian, 2014; Birgersdotter, 
Schmidt & Karlsson, 2003). Det är viktigt att komplettera forskningen och studera de internt 
anställda, eftersom de befinner sig i en situation som Bakker och Demerouti (2008) menar på 
influerar arbetsmiljön och motivationen negativt, då det råder en hög cirkulation av kollegor 
som ständigt byts ut och inte befinner sig fysiskt på arbetsplatsen. Yilmaz och Eryilmazb (2018) 
menar också på att den sociala relationen mellan kollegorna som befinner sig på arbetsplatsen 
är viktig eftersom den bidrar till bättre produktivitet, tillfredsställelse och uppnåendet av 
organisatoriska resultat. Vidare anser Flach (2006) att arbetsmiljön har en stor inverkan på 
medarbetarnas inställning på arbetsplatsen. En dålig inställning och anpassning till arbetsmiljön 
är vanligen grunden för en medarbetares avgång. Genom att använda belöningssystem som 
styrmedel kan man enligt tidigare forskning öka de anställdas motivation, bevara personal och 
attrahera nya medarbetare (Samuelsson, 2013), vilket på sikt bidrar till en minskad 
personalomsättning och en god arbetsmiljö. Det går även att identifiera ett teoretiskt problem, 
genom att tidigare forskning har påvisat och gett kunskap om vilka olika typer av belöningar 
man kan brukas i organisationer (Özutku, 2012; Svensson, 2001). Detta med anledning av att 
bevara kompetensen och minska personalomsättningen (Samuelson, 2013), men även för att 
påverka medarbetarnas motivation och effektivitet (Ryan & Deci, 2000; Güngör, 2011; Judge, 
et al., 2001; Lopez, et al,. 2006). Belöningssystem kan bestå av kompensationer och förmåner 
av olika slag (Taufek, Zulkifle & Sharif, 2016; Entrepreneur, n.d.). Förmåner i form av 
livförsäkring, betald ledighet, pensionsförsäkring (Frank, Fredholm & Johansson, 2000), samt 
utvecklingsbaserad arbetsvärdering (Özutku, 2012),  är exempel som inte är direkt relaterade 
till pengar. Belöningssystem kan även vara formade så det är direkt relaterade till pengar, de 
former som kan ingå i ett sådant system är bonuslön, vinstdelning, aktier eller optioner (Frank, 
Fredholm & Johansson, 2000). De belöningsformer som anses ha en inverkan på de externt 
anställdas motivation är utbildningsmöjligheter och bonuslön (Gupta & Subramanian, 2014). 
Däremot saknas det forskning kring vilken typ av belöningssystem som är mest fördelaktigt att 
använda internt inom ett bemanningsföretag och om man bör utgå ifrån monetära eller icke-
monetära belöningar. Därför är det viktigt med en djupare förståelse kring hur 
bemanningsföretag kan utforma sina belöningssystem internt eftersom det kan bidra till en 
bättre motivation och välbefinnande bland de anställda, samt en minskad personalomsättning. 
Genom en ökad motivation och ett högre välbefinnande hos de anställda är sannolikheten 
troligen hög för att företagets prestationer kommer att vara mer effektiva vilket därmed kommer 
generera bättre resultat. De ovannämnda punkterna har gjort det möjligt att identifiera en 
forskningslucka inom det valda området: belöningssystemets påverkan på motivationen för 
internt anställda i ett bemanningsföretag. 
  
1.3 Frågeställning 

• Hur arbetar bemanningsföretag med att motivera internt anställda genom att bruka ett 
belöningssystem? 

  
1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att beskriva och få en djupare förståelse över hur 
bemanningsföretag motiverar internt anställda genom att bruka belöningssystem. Vidare är 
syftet att utveckla en modell med begreppsdefinitioner vilken kan beaktas av 
bemanningsföretag, som har avsikt att forma, samt använda interna belöningssystem. Modellen 
har som avsikt att skapa en högre förståelse för de faktorer vilka anses vara väsentliga att studera 
vid upprättandet av belöningssyste. 
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1.5 Avgränsningar 
Organisationsperspektiv samt medarbetar- och chefsperspektiv  
Studiens syfte kommer att undersökas från ett organisationsperspektiv, närmare bestämt ett 
bemanningsföretag, som i den här studien går under det fiktiva namnet Bemanna AB. Med 
anledning av att anställd personal anses vara en utav de centrala tillgångarna som driver 
företaget mot uppsatta mål (Harris, 2007) kommer följande studie att undersöka det utvalda 
företaget på individnivå, både från ett medarbetar- och chefsperspektiv. För att kunna skapa en 
modell kring hur bemanningsföretag optimalt kan forma interna belöningssystem med 
anledning av att öka motivationen, anses det väsentligt att empiriskt undersöka båda parterna. 
Det innebär att studera ledningen som delger belöningarna, samt den operativa- och 
administrativa nivån som tilldelas dessa. Anledning för detta är för att få en så rättvis och 
korrekt verklighetsbeskrivning som möjligt. Eftersom personalstyrkan är en av de svåraste och 
största kostnaderna att kontrollera i en organisation (Liu, et al., 2006), är det viktigt att erhålla 
betydelsefull information om hur kompetens inom bolaget kan bevaras med hjälp av 
belöningssystem som styrmedel för att öka motivationen. 
  
Interna medarbetare/anställda 
Inom ett bemanningsföretag särskiljer man på två typer utav anställda: internt anställda och 
externt anställda konsulter. Man kan därmed vara internt anställd på bolaget och arbeta med 
den dagliga verksamheten, alternativt vara anställd som konsult för bolaget och arbeta på ett så 
kallat kundföretag (Olofsdotter, 2008). När begreppet anställd/medarbetare nämns syftar 
studiens författare till de internt anställda på bolaget som arbetar med den dagliga 
verksamheten och som tar del av belöningssystemet. Tidigare forskning har genomförts kring 
faktorer som har en positiv inverkan på motivation hos externt anställda (Gupta & 
Subramanian, 2014; Birgersdotter, et al., 2003). Med anledning av det anser författarna av 
studien att det är minst lika väsentligt att studera om det går att finna samma motivationsökande 
faktorer för den interna personalen som fysiskt befinner sig på arbetsplatsen, vilket studien 
kommer att lägga sitt fokus på. 
  
Belöningssystem som styrmedel 
Organisationer kan idag använda sig utav en del olika styrmedel för att säkra effektiviteten och 
bidra till en ökad motivation. De fyra vanligaste typerna är: (1) val av organisationsstruktur, (2) 
belöningssystem, (3) formella styrsystem och (4) mindre formaliserad styrning. De olika 
typerna av styrmedel har inte bara en inverkan på organisationen utan även medarbetarna 
(Samuelson, 2013). Ett styrmedel som anses ha hög potential för en ökad motivation och 
arbetstillfredsställelse är olika former av belöningssystem (Özutku, 2012; Svensson, 2001). 
Studiens valda aspekt är att fokusera på det finansiella belöningssystemet för att se vilken 
inverkan det har på motivationen hos medarbetarna som tilldelas belöningarna. Det sekundära 
fokus kommer ligga på andra förekommande icke-monetära belöningar. 
  
1.6 Centrala begrepp 
Motivation 
Termen motivation härrör från det latinska ordet “movere” vilket betyder att röra sig. 
Begreppet representerar processen av en vilja, riktning och uthållighet av volontära handlingar 
som är målinriktade. Det är viljan att prestera under förutsättning att handlingarna i slutändan 
kan tillfredsställa den individuellas behov (Ramlall, 2004). I den här studien syftar begreppet 
motivation till medarbetarnas inställning till det dagliga arbetet och hur belöningssystemet 
påverkar motivationen. 
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Belöningssystem 
Svenskt ekonomilexikon definierar belöningssystem enligt följande: “Ett företagssystem av 
löner och belöningar. Syftar till att företaget ska kunna locka till sig och behålla kompetent 
personal” (Ekolex, 2018). Inom vetenskapliga artiklar refererar man till “incentives system” 
och “reward system”. Fehrenbacher (2013) förklarar incentives system som ett stimulerande 
medel som används för att skapa en inverkan på individens beteende och motivation, och få 
dem till att handla för företagets intresse. Det består ofta av monetära och icke-monetära 
belöningar. Vidare menar Darrington och Howell (2011) att “incentive system” i de flesta fallen 
är finansiella medel, och används för att motivera olika arbetsuppgifter. Lin och Lo (2015) har 
även refererat till “reward system” som omfattas av belöningssystem med ekonomiska 
incitament som ges till de anställda för att forma ett visst beteende och förbättra prestationerna. 
Det delas ut av organisationen och kan bestå av bonus, befordringar och anställningstrygghet. 
Den här studien kommer utgå ifrån att undersöka det monetära belöningssystemet på Bemanna 
AB.  
  
Bemanningsföretag 
I Sverige blev det lagligt att hyra ut personal år 1993. Därefter har det utmynnat i en 
konkurrerande bransch i Sverige, den så kallade bemanningsbranschen. Begreppet 
bemanningsföretag är ett samlingsbegrepp för företag som arbetar med tre utav branschens 
centrala områden: uthyrning av personal, rekrytering och omställning (Bemanningsföretagen 
Almega, 2018). Det valda undersökningsföretaget för den här uppsatsen är ett 
bemanningsföretag med det fiktiva namnet Bemanna AB, där målsättningen är att få en djupare 
förståelse över hur internt anställdas motivation påverkas av ett belöningssystem. 
  
1.7 Disposition 
 
Studien kommer att utgå ifrån nedanstående struktur: 
 

 
Figur 1 - Disposition 

•Nästkommande kapitel presenterar en introduktion av inre- och yttre motivation för att vidare 
kunna gå över till centrala faktorer som har en inverkan på arbetsmotivation. Fortsättningsvis 
presenteras ett antal teorier rörande belöningssystem.

•Det tredje kapitlet redogör den forskningsmetod som används för den genomförda studien. 
Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion.

•Kapitel fyra behandlar en presentation av det empiriska materialet som brukats för att uppnå 
syftet med studien och är uppdelat enligt kategorierna ledningsnivå, operativ nivå samt 
administrativ nivå.

•Det femte kapitlet presenterar en analys av det empiriska och teoretiska materialet där likheter, 
skillnader och mönster redogörs. Analysen avslutas med en diskussion och utveckling av en 
modell med begreppsdefinitioner.

•Baserat på de funna resultaten och diskussionen i föregående två kapitlen, presenterar kapitel 
sex studiens slutgiltiga forskningsresultat. Kapitlet avslutat med implikationer, begränsningar av 
den genomföra studien, samt förslag på fortsatt forskning. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 
Kommande kapitel redogör för de relevanta teorier vilka anses väsentliga att benämna för att 
kunna besvara studiens problemformulering. Teorierna har vidare som syfte att förse ett 
fundament för den fortsatta undersökningen vilken kommer att genomföras. Till en början 
kommer övergripande fakta om allmänna motivationsteorier presenteras, med en indelning av 
inre-och yttre motivation. Detta för att erhålla en djupare förståelse för vilka faktorer som 
påverkar arbetsmotivation. Följaktligen presenteras generell fakta om belöningssystem med 
vidare fokus på olika former av belöningar, mottagare och risker.  
 

 
Figur 2 - Översikt teoretiskt ramverk 

Figuren syftar till att ge en övergripande bild över det teoretiska ramverkets ordningsföljd och 
de moment som anses vara väsentliga för att beröra för att skapa en grund för den empiriska 

och analytiska delen av studien. 

 
2.1 Motivation 
Numera finns det ett antal olika vetenskapliga undersökningar som diskuterar ämnet 
motivation, både från ett allmänt perspektiv men även från ett arbetsrelaterat perspektiv. 
Följande studie eftersträvar att undersöka motivation från ett arbetsrelaterat sammanhang, 
vilket därmed innebär att det anses nödvändigt att grundläggande beröra de allmänna 
motivationsteorierna med de yttre- och inre faktorerna. Det här med anledning av att flera utav 
de forskningar som gjorts angående arbetsmotivation har sitt ursprung i de allmänna 
motivationsteorierna. Med bakgrund av det är förhoppningen att få en djupare förståelse för de 
forskningsansatserna som inriktar sig på arbetsmotivation efter att en beskrivning av de 
allmänna lärosatserna kring motivation givits (figur 2). 
  
Definitionen av motivation kan lyda som en process där en fastställning har gjorts av en 
målinriktad aktivitet och där personen i fråga är ihärdig i att arbeta mot ett mål (Clinkenbeard, 
2012). Däremot är denna definition endast en av några få singulära definitioner, vilket förklaras 
av att det finns så pass många olika aspekter av det inre osynliga begreppet (Pindler, 2008). 
Ofta är begreppet motivation definierat i psykologi- och utbildnings publikationer och 
motivationsteorier tenderar att ha sitt ursprung i det kognitiva perspektivet. I det här perspektiv 
anses motivation vara ett resultat av omedvetna drivkrafter, att individer uppfattar och tolkar 
situationer, samt tar beslut baserat på dess inre behov. Dock kan det antas att konceptet även 
kan vara relaterat till miljömässiga yttre faktorer där motivation relateras till externa bedrifter. 
Vanligtvis delas konceptet motivation upp i två olika typer, vilka lyder inre- och yttre 
motivation. Motivation anses dock ofta vara en kombination av faktorer både inom och utanför 
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individens kontroll, det vill säga både inre och yttre faktorer. Dessa faktorer bidrar med 
förklaringar till hur individer motiveras att agera och utföra handlingar. Storleken på de olika 
faktorerna kan variera efter den aktivitet eller handling som förväntas genomföras 
(Clinkenbeard, 2012). 
  
2.2 Inre motivation 
Inre motivation är förankrat till individen och förklaras av att personen i fråga genomför 
handlingar då det finns ett njutande intresse av att vilja göra det, snarare än externa 
konsekvenser. Den inre motivationen anses vara de drivkrafter som får individen att genomföra 
en handling eller aktivitet på grund av en tillfredsställelse som gynnar egenintresset och/eller 
den upplevda utvecklingen och glädjen (Ryan & Deci, 2000). De inre faktorerna innefattar 
bland annat behov, förväntningar och utvärderingar (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Personer 
med en hög inre motivation är ofta intresserade, nyfikna och vanligen fokuserade på uppgiften 
eller aktiviteten som förväntas genomföras (Clinkenbeard, 2012). Inga metoder finns för att öka 
den inre motivation, dock har det påvisats att det finns en chans att öka graden av den om det 
på arbetsplatsen finns möjlighet att skapa alternativt öka nyckelfaktorerna såsom erkännande, 
uppmärksamhet, ansvar och relationer (Ryan & Deci, 2000). 
  
2.2.1 Behovsteorier associerade till inre motivation 
Under benämningen behovsteorier kan de välkända motivationsverken såsom Maslows 
behovshierarki, Herzbergs motivationsfaktorer i tvåfaktorteorin, samt McClellands 
motivationsteori inkluderas. Samtliga författare har sitt fokus på att individer strävar efter att 
upprätta ett jämviktstillstånd av dess inre behov. Föreligger det ett jämviktstillstånd kommer 
det resultera i en tillfredsställelse och motivation hos individen. Samtliga anser att när 
individernas behov inte tillfredsställs förorsakas bristande motivation, vilket dock kan 
förhindras genom särskiljaktiga hjälpfunktioner (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
  
Maslows forskning grundar sig i att individen har fem grundläggande behov, nämligen 
fysiologiska-, trygghets-, sociala-, uppskattning-, och självförverkligande behov, vilka är 
placerade i en rangordning där basen utgör de mest elementära behoven (ibid.). Maslow menade 
på att människan är motiverad av att uppnå eller bibehålla de olika stegen i behovshierarkin, 
baserat på den individuella prioriteringen (Maslow, 1970). Längst ner i rangordningen går det 
att finna de fysiologiska behoven som är grundläggande för individens överlevnad och 
anpassning såsom näring och tak över huvud. Nästa behovsnivå är trygghetsbehovet som 
innebär att skapa en trygghet som skyddar mot fysiska och psykiska skador (Maslow, 1943). 
Sociala behov är tredje nivån där gemenskap, anknytningar, samt sociala omgivningar anses 
vara viktigt för att tillfredsställa behoven stöd och acceptans. På fjärde nivån går det att finna 
uppskattning där faktorer som handlar om prestation, vinna prestige, avancemang, samt få 
andras respekt, är centrala behov. Genom att utveckla bra självrespekt och få reguljär visad 
uppskattning kan individens möjligheter för ökad personlig utveckling uppnås. Den högsta 
nivån i Maslows behovstrappa är självförverkligande där det finns ett behov av att förverkliga 
förmågor, egenskaper, och potentialer (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Maslow menade på att 
människan är motiverad av att uppnå eller bibehålla de olika stegen i behovshierarkin, baserat 
på den individuella prioriteringen. Det är konstaterat att en nivå inte nödvändigtvis måste vara 
tillfredsställd till fullo innan nästa nivå kan uppnås. Framväxten av nästkommande behovsnivå 
påvisas vara en gradvis utveckling snarare än en radikal och plötslig progression (Maslow, 
1970). 
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Frederick Herzberg utvecklade följaktligen Maslows behovsteorier till den så kallade 
tvåfaktorsteorin (beskrivs även i avsnitt 2.3.1). I motsats till Maslow som baserade sin 
vetenskapliga lära på mänskliga behov och dess tillfredsställelse, baseras Herzbergs forskning 
på användandet av de så kallade motivationsfaktorerna vilka inkluderas av faktorer som ansvar, 
prestationer, uppskattning, och möjligheter för utveckling. Herzberg menade på att de högre 
behoven i Maslows hierarki fungerar som en drivkraft och resterande behov kan enbart orsaka 
missnöje och vantrivsel om de negligeras. När det gäller motivationsfaktorerna, går det att finna 
förhållanden som nära ligger knutna till behoven högre upp i Maslows behovshierarki 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Dessa faktorer är de som bidrar till individens inre motivation 
att vilja prestera. Motivationsfaktorerna skapar tillfredsställelse och motivation, men eliminerar 
inte eventuellt missnöje. Faktorerna anses komplettera hygienfaktorerna, och är de faktorerna 
som i slutändan motiverar den anställde till att genomföra bättre prestationer (Herzberg, 
Mausner & Snyderman, 1993). 
  
Till skillnad från Maslow och till viss del Herzberg, som koncentrerar sig på frågan om hur 
existerande behov tillfredsställs, påvisar McClellands teori hur behoven tillägnas eller 
utvecklas. McClelland menade på att om en organisation anpassar sig efter individens behov är 
sannolikheten för ökad motivation högre, vilket därmed genererar bättre prestationer. Behoven 
är inlärda i varierande grad baserat på den individuella livserfarenheten och anses vara det som 
utmärker personlighetsdragen hos en individ. Dock kan dessa förändras på relativt kort tid 
genom förstärkning eller förminskning med hjälp av inlärning (Abrahamsson & Andersen, 
2005). I McClellands studier hävdas det att varje individ har ett prestations-, tillhörighets-, samt 
maktbehov, vilka har visat sig vara viktiga bidragande orsaker till de genomförda handlingarna 
och resultat i arbetslivet. Prestationsbehovet refererar till en önskan om att genomföra något 
bättre eller mer effektivt än andra, att lösa problem, samt att hantera svårlösta uppgifter. 
Behovet åskådliggörs när en individ vill arbeta under en längre tid med att uppnå något speciellt, 
genomföra uppgiften bättre än andra tidigare gjort, uppnå egna mål i fråga om kvalitet, 
utförande eller resultat, samt att göra något unikt. Vidare innebär maktbehovet att individen 
eftertraktar att kontrollera andra personer, influera andra, lära ut, vägleda, eller ansvara för 
andra och dess arbete. Det uttrycks bland annat när en individ värnar om sitt rykte, uppmanar 
andra till att lyckas, störs eller är upptagen av andra människors omdömen eller positioner, eller 
brukar ett kraftfullt och effektivt handlande. Fortsättningsvis handlar samhörighetsbehovet om 
att etablera och upprätthålla vänliga, ömsesidiga och nära relationer med andra människor. 
Behovet indikeras av att individen är känslomässigt engagerad i att bevara en nära förbindelse 
med andra människor, samt önskar att delta i vänskapliga aktiviteter (Abrahamsson & 
Andersen, 2005). 
  
2.2.2 Kognitiva teorier associerade till inre motivation 
De kognitiva teorierna kring motivation fokuserar på de mentala processer som ligger till grund 
för individers utsträckning av motivation. Dessa handlar om hur beteenden är initierade och 
riktade, baserat på att individer fattar beslut grundat från dess individuella uppfattningar och 
drivkrafter. I denna sektion kan därmed Vrooms förväntningsteori samt Brown och Lathams 
målsättningsteori inkluderas (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
  
Vroom (1964) utvecklade en modell och forskningsansats, förväntningsteorin, där motivation 
ses som en funktion av tre kognitiva grundbegrepp nämligen: förväntan, valens och 
instrumentalitet. Vroom menade på att de tre faktorerna samverkar i en psykologisk process 
där individen utformar motivationskraft till att genomföra ageranden. När det råder avsaknad 
utav någon av de tre beståndsdelarna kommer individen inte ha en motivation till att genomföra 
handlandet då ingen attraktion av belöningen kommer att föreligga, likaså kommer 
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självförtroendet till att lyckas vara lågt (Flach, 2006). Förväntan refererar till en individs 
uppfattning om sannolikheten att ett visst utfall kommer inträffa efter en genomförd handling. 
En hög förväntan indikeras av den subjektiva bedömningen om att handlingen kommer följas 
av ett visst utfall, medan en låg förväntan innebär att handlingen inte tros resultera i ett visst 
utfall. Begreppet valens beskriver styrkan i en persons önskan, samt värdesättningen av den 
belöning som kommer att utfalla efter ett visst resultat. Hög valens uppkommer vid svåra 
arbetsuppgifter och större ansvar, vilket anses vara motiverande för individer som strävar efter 
att utvecklas. Fortsättningsvis syftar instrumentalitet till en funktion av individens uppfattning 
av sannolikheten att insatsen resulterar i ett bestämt resultat. Ett valent utfall kommer inte att 
ha någon effekt på instrumentaliteten om det inte finns någon form av subjektiv förväntan om 
att ett visst utfall kommer att genereras av den utförda handlingen (Vroom, 1995). Individen 
måste därmed tro att uppnåendet av ett visst resultat kommer att leda till den önskade 
belöningen. För att uppnå det eftersträvade resultatet måste därmed utformningen av ett 
belöningssystem koppla resultat i kombination med högre valens gentemot höga prestationer, 
samt säkerhetsställa att medarbetarna förstår detta förhållande (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
  
Målsättningsteorin, författad av Locke och Latham, är en utveckling av förväntningsteorin och 
är sedd som en av de mest effektiva forskningsfilosofi i termer av validitet och förutsägbarhet 
gentemot motivation. Till skillnad från förväntningsteorin som utgår från individers 
individuella uppfattningar, framhåller målsättningsteorin vikten av utomståendes möjligheter 
att utöva inflytelse på individen i fråga. Enligt denna vetskapen är avsikten att arbeta mot ett 
bestämt mål en mycket central motivationskraft. Målet kommer att vara en vägledning för vad 
som behöver göras, samt vilken insats som kommer vara nödvändig för att nå dit (Kaufmann 
& Kaufmann, 2010). Individer som har specifika och till viss grad utmanande prestationsmål 
kommer med större sannolikhet att prestera på högre nivå än de personer som sätter vaga samt 
abstrakta mål (Brown & Latham, 2002). Högre mål anses resultera i högre prestationer och 
större uthållighet, till skillnad från måttligt svåra, enkla eller svaga mål (Locke & Latham, 
2006). Det har dock påvisats att specifika och svåra mål endast motiverar individer till den 
graden individen känner ett högt engagemang gentemot det uppsatta målet. Engagemanget 
gentemot målet anses vara en funktion av förutsägbarheten av att nå målet, samt 
dragningskraften till måluppfyllelsen. Är målet satt efter dessa premisser anses det vara en hög 
motivationsfaktor samt att en högre grad av prestationsvilja kommer frambringas (Erez & 
Judge, 2001). Det påpekas att prestationer anses vara en funktion av både möjligheten och 
motivationen att genomföra aktiviteten eller handlingen. Därmed påverkas måleffekten av den 
kunskap och färdigheter som individen besitter (Locke & Latham, 2006). 
  
2.3 Yttre motivation 
Yttre motivation refererar till att genomföra handlingar eller uppnå ett visst mål på grund av att 
handlingen i slutändan leder till konkreta externa resultat i form av belöningar och/eller 
bestraffningar (Ryan & Deci, 2000). Personer med hög yttre motivation är i högre grad 
intresserade av det externa utfallet såsom betyg, priser eller annan typ av belöning, snarare än 
av den konkreta uppgiften eller aktiviteten. Problematiken med för hög grad av yttre motivation 
är att individen inte kommer finna motivation på egen hand, utan ständigt känner behovet av 
att leta bekräftelse hos andra parter (Clinkenbeard, 2012). 
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2.3.1 Psykologiska teorier associerade till yttre motivation 
Yttre motivation anses ha en koppling till sociala-, miljö-, och uppgiftsfaktorer, vilka inverkar 
på individens arbetsprestationer, avsikter och målsättningar. Det här kan associeras till 
Herzbergs hygienfaktorer i tvåfaktorsteorin, samt Adams likavärdesteori. 

Frederick Herzberg utvecklade Maslows behovsteorier till den så kallade tvåfaktorsteorin. 
Grundprincipen är att en medarbetare som trivs på sin arbetsplats kommer att visa hög 
produktivitetsgrad (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Modellen skiljer på motivationsfaktorer 
(se avsnitt 2.1.1) respektive hygienfaktorer. Det definieras att hygienfaktorerna är de som bidrar 
till den yttre motivationen exempelvis status, anställningstrygghet, fysisk miljö, 
löneförhållanden, samt personalpolitik. Dessa faktorer anses vara nödvändiga för att reducera 
den anställdes missnöje, men är däremot inga faktorer som skapar tillfredsställelse eller 
motivation (Herzberg, et al., 1993). Motivationsfaktorerna är de som bidrar till individens inre 
motivation att vilja prestera. Exempel på dessa faktorer är uppskattning, ansvar, prestationer 
samt utvecklingsmöjligheter. Omvänt, skapar motivationsfaktorerna tillfredsställelse och 
motivation, men eliminerar inte eventuellt missnöje. Motivationsfaktorerna anses komplettera 
hygienfaktorerna, och är de faktorer som i slutändan motiverar den anställde att genomföra mer 
kvalitativa prestationer (ibid.). Konsekvenserna av ovanstående är följande: (1) förbättringar i 
hygienfaktorerna kan förebygga missnöje och vantrivsel i arbetet men skapar inte trivsel, samt 
(2) förbättringar i motivationsfaktorerna kan öka trivseln i arbetet men kan inte förhindra 
vantrivsel och missnöje. Bästa möjliga tillståndet är en kombination av hög trivsel och lån 
vantrivsel (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Den sociala trivselgraden som beskrivs av Herzberg anses vara väsentlig då det inverkar på 
arbetsprestationernas kvalitet (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Adams (1965) synliggör i 
balans- och jämviktsteorinsin individens uppfattning gällande oblans eller orättvisa, vilket 
anses vara en faktor som påverkar individens perception om dess trivselgrad och 
tillfredsställelse (Abrahamsson & Andersen, 2005). Utgångspunkten är att individer strävar 
efter rättvisa i de sociala relationsutbytena och i förhållandet med arbetskollegor. 
Arbetstillfredsställelse kommer att bero på den grad som arbetet tillgodoser vad individen 
önskar och värderar såsom arbetsförhållanden, lön och befordringar (Flach, 2006). 
Uppfattningen om belöningar, insatser och bidrag är en subjektiv bedömning och reaktionen på 
över- respektive underbelöningar skiljer sig åt mellan individer (Abrahamsson & Andersen, 
2005). Upplevs insatsen och utbytet som likvärdig i jämförelse med andra individer kommer 
det att uppstå ett likavärdestillstånd, vilket anses vara tillfredsställande och rättvist. På samma 
sätt kommer det att uppstå en likavärdeskonflikt när insatsen och utbytet inte anses vara i 
jämvikt med andra individers kvot (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

2.4 Arbetsmotivation 
I dagligt tal innebär arbetsmotivation den energi som läggs på arbetet, ambitionen att söka och 
behålla sitt arbete, samt viljan till att anstränga sig för en högre framgång på de arbetsinsatser 
individen genomför. Medarbetare är en nyckelfaktor till organisations produktivitet vilken 
innebär att arbetsengagemang och motivation hos de anställda är ett angeläget faktum (Flach, 
2006). Arbetsmotivation är i vetenskapligt sammanhang ett samlingsnamn för handlingar som 
härrör både inom och utanför en persons påverkan, för att initiera arbetsrelaterat beteende och 
bestämma dess form, riktning, intensitet samt uthållighet (Pinder, 2008). Denna motivation är 
en psykologisk process som är inkluderat i figur 2 och är ett resultat av samspelet mellan individ 
och externa faktorer (Latham & Pinder, 2005; Schulte & Vainio, 2010). Arbetsmotivationen 
manifesteras genom individens ansträngningar att genomföra uppgifter och vilja att nå goda 
resultat. Dock är inte ansträngning eller prestationer i sig samma sak som motivation, men det 
underbyggs av den möjliga motivation som frambringas av behov eller mål. Dessutom anses 
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det vara en förväntan hos den anställde att en prestation eller ett visst beteende ska leda till 
bestämda framtida belöningar (Flach, 2006). 
  
2.4.1 Samspelet mellan välbefinnande och trivsel 
Produktivitet hos anställda har påvisats vara positivt korrelerat med den mentala och psykiska 
hälsan. Råder det en god inre hälsa menar forskning på att arbetsmotivation kommer att 
genereras. Dock betraktas arbetsmotivation som en individuell upplevelse vilket innebär att 
orsaken till -alternativt graden av motivation samt tillfredsställelse skiljer sig åt individer 
emellan. För att bevara produktiviteten hos anställda i organisationer krävs det att förstå 
relationen mellan välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen, samt de behov som finns 
undermedvetet i det psykologiska psyket (Schulte & Vainio, 2010). Konceptet psykologiska 
behov har många gånger varit en central del i forskningen kring motivation. Det handlar om 
skillnader i graden av särskilda behov hos människan. Från det här perspektivet anses graden 
av de individuella behoven vara adresserad till att antingen brukas direkt eller integreras med 
personegenskaper för att förutspå motivation, arbetstillfredsställelse, och arbetsprestationer. 
Det har i studier påvisats att arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer är positivt relaterat. 
Arbetstillfredsställelse har påvisats kunna härröra från två kategorier, nämligen (1) specifika 
faktorer i den sociala kontexten såsom meningsfull och positiv feedback, och (2) den interna 
atmosfären i organisation vilket kan avgöras av ledares sociala förmåga. Det har argumenterats 
att människan har medfödda behov vilka förklarar varför en person agerar, men förklarar inte 
varför specifika agerande väljs att brukas i olika situationer (Latham & Pinder, 2005). 
  
Det anses vara problematiskt att mäta arbetsmotivation då individen flera gånger ser det svårt 
att redogöra för sina motiv och graden av engagemang i sitt arbete. Vidare är det svårt att 
härleda en individs motiv utifrån det faktiska beteendet. Dock kan man i viss mån göra 
mätningar i området genom två huvudkategorier: (1) rörande engagemang och motivation i 
allmänhet, vilket kan göras med allmänna frågor exempelvis “jag kan tänka mig att arbeta 
övertid även om särskild betalning uteblir” (Flach, 2006, s.76), samt (2) rörande individens 
förväntningar och preferenser gentemot mål och belöningar på arbetsinsatser, samt hur mycket 
individen uppskattar och värderar dessa mål och belöningar (Flach, 2006). 
  
2.4.2 Samspelet mellan individ och yttre förhållande 
Hackman och Oldham utvecklade år 1975 modellen Job characteristics theory (JCT) vilken är 
skapad med förhoppningen att identifiera eventuellt rådande brister i otillfredsställande 
arbetsmiljöer, för att uppnå högre motivation hos anställda (Faturochman, 1997). Teorin 
beskriver relationen mellan arbetsegenskaperna och den individuella responsen till arbetet. I 
modellen är det påvisat att när de psykologiska faktorerna såsom att känna en 
meningsfullaktighet, ansvar, samt medvetenheten kring arbetsresultatet, är uppnådda kommer 
en inre motivation att skapas, vilket i sin tur kommer att leda till en ökad prestationsvilja. Dock 
hävdar forskarna att trots att de psykologiska aspekterna är uppnådda finns det en risk att vissa 
individer inte kommer att ge samma positiva respons. Förklaringen är att andra egenskaper hos 
individer kan komma att påverka motivationsmodellen, vilka är kunskap och färdigheter att 
utföra arbetet, behovet av att utvecklas inom organisationen, samt arbetsförhållandena såsom 
lön, arbetssäkerhet, kollegor och ledare (Hackman & Oldham, 1975). 
  
Motivationsmodellen visar fortsättningsvis på fem olika arbetsbetingelser som karaktäriserar 
en arbetsuppgift, och som anses vara nödvändiga för att uppnå det psykologiska tillståndet 
vilket främjar positiva reaktioner och leder till förmånliga personliga -och arbetsrealterade 
resultat. De fem faktorerna lyder enligt följande: (1) variation av färdigheter vilket refererar till 
graden av kunskap som en arbetsuppgift kräver, (2) uppgiftsidentitet vilket handlar om att den 
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anställde bör vara med från start till slut av arbetsuppgiftens utförande, (3) uppgiftens betydelse 
vilket syftar till graden av påverkan på människor inom och utanför organisationen, (4) 
autonomi vilket beskriver i vilken utsträckning den anställde känner för frihet, oberoende och 
självständighet i sitt arbete, samt slutligen (5) feedback som handlar om att den anställde får 
direkt konstruktiv kritik gällande arbetsutförandet (Hackman & Oldham, 1975). Forskningen 
visar att det psykologiska tillståndet kommer att uppnås när arbetsuppgifternas karaktär anses 
vara tillfredsställda och de individuella egenskaperna befinner sig på en hög nivå (Faturochman, 
1997). Vidare fastslår modellen att låg arbetsfrånvaro har ett samband med hög 
arbetsmotivation, tillfredsställelse, och goda arbetsprestationer. Uppfattas arbetet som 
meningsfullt, det föreligger ett uppfattat ansvarstagande, samt återkoppling ges vid 
arbetsprestationer och arbetsresultat, kommer sannolikt ett målinriktat beteende och reaktioner 
att inträffa (Flach, 2006). 
  
2.5 Centrala faktorer som inverkar på arbetsmotivation 
I sektionen nedan kommer faktorer som har en inverkan på individers arbetsmotivation att 
presenteras. De utvalda faktorerna har sin utgångspunkt i de ovan nämnda teoretiska 
perspektiven inom motivationsteorierna och forskningen kring det här området kommer vidare 
att utvecklas under respektive avsnitt. Det här med anledning av att ge en tydligare illustration 
över de faktorer som har en central inverkan på individers arbetsmotivation. Faktorerna som 
valts ut är: arbetsmiljö, yttre respons på arbetsprestationer, arbetsinsats och handlingsfrihet, 
samt individuell utveckling (figur 2). 
  
2.5.1 Arbetsmiljö 
Arbetsmotivation anses påverkas av arbetsmiljön och däribland ett antal olika faktorer vilka 
inverkar på varierande sätt beroende på den enskilde individen (Raziq & Maulabakhsh, 2015). 
Motivationen kan bland annat påverkas av individens inre biologiska behov, som innebär en 
strävan efter ett jämviktstillstånd av fysiologiska och sociala behov. Enligt Maslow kan det 
fysiologiska behovet i arbetssammanhang uppnås när individen anser sig ha en viss inkomst 
såsom en viss minimilön för att tillfredsställa de grundläggande behoven. Vidare anses det vara 
viktigt att besitta en visshet kring att få behålla sitt arbete och känna trygghet på arbetsplatsen, 
för att kunna uppnå det så kallade trygghetsbehovet (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Precis 
som Maslow, talar Herzberg om att den fysiska arbetsmiljön påverkas av löneförhållande och 
anställningstrygghet. Om anställningstryggheten och inkomstförhållandena är tillräckligt 
tillfredsställda går det att förebygga missnöje och vantrivsel i arbetet. Om faktorerna sedan 
kombineras med motivationsfaktorer bidrar det till bättre prestationer från medarbetarna 
(Herzberg, et al., 1993), vilket i sin tur ökar sannolikheten till en bättre arbetsmiljö. Uppnås inte 
behoven, får det en inverkan på arbetsprestationernas kvalitet och den sociala trivselgraden på 
arbetsplatsen (Kaufmann & Kaufmann, 2010), som i sin tur är associerat med arbetsmiljön 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
  
Det sociala förhållningssättet och anknytningen till andra medarbetare anses även ha en 
inverkan på motivationen och arbetsmiljön. Maslow talar om individens sociala behov, vilket 
McClelland benämner som samhörighetsbehovet (Kaufmann & Kaufmann, 2010; 
Abrahamsson & Andersen, 2005). Behovet beskrivs som nödvändigheten av att känna 
gemenskap, utveckla, och behålla relationer gentemot andra människor (Abrahamsson & 
Andersen, 2005). Det är viktigt att medarbetaren känner stöd och acceptans från andra 
medarbetare för att behovet ska kunna uppnås. Det sociala behovet och samhörighetsbehovet 
kan tillfredsställas genom att organisationer säkerhetsställer att det råder goda 
samarbetsförhållanden på arbetsplatsen, samt arrangera sociala aktiviteter utanför arbetstid 
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(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Enligt Herzberg är det även viktigt med en god personalpolitik 
för att reducera missnöje på arbetsplatsen (Herzberg, et al., 1993). 
  
Avslutningsvis påverkas medarbetaren av fördelningsrättvisor och lika värde gentemot andra, 
vilket Adams benämner i rättviseteorin (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Medarbetare har även 
en tendens att ständigt jämföra belöningar, lön och arbetsinsatser, med andras belöningar och 
insatser (Abrahamsson & Andersen, 2005). Anställda som upplever orättvisa på arbetsplatsen 
kommer troligen försöka finna olika tillvägagångssätt för att minska eller eliminera den 
upplevda orättvisan. Det kan vara allt ifrån minskade prestationer, försöka öka belöningen eller 
lönen, och värsta fall avgå (Kaufmann & Kaufmann, 2010). För att skapa en god arbetsmiljö är 
det därför viktigt med en rättvis fördelning av arbetsuppgifter och arbetsvillkor (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014). 
  
2.5.2 Yttre respons på arbetsprestationer 
Hackman och Oldham tillsammans med Locke och Latham samt Vroom, påvisar alla 
väsentligheten kring att den anställde är medveten om dess arbetsinsats och förstår anledningen 
till det arbetsresultat som har nåtts (Hackman & Oldham, 1975; Vroom, 1995; Locke och 
Latham, 2006). Hackman och Oldham, samt Locke och Latham menar på att feedback handlar 
om att den anställde får direkt konstruktiv kritik gällande arbetsutförandet, vilket anses vara 
viktigt både när det gäller positiv och negativ kritik. Ges en återkoppling vid arbetsprestationer 
och arbetsresultat kommer sannolikt en hög arbetsmotivation, tillfredsställelse, samt goda 
arbetsprestationer att inträffa (Flach, 2006). Villkoret för att nå de målsättningar som företag 
upprättar alternativt de anställda själva, är att det ges feedback för att de anställda ska kunna se 
sina framsteg och ha ett fortsatt engagemang gentemot målet (Locke & Latham, 2006). Vroom 
belyser sambandet mellan valens och instrumentalitet, vilket även kan inkluderas i detta 
sammanhang. Ett valent utfall kommer inte att ha någon effekt på instrumentaliteten, om det 
inte föreligger någon form av subjektiv förväntan att ett visst utfall kommer att genereras av 
den utförda handlingen (Vroom, 1995). Individen måste därmed tro att uppnåendet av ett visst 
resultat kommer att leda till den önskade belöningen. Ett exempel är resultatlön där lönen är 
direkt knuten till prestationerna och att högre prestationer leder till högre belöning. Skulle lönen 
fördelas utan att ha någon tydlig koppling till prestationen skulle den instrumentella 
uppfattningen om förhållandet mellan belöning och prestation vara lika med noll. För att uppnå 
det eftersträvade resultatet måste därmed utformningen av belöningssystemet koppla resultat i 
kombination med högre valens gentemot höga prestationer, samt säkerhetsställa att 
medarbetarna förstår detta förhållande (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Herzberg åskådliggör att 
individer på lång sikt kommer genomföra bättre prestationer om de drivs av en inre 
motivationskraft, snarare än resultat- eller prestationslön. Det påstås att belöningar är en 
förväntning hos den anställde som gradvis kommer att stiga och är en metod som medför att 
medarbetarna är motiverade av belöningen och inte av arbetet i sig. Bästa möjliga tillstånd är 
en kombination av hög trivsel och låg vantrivsel på arbetsplatsen. Organisationer som anser att 
detta förhållande inte föreligger bör arbeta för att reducera orsakerna till missnöje och 
vantrivsel, samt bygga upp förhållanden som frambringar belåtenhet och trivsel (Abrahamsson 
& Andersen, 2005). 
 
Ser man till individers psykologiska behov kan det utläsas i Maslows verk att uppskattning, 
vilken är den fjärde nivån i behovshierarkin, har stor betydelse i arbetslivet. Genom att utveckla 
bra självrespekt och få reguljär visad uppskattning kan individens möjligheter till ökad 
personlig utveckling uppnås (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Till skillnad från andra 
motivationsteorier såsom Maslows, som koncentrerar sig på frågan om hur existerande behov 
tillfredsställs, konstaterar McClellands teori på hur behoven tillägnas eller utvecklas. 
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McClellands teori påvisar att om en organisation anpassar sig efter individens behov är 
sannolikheten för ökad motivation högre, vilket därmed genererar bättre prestationer 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). 
  
2.5.3 Arbetsinsats & Handlingsfrihet 
Hackman och Oldhams modell från JCT beskriver relationen mellan arbetsegenskaperna och 
den individuella responsen till arbetet, som viktiga faktorer att ha i åtanke vid studerandet av 
arbetets inverkan på motivation (Faturochman, 1997). De har påvisat att psykologiska faktorer 
har en inverkan på medarbetarens insats, tillfredsställelse och motivation. Det är därför viktigt 
att medarbetaren känner personligt ansvar för det arbete som utförs, för att det ska kunna 
generera en ökad motivationsgrad (Hackman & Oldham, 1975). Samtidigt är det viktigt att 
arbetsgivaren visar uppskattning på de utförda prestationerna, vilket är det fjärde behovet på 
Maslows behovstrappa (Maslow, 1943). Några av de största centrala behoven för en ökad 
motivation bland medarbetarna är uppskattade prestationer, prestige, avancemang, samt respekt 
från andra medarbetare (Maslow, 1970). 
  
Enligt förväntningsteorin har medarbetare en förväntan kring vad en insats kommer att generera 
för specifikt utfall. Samtidigt förväntar sig medarbetaren att belönas utefter resultatet (Vroom, 
1995). Här kan det många gånger leda till problematik då medarbetaren kan uppskatta sin insats 
som högre än den tilldelade belöningen, vilket påverkar motivationen negativt. Adams 
forskning kring rättvisa tar här fasta på att motivation kommer att ske i proportion till den 
uppfattade rättvisan i belöningen som ges för den utförda arbetsinsatsen. Insats och belöning 
bör vara i balans för att individen ska motiveras till att utföra arbetsuppgiften på ett effektivt 
sätt. Anses belöningen vara oproportionerligt liten till arbetsinsatsen kommer också denna att 
hållas tillbaka. Tvärtom gäller samma princip, uppfattas belöningen som stor kommer också 
arbetsinsatsen att öka (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
  
Ett högt prestationsbehov som McClelland talar om, associeras med målsättningsteorin. 
Föreligger det ett högt prestationsbehov hos en individ kommer denne med största sannolikhet 
att ha bestämda mål vilka agerar som en motivationskraft (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  Det 
kan konstateras att personer med en målorientation att utveckla sitt vetande tenderar att ta sig 
an arbetsuppgifter där de ser en möjlighet att anförskaffa nya kunskaper och färdigheter (Locke 
& Latham, 2006). Samtidigt eftertraktar individer alltid förmågan till kontroll, vägledning, 
kunskap och ansvar, vilket McClelland benämner som maktbehovet (Abrahamsson & 
Andersen, 2005). Det är därför viktigt att en arbetsgivare kan förse sina medarbetare med 
handlingsfrihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter, för att kunna utveckla det som Herzberg 
benämner som inre motivationsfaktorer i tvåfaktorteorin (Herzberg, et al., 1993). 
  
2.5.4 Individuell utveckling 
Den inre arbetsmotivationen belys av flertal författare kunna öka och bevaras när den anställde 
finner en personlig och yrkesmässig utveckling. Både Maslow och Herzberg beskriver behovet 
av utvecklingsmöjligheter och förverkligandet av att bruka sina förmågor och färdigheter. I 
Herzbergs motivationsfaktorer går det att finna förhållanden som ligger nära knutet till behovet 
självförverkligande, vilket beskrivs högst upp i Maslows behovshierarki. Behovet av 
självförverkligande beskrivs som önskan att förverkliga förmågor, egenskaper och potentialer 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Föreligger det möjlighet till utveckling bidrar det till 
individers inre motivation att vilja prestera (Herzberg, et al., 1993). Det är påstått att individer 
i allmänhet presterar sitt bästa när arbetsplatsen ger individen möjligheten till att använda, 
utveckla och förverkliga sina färdigheter (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Hackman och 
Oldhams (1975) filosofi kring variationen av färdigheter i graden av kunskap som en 
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arbetsuppgift kräver kan i det här stadiet inkluderas. De ansåg att det är nödvändigt med en 
variation i arbetsuppgifter och användandet av de individuella färdigheterna, för att uppnå det 
psykologiska tillståndet vilket främjar positiva reaktioner och leder till förmånliga personliga- 
samt  arbetsresultat (ibid.). Fortsättningsvis visar Herzberg på att anställdas tillfredsställelse 
som är knuten till arbetsuppgiftens karaktär skiljer sig åt från vantrivsel i arbetet, vilken är 
associerad med arbetsmiljö och arbetsförhållanden (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
Resonemanget fastställer att arbetsplatser där hög grad av uppskattning, samt lärande och 
utveckling föreligger, kommer innebära en tillfredsställelse hos de anställda vilket i sin tur 
troligen kommer generera en högre produktivitet (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
  
Behovet av utveckling kan vidare refereras till det som McClelland benämner som 
prestationsbehovet. McClelland understryker att individers prestationer inte enbart beror på 
dess förmågor, anlag och färdigheter utan även i hög grad av personens prestationsbehov 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). Hackman och Oldham påpekar dock att även om en 
prestationsvilja finns, alternativt skapas hos individer, finns risken att en positiv respons inte 
kommer att vara möjlig att ge. Det här med anledning av att andra egenskaper hos individer kan 
komma att påverka motivationsmodellen, vilka är kunskap och färdigheter att utföra arbetet, 
och behovet av att utvecklas inom organisationen (Hackman & Oldham, 1975). I linje med 
Hackman och Oldham, menar Locke och Latham (2006) på att prestationer anses vara en 
funktion av både möjligheten och motivationen att genomföra aktiviteten eller handlingen. 
Därmed påverkas måleffekten av den kunskap och färdigheter som individen besitter. Dock kan 
målsättningar möjligen motivera individer till att tvinga fram undermedveten kunskap eller 
färdigheter och/eller motivera individerna till att söka ny kunskap (Locke & Latham, 2006). 
Föreligger det emellertid ett prestationsbehov hos individer menar McClelland och Locke och 
Latham att inlärning och mer kunskaper kommer att eftersökas med anledning av att kunna 
prestera mer effektivt (Abrahamsson & Andersen, 2005; Erez & Judge, 2001). McClelland 
menar på att individer med ett högt prestationsbehov sannolikt kommer söka efter möjligheter 
för utveckling av förmågor och kunskaper, med anledning av att kunna prestera mer effektivt. 
Likväl kan individer med ett svagt prestationsbehov förstärka detta genom inlärning och ökade 
kunskaper, vilket i sin tur genererar förbättrade prestationer och en ökad vilja till ansträngning 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). Locke och Latham menar på att om det föreligger 
målsättningar, antingen individuellt utformade eller utformade av företaget, är sannolikheten 
stor att väsentliga kunskaper kommer att efterlysas för att uppnå de uppsatta målen. Det är dock 
förutsatt att det finns ett individuellt engagemang att nå det uppsatta målet (Erez & Judge, 
2001). 
 
2.6 Belöningssystem 
Arbetsmotivation betraktas, som tidigare nämnts, ofta i en enkel tillämpning av allmänna 
motivations- och behovsteorier som onekligen kan ge glädjande resultat med arbetskvalitet och 
tillfredsställelse. Dock har dessa forskningsteorier endast i liten utsträckning kunnat påvisa 
prestationsförbättringar i verksamheten. Bättre effekter har visat sig kunna vara att 
implementera ett belöningssystem som är motivations -och produktivitetorienterat, samt 
omfatta ett ledningssystem som fokuserar på målstyrning och personalutveckling (Flach, 2006).  
  
Belöningssystem är ett styrmedel vilket kan brukas av en organisation och som kan tillföra 
önskvärda incitamentseffekter (Arvidsson, 2008), samt används för att belöna sina medarbetare 
(Merchant & Van der Stede, 2007). Organisationens produktivitet anses påverkas av ett 
belöningssystem vilket gör detta styrmedel till en väsentlig faktor att nyttja i syfte för att öka 
effektiviteten i företaget (Allen & Kilmann, 2001; Smitt, 2002; Arvidsson, 2008). Genom att 
använda sig utav belöningssystem i en organisation kan företaget öka sin konkurrenskraft på 
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arbetsmarknaden, behålla nuvarande personalstyrka, samt attrahera nya medarbetare (Smitt, 
2002). Det här är särskilt viktigt då det råder stor konkurrens på dagens arbetsmarknad (Güngör, 
2011) där medarbetarnas kompetens numera ses som en allt mer värdefull resurs för 
organisationer (Wong, 2005). Belöningssystem anses dessutom vara en viktig 
motivationsfaktor som genererar en bättre produktivitet och arbetstillfredsställelse, vilket i sin 
tur resulterar till bättre finansiella resultat  (Liu, et al., 2006). Om belöningssystemet är utformat 
efter organisationens situation och behov, finns chansen till att det resulterar i bättre flexibilitet 
och kreativitet hos de anställda (Gagné & Deci, 2005). Dock är det väsentligt att nämn att 
medarbetare kan motiveras av olika typer av belöningar (Lopez, et al., 2006) och precis som 
tidigare forskning konstaterat kan motivation förekomma både med och utan användandet av 
belöningssystem (Gagné & Deci, 2005). Enligt Arvidsson (2008) är det väsentligt med en 
helhetssyn på en organisations belöningssystem. För att få en bättre överblick för utformningen 
av ett belöningssystem kan företaget analysera och utforska de olika beståndsdelarna som 
påverkar systemet, nämligen syfte, mottagare och former - för/av belöningar. Samtidigt är det 
också betydelsefullt att ta hänsyn till de risker som kan uppkomma vid användandet av 
belöningssystem (Mattson, et al., 2014). 
  
2.6.1 Syften med belöningssystem 
En organisation som använder sig utav ett belöningssystem har ofta ett eller flera underliggande 
syften. Enligt Arvidsson (2008) är de tre vanligaste syftena; verksamhetsstyrning, motivation 
för att åstadkomma önskade prestationer, samt bevara kompetensen inom bolaget och rekrytera 
nya medarbetare. 
  
Eftersom en organisation och dess styrelse strävar efter att uppnå ett eller flera specifika mål, 
är verksamhetsstyrningen avgörande. Beroende på hur en organisation väljer att styra sin 
verksamhet kan belöningssystem användas som styrmedel med avsikt för att styra 
verksamheten och uppnå olika uppsatta finansiella mål och mått. Styrmedlet blir i denna aspekt 
behjälplig och kan användas för att öka effektiviteten, produktiviteten, och kvaliteten 
(Arvidsson, 2008). Det finns även belöningssystem som grundar sig på icke-finansiella mått, 
dock förekommer dessa inte i samma omfattning (ibid.). Det är väsentligt att de som upprättar 
belöningssystemet har en förståelse över att de uppsatta målen och måtten kommer att påverka 
och till viss del styra medarbetarnas beteende. Arvidsson (2008) menar därför på att 
grundregeln är att prestationsmåtten och målen måste baseras på det specifika beteendet som 
organisationen önskar stimulera. För en organisation som exempelvis vill öka lönsamheten, bör 
prestationsmåttet utgå ifrån räntabilitet på eget kapital. Vill man däremot öka tillväxten kan 
måtten baseras på faktisk procentuell tillväxt eller uppnådda tillväxtmål i organisationen. Det 
är också viktigt att organisationen tydliggör målen för medarbetarna, samtidigt som 
organisationen förstår vad medarbetaren vill få ut av arbetet som utförs. Medarbetarna måste 
uppleva de uppsatta målen som realistiska, meningsfulla, och motiverande för att kunna bli 
påverkade av belöningssystemet (Anthony & Govindarajan, 2001). 
  
Vidare är motivation en av de största anledningarna till varför en organisation använder sig av 
ett belöningssystem. Ökad motivation kan i sin tur generera de önskade prestationerna som 
ledningen satt upp. Det är väsentligt att få medarbetaren motiverad till att arbeta mot samma 
riktning som organisationen, för att företaget i sin helhet ska lyckas uppnå de uppsatta målen 
(Arvidsson, 2008). Arbetsmotivation och belöningar anses vara starkt positivt korrelerade. 
Dock anses det vara väsentligt att säkerhetsställa att den anställdes attityd är positiv gentemot 
arbetsuppgifterna som utförs för att erhålla det önskade utfallet av belöningarna (Kalleberg, 
1977). Det är även viktigt att ta hänsyn till olika typer av belöningar (Lopez, et al., 2006) med 
anledning av att få samtliga medarbetare motiverade. Agwu (2013) hävdar nämligen på att 
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effektiva, marknadsdrivande, rättvisa, och tidsenliga belöningar kan leda till högre motivation 
hos både medarbetarna och ledarna. 
  
Arvidsson (2008) menar slutligen på att belöningssystem kan användas för att behålla de 
nuvarande medarbetarna och attrahera nya. Medarbetare anses vara en utav de största och 
viktigaste tillgångarna i en organisation (Gürgör, 2011; Lopez, et al., 2006). Det är därför viktigt 
att behålla hög kompetens inom bolaget, eftersom det skulle kosta mer att förlora befintlig 
kompetent personal och behöva rekrytera ny (Merchant & Van der Stede, 2007). 
                                      
2.6.2 Olika former av belöningar 
Det finns olika former av belöningar som därmed genererar olika resultat, beteenden, och 
betydelse för de anställda i en organisation (Özutku, 2012). Det är viktigt att skilja på positiva 
och negativa belöningar (figur 3). Positiva belöningar hänvisar till det som medarbetarna 
värderar positivt, medan de negativa belöningarna vanligtvis refererar till de bestraffningar som 
organisationer kan tillämpa vid brist på produktivitet (Merchant & Van der Stede, 2007). 
 

Positiva belöningar Negativa belöningar 
Löneförhöjning Ingen löneförhöjning 
Bonus/Tantinem/Vinstandelstiftelser Ingen bonus 
Befordran Ingen befordran 
Arbetstitlar Degradering 
Beröm & Erkännande Offentlig förnedring  

Resor Onödiga arbetsuppgifter 
Aktieoptioner/Optionsprogram Övertidsarbete 
Utbildningar Bestraffning 
Självstyre 

 

Figur 3 - Positiva och negativa belöningar 
(Egen utarbetad figur baserat på Merchant & Van der Stede, 2007)  

Özutku (2012) delar in belöningar i två kategorier; monetära -och icke monetära belöningar, 
medan Anthony & Govindarajan (2001) menar på att belöningar kan delas in i finansiella, 
sociala och psykologiska. Dessa tre överlappar i sin tur varandra i de monetära- och icke 
monetära belöningarna. Arvidsson (2008) tillägger ytterligare en form nämligen ägarandelar. 
Monetära belöningar är en utav de vanligaste formerna som företag väljer att bruka. Den här 
typen är direkt finansiellt kopplad, det vill säga kompensationer som ges är pengar-relaterade 
(Merchant & Van der Stede, 2007; Anthony & Govindarajan, 2001). De finansiella 
belöningarna kan omfattas av individuella och/eller kollektiva bonusar, provisioner, 
löneökningar, aktier, optioner, tantiem och vinstandelsstiftelser (Arvidsson, 2008; Merchant & 
Van der Stede, 2007). Från ett medarbetarperspektiv anses de finansiella belöningarna vara 
viktiga eftersom det ses som en kompensation och gottgörelse för ett bra utfört arbete (Merchant 
& Van der Stede, 2007). De finansiella belöningarna som anses ha störst betydelse för 
medarbetaren enligt Arvidsson (2008) är bonuslön, vinstandelsstiftelser, tantiem och 
optionsprogram. 
  
Bonuslön används i stor utsträckning till att belöna en viss arbetsroll och är sammanlänkat till 
organisationens resultatmål på kort sikt. Beroende på vilken kategori medarbetaren tillhör 
varierar uträkningen av bonuslönen (Arvidsson, 2008). Utformningen av bonuslönen kan också 
växla, men två huvudgrupper som vanligen används är individuell baserad och kollektiv 
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baserad (Arvidsson, 2008; Svensson, 2001; Özutku, 2012). Vid bonuslön är det vanligt med så 
kallade “Cutoff Levels”. “Lower cutoff” är en miniminivå som prestationsmässigt måste 
uppnås för att få ta del av bonusen, medan en “upper cut off”  är ett bonustak som inte kan 
överstigas oavsett hur ansenlig prestationerna än må vara (Anthony & Govindarajan, 2001). 
  
Vinstandelsstiftelser inträffar vanligtvis i större organisationer som har medarbetare på flera 
nivåer där belöningsutdelningen många gånger sker utefter gemensamma insatser. 
Organisationen innehar en egen stiftelse som förvaltar tillgångarna och det är från stiftelsen 
som belöningen utfaller till medarbetarna. Utdelningen sker under tidigare bestämda villkor 
och ändamålet är att förvalta tillgångarna på långt sikt (Arvidsson, 2008). 
  
Tantiem är det latinska ordet för “likabetydande” och innebär att medarbetaren blir tilldelad ett 
lönetillägg. Det här tillägget kan beräknas i förväg som en andel utav ett verksamhetsmått i 
organisationen exempelvis en del av omsättningen eller vinsten. Det är vanligt att denna typ 
utav lönetillägg endast tillfaller VD:n, styrelseledamöter och övriga medarbetare i 
företagsledningen (Arvidsson, 2008). 
  
Optionsprogram har tidigare endast riktat sig mot företagsledningen men på senare år har 
majoriteten av medarbetarna i en organisation även inkluderats. Genom optionsprogram 
erbjuds medarbetarna att teckna en visst antal aktier vid ett förutbestämt tillfälle. När tiden är 
inne kan medarbetaren bestämma om denne vill teckna aktier i företaget och på så vis använda 
optionen (Arvidsson, 2008). 
  
Fortsättningsvis är icke-monetära belöningar inte direkt relaterade till pengar. De är länkade till 
det sociala och psykologiska (Anthony & Govindarajan 2001) vilket innebär att den 
individuella känslan involveras vid genomförandet av arbetet och medarbetares drivkraft till att 
fullfölja arbetet med goda resultat ökar (Özutku, 2012). Denna typ av belöning kan förekomma 
i olika former såsom: 

●      Tillkännagivande - certifikat, diplom, arbetstitlar, gratisbiljetter.  
●      Uppskattning - luncher, middagar, speciella event. 
●      Firande - officiella beröm, feedback, klapp på axeln av ledare/chef. 
●      Utvecklingsbaserad arbetsvärdering - utveckling av den anställde  (Özutku, 2012). 

  
Användandet av icke-monetära belöningar anses vara mer ekonomiskt och dessutom värderar 
medarbetarna denna typ av belöning högre vilket på längre sikt leder till en ökad motivation 
(Merchant & Van der Stede, 2007). Icke-monetära belöningar såsom utvecklandet av 
färdigheter, kunskap och kompetens anses vara en stor motivationsfaktor hos medarbetare 
(Aguinis, et al., 2013). Monetära och icke-monetära belöningar genererar olika betydelse, 
resultat och mekanismer för beteendet. Studier och rapporter har påvisat att icke-monetära 
belöningar som är konkreta leder till bättre prestationer bland medarbetarna, än användandet 
utav endast monetära belöningar (Dzuranin, et al,. 2013). Därför anses det vara väsentligt att 
kombinera de olika formerna för att generera bättre organisatoriska resultat. Utöver de monetära 
och icke-monetära belöningarna, tillägger Arvidsson (2008) ägarandelar i form av aktieinnehav 
som kan ses som en kombination av de två formerna. Innan aktierna realiseras betraktas det 
som en icke-monetär belöning, men vid de tillfälle som aktieinnehavaren önskar realisera 
aktierna blir det en monetär belöning. 
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2.6.3 Mottagare av belöningar 
Sett från ett organisationsperspektiv är det även viktigt att bestämma mottagaren av 
belöningarna, det vill säga ska belöningarna endast tillfalla de högsta cheferna och ledningen, 
eller ska samtliga medarbetare i organisationen få ta del av belöningen. Arvidsson (2008) 
refererar till Thompson & Strickland (1992) som påvisade att ett belöningssystem bör omfatta 
alla i organisationen, det vill säga från den allra högsta chefen till samtliga operativa 
medarbetare. När belöningssystemet omfattar alla medarbetare i en organisation är det 
nödvändigt att besluta om belöningarna ska baseras på individuella eller kollektiva prestationer 
(Özutku, 2012). Belöningssystemet kan även omfattas av en kombination av både kollektiva 
och individuella belöningar, så kallat hybrid belöningssystem (Pearsall, Christian, & Ellis, 
2010). Ett väl utformat belöningssystem bör omfattas av båda formerna då respektive innehar 
både för- och nackdelar (ibid.). 
  
Vid användandet av ett individuellt belöningssystem baseras belöningen på den enskilde 
individens prestationer (Svensson, 2001) och på så sätt blir medarbetaren belönad baserat på 
den individuella produktiviteten och kompetensen individen besitter (Kerrin & Oliver, 2002). 
En utav de största fördelarna med att bruka ett individuellt belöningssystem är att medarbetaren 
själv kan påverka sitt utfall och därmed finns chansen för att arbetstillfredsställelsen ökar. 
Fortsättningsvis är individuella belöningssystem att föredra om den enskilde medarbetarens 
insats är mer betydelsefull än de utfall som ett starkt sammanhållet team skulle generera 
(Pearsall, et al., 2010). En av de nackdelar som kan uppkomma är att ett individuellt 
belöningssystem för varje enskild individ i organisationen måste implementeras (Svensson, 
2001). Svensson (2001) menade dessutom på att det är svårt att konstruera individuella 
belöningssystem då det finns en del svårigheter i att mäta varje enskild medarbetares 
prestationer. För att mäta prestationerna kan organisationen, enligt Merchant & Van der Stede 
(2007) använda sig utav olika prestationsmått. Vidare kan individuella belöningssystem leda 
till konflikter och egoism bland medarbetarna, samtidigt som de kan leda till konkurrens och 
sabotage (Svensson, 2001). Det här resulterar i sin tur till en risk för att medarbetarna slutar 
samarbeta (Kerrin & Oliver, 2002) och inte får den hjälp de behöver av varandra (Pearsall, et 
al., 2010). Individuella belöningssystem kan även bidra till att medarbetarnas enskilda mål inte 
stämmer överens med de mål som organisationen har satt upp, vilket på långt sikt kan leda till 
negativa konsekvenser (Bartol & Srivastava 2002). 
  
När en organisation väljer att bruka ett kollektivt belöningssystem ges ett fokus på gruppens 
kollektiva prestationer (Svensson, 2001). Precis som det individuella belöningssystemet finns 
det även för- och nackdelar vid användandet av det kollektiva. En av de största fördelarna med 
ett kollektivt belöningssystem, enligt Bartol & Srivastava (2002), är att det skapar engagemang 
och en större vilja till samarbete. Det bidrar även till högre fokus på arbetsuppgifterna och en 
högre motivation (Pearsall, et al., 2010). Forskning har även påvisat att belöningssystem som 
fokuserar på gruppens prestationer och därmed brukar kollektiva belöningar i synnerhet ökar 
medarbetarnas vilja till kunskapsutbyten inom organisationen (Wong, 2005; Bartol & 
Srivastava, 2002). Pearsall, et al., (2010) anser att kollektiva belöningar fungerar bäst i de 
situationer där en organisation kräver ett stort samspel och utbyte av kunskap. Trots de fördelar 
som finns vid ett kollektivt belöningssystem finns det även en del nackdelar som organisationer 
bör ta hänsyn till innan en sådan inrättning påbörjas. Kollektiva belöningar ger endast en direkt 
uppmuntran om medarbetarna är lovade att de själva kan påverka de prestationer som 
belöningarna baseras på. Det är därför viktigt att organisationen sätter upp realistiska mål som 
driver medarbetarna framåt. Fortsättningsvis är en av de största nackdelarna det så kallade “free 
rider”-problemet som kan uppstå vid ett kollektivt belöningssystem. Det innebär att det finns 
en eller flera medarbetare i gruppen som inte arbetar lika hårt och i de flesta fall vinner 
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framgång med knapp ansträning. Dessa medarbetare tar på så sätt del av de kollektiva 
belöningarna som gruppen blir tilldelad, utan att egentligen ha gjort sig förtjänt av det 
(Merchant & Van der Stede, 2007). Vidare bör företag enligt Svensson (2001) erbjuda ett 
kollektivt belöningssystem som baseras på en gemensam och rättvis vinstdelning eller 
delningsplan. Om ett system är upprättat och baseras på fel premisser ökar risken till orättvisa 
bland medarbetarna. 
  
Belöningssystem kan också bestå av en kombination av både individuella- och kollektiva 
belöningar, ett sådant belöningssystem kallas för hybrid-belöningssystem. Genom att bruka 
denna kombination minskar man risken för de nackdelar som respektive system skulle medföra, 
samtidigt som fördelarna vid individuella och kollektiva belöningar erhålls (Pearsall et al., 
2010). Ett hybrid-belöningssystem har bäst funktion i de organisationer där medarbetarna är 
beroende av varandra. Det här medför att medarbetarna tar ansvar för sina arbetsuppgifter och 
handlingar, vilket i sin tur driver gruppen framåt och motivationen ökar (ibid.). Pearsall, et.al 
(2010) refererar till Wagenman (1995) som hävdar ett hybrid-belöningssystem kan ha en 
negativ inverkan om medarbetarnas beroende av varandra är lågt vid genomförandet av en 
specifik arbetsuppgift. Det kan resultera i att medarbetaren blir distraherad från sitt individuella 
fokus, vilket kan påverka arbetsprestationerna negativt. 
  
2.6.4 Risker 
För att belöningssystem ska generera ett positivt utfall måste en del krav vara uppfyllda för att 
undvika eventuella risker. Kraven gör det ofta svårt för medarbetarna att påverka de mål och 
mått som belöningssystemet baseras på. Det är därför avgörande för organisationen att 
belöningssystemet får önskad effekt med realistiska mål som medarbetarna kan relatera till och 
även inverka på (Arvidsson, 2008). En organisation kan utgå ifrån ett antal steg vid 
utformningen av systemet för att undvika risken till omotiverade medarbetare. Stegen kan delas 
in i följande: (1) ledningen bör sätta upp rimliga mål, (2) det ska finnas en förståelse för varför 
man blir belönad, och (3) som medarbetare bör man uppskatta belöningen som tilldelas 
(Kominis & Emmanuel, 2006). Om belöningssystemet inte upprättas på ett lämpligt sätt är 
risken stor att den önskvärda motivationseffekten inte uppnås, vilket inte är fördelaktigt sett 
från ett ekonomiskt perspektiv (ibid.). Dessutom är det viktigt för organisationer som använder 
sig utav finansiella belöningar att säkerhetsställa att likvida medel finns för utbetalningarna. 
Risken som uppstår annars är att organisationen måste upphöra med de finansiella 
belöningarna, vilket i sin tur gör att styrmedlet får en omvänd verkan på motivationen och en 
negativt förändrad attityd hos medarbetarna (Cäker, 2013). Det är fortsättningsvis väsentligt att 
belöningssystemet utformas på ett rättvist sätt för att nå den önskvärda effekten. Ett 
belöningssystem som är orättvist fördelat kan leda till att arbetsmiljön påverkas negativt 
(Svensson, 2001), vilket är en utav de största riskerna vid individuella belöningssystem (Cohen-
Charash & Mueller, 2007). Om den individuella belöningen är orättvist fördelad kan det 
resultera till en risk för frustration, missnöje och spänningar bland de anställda. Det här leder i 
sin tur till en dålig arbetsmiljö och en improduktiv insats från medarbetarna (ibid.). 
Fortsättningsvis kan risken för det så kallade “free-rider”-problemet uppstå vid kollektiva 
belöningar, där medarbetare får ta del av belöningen utan att prestera i samma utsträckning som 
resterande gruppmedlemmar (Merchant & Van der Stede, 2007). 
  
Beroende på hur belöningssystemet är utformat kan de anställda känna sig otrygga på sin 
arbetsplats, vilket är en risk för företaget eftersom de kan få en negativ inverkan på 
prestationerna och arbetsmiljön. Det här är vanligt förekommande vid bonuslöner, där 
medarbetaren har en lägre fast lön, som kompletteras med en bonus baserat på de individuella 
prestationerna (Arvidsson, 2008). Ofta förespråkas en fördelning på 80/20-regeln det vill säga, 
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80% fast lön och 20% rörlig bonus lön för att undvika denna risk (ibid.). Avslutningsvis kan 
organisationer låta medarbetarna sätta upp egna prestationsmål som i sin tur är kopplade till 
belöningssystemet. Det här medför dock stora risker eftersom medarbetarna kan sänka sin 
individuella ambitionsnivå och sätta upp lägre mål för att öka sina chanser till en högre belöning 
(Olve & Petri, 2008). 
 

2.7 Analysmodell       
Utifrån den teoretiska referensramen har författarna av följande uppsats kunnat upprätta 
ovanstående analysmodell vilken är utformad med grund i det valda bemanningsföretaget (figur 
4). Analysmodellen ger en illustration över de samband som går att kartlägga mellan den interna 
arbetsmotivationen och de rådande belöningarna. Pilarna demonstrerar riktningens inverkan. 

 

 

Figur 4 - Egenkonstruerad analysmodell 

 
För att förstå hur internt anställdas motivation på Bemanna AB påverkas av ett 
belöningssystem, behövs det först skapas en förståelse över hur de påverkas av inre- respektive 
yttre motivationsfaktorer, samt en beskrivning av det nuvarande interna belöningssystemet. Det 
här är genomfört genom att inhämta uppfattningar och beskrivningar från Bemanna ABs interna 
medarbetare gällande arbetsmotivationen och det nuvarande belöningssystemet. Motivation 
delas in i yttre- och inre motivation med anledning av att handlingar kan utföras antingen genom 
att det finns en inre njutning eller egenintresse att genomföra handlingen, alternativt externa 
kompensationer som ligger till grund för att individen väljer att genomföra handlingen. 
Belöningssystemet refererar i modellen till de belöningssystem som förekommer på Bemanna 
AB, samt andra förekommande monetära och icke-monetära belöningar, vars underliggande 
syfte är att motivera de interna medarbetarna. För att fortsättningsvis kunna klargöra den 
fullständiga inverkan som motivation och belöningar faktiskt ger på arbetsplatsen har 
arbetsmotivation valts att inkluderas, där individernas inställning till arbetet samt graden av 
tillfredsställelse på arbetsplatsen behandlas. Motivation ses nämligen inte enbart som en inre 
psykologisk föreställning, utan är en process av samspelet mellan individ och yttre sociala och 
strukturerade förhållanden (Latham & Pinder, 2005). 
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Analysmodellen kommer att användas som underlag för empiriinsamlingen, med anledning av 
att säkerhetsställa att ett tillräckligt fundament inhämtas för den analys som senare kommer att 
genomföras, för att förståelse över hur motivationen påverkas hos interna medarbetare. Vidare 
kommer analysmodellen användas som en grundläggande bas för att jämföra, finna samband, 
samt skiljaktigheter mellan den insamlade empirin och den framtagna teoretiska referensramen. 
Det här med anledning av att skapa en djupare förståelse över hur internt anställdas motivation 
påverkas av det rådande belöningssystem, samt belysa de faktorer vilka i dagsläget inte 
förekommer i önskad omfattning hos medarbetarna på Bemanna AB. Slutligen syftar 
analysmodellen till att bistå med underlag för att frambringa en utvecklad modell med 
begreppsdefinitioner vilken studien har som avsikt att forma.  
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3. METOD 
Det här kapitlet beskriver den metod som brukats i följande studie. Studiens forskningsfråga 
har varit utgångspunkten i avgörandet av metodvalet. En enskild fallstudie underbyggd av en 
kvalitativ datainsamling, valdes att genomföras med anledning av att få en subjektiv 
bedömning, åsikt, samt uppfattning av de rörande intervjupersonerna. Med grund för att öka 
kvaliteten och tillförlitligheten av studien presenteras den undersökningsprocess som brukats 
där tillvägagångssättet och strategin av datainsamlingen är förklarad. 
 
3.1 Forskningsdesign - fallstudie 
En fallstudie är en forskningsmetod som innebär att man djupgående undersöker och observerar 
ett samtida fenomen (fallet), för att få kunskap om länken mellan fenomenet och det verkliga 
sammanhanget (Yin, 2014). Enligt Yin (2014) är fallstudier fördelaktiga att använda när 
forskaren vill: (1) besvara “hur” och “varför” frågor, (2) när forskaren har lite eller ingen 
kontroll alls över händelser och beteenden, och (3) när studiens fokus är ett samtida fenomen. 
Studiens frågeställning har haft ett fokus på att besvara en “hur”-fråga. Fortsättningsvis har ett 
samtida fenomen undersökts med fokus på ett beteende som författarna av den här studien inte 
har haft möjlighet kontrollera. Det finns olika typer av fallstudier som kan tillämpas inom 
forskning, man skiljer vanligtvis på enskild fallstudie och flerfallsstudier (Jacobsen, 2017). Med 
anledning av studiens forskningslucka och frågeställning har författarna valt att gå in på djupet 
i en bestämd organisation och därmed genomföra en enskild fallstudie och förklara beteendet i 
en specifik organisation (Yin, 2014; Jacobsen, 2017; Bryman & Bell, 2015). 
 
Det finns en generellt övergripande definition som menar på att ett fall betonar en ingående 
studie av en eller flera undersökningsenheter, vilken/vilka i sin tur är avgränsade till tid och 
rum (Jacobsen, 2017). Följande fallstudie har avgränsats i tid och rum via så kallade kollektiva 
enheter, där en vald organisation har undersökts med interna medarbetare. Det här för att få en 
verklighetsnära beskrivning av organisationen och detaljerad redogörelse över hur verkligheten 
faktiskt ser ut. Genom att utgå från en enskild fallstudie baserat på en specifik organisation, får 
författarna möjlighet till att beskriva och förklara hur händelser påverkar varandra och hur 
specifika resultat åstadkommits. Det här eftersom detaljerade beskrivningar av enskilda fall ger 
möjlighet till att förklara kausala mekanismer och skeenden (Jacobsen, 2017). Fortsättningsvis 
involverade fallstudien explorativa element (Yin, 2014), vilket innebär att det har funnits ett 
intresse av att finna förståelse för ett mindre utforskat område, i den här studiens fall: hur 
motivationen hos internt anställda på ett bemanningsföretag påverkas av ett belöningssystem. 
Det teoretiska ramverket har testats mot det empiriska för att upptäcka nya faktorer och bidra 
till vetenskapen genom att utveckla en modell med begrepp, vilket Jacobsen (2017) menar på 
är ett kännetecknande drag vid studier av enskilda fall. Nackdelen med studier av enskilda fall 
är enligt Yin (2014) svårigheten till att göra en statistisk generalisering. Syftet med studien har 
dock inte varit en statistisk generalisering utan snarare en analytisk. Den analytiska 
generaliseringen sker mestadels vid tolkningen av analysen (Polit & Beck, 2010) och benämns 
vanligtvis inom forskningen som en begreppsmässig generalisering (Polit & Beck, 2010; 
Eisenhardt, 1989). Det innebär att man utvecklar nya begrepp eller koncept från fallstudien som 
kan undersökas i framtida forskning (ibid.), vilket även Flyvbjerg (2016) benämner är målet för 
en fallstudie. Det här har möjliggjorts genom att utveckla en modell med begreppsdefinitioner, 
där författarna vid analysen av denna studie kunde påvisa ett antal olika personlighetstyper som 
gick att finna hos det valda fallföretaget. Författarna av kunde i början av studien inte förutspå 
att dessa personlighetstyper skulle identifieras, vilket enligt Eisenhardt (1989) är ett resultat 
som förekommer vid fallstudier när man söker efter skillnader och likheter, i vårt fall mellan 
respondenterna på Bemanna AB. 
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3.1.1 Fallföretag - Bemanna AB  
När det valda fallföretaget söktes var det väsentligt att ta hänsyn till storleken på företaget, sett 
till internt anställda, med anledning av att kunna försäkra att empiriskt material fanns 
tillgängligt. Fortsättningsvis förutsattes det att organisationen hade ett befintligt 
belöningssystem med finansiella och/eller icke finansiella belöningar, fokuserat på de internt 
anställda inom bemanningsföretaget. Det var nödvändigt med tanke på att uppsatsens syfte var 
att undersöka och illustrera huruvida motivationen påverkas av ett belöningssystem hos interna 
medarbetare. Författarna valde att ta kontakt med det valda fallföretaget via ett telefonsamtal 
med VD:n, där en konversation fördes om syftet med studien och de etiska principerna som 
studien valt att följa, vilket resulterade i en positiv respons kring deltagande. Med godkännande 
från VD:n bifogades en sammanfattning till de internt anställda via e-post (Appendix 1), som 
sedan kontaktades per telefon för överenskommelse av intervjutillfället. 
  
Det valda företaget benämns i den här studien under det fiktiva namnet Bemanna AB. Bemanna 
AB är ett företag som ingår i en bolagskoncern, där affärsidéen är att bedriva bemannings- och 
rekryteringslösningar mot tjänstemanna- och arbetarsidan inom olika branscher. Bolaget 
bedriver sin verksamhet på ett flertal orter i Sverige och de finansiella rapporterna visar en 
positiv finansiell utveckling enligt dokument (5) Bolagsbeskrivning Bemanna AB. På senare tid 
har koncernen förvärvat en del bolag, vilket har genererat en stärkt marknadsposition och ett 
väletablerat varumärke. Förvärven av de olika bolagen har resulterat i en utökning av personal 
och en ökad kompetens på Bemanna AB. Den svårighet som företaget står inför idag är att 
anställningsvillkoren skiljer sig åt, både hos den införvärvade personalen och den befintliga. 
Skillnaden ligger främst i belöningssystemet där de olika villkoren skiljer sig åt beroende på 
när man blev anställd och vilken befattning som innehas. Bemanna AB står därför inför 
utmaningen att utveckla och implementera ett nytt attraktivt belöningssystem som skall öka 
medarbetarnas driv och generera en högre arbetsmotivation. 
  
3.1.2 Abduktivt angreppssätt 
Syftet med följande studie var att förklara och beskriva ett verkligt existerande fenomen, samt 
forma en modell med begrepp vilken är väsentlig att analysera för att maximera 
motivationsgraden. Med anledning av det, föreligger en empirisk undersökning som 
tillsammans med ett teoretiskt ramverk har legat till grund för studiens analys. Författarna av 
studien har valt att bruka det abduktiva metodvalet som forskningsinriktning, för att kunna få 
möjligheten till att omformulera tolkningar under utvecklingsprocessen av empirin och det 
teoretiska ramverket. Vidare har författarna av studien haft möjligheten att alternera mellan 
tidigare teoretiska ramverk och den empiriska informationen som uppkommit då den abduktiva 
ansatsen valdes att brukas (Jacobsen, 2017). Den abduktiva metoden ansågs vara den bäst 
lämpade metoden att bruka för att redogöra och finna förklaringar för ett nytt alternativt en 
okänd situation eller faktum hos det valda fallföretaget. Metoden är dynamisk genom att den 
brukar en kombination av induktion och deduktion, där en grundad teori är undersökt och 
utvecklad tillsammans med de empiriskt insamlade observationerna för att skapa hypoteser eller 
dra slutsatser (Richardson & Kramer, 2006). Det abduktiva metodvalet har medfört att 
fallstudiens författare inte varit lika begränsade, som vid användningen av antingen deduktiv- 
och induktiv metod. Samtidigt har forskarna tillåtits att välja de bäst lämpade förklaringarna 
och tolkningarna av insamlad forskning och empiri (Bryman & Bell, 2015). Genom att studien 
brukar följande forskningsprocess har författarna av fallstudien haft möjlighet att ständigt 
granska ny vetenskap och litteratur för att finna de mest korrekta slutsatserna som ligger i 
relation till den information som uppkommit under den empiriska undersökningen i Bemanna 
AB. Med andra ord har forskarna kunnat arbeta mer förutsättningslöst eftersom 
forskningsprocessen inte varit låst till ett förutbestämt teoretiskt ramverk. En del förändringar i 
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studiens introduktion och teoretiska kapitel har därmed utförts, vilket är i linje med Jacobsens 
(2017) förklaring av den abduktiva metodens tillvägagångssätt. Avslutningsvis har det här 
handlingssättet givit studiens forskare en bättre förståelse av både de valda forskningsteorierna 
och den empiriska informationen eftersom detta har genomförts parallellt. 
  
3.2 Datainsamling 
Vid genomförandet av fallstudier kan datainsamling ske via det kvalitativa- och/eller 
kvantitativa tillvägagångssättet. Beroende på fallet kan det finnas en nödvändighet att 
kombinera båda insamlingsmetoderna (Bryman & Bell, 2015). Det är forskarna som avgör 
vilket tillvägagångssätt som är att föredra, beroende på vilken typ av data som behövs samlas 
in och de konsekvenser som kan uppstå när man ser på trovärdigheten och giltigheten 
(Jacobsen, 2017). Med anledning av att besvara forskningsfrågan och uppnå fallstudiens syfte 
har en kvalitativ metod brukats. Den kvalitativa datainsamlingsmetoden genomfördes för att 
erhålla djupgående information och för att öka den sanna förståelsen situationen hos det valda 
fallföretaget (Bryman & Bell, 2015; Howson, 2013), vilket stämmer överens med den abduktiva 
orienteringen (Richardson & Kramer, 2006; Jacobsen, 2017). Det kvalitativa 
tillvägagångssättet är att föredra om nyanserade beskrivningar av individers uppfattning krävs 
för att förstå ett fenomen (Jacobsen, 2017), vilket var ett underliggande syfte med den enskilda 
fallstudien. Det krävdes ett förtydligande och en fortsatt förklaring över hur Bemanna ABs 
interna medarbetares motivation påverkas utav det rådande belöningssystemet, för att vidare 
kunna utveckla en modell med begreppsdefinitioner. Insamlingsmetoden går att dela in i primär 
datainsamling och går att fördela enligt följande: (1) Individuella intervjuer, (2) 
fokusgruppsintervjuer, och (3) observationer. Den sekundära datainsamlingen består vanligtvis 
av (4) dokumentundersökningar (Jacobsen, 2017). Fallstudien kommer utgå från 
semistrukturerade intervjuer (se avsnitt 3.2.1) samt dokumentundersökning (se avsnitt 3.2.5), 
metodvalen diskuteras mer djupgående under respektive avsnitt. 
  
Vid insamling av kvalitativ data förekommer både för- och nackdelar. Fördelen med att bruka 
metoden är en hög intern validitet som ger en sann förklaring och förståelse över en situation. 
Fortsättningsvis är den kvalitativa ansatsen mer flexibel än den kvantitativa (Bryman & Bell, 
2015), samtidigt som processen är interaktiv vilket betyder att det finns möjlighet att ändra 
problemställningen och datainsamlingsmetoden under tiden som undersökningen genomförs. 
Vidare bidrar tillvägagångssättet till närhet och öppenhet mellan respondenten och författaren. 
Det resulterar till nyanserad och detaljerad respons från respondenten om ett specifikt 
förhållande (Jacobsen, 2017). En del nackdelar förekommer emellertid även med det kvalitativa 
tillvägagångssättet. Metodinsamlingen är resurskrävande och tar tid, samtidigt som fåtal 
respondenter begränsar urvalet vilket kan skapa representativitets- och generaliseringsproblem 
(ibid.). Författarna av studien anser ändock att det kvalitativa tillvägagångssättet är att föredra 
eftersom fallstudiens syfte är att undersöka och få en fortsatt förklaring på hur motivationen 
påverkas av ett belöningssystem med anledning av att kunna utveckla en modell med begrepp. 
Författarna var medvetna om att ingående och djupgående beskrivningar är tidskrävande att få 
fram men det ansågs väsentligt att erhålla nyanserade beskrivningar av respondenterna för att 
erhålla en god förståelse över den rådande situationen i det valda fallföretaget. Metodvalet ökar 
dessutom flexibiliteten, då det inte är lika strukturerat som vid det kvantitativa 
tillvägagångssättet, samtidigt som den abduktiva orienteringen har brukats vilket minskar de 
begränsningar som hade kunnat uppstå.                   
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3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
Enligt Yin (2014) är en utav de mest väsentliga källorna i en fallstudie intervjuer, eftersom 
respondenterna som väljer att delta kan förklara handlingar och den rådande situationen som 
sker, exempelvis inom det valda fallföretaget. Semistrukturerade intervjuer är en utav de valda 
kvalitativa metoderna som har använts i fallstudien och data har samlats in i form av berättelser, 
meningar och ord. Semistrukturerade intervjuer innebär att författaren utformar ett antal frågor 
med specifika teman, och möjlighet till följdfrågor ges. Frågorna behöver dessutom inte ställas 
i någon inbördes ordning, utan ställs utefter situationen (Bryman & Bell, 2015). Den 
bakomliggande orsaken av metodvalet var att möjligheten till djupa svar kunde erhållas för att 
få en djupare insikt i individers motivationsfaktorer, värderingssystem, attityder och tankar om 
det rådande belöningssystemet. Valet baserades även på att författarna av studien fick 
möjligheten till att ställa följdfrågor, vilket var till fördel eftersom det fanns en viss svårighet 
till att utforma exakta frågor för att erhålla djupgående svar om situationen hos det valda 
fallföretaget. Genom att använda den här datainsamlingsmetoden kan man enligt Bryman och 
Bell (2015) erhålla detaljerad information om respondenternas uppfattning och inställning. Det 
bidrar till att författarna av studien har fått möjlighet att skapa välutvecklade tolkningar och dra 
så verklighetsbaserade och korrekta slutsatser som möjligt, vilket är nödvändigt när en 
fallstudie genomförs. De semistrukturerade intervjuerna har även bidragit till en öppenhet och 
tillit mellan de intervjuade respondenterna och författarna av studien. Metodvalet har även givit 
en bättre förståelse och tolkning av olika förhållanden och fenomen (ibid.), vilket har varit 
väsentligt för att kunna uppnå fallstudiens syfte. 
  
3.2.2 Utförandet av semistrukturerade intervjuer 
Intervjuer kan vidare genomföras på fyra olika sätt nämligen (1) fysiska möten, (2) 
telefonintervjuer, (3) chatt och (4) mejlkorrespondens (Jacobsen, 2017). För att kunna 
genomföra de semistrukturerade intervjuerna har fysiska intervjuer genomförts och 
telefonintervjuer. Fysiska intervjuer har enbart genomförts i Halmstad, med anledning av att 
minimera resekostnaderna som hade tillkommit vid intervjuer på annan ort. När en intervju sker 
på plats bidrar det till en bättre öppenhet och tillit mellan respondenten och intervjuaren (ibid.), 
vilket har varit väsentligt för att kunna erhålla djupgående och detaljerad information för 
fallstudien. Telefonintervjuer genomfördes med respondenter som arbetade på en annan ort, 
dels på grund av tidseffektivitet och tillgänglighet, men även för att minimera kostnaderna. 
Nackdelen med telefonintervjuer är att forskarna inte kan skapa samma känsla av öppenhet och 
tillit (ibid.). För att komma i underfund med problemet har intervjuerna utgått från en 
intervjuguide som har varit utformad på ett semistrukturerat vis, vilket diskuteras vidare i 
avsnitt 3.2.3 Utformning av intervjuguide. För att skapa en ännu bättre känsla av öppenhet och 
tillit har respondenterna blivit informerade om anonymitet och konfidentialitet, vilket 
diskuteras vidare i avsnitt 3.6 Etik. Även om respondenterna blev informerade om 
anonymiteten och konfidentialiteten valde två personer från det valda fallföretaget att inte delta, 
vilket resulterade till ett bortfall av två personer. Enligt en av personerna var den största 
anledningen till det här en rädsla för att ändock bli identifierad genom att av avslöja de 
personliga åsikterna som många på fallföretaget hade kännedom om. Den andra personen ansåg 
att den viss rädsla fanns över att det som blir sagt på intervjun kan missgynna den enskilda 
personen genom förändringar i belöningssystemet.  
 
De semistrukturerade intervjuerna utfördes på fallföretagets kontor, samt över telefon och 
respondenterna såg till att få sitta i ett avskilt rum för att undvika att bli störd. Författarna som 
ställde frågorna såg till att kombinera ett upplägg av att de tematiserade frågorna blev ställda, 
samtidigt som stort utrymme gavs för följdfrågor med anledning av att kunna erhålla 
djupgående information. Om respondenten hade svårt att uttala sig om en fråga, alternativt inte 
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ville yttra sig om en fråga, kunde respondenten välja att “passa” frågan vidare. Om den 
“passade” frågan var av hög betydelse, såg författarna till att formulera om frågan för att få ut 
så detaljrika svar som möjligt. Totalt genomfördes elva intervjuer, vardera intervju hade en 
duration omkring 30-45 minuter. Den längsta intervjun som genomfördes var med VD:n, där 
intervjun var över en timme. När intervjuer genomförs, uppstår det en viss problematik med att 
anteckna respondenternas svar. Enligt Yin (2014) är det därför fördelaktigt att vid fallstudier 
spela in intervjuer för att få en mer exakt återgivning. Vardera intervju som genomfördes 
spelades in, med godkännande från respektive respondent. Andra anledningar till varför det är 
fördelaktigt med inspelade intervjuer är för att man kan undvika missförstånd och snedvridning 
av resultatet (Bryman & Bell, 2015; Jacobsen, 2017). Nackdelar som kan förekomma vid 
inspelning av intervjuer är att respondenten reagerar negativ och har svårt att slappna av 
(Jacobsen, 2017). För att undvika problemet har respondenterna blivit informerade om att allt 
inspelat material behandlas konfidentiellt och finns endast tillgängligt för studiens handledare 
och examinator. Fortsättningsvis är det inspelade materialet transkriberat, vilket innebär att 
intervjuerna är nedskrivna i text (Bryman & Bell, 2015). Det har underlättat den empiriska 
sammanställningen eftersom materialet har varit möjligt att analysera flera gånger. Författarna 
har på så sätt kunnat erhålla djupare beskrivningar och mer detaljerad förståelse över den 
rådande situationen hos fallföretaget. Vid de tillfällen som författarna har haft svårt att tolka 
det transkriberade materialet har respondenterna kontaktats för att klargöra frågor och undvika 
missförstånd. 
 
3.2.3 Utformning av intervjuguide 
En intervjuguide består av frågor som ställs till respondenterna och kan utformas på olika sätt 
vilket i sin tur skapar växlande grad av öppenhet (Jacobsen, 2017). Frågorna i intervjuguiden 
kan vara strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade (Bryman & Bell, 2015; 
Jacobsen, 2017). Följande studie utgår som tidigare nämnts från semistrukturerade frågor, 
vilket innebär att ett antal fasta frågor av öppen och bred karaktär ligger till grund, där 
ordningsföljden av frågorna går att variera. Denna typ av frågor ger även utrymme för 
följdfrågor till respondenterna, vilket i sin tur leder till mer detaljerad information kring 
respondentens åsikter, värderingar och tolkningar (Bryman & Bell, 2015; Jacobsen, 2017). 
Eftersom semistrukturerade frågor skapar öppenhet och tillit mellan respondenten och 
intervjuaren, ansåg författarna av studien att denna typ av frågor skulle generera detaljerad och 
nyanserad information, som ansågs vara relevant för att uppnå fallstudiens syfte. 
  
Tre intervjuguider utformades med anledning av att respondenterna i fallföretaget intervjuades 
på tre olika nivåer nämligen: lednings-, operativ- och administrativ nivå, för att få en så 
nyanserad och detaljerad uppfattning som möjligt (appendix 2, 3, 4). Vardera intervjuguide 
utgick ifrån en viss struktur med ett antal olika teman som härrör från det teoretiska ramverket 
(Bryman & Bell, 2015). Strukturen och tematiseringarna har varierat beroende på vilken nivå 
respondenten arbetade på, vilket har resulterat i att rubrikerna i det empiriska kapitlet skiljer sig 
åt. För respondenterna på ledningsnivå har stort fokus varit att få en djupare förståelse över det 
belöningssystem som idag brukas på företaget och mindre fokus har legat på motivation. På 
operativ nivå har fokus varit på att få djupare förståelse över hur man arbetar med 
belöningssystemet, samt hur man arbetar för att öka motivationen hos medarbetarna. 
Fortsättningsvis har fokus på den administrativa nivån varit att få en djupare förståelse över 
vilka faktorer som påverkar motivationen, samt hur företaget arbetar för en ökad motivation. 
Vidare har ett operationaliseringsschema konstruerats för respektive nivå (appendix 5, 6, 7) för 
att klargöra vilken/vilka teori/er som har brukats vid framställningen av intervjuguidernas olika 
frågor. 
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Vid genomförandet av intervjuer är det viktigt att respondenten har en god förståelse och 
uppfattning om frågorna som ställs. Det var därför väsentligt att genomföra en 
pilotundersökning för att för de nästkommande intervjuerna undvika de risker som hade kunnat 
uppstå exempelvis missförstånd, upprepningar och felaktiga ordalydelser (Bryman & Bell, 
2013). Det ansågs vara väsentligt att genomföra två pilotundersökningar för att se över 
eventuella problem och återgälda dessa, samt för att fallstudien i sin helhet skulle generera ett 
bra resultat. Vid pilotundersökningarna kunde författarna snabbt klargöra de frågor som var 
svårbegripliga, frågor med hotande formulering och olämplig ordningsföljd. De upptäckta 
problemen åtgärdades till nästkommande intervjuer för att åstadkomma ett användbart 
empiriskt resultat av god kvalitet. Nya frågor utformades även efter att författarna upptäckte att 
en del utav de valda ämnena endast behandlade frågor som rör det teoretiska ramverket. Enligt 
Gioia, Corley och Hamilton (2012) är det fördelaktigt att formulera frågor som inte endast är 
direkt associerade till den valda forskningen, eftersom man på så sätt kan fånga upp flera 
synvinklar från respondenten om det berörda ämnet vilket är något som författarna av den här 
studien har tagit stor lärdom av. 
 
3.2.4 Val av respondenter 
Med bakgrund från Koerber och McMichaels (2008) beskrivning av urvalstekniker, har 
respondenterna i denna studie valts utifrån ett ändamålsenligt- samt bekvämlighetsurval. 
Ändamålsenligt urval har genomförts eftersom den enskilda fallstudien utgår från att undersöka 
ett specifikt tillstånd i en specifik organisation. Vid ändamålsenligt urval är det viktigt att 
inkludera individer som representerar syftet från olika perspektiv (ibid.). Urvalet av 
respondenter består av den anledningen utav internt anställda som arbetar på lednings-, 
operativ- och administrativ nivå. Ledningen inkluderades med anledning av att de är 
beslutstagarna av det rådande belöningssystmet, samt operativ- och administrativ nivå 
inkluderades då dessa omfattas av det rådande belöningssystemet på Bemanna AB. 
Respondenter som arbetar på olika nivåer har valts ut för att få en inblick från olika perspektiv, 
samt för att erhålla ett brett och användbart underlag vid analysen av det empiriska materialet. 
Fortsättningsvis använder flera kvalitativa studier ett bekvämlighetsurval vilket även kallas för 
ett opportunistiskt urval. Det här innebär att respondenter är valda utefter hur tillgängliga de är 
gentemot forskaren (Koerber & McMichaels, 2008). Med anledning av tidsbegränsningen 
valdes ett företag som fullföljde kriteriet och var tillgänglig när deltagande och respons var 
efterfrågat av forskarna. Det här på grund av att undvika de eventuella konsekvenserna som 
hade kunnat uppstå om respondenterna inte var tillgängliga under den valda tidsperioden då 
studien genomfördes. Påföljderna av att inte ha tillgängliga respondenter enligt Koerber och 
McMichaels (2008) är en fördröjd insamling av information. Det hade resulterat i att författarna 
av den här studien inte skulle haft möjlighet att sammanställa den empiriska undersökningen i 
tid och därmed inte kunnat genomföra en väl genomarbetad analysdel. 
  
Enligt Jacobsen (2017) är urvalet av respondenter vid kvalitativa intervjuer viktigt för att öka 
den interna validiteten, med anledning av att kunna återge en korrekt förklaring av verkligheten. 
Utav den anledningen utformades en del inkluderingskriterier, vilket innebär att respondenter 
måste uppfylla en del krav för att vara kvalificerade för att delta i intervjun (ibid.). 
  
Respondenterna omfattades av följande kriterier: 

●      Internt anställd hos det valda fallföretaget. 
●      Omfattas av belöningssystem på Bemanna AB. 
●      Haft en anställning på minst 3 månader inom bolaget. 
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De utvalda respondenterna kontaktades via e-post och ett dokument bifogades om fallstudiens 
och dess syfte, samt de etiska principerna (appendix 1). Datum och tid för respektive 
intervjutillfälle bokades därefter in. Följande respondenter deltog i fallstudien: 
 

 
Figur 5 - Val av respondenter 

(Observera att samtliga respondenter är angivna med maskulina namn med anledning av att 
underlätta namngivningen av för- och efternamn, samt för att stärka konfidentialiteten. 
Intervjuerna har emellertid genomförts med både manliga och kvinnliga respondenter.) 

3.2.5 Dokumentundersökning 
För att understödja insamlingen av empirisk data, har sekundärdata i form av 
dokumentundersökning används som en ytterligare metod för fallstudiens kvalitativa 
datainsamling. Det här eftersom det enligt Yin (2014) bidrar till mer specifik information och 
bekräftar information som kommer från andra källor, i studiens fall de semistrukturerade 
intervjuerna. En dokumentundersökning kan förklaras som en procedur där man analyserar och 
utvärderar dokument, både elektroniska och tryckta (Bowen, 2009) och den insamlade datan 
klassas som sekundärdata eftersom insamlingen har skett av någon annan än forskaren själv 
(Jacobsen, 2017). I enlighet med Bowen (2009) anser författarna att dokumentundersökning är 
fördelaktigt att använda eftersom det är ett tid- och kostnadseffektivt tillvägagångssätt, 
samtidigt som det kan bidra med innehållsrik information om det valda fallföretaget. Författarna 
ansåg att det var viktigt att erhålla ytterligare information för att försäkra sig om att viktiga 
detaljer om fallföretaget inte uteslöts när respondenterna blev intervjuade. Beroende på hur 
frågeställningen i studien ser ut, är det viktigt att se till att väsentliga dokument används 
(Jacobsen, 2017), samtidigt är det viktigt att vara kritisk i granskningen och bestämma 
trovärdigheten hos de dokument som undersöks (Bowen, 2009). Författarna har därmed valt ut 
och nedan motiverat valen av de undersökta dokumenten, samtidigt som man har varit 
källkritisk vid undersökningen. Analysen av de utvalda dokumenten presenteras vidare i avsnitt 
3.4 Dataanalys. Genom att undersöka och tolka de utvalda dokumenten har författarna av 
studien kunnat utveckla den empiriska analysen och erhålla en djupare förståelse över hur 
bolaget bedriver sin verksamhet. Det ansågs därför vara nödvändigt att komplettera studien med 
en dokumentundersökning eftersom utgångspunkten varit en enskild fallstudie. Författarna av 
den här studien ansåg att det var väsentligt att se över följande dokument: 

●      Handlingar gällande det finansiella belöningssystemet (dokument 1 Provisionssystem 
& 2 Provisionssystem tillägg kontorschef). 

●      Mall för beräkning av utfallet för den finansiella belöningen (dokument 3 Bonussystem 
uträkning mall). 

●      Arbetsmiljöpolicy (dokument 4 Arbetsmiljöpolicy ). 
●      Bolagsbeskrivning (dokument 5 Bolagsbeskrivning Bemanna AB). 
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 För att få en djupare förståelse över det finansiella belöningssystemet ansågs det vara 
nödvändigt att ta del av handlingar över hur systemet är upprättat. Det här med anledning av att 
få en överblick om det skiljer sig åt beroende på arbetsbefattning, samt för att studera rättvisa 
och orättvisa. En mall för beräkning av utfallet ansågs vidare vara nödvändig att studera för att 
få en uppfattning om hur beräkningen fungerar, samt för att få en överblick över fördelningen. 
Bolagets arbetsmiljöpolicy valdes att granskas för att få en djupare förståelse över hur bolaget 
arbetar med arbetsmiljöfrågor, både den psykosociala- och den fysiska miljön. Det ansågs vara 
väsentligt att se över dokumentet eftersom frågor som berör arbetsmiljö har en inverkan på inre- 
och yttre motivationsfaktorer som i sin tur påverkar arbetsmotivationen. Vidare var det 
väsentligt att undersöka arbetsmiljöpolicyn för att finna mönster, samt likheter och skillnader i 
respondenternas svar över hur bolaget bedriver verksamheten och om policyn fullföljs. 
Bolagsbeskrivningen användes i syfte för att få en förståelse över verksamheten och dess årliga 
ekonomiska resultat. De undersökta dokumenten har inte bifogats i appendixet på grund av 
konfidentialiteten och finns endast tillgängliga för studiens handledare och examinator när 
behov av detta föreligger. 
  
3.3 Dataanalys 
Vid användandet av det kvalitativa tillvägagångssättet samlas mycket information och 
författaren har vid det här tillfället en viktigt roll i att bestämma, tolka, och strukturera det 
insamlade materialet (Jacobsen, 2017). De semistrukturerade intervjuerna ligger som grund och 
har prioriterats i första hand vid utformningen av empirin. Yin (2014) menar på att det vid 
dataanalysen är vanligt förekommande att man vid fallstudier skapar olika kategorier och 
placerar det framtagna resultatet inom de olika kategorierna. Vid analysen av den empiriska 
undersökningen vad gäller de semistrukturerade intervjuerna har författarna utgått från 
innehållsanalys, vilken innebär att respondenternas svar har delats upp i ett antal olika teman 
och kategorier (Jacobsen, 2017). Därefter har underkategorier ordnats till de enskilda 
kategorierna (Graneheim & Lundman, 2003). Utgångspunkten är att kategoriseringen sker 
utifrån ett antal olika teman, själva temat är bestämt av problemställningen och är genomgående 
för hela studien (Jacobsen, 2017). I den här studien föreligger teman motivation och 
belöningssystem. Dessa teman har i sin tur fördelats i mindre kategorier och underkategorier 
med hjälp av öppen kodning, vilket innebär att man har brutit ner och utgått från data som är 
likställt med varandra och redogör samma sak. Meningar, ord och texter har blivit indelade i en 
viss kategori utifrån olika villkor. De har sedan undersökts och jämförts med varandra för att 
hitta olikheter och likheter mellan respondenternas svar (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Exempelvis så utgörs yttre motivation av en kategori, all data som talar om yttre 
motivationsfaktorer härleds till denna kategori exempelvis belöningar, priser och lön, vilket i 
sin tur bildar underkategorin yttre respons. Innehållsanalysens kategorier återfinns i figur 6. 
Kategoriseringen har underlättat analysen eftersom författarna har kunnat förhålla sig till ett 
antal kategorier istället för den totala insamlade datamängden från respondenterna. När 
ovannämnda tillvägagångssätt brukas är det enligt Yin (2014) och Eisenhardt (1989) vanligt att 
nya begrepp utvecklas i fallstudiens analys. Det här överensstämmer med författarnas upptäckt, 
då ett antal olika personlighetstyper kunde identifieras. Den empiriska datan har fortsättningsvis 
jämförts med teorin för att kunna vidareutveckla studiens analysavsnitt.  
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Figur 6 - Indelning av innehållsanalysens tema, kategorier och underkategorier 

Dokumentundersökningen har används som sekundär prioritering vid utvecklingen av empirin, 
för att få en djupare förståelse över fallstudiens valda bolag och hur man arbetar i verksamheten. 
Vid analysen av dokumenten har författarna av studien utgått från Scotts (1990) fyra kriterier: 
tillförlitlighet, trovärdighet, representativitet och betydelse (Bryman & Bell, 2015). Därför har 
författarna sett över att allt insamlat material analyserats källkritiskt och haft relevans för 
studiens syfte. De undersökta dokumenten granskades av vardera författare för att skapa en 
likgiltig uppfattning om innehållet, dokumenten lästes därmed flera gånger och diskuterade 
mellan författarna. Fortsättningsvis genomfördes en jämförelse mellan respondenternas svar i 
intervjuerna, samt de olika dokumentens innehåll för att synliggöra de delar vilka inkluderades 
alternativt exkluderades mellan det totalt insamlade empiriska materialet. Författarna valde 
även att inkludera väsentlig information från dokumenten som har en betydelse för fallet och 
analysmodellen.  Det här med anledning av att uppfylla kriterierna att få en så rättvis och 
representativ bild av verkligheten som möjligt och inte utesluta väsentlig information. 
Författarna mötte ett visst motstånd vid dokumentundersökningen, eftersom en del efterfrågade 
dokument inte kunde tilldelas av fallföretaget, bl.a. uppsatta företagsmål, budgetförslag, 
budgetutfall, samt en dokumentöversikt av den totala utdelningen av de finansiella 
belöningarna. Det här bidrog till en svårighet att få en förståelse över den totala inverkan som 
det finansiella belöningssystemet har på det ekonomiska utfallet, samt utformningen av 
modellen. Eftersom det valda fallföretaget har valt att vara anonyma har en viss försiktighet 
brukats vid redogörelsen av både intervjuerna och dokumentinsamlingen. Författarna har varit 
noggranna i valet av uttryck och formulering av texten för att minimera risken om att 
fallföretaget avslöjas.  
 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Inom studier för företag och ledning finns kriterier för validitet och reliabilitet (Yin, 2014; 
Bryman & Bell, 2015). Validitet benämns ofta som giltighet och överförbarhet inom 
litteraturen, medan reliabilitet benämns som tillförlitlighet (Jacobsen, 2017; Yin, 2014). Det är 
viktigt att hela fallstudien genomsyras av reliabilitet och validitet och inte bara i början av 
studien (Yin, 2014), samtidigt som författarna skall vara objektiva och resonerar kritiskt under 
hela processen. Nedan ges en närmare beskrivning och motivering av hur man behandlat 
respektive kriterium i studien. 
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Intern validitet 
Intern validitet syftar till att forskaren verkligen mäter det som är syftet med studien. 
Utgångspunkten är att en beskrivning av något som inte går att observera vill ges till exempel 
upplevelse, och i denna studiens fall, motivation. Det innebär att författarna varit tvungna att 
samla in primärdata från flera studieobjekt för att ge en beskrivning av verkligheten, samt 
insamling av sekundärdata i form av företagsdokument för att få en djupare inblick i den valda 
verksamheten. Den insamlade datan har tolkats och författarna har gjort en skildring för att 
slutligen bedöma om resultatet återspeglar verkligheten (Jacobsen, 2017). För att försäkra 
studiens interna validitet har författarna varit noggranna med att informera syftet med studien 
till respondenterna. Vid transkriberingen av intervjuerna har respondenterna blivit kontaktade 
när författarna haft svårt att tolka vad som sagts vid intervjutillfället. Den interna validiteten i 
följande studie anses vara särskilt hög med anledning av att noggranna förberedelser har gjorts 
vid respektive intervju och analyseringen av dokumenten. En omsorgsfull selektering har även 
gjorts kring valet av den teoretiska referensramen för att finna de bäst lämpade 
forskningsansatserna som ligger i relation till den empiriska grundstommen. 
  
Extern validitet 
Intentionen med den externa validiteten är att se över i vilken omfattning studiens resultat går 
att generalisera till andra fall genom statistisk-, teoretisk- eller analytisk generalisering (Yin, 
2014). Eftersom denna studie utgår från en enskild fallstudie och ett specifikt bolag, uppstår det 
en problematik till att statistiskt generalisera resultaten. Dock är syftet med studien att utveckla 
en modell med begreppsdefinitioner, vilket enligt Yin (2014) kan ses som en analytisk 
generalisering, det benämns även som en begreppsmässig generalisering av Polit och Beck 
(2010) samt Eisenhardt (1989). Resultatet av studien har bidragit till en utveckling av nya 
begrepp med personlighetstyper nämligen relationsjägaren, kompensationsjägaren, den 
förväntansfulla och den förväntanslösa, som uppkommit vid den teoretiska och empiriska 
analysen. Det är enligt Polit och Beck (2010) vanligt förekommande att den analytiska 
generaliseringen sker vid tolkningen av analysen. Fortsättningsvis menar Yin (2014) även på 
att det är läsaren som själv avgör om studiens resultat kan appliceras i andra kontexter baserat 
på den detaljerade informationen som författarna till studien har samlat in. 
 
Reliabilitet 
Syftet med reliabilitet är att ett likadant resultat ska återfås om en annan forskare följer den 
metod som författarna av den här studien har valt som tillvägagångssätt (Yin, 2014; Bryman & 
Bell, 2015). En annan målsättning är att minimera fel och bias i studien (Yin, 2014). Författarna 
av studien har varit källkritiska vid inhämtning och jämförelse av tidigare forskning och 
insamlad empirisk data. Man har fortsättningsvis försökt att hålla en så objektiv syn som möjligt 
under arbetets gång. Eftersom det valda fallföretaget och respondenterna har valt att vara 
anonyma har det fått en inverkan på reliabiliteten. Författarna har dock i enlighet med Yin 
(2014) valt att beskriva studiens tillvägagångssätt i så många steg som möjligt, som i sin tur är 
så detaljerade som möjligt med förhoppningen om att påverka reliabiliteten. Fortsättningsvis är 
samtliga dokument bifogade i appendixet. 
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3.5 Etik 
Vid genomförandet av vetenskapliga studier finns en del etiska dilemman som måste övervägas, 
bland annat frivilligt deltagande, syftet med studien, anonymitet och konfidentialitet (Jacobsen, 
2017; Ritchie & Lewis, 2003). Innan fallstudien påbörjades kontaktades det valda företaget och 
dess anställda för att få informerat samtycke av respektive parter. Informerat samtycke innebär 
att de som undersöks samtycker till att frivilligt delta i studien och författaren ger information 
om de fördelar och risker som deltagandet av studien kan medföra (Jacobsen, 2017). Det valda 
fallföretaget ville endast delta i studien om möjlighet till anonymitet fanns. Anonymitet innebär 
att identiteten av de som deltar i undersökningen inte är offentligt tillgänglig, med undantag för 
forskarna (Ritchie & Lewis, 2003). Fallföretaget och respondenterna som deltog i studien blev 
därför tilldelade fiktiva namn. 
  
Vidare har det ansetts viktigt att ge fullständig information om studiens syfte, hur datan ska 
användas, vem/vilka som är forskarna, hur lång tid en intervju beräknas ta, samt det nödvändiga 
deltagande som krävs av respektive respondent, till respektive urvalspersoner (Ritchie & Lewis, 
2003; Jacobsen, 2017). Innan varje djupintervju genomfördes med respektive respondent, 
delgavs denna information. Information ansågs vara väsentligt att tilldela respondenterna med 
anledning av att sannolikheten är högre att en större mängd data kan inhämtas när 
respondenterna är förberedda på vad som förväntas av dem, samt ämnet som intervjun kommer 
att baseras på (Ritchie & Lewis, 2003). För att säkerhetsställa att ingenting förglömdes under 
intervjuerna spelades dessa in, vilket respondenterna blev informerade kring och godkände, 
vilket är i linje med de etiska principerna (Jacobsen, 2017). De inspelade intervjuerna är 
förvarade hos respektive författare och möjlighet till avlyssning ges endast till handledare och 
examinator. Vid de tillfällen som oklarheter fanns kring den insamlade datan, var den berörde 
respondenten kontaktad i efterhand för fortsatt diskussion och försäkring om att en korrekt 
tolkning togs. Författarna till den här studien valt att förhålla sig till ovanstående etiska krav 
och anser att fallstudien följer en god forskningsetik. 
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4. EMPIRI 
Följande kapitel presenterar den insamlade empiriska datan från de kvalitativa intervjuerna 
och den genomförda dokumentundersökningen. En sammanställning av innehållet från 
respektive nivå redogörs med följande uppdelning: lednings-, operativ, och administrativ nivå. 
Den administrativa nivån är i sin tur fördelad i två kategorier nämligen säljare och 
rekryterare/konsultchefer. Samtliga nivåer utgörs av de rubriker som är upprättade i 
intervjuguiden och skiljer sig därav åt beroende på nivå. Data från dokumentundersökningen 
kommer presenteras löpande i texten med ett etiskt förhållningssätt, för att understödja de 
kvalitativa intervjuerna. 
 
4.1 Ledningsnivå 
Respondenterna på ledningsnivå fick till en början besvara ett antal allmänna frågor kring deras 
nuvarande befattning. Vidare låg stort fokus på frågor kring det rådande belöningssystemet och 
ledningsnivåns syn på det. Frågor rörande motivation var mindre omfattande för 
respondenterna på ledningsnivå. 
  
●     Bertil Bertilsson uppger en anställning på ett och ett halvt år som VD med arbetsuppgifter 

såsom att leda och driva verksamheten, kontrollera att rätt beslut tas, planera bolagets 
strategiska arbete, samt ekonomiska uppföljningar. 

●     Carl Carlsson uppger en anställning på fem år och innehar idag rollen som HR-ansvarig. De 
huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattas av att upprätta dokument och arbetsrutiner för 
internt anställda, personalstöd, samt introduktionsansvarig vid nyanställning av intern 
personal. 

  
4.1.1 Ledningsnivås syn på belöningssystemet 
Syfte & utformning 
Belöningssystemet som Bemanna AB brukar idag är finansiellt baserat efter ett andelssystem. 
Syftet med belöningssystemet är enligt Bertil att skapa ett drivet beteende hos de anställda och 
få de till att fatta rätt beslut vid affärer. Vid affärsuppgörelser med kunder förhandlar 
medarbetarna fram priset på tjänsterna, vilket i sin tur påverkar bolagets lönsamhet och 
belöningen som faller ut. Carl tillägger att styrmedlet brukas för att motivera de internt anställda 
och att det ska ses som en belöning för ett väl utfört arbete. 
  
Det framkom tydligt från både Bertil och Carl, att endast internt anställda får ta del av 
belöningssystemet. I dokument (1) Provisionssystem går det att utläsa att en anställning om 
minst tre månader måste föreligga för att den anställde ska få ta del av den finansiella 
belöningen. Vidare framkommer det att företaget har rätt till att behålla den finansiella 
belöningen under en period om tre månader, om en medarbetare väljer att avsluta sin tjänst på 
bolaget. Utformningen av belöningssystemet skiljer sig åt enligt Bertil, och den största 
anledningen för det är de företagsförvärv som genomförts under åren. De som blivit anställda 
via företagsförvärv har fått möjligheten att behålla sina gamla villkor eller ingå i det allmänna 
belöningssystemet som brukas av Bemanna AB. Medarbetare som inte blivit anställda via 
företagsförvärv, utan direkt av Bemanna AB tar automatiskt del utav det allmänna 
belöningssystemet. I dokument (1) Provisionssystem som undersöktes framkom den allmänna 
utformningen av belöningssystemet, som gäller för majoriteten av de internt anställda. Det 
allmänna systemet är uppdelat enligt ett andelssystem och det är utefter arbetsrollen som 
andelen bestäms. Innehar man befattningen kontorschef eller säljare får man ta del av en hel 
andel. Det här var även något som Bertil och Carl underströk under intervjun. Däremot 
framkom det inte under intervjun att kontorschefer får ta del av en ytterligare bonus. Enligt 
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dokument (2) Provisionssystem tillägg kontorschef som granskades framkom det att 
kontorscheferna har rätt till en bonus om 5000 kronor, förutsatt att kontoret når sin 
försäljningsbudget sett över en sammanhängande period om tre månader. Om man däremot 
innehar befattningen som konsultchef, rekryterare eller kandidatansvarig har man rätt till en 
halv andel enligt Bertil, vilket även framgick i dokument (1) Provisionssystem. Fortsättningsvis 
påtalade Bertil att andelarna skiljer sig åt eftersom grundlönerna är lägre för de som omfattas 
av en hel andel. Andelen som de anställda får dela på är baserat på en procentuell andel, Bertil 
berättade att procentsatsen ligger på 5% av täckningsbidrag 1 (TB1). I dokument (1) 
Provisionssystem ges en förklaring på definitionen av TB1 “TB1 definieras som intäkter från 
aktuella uppdrag minus konsulternas lönekostnad (lön x konsults aktuella lönekostnad) samt 
minus övriga kostnader som är direkt kopplade till uppdragen i fråga”. Bertil påpekade att 
övriga kostnader bland annat innefattar konsulters kringkostnader såsom klädkostnader och 
eventuella skador som orsakas ute hos kund. För att få en bättre förståelse och uppfattning över 
hur fördelningen kan se ut mellan de anställda på kontoren bifogades dokument (3) 
Bonussystem uträkning mall, se figur 7. Observera att fiktiva siffror anges i mallen. 
  
  
Gruppbonus Kontor 1 Kontor 2 Kontor 3 
Utfall och prognos Januari Januari Januari 
TB 1 292 000 578 000 685 000 
Procent 5% 5% 5% 
Antal personer 2 3 8 
    
Provision 7300 9633 4281 
Hel andel 7300 9633 4281 
Halv andel 3650 4818 2141 

Figur 7 - Mall för beräkning av belöningssystemet 

Totalt är det 64% av de anställda som tar del av det allmänna belöningssystemet. Både Bertil 
och Carl berättar att de anställda inte måste uppnå en specifik målsättning för att få ta del av 
belöningen, utan den utfaller varje månad oavsett, eftersom belöningen baseras på TB1. Bertil 
poängterade att nackdelen med det hela är att “personerna räknar med att få [belöningen], så 
man ser det som sin lön idag”, vilket enligt honom får den motsatta effekten av syftet med 
styrmedlet. Målsättningen för Bertil är att införa ett system som utgår från att de olika kontoren 
ska bidra till ett positivt verksamhetsresultat på den sista TB-raden, innan en bonus utfaller. 
Ledningsnivån berättar fortsättningsvis att det inte finns något maxtak på hur mycket belöning 
som kan utfalla till medarbetarna varje månad. 
  
Vidare omfattas 36% av de anställda utav andra villkor, när det gäller de finansiella 
belöningarna enligt Bertil. Av de som blev förvärvade in i bolaget återstår 22% som valt att 
förhålla sig till sina gamla villkor. När vi tillfrågade Bertil vad det kan bero på, svarade han att 
de som blivit förvärvade in i bolaget anser att belöningssystemet som Bemanna AB brukar inte 
är tillräckligt fördelaktigt och att man ser det som riskfyllt, även om det enligt Bertil skulle 
innebära en naturlig löneökning. Fortsättningsvis har 14% av medarbetarna förhandlat fram ett 
individuellt belöningssystem där utformningen varierar. Det ställs högre krav på medarbetare 
med ett individuellt belöningssystem, då grundlönen är lägre vilket innebär en högre risk. Bertil 
redogjorde hur de individuella systemen var utformade och beskrivning återfinns i figur 8. 
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Typ Utformning 
1 Ingår i det allmänna systemet + 10% av summan på 

rekryteringsintäkterna som hen drar in och rekryterar. 
2 Grundlön + TB som hen själv drar in.  

TB under 300’ = 5% 
TB över 300’ = 10% 

Självkostnad för den fasta lönen dras från TB 
3 Grundlön + TB som hen själv drar in. 

Hen får 10% av TB intäkterna 
Ingen självkostnad. 

4 Fast lön + 7% av det som faktureras. 
Självkostnad för den fasta lönen dras från faktureringsintäkterna. 

Den totala faktureringen under ett kvartal divideras på tre månader och 
samma belöning utfaller varje månad 

Figur 8 - Utformning av individuella belöningssystem 

Carl anser dock att ett individuellt belöningssystem inte håller i längden, eftersom “/.../ det blir 
väldigt mycket tävling och inget samarbete alls”. Carl har arbetat under en tid när Bemanna 
AB utgick ifrån en kombination av ett individuellt system och ett kollektivt, men föredrar endast 
bruket av ett kollektivt system. Han menar på att kollektiva system bidrar till mer samarbete 
och en bättre samhörighet. Däremot motsätter sig Bertil och menar att individuella 
belöningssystem är fördelaktiga att använda, eftersom personer drivs och motiveras av olika 
saker. I det här fallet berättar Bertil att säljarna som tar del av det individuella systemet drivs 
och motiveras av pengar, och det är därför fördelaktigt att de får ta del av ett individuellt system. 
Det finns dock en svårighet rent administrativt om antalet anställda skulle öka och man utgick 
från flera individuella system, enligt Bertil. Det påpekas emellertid att det förekommer en viss 
svårighet att utforma ett belöningssystem som alla drivs utav, eftersom det är många faktorer 
som spelar in. 
  
Risker 
Det finns en del risker med det nuvarande belöningssystemet enligt Carl, som påpekade att 
“Det är inte vi som äger bonusen utan det är företaget, de kan lägga ner den imorgon om dem 
vill”. Det framkommer även väldigt tydligt i dokument (1) Provisionssystem och (2) 
Provisionssystem tillägg kontorschef att “företaget äger bonussystemet” och förändringar i det 
nuvarande systemet kan göras med en månads varsel. Carl är väl medveten om att förändringar 
är möjliga, eftersom han tidigare har varit med när ändringar i systemet har skett, vilket 
resulterade i växlande reaktioner bland medarbetarna. När frågan ställdes kring risken om att 
företaget tar bort det nuvarande belöningssystemet påtalade Carl “Ja risken är väl att lönerna 
går ner så pass mycket att vi kommer tappa kompetens”. Bertil delade samma åsikt och 
påpekade att en ökning i grundlönen är väsentlig om systemet elimineras, för att motverka 
risken för omotiverad personal och hög personalomsättning. Fortsättningsvis anser både Bertil 
och Carl att det finns en risk för att medarbetare inte bidrar till arbete men ändå får ta del av 
den allmänna belöningen. Bertil menade på att det föreligger ett ansvar hos både kontorschefen 
och övriga kontorsanställda att rapportera om det finns någon som inte presterar. Samtidigt är 
Bertil väl medveten om att en del medarbetare inte drivs av att tjäna pengar, vilket kan skapa 
en risk för motsättningar om dessa personer hamnar i en grupp som har det motsatta drivet. Det 
råder fortsättningsvis enligt Carl en orättvisa i fördelningen av andelarna i systemet, eftersom 
det är baserat på vilken roll som innehas. Carl tillägger att arbetsinsatsen är lika mycket värd 
oavsett roll och därmed bör fördelningen även vara densamma. Dock motsätter Bertil som anser 
att fördelningen av andelarna är rättvis eftersom det är baserat på grundlönen. De medarbetare 
som tar del av en högre andel har också en lägre grundlön och är utsatta för en större risk. 
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Emellertid har dessa medarbetare en större chans att påverka sitt utfall beroende på 
arbetsprestationerna. 
  
Förväntningar & mål 
När Bertil och Carl blev tillfrågade om de anställdas förväntningar med det nuvarande systemet 
poängterade Carl att det inte är något som diskuteras på kontoret. Den finansiella belöningen 
som utfaller anses vara en ren självklarhet att få utbetald varje månad enligt Carl. Bertil 
underströk även att belöningen numera ses som en del av lönen och eftersom det inte krävs 
någon specifik målsättning för att bli tilldelad belöningen är förväntningarna inte höga. Dock 
ansågs det att beteendet möjligtvis går att ändra, om en förklaring av utfallet återges från 
respektive kontorschef vid varje månadsutfall. Samtidigt poängterade Bertil att de anställda 
sällan hör av sig när utfallet av belöningen blir lägre eller högre än väntat, vilket är en önskan 
för att man ska kunna agera. Det förekommer enligt Bertil en ovisshet om medarbetarna har 
den kunskap som krävs för att förstå hur utfallet av belöningen går att maximera. 
  
Generella frågor kring belöningar 
Det förekommer även icke-monetära belöningar som man tillämpar på Bemanna AB, dock 
varierar omfattningen av belöningarna beroende på respektive kontorschef. Det finns en önskan 
från Bertil om att kontorscheferna ska ta på sig ett större ansvar med att belöna sina 
kontorsanställda, eftersom det är oerhört viktigt att uppmärksamma och motivera medarbetarna 
för ett gott arbete. Bertil och Carl är enade om att belöningarna inte behöver vara direkt 
finansiellt kopplade och komma i lönekuvertet, utan kan komma i andra former. De icke-
monetära belöningarna som förekommer på kontoret där Bertil är stationerad på kan vara allt 
ifrån applåder, busvisslingar, en klapp på axeln, kollegor som stöttar en, och en god arbetsmiljö. 
Man är också väldigt mån om att fira framgångar, genom att gå på middagar, köpa blommor, 
champagne, lättare after-works, samt gemensamma aktiviteter och tävlingar. Carl berättar 
fortsättningsvis att kontoret som han är stationerad på är väldigt mån om att ta sin tid och ge 
utrymme för att prata varandra. Fortsättningsvis har man frukostar, middagar och after-works 
på kontoret, vilket uppskattas av medarbetarna. Både Bertil och Carl poängterade även att alla 
internt anställda på Bemanna AB blir medbjudna på en kick-off utomlands. Det övergripande 
syftet med kick-offen är att skapa en bättre sammanhållning inom bolaget och ha kul 
tillsammans. 
  
Förändringar i personalomsättningen 
Förändringar i personalomsättningen är något som både enligt Bertil och Carl har varit synligt 
på Bemanna AB. En positiv personalomsättning har varit märkbar eftersom man har förvärvat 
andra bolag, vilket har resulterat till en ökning av nuvarande personalstyrka. Samtidigt menar 
både Bertil och Carl att den negativa personalomsättningen inte har varit lika märkbar som 
tidigare. Enligt Bertil var det en hög rullians på personal för ett antal år sedan, men att det på 
senare tid har stabiliserats. Uppskattningsvis anses det att fem till sex personer har valt att avgå 
under det senaste året. Den största anledningen till personalavgångarna antas enligt Bertil och 
Carl bero på att man inte kunnat anpassa sig till bolagets arbetsrutiner och det ledarskap som 
bedrivs på respektive kontor. 
  
4.1.2 Ledningsnivås syn på motivationsarbetet 
På Bemanna AB är det viktigt med en stark företagskultur och att en god arbetsmiljö råder för 
de internt anställda, enligt Bertil. Det framkommer att man på bolaget har en arbetsmiljöpolicy 
som man förhåller sig till. Vid översynen av arbetsmiljöarbetet har resultat av medarbetarsamtal 
och enkätundersökningar varit viktiga bidrag. I dokument (4) Arbetsmiljöpolicy framkommer 
det tydligt att arbetsmiljön på bolaget syftar både till den fysiska miljön, men även den 
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psykosociala. Man utgår ifrån ett rutinmässigt arbete för att systematiskt bedriva ett 
arbetsmiljöarbete. Målsättningen är att man månadsvis ska prata om arbetsmiljön på bolaget, 
samt så fort en arbetsmiljöfråga dyker upp. Bertil påpekade att det ligger ett ansvar hos 
respektive kontorschef att se till att rutinerna fungerar och att arbetet följs upp. Enligt honom 
är den psykosociala arbetsmiljön en viktig aspekt eftersom det bidrar till en öppenhet inom 
organisationen. Carl tillägger fortsättningsvis att det är väsentligt att förse medarbetarna med 
rätt kontorsutrustning och arbetsmaterial för en ökad motivation och en god arbetsmiljö. På 
Bemanna AB tar man ständigt fram material för att hela tiden förbättra den interna arbetsmiljön, 
enligt Carl. 
  
Det anses fortsättningsvis att relationer är en viktig aspekt kring motivationsarbetet. Carl anser 
att relationen till kollegorna bidrar till att skapa en god sammanhållning på kontoren. Det är 
enligt honom viktigt att ta sin tid och kunna prata med varandra om saker som inte bara är 
arbetsrelaterade. Bertil instämmer och tillägger att en god relation till chefen också är en oerhört 
viktigt eftersom det bidrar till en ökad arbetsmotivation. Målsättningen är att man ska kunna ha 
en så pass bra och öppen relation med sin chef för att våga prata om det som ibland är känsligt 
till exempel när funderingen uppkommer kring byte av arbetsplats. 
  
Respons på utfört arbete är ytterligare en aspekt som enligt Carl bidrar till högre motivation på 
arbetsplatsen och anses vara “ett av de största belöningssystem som vi borde ha”. Det tilläggs 
att man generellt blivit bättre på att ge både positiv och negativ respons på utfört arbete, vilket 
enligt Carl till stor del beror på den nya ledningen och kontorscheferna. Vidare menar Bertil att 
det är oerhört viktigt med positiv och negativ respons, eftersom “/.../ vi har ju bara varandra 
till låns /.../ så vi ska vara rädda om alla medarbetare så länge vi kan”. Fortsättningsvis menar 
Bertil på att positiv respons ges kontinuerligt och att medarbetare uppmärksammas på olika vis. 
Det kan vara allt ifrån personlig kommunikation, mejl, telefonsamtal eller ett textmeddelande. 
Carl berättade om ett tillfälle när man från ledningsnivån uppmärksammade en medarbetare på 
administrativ nivå, vilket var väldigt uppskattat. Bertil tillägger att det skapar ett symbolvärde 
för medarbetarna när respons kommer uppifrån. Det finns en viss utmaning bland en del chefer 
om att ge negativ respons, vilket främst beror på att personen i fråga inte vill ta en besvärlig 
diskussion. Det är någonting som Bertil arbetar med från ett ledarskapsperspektiv, och vill att 
alla chefer ska agera direkt när en sådan situation uppstår. 
  
Carl berättar fortsättningsvis att Bemanna AB satsar på individens utveckling och ser väldigt 
positivt på externa utbildningar eftersom det bidrar till en ökad kompetens på bolaget. Han 
uttryckte att företaget väldigt sällan nekar en anställd till att gå på utbildning och tillägger 
att  “/.../ folk har haft en möjlighet att utvecklas /…/ om man tar klivet då får man också 
möjligheterna”. Det framkommer även i dokument (4) Arbetsmiljöpolicy att medarbetaren ska 
få möjlighet till utveckling på det yrkesmässiga men även personliga planet. Bertil påvisar en 
ståndpunkt om att kompetensutveckling sker bäst internt på arbetsplatsen, vilket också bidrar 
till en lärande organisation. Det tilläggs dock att det finns möjlighet att gå på utbildningar som 
är relaterade till arbetet. Man håller även interna medarbetarsamtal två gånger om året för att 
sätta upp en utvecklingsplan med individuella mål, vilket också intygas av bolagets 
arbetsmiljöpolicy. Vidare berättar Bertil att man har samtal med sina medarbetare löpande 
under året om det är nödvändigt. 
  
De anställda ute på kontoren har vidare eget ansvar över sitt arbete och strukturerar upp sin 
arbetsvecka på egen hand. Man har ett väldigt stort ansvar att prioritera sitt arbete rätt enligt 
Bertil. De gånger som en medarbetare har mycket att göra och svårt för att styra upp sitt arbete 
på egen hand, rycker kontorschefen in och strukturerar samt fördelar upp arbetet. Man har även 
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veckoavstämningar för pågående processer, dels för att se till så det inte råder för hög 
arbetsbelastning och dels för att se över hur långt gången man är i de olika processerna. Det här 
är i linje med det som går att utläsa i arbetsmiljöpolicyn (se dokument 4) “bedriva verksamheten 
på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetare”. 
  
För att kunna motivera sina medarbetare med hjälp av ett belöningssystem är det enligt Bertil 
viktigt att utforma ett system som baseras på vad man drivs av som person. Enligt honom är det 
viktigt att det erbjuds en kombination av ett belöningssystem som är både monetärt och icke-
monetärt. Bertil hade föredragit ett icke-monetärt system, men tyvärr hade det resulterat till 
förlorad kompetens på bolaget. Carl var väldigt bestämd i sitt svar och ansåg att man inte bör 
utgå ifrån ett finansiellt belöningssystem, utan en fast lön är att föredra. Det här med anledning 
av att medarbetarna inte ska vara hängande på en finansiell belöning för att hålla uppe sin 
levnadsstandard. Man bör istället erbjuda andra typer av monetära belöningar i kombination av 
icke-monetära för att skapa en bra samordning. 
  
4.2 Operativ nivå 
Respondenterna på den operativa nivån inleddes med att besvara ett antal allmänna frågor kring 
dess befattning, samt hur länge de arbetat på Bemanna AB. 
 

• David uppger en anställning på tre år som kontorschef, blev förvärvad via 
företagsuppköp. 

• Erik Eriksson uppger en anställning på fyra månader som kontorschef.  
• Fredrik Fredriksson uppger en anställning på fyra år som kontorschef, blev förvärvad 

via företagsuppköp. 
  
4.2.1 Motivation 
Definitionen av arbetsmotivation är enligt Fredrik att känna sig motiverad och se fram emot att 
gå till sitt arbete, samt att man känner att man gör skillnad på sin arbetsplats. För att förbättra 
arbetsmotivation, enligt Fredrik, bör man bygga en miljö där varje anställd känner den kan 
påverka och göra skillnad. Finns det en samarbetsvilja och ett engagemang hos de anställda 
kommer det till största sannolikhet att öppnas möjligheter till att utforska exempelvis nya 
arbetsuppgifter eller att delta i projekt vilket leder till att arbetet inte blir monotont och 
motivationen snabbt kommer växa. Fortsättningsvis yttras det att, om man får planera sitt arbete 
på egen hand och inte blir kontrollerad, ges en föreställning om att chefen har ett förtroende för 
en. För Fredrik anses de finansiella belöningarna inte vara det bästa, dock uttrycks det att det 
befintliga belöningssystemet bidrar till högre motivation hos en del anställda med anledning av 
att det är väldigt individuellt vad man föredrar. 
  
För Erik är arbetsmotivation att se sina kollegor lyckas i sitt arbete, se personer växa i sin roll, 
samt att få sina kollegor att se möjligheterna och inte enbart gränserna. En högre 
arbetsmotivation går enligt Erik inte att bygga eftersom det är en individuell vilja. Det enda 
som en ledare kan göra är att finnas till hands för varje anställd, samt se till att alla 
nödvändigheter finns för de anställda på kontoret, “/.../ man måste själv vilja /.../ Jag kan aldrig 
gå in i dig och få dig att brinna lika mycket som jag, det går inte. Utan det enda jag kan göra 
är liksom att existera”. Det rådande belöningssystemet anses inte för Erik bidra till någon ökad 
motivation, det är endast en förväntan som de anställda har trots att deras grundlön är så pass 
bra. Varesig det är monetära eller icke-monetära belöningar som ges kommer inte 
arbetsmotivationen att öka hos de anställda, det är en individuell vilja som endast individen 
själv kan påverka. 
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Benämningen av arbetsmotivation är enligt David uteslutande glädje i de arbetsuppgifter som 
genomförs. Det finns flera bidragande faktorer som kontorschefen kan göra för att öka 
motivationen hos de anställda. David menar på att “Det kan ju handla om att erbjuda hela tiden 
stimulerande arbetsuppgifter och att man i takt med [ökade] yrkeserfarenhet då också får 
möjlighet att ta större ansvar /.../”. Fortsättningsvis påpekas det att löpande visa uppskattning 
genom en sammanhållning bland de anställda på kontoret, även utanför arbetstid, är en 
motivationshöjande faktor. Belöningssystemet som Bemanna AB använder sig av anses 
överhuvudtaget inte, enligt David,  påverka motivationsgraden hos de anställda eller resultatet 
av det arbete som genomförs på kontoret. Det som tycks vara den bäst lämpade belöningen för 
att motivera de anställda är en kombination av monetära och icke-monetära belöningar. Det vill 
säga att erbjuda utvecklande arbetsuppgifter och större ansvar samt erbjuda en monetär 
belöning vid extraordinära prestationer exempelvis når en uppsatt prognos eller budget. 
  
4.2.2 Yttre respons på arbetet 
Samtliga respondenter antydde att en öppen dialog fördes löpande med de anställda där 
feedback förekommer spontant och kontinuerligt. David belyser att föra diskussioner i den 
situation man befinner sig i är att föredra, snarare än att anordna strukturerade samtal i 
efterhand. Erik menar på att det är viktigt att vara saklig och tydlig i sin kommunikation 
gentemot den rörande anställde för att komma fram till hur det går att hjälpa till för att åtgärda 
det som inte varit bra, alternativt få reda på vad som gjorde att resultatet blev så pass bra. 
  
Utöver den löpande återkopplingen genomförs det månadssamtal på Fredriks och Davids 
kontor. Fredrik uppgav att deras kontor har gruppmöten varje månad för säljsidan respektive 
rekrytering- och bemanningssidan, där feedback ges, man betraktar resultaten, men också 
diskuteras det hur alla kan bidra för att öka grupprestationerna. Dock genomfördes inte 
rekryterings- och bemanningssidans möten så strikt varje månad som säljsidan, den 
kontinuerliga dialogen och feedbacken sköttes löpande med respektive anställd. David visade 
på att månadssamtalen genomfördes individuellt med respektive anställd där syftet var att fånga 
upp det som inte redan är diskuterat i vardagen. Under dessa samtalen förs det en dialog kring 
den anställdes känslor och tillfredsställelse samt vad som kan vara till hjälp för att öka 
alternativt bibehålla välbehaget. När det gäller säljarna inkluderas även mer konkreta 
kvantitetsmässiga diskussioner kring uppföljning av ordrar, antal kundbesök, anledning till 
avböjda uppdrag, eventuella omformuleringar som bör göras i offerterna et cetera. Vidare 
framgick det att det genomförs individuella utvecklingssamtal en gång per år på kontoren där 
Erik och Fredrik är kontorschefer. 
  
4.2.3 Syfte och utformning av belöningssystemet 
Under temat belöningssystem tillfrågades respondenterna allmänt kring syftet och 
utformningen av det rådande systemet. Det framgår av Fredrik och David att samtliga internt 
anställda får ta del av det finansiella belöningssystemet. Båda har tidigare ägt företag som 
antogs genom ett förvärv av Bemanna AB, och har därmed inte haft någon delaktighet kring 
utformningen av det rådande belöningssystemet. Dock anses grundprincipen vara, av egna 
uppfattningar, att de anställda belönas för att känna sig delaktiga i företagets framgång och för 
att de har varit en del av välgången. Endast Erik påvisade en säkerhet till att belöningarna låg 
till grund för de anställda för att motivera och premiera för ett hårt arbete. 
  
Belöningssystemet som brukas på respektive kontor är upprättat på så vis att inget maxtak finns 
över hur mycket som kan tilldelas varje månad. David och även Erik påpekar att provision 
kommer att delas ut oavsett de resultat som kontoret visar, med tanke på att det är TB1 som 
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provisionen räknas på.  Fortsättningsvis yttrar David att “Idag är det ju också så att du kan 
leverera långt under din uppsatta budget eller prognos och ändå får du ta del av 
provisionssystemet” och menar på att belöningssystemet skulle kunna baseras på resultatet 
gentemot budget, alternativt vinsten för att säkerhetsställa att provision endast fördelas ut om 
kontoret går plus. När det gäller utformningen på belöningssystemet kunde det i samtliga 
intervjuer påvisas en positiv inställning till det kollektiva systemet. David säger att de anställda 
arbetar mer mot ett gemensamt mål och “/.../ när vi har mycket och göra så har jag 
förväntningar på att alla bistår varandra oavsett arbetsuppgift och jag är rädd att ett väldigt 
tydligt individuellt baserat belöningssystem kan rubba det litegrann /../”. Emellertid menade 
Erik och Fredrik att som ett komplement skulle en individuell prestationslön kunna vara till 
fördel med anledning av att premien ska spegla den insats som den anställde faktiskt har bidragit 
med. Båda är överens om att premien ska gälla samtliga parter det vill säga säljare, rekryterare 
och konsultchefer, eftersom att alla bidragit med sitt till affären. Vidare visade det sig att de 
icke-monetära belöningarna varierade på de olika kontoren. På Fredriks kontor påvisades en 
stark teamkänsla där olika typer av firanden bestäms gemensamt när månadsmål uppnås eller 
när en affär slutförs. Det kan vara allt ifrån att att öppna en champagne, middagar, till karaoke 
kvällar och go-kart. Enligt Erik och David antys de icke-monetära belöningar som finns att 
tillgå på kontoren vara att skapa utvecklingsmöjligheter och erbjuda utbildningar för att öka 
arbetsförmågan. 
  
Belöningar anses av David vara ett ekonomiskt incitament till högre prestationer, dock påvisar 
David att uppfattningen om belöning är inte strikt givet endast till det finansiella, utan där finns 
flera andra saker som räknas in som belöningar. Det kan vara visad uppskattning på genomförda 
prestationer, vilket även intygas av Erik. Det finns enligt Fredrik samt Erik ingen typ av 
belöning som företaget inte brukar idag och inga önskemål finns för några specifikt nya heller. 
David menar på att där inte heller finns några specifika belöningar som önskats kunna se mer 
utav, dock framhålls det tydligt att en frihet, flexibilitet samt uppskattning är möjligheter som 
skulle kunna vara ännu större än vad de är idag vilket kan tydas i uttalandet: “Jag [vill] utan att 
behöva be om tillåtelse eller /.../ att jag behöver ansöka eller ha dåligt samvete för det, /.../ 
kunna säga att vi har jobbat så hårt så imorgon när det är fredag så går vi ut och käkar en god 
lunch tillsammans [eller att] nu är vi nöjda för veckan, nu är klockan tre, halv tre på fredag, 
det är inget mer att göra åk hem. Så att en frikostighet när det gäller att visa uppskattning med 
till exempel en bjuden lunch, att skicka med ett par biobiljetter hem, att vara flexibel med, med 
tid”. 
                                                               
4.2.4 Förväntningar och mål 
När det gäller målsättningar berättar Fredrik samt David, att styrelsen tillsammans den 
verkställande direktören vid räkenskapsårets börjans beslutar om en plan för nästkommande 
period. Därefter kommunicerar ledningsgruppen ut planen till respektive kontor, som utifrån 
den sätter en individuell budget och därefter prestationsmålsättningar eller aktiviteter för 
kontoret. Hur respektive kontor sätter sina målsättningar skiljer sig: David sätter målen baserat 
på budgeten gemensamt med samtliga medarbetare på kontoret, Fredrik kommunicerar ut 
förslag på målsättningar till de anställda vilka dock kan revideras, Erik sätter inga mål utan 
förespråkar att respektive anställd sätter sina egna mål som kan korrigeras. När det gäller 
kopplingen till belöningssystemet finns det för tillfället, enligt samtliga respondenter, inga 
specifika målsättningar som de anställda måste nå upp till för att ta del av den finansiella 
belöningen. 
  
Under veckomöten berättar David och Erik att de informerar de anställda om utfallen av de 
uppsatta målen. Fredrik kommunicerar ut vecko- eller månadsresultatet till teamet, men har 
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inga förutbestämda dagar och tider på när det sker. Rapporteringen till ledningen görs av 
Fredrik och David via veckorapporter och månadsrapporter. David berättar “Jag beskriver vad 
som är på gång, hur marknaden ser ut, om jag har några orosmoment framåt. Men det i sig är 
inte kopplade till specifika mål, /…/ nu har vi precis kört en gång med den här nya 
veckorapporten och den är mer som ett tydligt uppföljningsdokument just för vi beskriver antal 
processer och antal utförda kundmöten”. 
  
När det kommer till förväntningarna på belöningssystemet har ingen av respondenterna någon 
gång blivit tillfrågad om detta av ledningsnivån. Det är sagt av både Erik och David att man ska 
bli belönad för det arbete man gör, men ytterligare monetära belöningar kommer inte att få de 
anställda att prestera bättre. Båda pekar på att det är inte det ekonomiska incitamentet som 
resulterar i extraordinära prestationer, utan det är det egna intresset och drivkraften att vilja 
lägga ner mer energi och göra ett bra arbete. Erik menar på att verbala belöningar är väsentliga 
och skulle alla anstränga sig för att ge varandra uppmärksamhet skulle bolaget som helhet 
kunna lyfta till högre höjder. 
  
4.2.5 Risker och rättvisa 
Bruket av finansiella belöningssystem tycks av David alltid vara ett omdiskuterat ämne och ett 
riskfyllt område att förändra: “/.../ jag tror aldrig man kommer hitta ett ekonomiskt 
belöningssystem som alla kommer gilla. Så det är klart att det kan skapa diskussioner, jag tror 
det är väldigt känsligt att gå in och röra runt i det”. För att reducera riskerna trycker David på 
att en god kommunikation är väsentlig till samtliga i organisationen rörande syftet, “/.../ vad 
det är man vill uppnå, att det är väldigt tydliga och klara premisser i det, vad det är som gäller. 
Så att var och en förstår hur, hur man räknar så att det inte blir något i gråzon, för då kan man 
tappa förtroendet för det så klart”. Erik ser den största risken med att anställda som inte lägger 
lika mycket energi eller engagemang som andra, får ta del av lika stor belöningsandel. För att 
lösa ett sådant problem anses det krävas en ledare som Erik inte förespråkar, vilken styr och 
kontrollerar varje arbetsmoment. Fredrik ser inga direkta risker, mer än möjligen en viss 
uppfattad orättvisa med anledning av de spridda belöningssystemen på hans kontor. Det 
påpekas att medarbetarna vid förvärv har kunnat ta med sina villkor in i på Bemanna AB. Dock 
har en dialog förts med de anställda och man har gjort vad som har varit möjligt för att få 
provisionerna att vara så rättvisa som möjligt. Det påpekas emellertid att om belöningssystemet 
skulle förändras så att samtliga skulle omfattas av samma belöningsmodell skulle där med 
största sannolikhet finnas anställda som överväger att byta arbetsplats. Fortsättningsvis menar 
Fredrik att risken med det nuvarande belöningssystemet är att man får ta del av bonusen trots 
att ett negativt resultat visas för månaden, “Det är klart att det finns en risk på långt sikt ifall 
man skulle komma i lågkonjunktur, att det blir en stor kostnadspost”. 
  
Under intervjun med Fredrik påvisas det vidare att om belöningssystemet skulle tas bort hade 
det krävts att organisationen ersätter det med att höja den fasta lönen. En högre grundlön och 
ingen provision skulle föredras av David, snarare än det motsatta. Dock menar David på att om 
de anställda idag blir uppmärksammade via ett belöningssystem bör inte detta system plockas 
bort, med anledning av att motivationen kommer att stympas på lång sikt vilket i längden 
innebär ett sämre utfört arbete. Det föreligger emellertid en svaghet i det nuvarande systemet, 
enligt David, då ingen direkt uppfattad belöning ges när kontoret levererat de budgeterade 
resultaten, vilket efterfrågas. Fortsättningsvis påvisas det att “Den känslan har man ju inte 
riktigt idag som provisionssystemet är utformat. För bonusen ligger ju hela tiden och jag räknar 
kallt med den, för det är så jag har gått in i denna lönemodellen”. Vidare menar Erik, att arbetar 
man med försäljning ska man ha en trygg grundlön, sedan ska ett provisionssystem motivera 
att arbeta lite hårdare. Emellertid tycks ingen ha rätten att kräva en hög lön om inget 
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engagemang finns för att prestera för den. Det påpekas av både Erik och David att det är svårt 
att se en arbetsuppgift blir lidande på grund av att den inte är belöningsgrundad. Erik menar på 
att personen i fråga bör inte längre ha en anställning på företaget om arbetsuppgifterna inte 
genomförs på likvärdigt sätt oavsett belöningsgrundad eller inte. 
  
4.2.6 Förändringar i personalomsättningen 
Som avslutande fråga fick respondenterna en förfrågan kring förändringar i personalomsättning 
och om respektive kontorschef märkt av någon typ av omställning under det senaste året. Erik 
ansåg att en förändring gick att se, exakt tre stycken har lämnat organisationen, och anledningen 
till det var den nytillsatta chefen på kontoret. Någon större förändring av personalomsättning 
har inte David noterat. Dock finns en medvetenhet om att några kollegor valt att söka sig till 
andra arbetsplatser. Orsakerna till avgångarna har och bör inte, enligt David, spekuleras kring. 
Det kontor som Fredrik är kontorschef över har genomfört förvärv vilket har inneburit en 
utökning av antalet anställda men också ett antal anställningsavgångar. Det handlar i dagsläget 
om åtta nytillskott av personal på kontoret, samt fem stycken avgångar inom hela 
organisationen. Anledningarna till avgångarna är bland annat dåligt ledarskap, bra 
arbetserbjudande på andra organisationer, samt mer tillfredsställande arbetsförhållanden i form 
av distans till arbetsplatsen och högre lön på tidigare arbetsplats. 
  
4.3 Administrativ nivå rekryterare/konsultchef 
På administrativ nivå delades respondenterna upp i rekryterare/konsultchef och säljare. 
Sammanställningen för rekryterarna/konsultcheferna beskrivs först, därefter redogörs 
sammanställningen för säljarna i avsnitt 4.4. 
  
●    Jan Jansson uppger en anställning på tre år som konsultchef/rekryterare med ansvar för 

extern personal. 
●      Kent Kentsson uppger en anställning på ett år som konsultchef/rekryterare med ansvar för 

extern personal. 
●    Lars Larsson uppger en anställning på fyra år som rekryterare samt ansvarig för interna 

utbildningar inom research. 
  

4.3.1 Motivation 
Jan beskriver arbetsmotivation med faktorer såsom tillfredsställda kunder, positiv feedback från 
kollegor, chefer och kunder på genomfört arbete, samt känna en stolthet för det arbete som 
utförs. Kent menar på sitt håll att “/.../ jag motiveras av att känna att det jag gör är viktigt och 
spelar roll, jag vill vara viktig för företaget och känna att det jag gör har betydande roll”. 
Fortsättningsvis visar Lars på en ståndpunkt som ligger i linje med både Kent och Jan, vilket är 
en känsla av att man bidragit med någonting, samt att både kollegor och kunder är nöjda med 
de prestationer som genomförts. Det framkommer även att utmaningar, utveckling samt arbeta 
med likasinnade kollegor är faktorer som påverkar motivationsgraden. 
  
För samtliga respondenter är inte det finansiella belöningssystemet en motivationsfaktor som 
får dem att arbeta kvar i organisationen. För Kent handlar det om att möjligheten till varierande 
arbetsuppgifter samt ansvar finns, vilket det gör i dagsläget. Dessa faktorer anses visa på det 
finns ett förtroende och tillit till att arbetet genomförs, vilket är bidragande faktorer till en 
fortsatt anställning. Det anses att både de icke-monetära och monetära belöningarna som ges är 
tillfredsställande, där utbildningar ges samt en höjd grundlön vilket visar på att man är en 
betydelsefull anställd, men också en belöning för det hårda arbete som lagts ner sedan 
anställningen påbörjades. Lars samt Jan menar på att kollegorna är en viktig del i trivselgraden, 



 48 

samt att möjligheten till utbildningar och vidarutveckling finns. Fortsättningsvis påpekas det att 
positiv återkoppling från kunder värderas högt, men feedback från chef ger en större påverkan 
på motivationen och är något som bör ges ofta för att känna att det arbete man utför är 
uppskattat. Att företaget kan behålla de interna medarbetarna som finns idag genom att bruka 
det finansiella belöningssystemet är det ingen av respondenterna som instämmer med. 
  
4.3.2 Allmänna behov 
Samtliga respondenter är idag tillfredsställda med den nuvarande arbetssituationen. Lars 
tillsammans med Kent, anser sig ha förmånen att ha stort ansvar och ett fritt ledarskap utan 
vakande ögon. Lars menar på att “/.../ om jag känner jag behöver hjälp så vet jag vem jag ska 
knacka på axeln och annars får jag förtroendet att jag kör på mitt”. Likväl berättar Kent att 
ansvaret är stort och att det inte är någon som detaljstyr “Däremot följer man ju upp om det är 
något som drar ut på tiden väldigt mycket eller om det uppstår något problem kan ju jag lyfta 
det själv, men jag tycker att jag har väldigt mycket frihet”. Det lyfts även att varierande 
arbetsuppgifter finns till förfogande vilket även är tillfredsställande. Dock menar Lars på att det 
finns begränsade möjligheter för alla anställda om man ser till karriärmöjligheter. I dagsläget 
anses man endast utmanas i vardagen med exempelvis nya kunder eller nya uppdrag ute hos 
befintlig kund, vilket breddar ens kunskapsnivå en aning. Jan berättar att det finns en trivsel 
med den roll som innehas idag, dock anses den inte vara långvarig vilket ligger i linje med Lars 
resonemang, med anledning av att “/.../ om det inte finns möjlighet att utvecklas eller få nya 
arbetsuppgifter eller kanske någon annan roll eller så, då ser jag kanske inte den som värdefull 
och långvarig på så sätt”. Det nämns vidare att det är nästintill en omöjlighet att avancera då 
rollerna “/.../ de rollerna som finns är egentligen säljare, rekryterare eller konsult- och 
kontorschefer och sen finns det inte mer. Säljaren och konsultcheferna är jämställda med 
varandra och kontorschefen är där ju en på varje kontor /.../ och ytterligare funktioner finns ju 
inte“. Den enda avanceringen som Jan kan se är att ta sin närmsta chefs roll, vilket det inte finns 
något intresse för att göra. Att introducera andra organisatoriska funktioner anses enligt Jan 
vara svårt att göra. 
  
När det gäller motivation på arbetsplatsen bidrar kontoret och organisationen till detta, enligt 
Jan. Det anses vara en trygg anställning, hög grad av visad uppskattning av närmsta chef och 
en mycket hög gemenskap i teamet. Dock är det ytterst få utvecklingsmöjligheter i form av 
utbildning vilket är något som starkt efterfrågas, “Det är ändå /.../ en bransch där man alltid 
känner att man måste utvecklas. Det är ju en bransch med stor omsättning av personal”. Delad 
uppfattning har Lars kring utvecklingsdelen. Det anses finnas en brist av utbildningsmöjligheter 
men är något som tros vara på gång, “/.../ kunskap går före alla dar i veckan än lönecykeln i 
pengar. Så jag behöver inte bli betald, jag ser verkligen nyttan eller bonusen att få 
kompetensutbildning eller kompetensutveckling”. För Kent, anses frågan kring om kontoret och 
organisationen bidrar till en ökad motivation på arbetsplatsen vara lite mer komplex eftersom 
den närmsta chefen befinner sig på en annan ort. Det här anses påverka arbetsgruppen till viss 
del på grund av att det inte finns någon på plats som stöttar och styr upp när det behövs. 
Emellertid anser Kent tycka att det inte spelar så stor roll med anledning av att den arbetsroll 
som besitts innefattar stort eget ansvar och beslutsfattande utan tillåtelse av närmsta chefen. 
Kent tillsammans med Lars menar på att eget ansvar och större arbetsuppgifter motiverar mer 
än tvärt om. För samtliga tre respondenter anses arbetsmiljön på respektive kontor vara 
tillfredsställd och där finns inget som hade önskats att förändras för att öka graden av trivsel 
ännu mer. 
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4.3.3 Yttre respons på arbetet 
När det gäller återkoppling på utfört arbete konstaterar Kent att den inte är optimal. En 
förbättring har dock skett, men det påvisas att respons snarare ges när det är något som inte 
fungerar. En önskan finns från Kent om att även få bekräftelse på väl genomförda prestationer. 
Fortsättningsvis menar Kent på att uppföljningarna genomförs kortsiktigt snarare än långsiktigt, 
över vad som individuellt genomförts sedan anställningen påbörjades. För Kent är den främsta 
bekräftelsen på att ett bra arbete har genomförts när kunden är tillfredsställd och delger detta. 
  
Jan instämmer inte med Kents uttalande gällande återkopplingen på utfört arbete. Jan trycker 
på det motsatta och berättar att feedback är något som ges naturligt och väldigt ofta i vardagen, 
vilket även Lars instämmer med. Jan berättar även att månadsmöten hålls, dock anses den 
kontinuerliga återkopplingen där feedback ges på det löpande arbetet vara mest betydelsefull. 
Det beskrivs av Lars att det föreligger mycket individuell coaching på deras kontor. 
Avstämningar görs även med anställda beroende på behovet och önskemålet, samt att 
konstruktiv kritik ges kontinuerligt i den rådande situationen. Utöver de kontinuerliga 
återkopplingarna hålls det enligt Lars och Kent veckomöten för samtliga anställda på kontoret 
där det ges information och uppdatering kring nuläget av kunder, och kontorets interna 
situation, siffror, arbetsuppgifter, planer för nästkommande vecka, samt en presentation av de 
förväntningar man har på de anställda. 
  
4.3.4 Förväntningar och mål 
Det påvisas av samtliga respondenter att Bemanna AB sätter upp övergripande målsättningar 
som informeras ut under respektive vecko- eller månadsmöten. Målen som sätts upp kommer 
ursprungligen från ledningen, men sedan modifieras dessa av kontorscheferna för att de ska 
vara realistiska och möjliga att nå baserat på hur marknaden ser ut. Lars menar på att det idag 
är betydligt tydligare mål än tidigare, vilket gör det lättare att arbeta mot och uppnå målen. Kent 
visar dock på en osäkerhet kring målsättningarna och är inte riktigt införstådd med de mål som 
är uppsatta. Det finns en önskan om att få en tydligare klarhet i hur man individuellt bör arbeta 
för att uppnå målen och vilka verktyg som bör användas för att realisera det. Jan delar ett 
liknande resonemang som överensstämmer med Kent, han menar på att långsiktiga 
målsättningar finns men inga kortsiktiga specifika nyckeltal eller veckomålsättningar 
föreligger, vilket resulterar i att det blir svårt att påverka och uppfattningen angående resultatet 
är otillräcklig. Hade det varit en större mängd målsättningar kopplade till nyckeltal så förmodas 
det av Jan att dessa inte genererar en större påverkan på de prestationer som genomförs. 
  
Kvartalsvis har man uppföljningar på Bemanna AB för att se över vart man befinner sig i 
budgeten. Jan, Lars och Kent är enade om att kontorschefen har en påverkan på hur budgeten 
sätts och de internt anställda på respektive kontor får möjlighet till att vara med och ge 
synpunkter på utformningen. När budgetförslaget är reviderat av ledningen bryter respektive 
kontor ner den till de nödvändiga aktiviteter som krävs för att uppnå budgeten. Förväntningarna 
som ställs på de rörande anställda informeras enligt samtliga respondenter via kontorschefen 
regelbundet, men det är även något som tas upp på de mötena som man håller varje månad. 
  
Utöver de uppsatta företagsmålen som finns, menar Lars på att egna individuella mål eller 
prestationsmål är viktigt för att se den individuella utvecklingen, men också för att klargöra vad 
man ska sträva mot. Kent påpekar också att individuella målsättningar är viktiga, dock förs 
ingen specifik lista över de mål som ska uppnås. Enligt Kent kan det handla om personliga bitar 
i det dagliga arbetet såsom försäljningssiffror, antalet rekryteringar, antalet intervjuer eller att 
genomföra projekt så bra som möjligt. Fortsättningsvis så anser Jan att det är svårt med 
individuella mål eftersom det dagliga arbetet tar upp för mycket av tiden och  det uppstår en 
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svårighet att fokusera på egna specifika mål. Dock menar Jan på att siffror och nyckeltal inte är 
något som motiverar, utan genererar endast negativ stress. 

4.3.5 Prestationsbehov 
Vid diskussionen kring sambandet mellan motivation och belöning framkom det att samtliga 
tre respondenter känner sig motiverade till att prestera och genomföra ett bra arbete oavsett om 
det föreligger ytterligare betalning i form av finansiella belöningar. Arbetsinsatsen kommer inte 
att vara annorlunda om belöningssystemet skulle tagits bort och ersatts med en högre grundlön. 
Kent samt Jan menar att belöning har en betydelse men är dock inget som motiverar i den 
dagliga arbetsinsatsen. För Kent är det de arbetsuppgifternas utformning som avgör graden av 
motivation. Likaså menar Lars på att belöning kommer i steg två och ger en adrenalinkick och 
inspiration men den är inte avgörande för motivationsgraden i det dagliga arbetet. 

Med anledning av att det inte krävs någon specifik insats från de anställda för att nå upp till den 
finansiella belöningen, menar samtliga tre respondenter att de förmåner eller belöningar som 
man blir tilldelad, inte är något som man funderar mycket kring eller anpassar det dagliga 
arbetet till. Jan tyder på att belöningarna som utfaller inte alls har en påverkan i den arbetsinsats 
som läggs ner och genererar inte en högre motivation. Enligt Kent så anpassar man arbetet som 
genomförs efter det direktiv som man får av närmsta chef för att leva upp till de förväntningar 
som finns på en. Fortsättningsvis menar både Lars och Kent att belöningar i form av positiv 
feedback eller beröm är något som man gärna arbetar mot. Lars menar emellertid på att icke-
monetära belöningar i form av feedback och beröm är sekundärt medan monetära belöningar i 
form av provisioner kommer i tredje hand. Det som driver Lars mest är att genomföra ett 
hundraprocentigt bra arbete “/.../ där jag känner att jag kan vara stolt eller inte skämmas över 
att mitt namn står på en viss rekryteringsprocess eller vad en kandidat upplever mig eller en 
kund upplever mitt arbete”. 
  
4.3.6 Syfte och utformning av belöningssystemet 
Initialt, under ämnet belöningssystem, påvisades det av Lars och Jan att det rådande 
belöningssystemet har som syfte att trigga de anställda till att göra det lilla extra. Lars menar 
vidare på att det kan handla om att den anställde ska vara lite extra lösningsorienterad i mer 
komplicerade situationer. Det här ligger i linje med Kent svar, dock har ingen informerat om 
anledningen till bruket av belöningssystemet och endast en diffus förklaring till hur det fungerar 
har givits under anställningsintervjun. Det framkom att Lars, Kent och Jan omfattas av den 
allmänna kollektiva utformningen av det finansiella belöningssystemet och vardera person 
omfattas av en halv andel. När det gäller tillfredsställelsen hos respondenterna kring det rådande 
belöningssystemet är det här inget som man har blivit tillfrågad kring. Med anledning av att det 
är ett kollektivt belöningssystem menar Lars på att det är svårare att göra en stor påverkan på 
den slutgiltiga bonusen. Dock är det inget som man reflekterar mycket kring i vardagen, enligt 
Kent, och så länge grundlönen är bra så är tillfredsställelsen nådd. 
  
Korrelationen mellan belöningssystemet och arbetsinsatsen är idag, för Jan ingen, vilket därmed 
anses vara en nackdel med den utformade modellen. Bonusen ses idag som en del i grundlönen 
och är därför inget som i dagsläget ger någon form av push, därav hade en högre personlig 
grundlön hellre föredragits. Dessutom nämns det att  “/.../ jag skulle inte säga att jag lägger 
mer eller kämpar hårdare, eller arbetar mer eller lägger någon annan effort i mitt arbete bara 
för att vi har ett provisionssystem, för att det är ju så fruktansvärt små svängningar /.../”. Dock 
anser Jan att det kollektiva systemet är mer fördelaktigt, än om företaget skulle implementera 
ett individuellt. Det här med anledning av att arbetsrollen som Jan innehar gör det svårt att 
påverka det individuella utfallet, vilket i slutändan förmodligen skulle generera mer stress. 
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Fortsättningsvis menar Jan på att det skulle innebära risker i form av sämre teamstämning om 
ett individuellt provisionsbaserat system skulle införas. 
  
För Lars anses det nuvarande belöningssystemet ha sina för- och nackdelar. Fördelen med det 
kollektiva systemet är att det anses generera en lagstämning där man bistår varandra och där 
det är mindre individuellt fokus. Dock anses nackdelen vara att samtliga på kontoret inte har 
samma ambitioner, driv, prioriteringar och engagemang till arbetet, men ändå tar del av lika 
stor andel provision. Samtidigt är Lars medveten om att om man endast hade utgått från ett 
individuellt baserat belöningssystem, hade den enskilde medarbetaren lagt fokus på sina egna 
prestationer och inte företagets gemensamma. För Lars hade den ideala utformningen varit en 
kombination av kollektiv- och individuell belöning för att både bevara teamet där alla kämpar 
mot samma mål men samtidigt ge varje anställd möjlighet att påverka sin egna bonus. 
  
Kent delar samma för- och nackdelar som Lars gällande det nuvarande kollektiva 
belöningssystemet. Önskemålet är dock av Kent att individualisera bonussystemet då det hade 
motiverat i högre grad då man ser resultatet av det egna arbetet direkt. Det ideala hade i sådant 
fall varit att säljarna belönas för vad de säljer och konsultcheferna belönas för de kunder de 
arbetar mot “Till exempel som jag då, som jobbar mot en jätte stor kund som är ganska komplex, 
skulle få en viss andel procent av vad just den kunden drar in eller som jag sa tidigare antalet 
konsulter jag har ute för det visar ju hur mycket jobb jag har”. 
  
4.3.7 Behovet av belöningar 
För samtliga respondenter har de icke-monetära belöningarna en hög betydelse för att man ska 
trivas på arbetsplatsen och känna sig tillfredsställd med sin arbetsposition. Icke-monetära 
belöningar såsom uppmärksamhet, beröm, positiv feedback och att företaget vill investera i en, 
ansågs vara väsentligt. Monetära belöningar i form av pengar är för Lars något som inte 
motiverar utan ses endast som något litet extra, vilket överensstämmer med Kent som vidare 
menar på att de icke-monetära belöningarna är att föredra. Jan påpekar vidare att den monetära 
finansiella bonusen är något som man hade klarat sig utan. 
  
Ser man till graden av betydelse som belöningar har för att bidra till en bättre arbetsplats, menar 
Jan på att kopplingen mellan de företagsaktiviteter som anordnas för samtliga kontor på 
Bemanna AB och vardagsprestationerna är väldigt liten. Dock anses företaget vara bra på att 
uppmärksamma prestationer genom att, ledningsgruppen varje månad informerar ut bra och 
stora nyheter till alla kontor, inte individuellt lyckade men som genererats av kontor som helhet: 
“/.../ det är väl också viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att göra det lite 
roligare att gå till jobbet.”. För Kent finns önskemålet att arbetsplatsen uppmärksammar och 
följer upp arbetsprestationerna rent konkret, där en sammanställning ges av vad som 
individuellt genererats långsiktigt för att kunna se utvecklingen. Det här för att individuellt få 
reda på hur man presterat, men också för att kunna jämföra med andra kontor av anledningen 
för att kunna se förhållandet mellan kund och antal konsulter. Kent ser även ett behov av fler 
utvecklingsmöjligheter i form av utbildningar, vilket även är något som Lars påpekar. Vidare 
ser Lars behovet av att förändra belöningssystemet på så sätt att det kopplas mer till hur 
marknaden ser ut. Det påpekas exempelvis att det idag har vänt och att det nu är väldigt enkelt 
att sälja in eller få uppdrag, än att tillsätta dom med konsulter, vilket är tvärtom med hur det var 
tidigare. 
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4.3.8 Risker och rättvisa 
Den största orättvisan med belöningssystemet är enligt Kent, särskiljningen av andelarna 
beroende på arbetsbefattning. Kent påvisar en förståelse för att individer motiveras av olika 
saker och att säljare huvudsakligen motiveras av provision baserat på prestationer. Dock 
framgår det om man presterar på samma nivå och värdet är detsamma så ska man också belönas 
lika. Orättvisa för Kent minskar motivationen dock upplevs pengar inte att öka motivationen. 
Liknande resonemang görs av Lars som menar på att olika personliga driv, både medvetna och 
omedvetna, samt engagemang till arbetet kommer innebära att en skillnad i prestationsgrad 
vilket innebär en påverkan i samtliga anställdas bonus och är en svårighetsfaktor med det 
kollektiva systemet. För Jan anses den enda orättvisan vara kring nyanställning, då det tycks 
vara så att nyanställda tar del av bonussystemet trots kort anställningstid. Det framkommer att 
det tar minst ett halvår till ett år för den nyanställda att bidra till det gemensamma resultatet, 
men efter en tid tillägnas dock den nyanställda lika stor andel bonus som de övriga anställda. 
Fortsättningsvis säger Jan “/.../ att nu när vi blir ytterligare en anställd då kommer [belöningen] 
faktiskt att påverka mig negativt /.../ jag kan ju inte tycka det är speciellt motivationshöjande 
att jag ska få sänkt provision för att någon annan börjar då är det nästan bättre att ha en 
personlig lön istället som är relaterad till det jag gör och min insats än att jag ska dela den 
med ett resultat som är påverkas helt beroende på hur många som är här.”. 
 
4.4 Administrativ nivå säljare 
Säljarna som intervjuades från Bemanna AB arbetar idag med varierande arbetsuppgifter. 
 
●      Gustav Gustavsson uppger en anställning på tre år som säljare. 
●      Henrik Henriksson uppger en anställning på fyra år som säljande konsultchef. 
●      Ingvar Ingvarsson uppger en anställning på sex år som säljare med personalansvar för fyra 

internt anställda. Ingvar blev förvärvad in på bolaget 2017 via företagsuppköp. 
 
4.4.1 Motivation 
Arbetsmotivation är en viktig beståndsdel för samtliga respondenter och en påverkande faktor 
till goda prestationer. För Gustav innebär arbetsmotivation möjligheten till ständig utveckling 
och förverkligande av uppsatta mål, av den orsaken att det ligger i Gustavs personlighet att 
ständigt vara driven och resultatinriktad. Ingvar delar nästintill liknande åsikt och menar på att 
arbetsmotivation är att ständigt utvecklas och få “/.../göra någonting man brinner för och tycker 
är väldigt roligt, det är de absolut viktigaste för mig”. Finns inte möjligheten till utveckling på 
arbetsplatsen påtalade Ingvar att det inte blir en långvarig anställning på bolaget. Vidare menar 
Ingvar på att det är oerhört viktigt med en god relation till kollegor och chefer för att kunna har 
roligt och trivas på arbetsplatsen. Fortsättningsvis anser Henrik att den största faktorn till 
arbetsmotivation är flexibiliteten i arbetsbefattningen som innehas idag. Vidare innebär 
arbetsmotivation nöjda kunder och glada arbetskollegor. 
  
Det finansiella belöningssystemet är en bidragande motivationsfaktor för samtliga 
respondenter. För Gustav bidrar det nuvarande allmänna belöningssystemet till en ökad 
motivation och det påverkar även honom till att prestera i större utsträckning. Systemet är dock 
inte så pass omfattande att det avgör hans fortsatta anställning på bolaget. Enligt Gustav är det 
företagskulturen och gemenskapen de största incitamenteten till att stanna kvar på bolaget och 
poängterar att det skett en positiv förändring sedan den nya ledningen blev tillsatt. Henrik anser 
att allmänna systemet bidrar till en ökad motivation, dock är det inget som han funderar mycket 
över eftersom “/.../ det är något som bara ligger där och har alltid legat där så den blir liksom 
en in mängden, man räknar ju in den i sin lön /.../”. Fortsättningsvis anser Ingvar som omfattas 
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av ett individuellt system (se figur 8, typ två) att det fungerar som en morot och motiverar till 
bättre prestationer. Den finansiella belöningen är dock något som blivit allt mindre viktigt med 
åren, och den mest betydelsefulla belöningen enligt Ingvar är beröm från chefen. Att företaget 
kan behålla de interna medarbetarna genom att bruka det finansiella belöningssystemet är 
någonting som Ingvar och Gustav är enade om. Ingvar tillägger även att ett belöningssystem är 
viktigt för att kunna attrahera rätt kompetens in i bolaget. 
  
4.4.2 Allmänna behov 
Samtliga respondenter är tillfredsställda med den nuvarande arbetssituationen. Det finns ett 
antal allmänna behov som är bidragande för tillfredsställelsen. Både Ingvar och Gustav har ett 
stort ansvar i sin nuvarande roll, vilket enligt dem båda är en bidragande faktor till 
arbetsmotivation. Ingvar tillägger att “/.../ jag kan nog inte ha en roll där jag inte får ansvar 
och där jag inte får lov att vara med och tycka till /.../ och vara en av dom, vad ska man säga, 
som driver företaget framåt”. Ingvar har ett ansvar för fyra interna säljare på Bemanna AB, 
driver ett säljforum, ansvarar över ett PR-projekt, och arbetar med försäljningen. Det finns 
vidare att behov hos Ingvar om att det råder en god gemenskap och intern kultur på bolaget. 
Slutligen är det viktigt för Ingvar med individuell utveckling och att få utmanas på 
arbetsplatsen. 
  
Vidare har Gustav idag mycket ansvar i sin nuvarande roll, men har en önskan om att bli mer 
tilltrodd på andra ansvarsområde. Det förtydligades att det hade varit motiverande att få driva 
ett projekt, forum eller ett större sammanträde och få ännu mer befogenhet. Även Gustav 
påpekade att gemenskapen och arbetsmiljön är viktigt för att hans allmänna behov ska 
tillfredsställas och tillägger att “/.../ Bemanna AB i sin helhet har blivit allt bättre och fokuserar 
allt bättre på de interna medarbetarnas välmående och försöker hitta faktorer som kan 
motivera en till att vilja stanna kvar i organisationen”. I linje med Ingvars svar, var det viktigt 
för Gustav med utveckling i form av interna- och externa utbildningar för att bredda sin 
kompetens. 
  
Generellt anser Henrik att Bemanna AB bidrar till trygghet i arbetet och gemenskap i teamet, 
vilket skapar motivation och tillfredsställelse av de allmänna behoven. Trots att Henrik i sin 
nuvarande roll har ansvar och mycket flexibilitet, finns det en del saker som bör förbättras för 
att tillfredsställelsen ska öka. Henrik känner inte lika mycket självständighet och frihet i sitt 
arbete, vilket enligt honom beror på styrningen från den övre nivån. Idag har Henrik en 
kontorschef på distans och har en rädsla för att “/.../ mycket [arbete] kommer hamna i knät /…/ 
jag tror att mycket arbete bara kommer att skickas till en”. För att öka tillfredställelsen och 
förbättra motivationen skulle Henrik önskat en kontorschef som är stationerad på kontoret, samt 
en ny arbetskollega. Det finns även en önskan om fler utbildningar och föreläsningar. 
  
4.4.3 Yttre respons på arbetet 
Gustav, Henrik och Lars var enade om att respons på arbetet är en viktig faktor för en ökad 
motivation. Hur responsen på arbetet framförs på de olika kontoren, varierade enligt 
respondenterna. Ingvar berättar att man kommunicerar ut så mycket som möjligt på kontoret 
där han arbetar. Det kan innefatta både konstruktiv och destruktiv kritik på arbetsuppgifter som 
man har utfört. Man har också utvecklingssamtal där individuell respons ges på utfört arbete. 
Ingvar som även har ansvar för fyra internt anställda följer upp gruppen en gång i månaden, 
med en genomgång av månadens resultat. Vid dessa möten är Ingvar väldigt rak i sin 
kommunikation och ger respons på vad respektive person kan tänka på och utveckla. På Gustavs 
kontor har man en väldigt öppen dialog och respons på arbetet kommer därför i det vardagliga 
arbetet. En gång i månaden sitter kontoret ner och pratar om KPI:er för att se över effektiviteten 
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på de utförda prestationerna. Respons från andra kontor runt om i landet förekommer även 
enligt Gustav, som vidare berättar att affärshändelser uppmärksammas via interna 
organisationsmejl.  
  
För Henrik har respons på arbetet varit väldigt varierande. Mycket av den respons som Henrik 
har fått ta del av har skett över telefonsamtal eller textmeddelande, vilket beror på att 
kontorschefen arbetar på distans. Henrik anser att det är mer motiverande med personlig 
respons och feedback för prestationer som utförs, dock är det enligt honom något som sällan 
sker. Den övervägande delen av respons kommer från de kunder som man arbetar med, vilket 
Henrik uppskattar och motiveras av. 
  
4.4.4 Förväntningar & mål 
Det påvisades att respondenterna har en delad uppfattning om de förväntningar och 
målsättningar som Bemanna AB upprättar och informerar ut till de anställda. Gustav anser att 
informationen av vad som förväntas av respektive medarbetare informeras ut dagligen på 
kontoret, men även genom vecko- och månadsmöten. Eftersom arbetsgruppen är relativt liten 
råder det enligt Gustav inga tveksamheter över vilka förväntningar som finns och vilka mål 
man ska uppnå, målen anses även vara realistiska. Enligt Gustav sätter man gemensamt upp 
företagsmål och man får vara med och påverka genom en dialog på kontoret. Ingvars upplevelse 
av förväntningarna och målen ligger i linje med Gustav förklaring. Tillsammans med 
kontorschefen upprättas mål som är kopplade till budgeten. Vidare upprättar Ingvar 
tillsammans med sitt säljteam upp mål och förväntningar för det kommande året. För honom är 
det viktigt att målen vidareutvecklas vid måluppfyllelse för att aldrig stanna upp. Uppnår man 
inte de uppsatta målen, är det enligt Ingvar viktigt med återkoppling på hur man kan förbättra 
prestationerna. Henrik visar dock en viss osäkerhet över de förväntningar och målsättningar 
som Bemanna AB har på de anställda: “När de säger att vi ska uppnå detta så säger det inte 
mig så mycket faktiskt” vilket beror på den egna bristande kunskapen inom bland annat 
ekonomi. Förr fick Henrik vara med och påverka målen och förväntningarna man hade på 
kontoret men har inte fått möjligheten att påverka på senare tid. Enligt Henrik har man nu fått 
en del direktiv som återspeglar nyckeltal som man ska uppnå exempelvis bokade möten och 
avlsut på möten. Det råder en osäkerhet om vilka förväntningar och mål som finns vid 
arbetsrollen som Henrik innehar och det finns en önskan om att bli tillgiven en bättre förklaring. 
  
Utöver de uppsatta företagsmålen sätter Gustav och Ingvar upp egna personliga mål. Gustav 
sätter upp individuella mål över hur mycket han vill uppnå i form av omsättning. Det händer 
ofta att Gustav sätter upp orealistiska mål, men avsikten är “/../ att sikta mot stjärnorna så 
kanske du når himlen”. Vidare delar Ingvar en snarlik uppfattning och sätter upp individuella 
mål, både lång- och kortsiktiga, och menar på att det är viktigt med en individuell 
utvecklingsplan med kontinuerlig uppföljning. 
  
4.4.5 Prestationsbehov 
När diskussionen kring korrelationen mellan motivation och belöning fördes framkom det från 
både Gustav och Ingvar att de hade varit motiverande att prestera till ett gott arbete, även om 
en finansiell belöning inte skulle utfalla. Enligt Gustav och Ingvar finns det många andra 
faktorer som spelar in exempelvis respons på utfört arbete, utveckling och relationen till 
kollegorna. Henrik menar däremot att motivationen hade påverkats och att prestationerna hade 
varit sämre men ville inte gå in på några detaljer. 
  
Fortsättningsvis råder det en viss anpassning kring arbetsuppgifterna för att uppnå en högre 
belöning. Gustav menar på att han till viss del anpassar sitt arbete för att uppnå belöning 
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eftersom belöningssystemet förutsätter att kontoret gör ett bra resultat. Det resulterar i att 
arbetssättet är präglat utifrån att åstadkomma så bra resultat som möjligt. Ingvar menar också 
på att belöningssystemet får honom till att anpassa sitt arbete och prestera högre, vilket mycket 
beror på det individuella system som Ingvar omfattas av. Belöningen som utfaller ses enligt 
honom som en morot för väl utförda prestationer. Fortsättningsvis menar Henrik på att han inte 
anpassar sitt arbetssätt utefter systemet utan att arbetet utförs utan någon specifik avsikt. 
  
Vidare anser både Ingvar och Gustav att arbetsprestationerna ökar vid större ansvar och mer 
krävande arbetsuppgifter. Att få ta ansvar på arbetsplatsen är även en faktor som enligt dem 
båda ökar motivationen. Gustav menar på att man växer med mer ansvar, samtidigt som Ingvar 
påtalar att den största utmaningen med mer ansvar och krävande arbetsuppgifter ibland gör att 
man inte räcker till och risken finns för att man ligger efter med någonting. Fortsättningsvis 
menar Henrik att hans arbetsprestationer ökar när mindre ansvar ges till förfogande, eftersom 
man inte är lika stressad. 
  
4.4.6 Syfte och utformning av belöningssystemet 
Uppfattningen kring syftet med det nuvarande belöningssystemet som Bemanna AB använder 
gav ett varierande svar. Enligt Henrik och Ingvar ansågs syftet vara att generera en ökad 
motivation, samt fungera som en morot för att säljarna ska åstadkomma så många lönsamma 
affärer som möjligt och belönas utefter prestationerna. Gustav ansåg dock att syftet inte har 
förmedlats tydligt, men förmodar att syftet är att uppmuntra teamet till bättre prestationer. 
Utformningen av belöningssystemet skiljer sig åt bland de intervjuade respondenterna som 
arbetar med försäljning. Eftersom Gustav och Henrik blev anställda av Bemanna AB, ingår dem 
i det allmänna kollektiva belöningssystemet och tar del av en hel andel var. Ingvar blev däremot 
förvärvad in i bolaget, vilket har resulterat att han gick in med andra villkor och tar idag del av 
belöningstyp två som återfinns i figur 8. 
  
Korrelationen mellan motivation och de olika belöningssystemen gav växlande svar. Ett 
belöningssystem anses enligt Gustav vara en sporre och hade önskat ett mer omfattande system. 
Gustav har tidigare via en medarbetarundersökning blivit tillfrågad om det befintliga systemet 
och det lever upp till hans förväntningar. Enligt honom vore den ideala utformningen en högre 
procentuell faktor på 10% från TB1 mer tillfredsställande. Gustav ser dock en svårighet i att en 
annan utformning av det allmänna systemet är möjligt att göra. Henrik är däremot nöjd med det 
nuvarande systemet eftersom han har förhandlat upp sin andel och det motsvarar idag hans 
förväntningar. Det anses därför inte finnas någon nödvändighet till att genomföra en förändring. 
Henrik har dock inte blivit tillfrågad om systemet lever upp till förväntningarna men anser sig 
veta vem han bör kontakta om situationen skulle uppstå. Ingvar anser fortsättningsvis att det 
individuella systemet som han omfattas av är en modell som tillfredsställer honom och att 
belöningssystemet innebär att “/../ man gör det lilla lilla extra och får en att springa det där 
sista varvet för att man hela tiden har den lilla moroten”. Den ideala utformningen enligt 
Ingvar är att ta en högre risk, med en lägre fast grundlön och en ännu högre procentuell faktor 
än den han har idag. För Ingvar är det “/.../ en jäkla morot för att man måste sälja för att få mat 
på bordet”. 
  
När respondenterna tillfrågades om de för -och nackdelar som de anser finns med respektive 
system hade Gustav en syn på att det allmänna systemet gynnar gemenskapen eftersom man 
arbetar tillsammans mot att uppnå gemensamma mål, vilket också gör att man är mer 
affärsorienterad vid affärer gentemot kund. Vidare nämner Henrik att fördelen med systemet är 
att man själv kan räkna ut mycket belöning som utfaller varje månad och hur hög månadslönen 
blir. Den största nackdelen med det allmänna systemet enligt Henrik är om det finns någon som 
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tar del utav belöningen men inte presterar i lika stor utsträckning som andra. Ingvar som har ett 
individuellt system anser att den största fördelen är att man blir mer driven till att prestera bättre, 
dock finns det andra faktorer som också påverkar. Den största nackdelen med det individuella 
systemet, enligt Ingvar är att det kan slå tillbaka på en väldigt hårt om det skulle uppstå 
omständigheter som gör att man inte kan prestera i samma utsträckning vilket skulle resultera 
en lägre lön. 
  
4.4.7 Behovet av belöningar 
Gustav, Henrik och Lars tillfrågades fortsättningsvis om hur viktigt behovet utav monetära- och 
icke-monetära belöningar är på arbetsplatsen för att känna tillfredsställelse. De icke-monetära 
belöningarna spelade en avgörande roll för samtliga respondenter som ansåg att respons, 
ansvarsområden, utveckling, uppskattning och arbetsutmaningar spelar en avgörande roll. Det 
var endast Henrik och Gustav som ansåg att de monetära belöningarna hade en delad plats. 
Månadslönen kan enligt Gustav ses som en typ av monetär belöning och anses vara viktigt, och 
tillägger “För mig är inte det viktiga att bli belyst eller klappad på axeln, utan snarare att man 
ser att ett bra jobb lönar sig i form av en belöning, och då kan ett incitament vara utbildning 
eller lön”. För Henrik är monetära-belöningar i form av bonus viktigt och kan ses som en 
kompensation för hårt arbete. Sedan Henrik påbörjade sin anställning har det finansiella 
belöningssystemet funnits och enligt honom har belöningssystemet inneburit att man “/../ har 
blivit så van vid att den är där och då tänker man inte så mycket på att den är där”. Överlag 
anser Henrik att det är viktigt med belöningar på en arbetsplats för att man ska känna sig 
betydelsefull för bolaget. För Ingvar måste inte belöning komma i form av fysiska saker. En av 
de största belöningarna som man kan få är enligt Ingvar visad uppskattning från andra 
medarbetare och chefer. För honom är det även en belöning att lära sig nya saker. Här syftar 
Ingvar på situationer som har varit extra utmanande i arbetet och man fått lärdom av 
utmaningen, för att nästa gång veta hur man ska handskas med det om liknande situation skulle 
uppstå. 
  
Gustav och Ingvar var enade om att motivationen till arbetet inte skulle påverkas om det hade 
visat sig att uppgiften inte var relaterad till en belöning. Gustav påpekade att “/.../ hade det inte 
funnits något belöningssystem hade jag ju hittat andra motiveringsfaktorer utifrån att göra ett 
bra jobb för att visa mig själv kompetent”. Däremot har Henrik ett annat tankesätt och menar 
på att han förr var mer motiverad av att göra ett gott arbete även om en belöning inte skulle 
utfalla. Idag är Henrik inte särskild motiverad till att prestera om inte belöning utfaller och ville 
inte gå in på detaljer om varför det här beteendet har uppkommit. Både Ingvar och Gustav 
menar på att Bemanna AB idag saknar belöningar i form av individuell utveckling och att man 
bör ha någon form av program vid individuell måluppfyllelse som resulterar till att man får gå 
på någon utbildning. Henrik saknar däremot belöningar i form av gemensamma interna 
aktiviteter på det lokala kontoret. 
  
4.4.8 Risker och rättvisa 
Det förekom delade åsikter kring de risker och orättvisor som finns med belöningssystemet. 
Gustav anser att det allmänna systemet idag är välgrundat och det inte finns någon risk i den 
nuvarande utformningen. Däremot anses det att ett individuellt belöningssystem definitivt 
skulle innebära en risk då sannolikheten finns att man ser till sitt individuella snarare än det 
kollektiva, vilket enligt Gustav kan resultera till att uppsatta mål inte uppnås. Vidare anser 
Gustav att fördelningen av andelarna i systemet är rättvist fördelat och funderar inte särskilt 
mycket över hur fördelningen ser ut bland kollegorna. För Henrik är den största risken och 
orättvisan med det allmänna systemet när medarbetare tar del av belöningen men inte presterar 
i lika stor utsträckning som övriga anställda. Vidare har Henrik en uppfattning om hur stor andel 
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man får ta del av beroende på vilken arbetsbefattning man innehar. Dock är det enligt honom 
en förhandlingsfråga och har därför svårt att uttala sig om fördelningen av andelarna är rättvisa 
eller inte. Det finns enligt Henrik även en viss rädsla om ledningen skulle dra in det allmänna 
systemet och man endast fått utgå från grundlönen. Enligt Henrik skulle en indragen finansiell 
bonus innebära en ny löneförhandling. 
  
Ingvar som omfattas av ett individuellt system anser att arbetet som säljare är “/.../ ett 
påfrestande jobb, så det kräver en hög grad av engagemang. Det ligger ofta blod, svett och 
tårar bakom varenda affär”, och det är därför viktigt att fördelningen är rättvis och speglar 
prestationerna. Den orättvisa som Ingvar anser finns idag är att säljarna på Bemanna AB utgår 
från varierande belöningssystem. Han anser att det är något som bör förändras, dock är det 
riskfyllt eftersom det kan innebära att man förlorar kompetens om man genomför en förändring 
alternativt avskaffar det helt. Ingvar har en syn på individuella belöningssystemet i helhet och 
menar på att medarbetare som omfattas av individuella system snabbt kan tappa drivet, vilket 
är en risk. Ett exempel återberättades om att säljare snabbt kan uppnå sin budget för året, och 
därefter vara tillfredsställd med insatsen och inte prestera i samma utsträckning under resten av 
året, “Det är i min värld, det är så fel som det kan bli /.../ i min värld kan man aldrig bli nöjd 
och det kan aldrig ta slut”. 
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5. ANALYS 
Följande kapitel är underbyggd av den presenterade analysmodellen som beskrivs i det 
teoretiska ramverket (figur 4). Den empiriska datan kommer att analyseras utifrån studiens 
centrala teman nämligen motivation samt belöningssystem. Dessa kommer att diskuteras och 
evalueras med stöd från ytterligare underkategorier, samt sättas i relation till studiens valda 
teoretiska ramverk. Analysen avslutas med en diskussion och utveckling av en modell med 
begrepp. 
 
5.1 Arbetsmotivation 
Genom att sammanställa det insamlade empiriska underlaget kunde det påvisas att interna 
medarbetare på Bemanna AB huvudsakligen påvisar en högre motivationsgrad av icke-
monetära belöningar (tabell 1).  
 

 Monetära belöningar Icke-monetära belöningar 
Ökad motivationsgrad David, Gustav, Henrik, Ingvar Bertil, Carl, Erik, Fredrik, Jan, 

Kent, Lars 
 

 
Tabell 1 - Egenkonstruerad tabell av belöningar och motivationsgrad 

 
Det kunde vidare fastställas att dessa icke-monetära belöningar inte är relaterade till det rådande 
belöningssystemet, majoriteten av faktorerna har en koppling till de inre motivationsfaktorerna. 
De olika faktorerna som har en störst inverkan på motivationen hos de interna medarbetarna är 
sammanställda i tabell 2. Vidare diskussion av faktorer som ökar motivationsgraden sam de 
olika belöningsformerna kommer vidare att genomföras i nedanstående analyskapitel.  
 

Ansvar Utveckling Relationer Arbetsmiljö Feedback Rättvisa 
6 av 11 8 av 11 6 av 11  7 av 11 6 av 11 9 av 10* 

 
Tabell 2 - Egenkonstruerad tabell av huvudsakliga faktorer för ökad motivationsgrad 

*Observera 10 respondenter inräknade 

För att sammanställa den empiriska datan för de inre- och yttre motivationsfaktorernas 
påverkan på arbetsmotivation upprättades appendix 8, och har brukats för att finna teoretiska 
och empiriska likheter, skillnader samt mönster av vad som motiverar de anställda. Det 
tydliggörs att motivation kännetecknas av faktorer såsom god arbetsmiljö, relationer till 
kollegor, respons på utfört arbete, ansvar, samt utvecklingsmöjligheter (appendix 8). Eftersom 
medarbetarna i en organisation är en nyckelfaktor till organisationens produktivitet är det 
viktigt att det råder motivation och arbetsengagemang hos de anställda (Flach, 2006). Det 
förekommer därför enligt VD:n Bertil en nödvändighet för en djupare förklaring och förståelse 
för vad det är som motiverar medarbetarna och vilka behov de anställda har på Bemanna AB. 
Behovet av att ha drivna medarbetare är väsentligt och en förståelsen hos Bertil finns att 
personer drivs av olika saker. Det här ligger i linje med Schulte och Vainio (2010) vilka menar 
på att arbetsmotivation är en individuell upplevelse och därmed kommer graden av motivation 
samt tillfredsställelse skilja sig åt mellan individerna. David, Erik och Fredrik på den operativa 
nivån var enade om att motivation är ett faktum som inte går att förändra hos den anställda. Det 
påvisas att det ekonomiska incitamentet inte kommer att resultera i bättre prestationer, utan att 
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det är det egna intresset och drivkraften hos den anställde som avgör graden av 
prestationskvalitén. Dock menar den operativa nivån att ledningen kan underlätta med diverse 
externa bedrifter, vilka kommer att fungera som bidragande faktorer för att medarbetarna har 
en vilja att utföra sina arbetsuppgifter. Det här överensstämmer med Ryan & Decis (2000) 
forskning kring inre motivation, vilken innebär att graden av motivation kan öka om man förser 
medarbetarna med de centrala nyckelfaktorerna. Från samtliga respondenter på administrativ 
nivå hos Bemanna AB framkommer det att samtliga är tillfredsställda med de 
motivationsfaktorer som föreligger på företaget idag (appendix 8). Det framkommer att 
arbetssättet präglas av faktorer som har en inverkan på individens inre motivation. Det fanns i 
sin tur en önskan om en ytterligare ökning av en del motivationsfaktorer såsom utveckling, 
ansvar och uppmärksamhet. Det är emellertid viktigt att anmärka att motivation inte endast 
består utav inre drivkrafter, utan att de yttre drivkrafterna också har en inverkan (Clinkenbread, 
2012). 
  
Med anledning av att öka den yttre motivationen hos de anställda använder Bemanna AB sig 
av ett finansiellt belöningssystem som styrmedel. Det framkommer dock av den empiriska 
insamlingen att endast David, Gustav, Henrik och Ingvar motiveras av det finansiella 
belöningssystemet. Resterande respondenter ansåg att andra förekommande icke-monetära 
belöningar ökar motivationen mer. Det här motsäger Arvidssons (2008) ståndpunkt gällande att 
finansiella belöningssystem är en påverkande faktor för ökad motivation och överensstämmer 
i större grad med Ryan och Deci (2000), vilka menar på att motivation kan förekomma utan 
bruket av belöningssystem. Fortsättningsvis anser Bertil att utformningen av det finansiella 
belöningssystemet bidrar till en motsatt effekt av syftet med styrmedlet, vilket egentligen är att 
skapa ett drivet beteende och motivera anställda. Det här med anledning av att belöningen 
utfaller och förväntas utfalla slaviskt varje månad oavsett prestation. Enligt Vroom (1995) 
innebär detta att det skapar en hög förväntan av att belöningen ska utfalla, en låg valens med 
anledning av att värdesättningen på belöningen är liten, samt en hög instrumentalitet att 
belöningen kommer att förefalla. På lång sikt menar Kominis och Emmanuel (2006) att det 
är  ofördelaktigt sett från ett ekonomiskt perspektiv, då det innebär att organisationen antar sig 
onödiga utgifter vilka inte fyller något syfte.  Ledningsnivåns förväntan och tilltro kring att 
motivationen kommer öka vid bruket av finansiella belöningar stämmer inte överens med 
medarbetarnas uppfattningar, vilka menar på att det istället är andra yttre faktorer såsom 
arbetsmiljö, målsättningar och arbetsuppgifter som påverkar motivationen. 
  
Enligt VD:n Bertil är den största utmaningen för Bemanna AB att utveckla och implementera 
ett attraktivt belöningssystem som ska bidra till en högre arbetsmotivation och generera ökade 
drivkrafter hos de anställda. Utformas ett belöningssystem efter organisationens situation och 
behov är sannolikheten hög att det resulterar till en bättre flexibilitet och kreativitet hos de 
anställda (Gagné & Deci, 2005). Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till olika typer av 
belöningar (Liu, et al., 2006) och se till att belöningarna är tidsenliga, rättvisa och 
marknadsdrivande (Agwu, 2013). 
  
5.1.1 Sambandet mellan arbetsmiljö och motivation 
Från den empiriska datainsamlingen påvisas det att ett antal olika inre -och yttre faktorer 
inverkar på arbetsmotivationen (appendix 8). Överlag framfördes det att respondenterna på 
operativ- och administrativ nivå anser att en god fysisk arbetsmiljö föreligger och att inga 
förändringar i den nuvarande situationen är nödvändiga (appendix 9). Av ledningsnivån 
framkom det att en arbetsmiljöpolicy (dokument 4) är upprättad för att ständigt förbättra den 
interna fysiska arbetsmiljön och den psykosociala, vilket enligt Schulte och Vainio (2010) är 
psykiskt betydelsefullt för att generera arbetsmotivation. Vidare kan det utläsas att 
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respondenterna värdesätter, samt strävar efter att uppnå hög grad av faktorer såsom inre 
biologiska behov, anställningstrygghet, trivselgrad på arbetsplatsen, samt fördelningsrättvisor 
för att nå en hög arbetsmotivation. 
  
Anställda på operativ- och administrativ nivå på Bemanna AB anser till största del vara 
tillfredsställda med de fysiologiska behov som föreligger såsom den lön och 
anställningstrygghet som föreligger idag. Sett till löneförhållandena går det dock att utläsa i den 
empiriska datainsamlingen att respondenterna anser att den belöning som genereras av det 
finansiella belöningssystemet är en del av lönen och förväntas utfalla varje månad. Skulle 
därmed det finansiella belöningssystemet upphävas, menar respondenterna David, Fredrik, 
Henrik och Jan, vilka ingår i den operativa- samt administrativa nivån, att en högre grundlön 
skulle krävts. Det här med anledning av att en fortsatt anställning och uppfyllelse av det 
fysiologiska behoven (appendix 9) ska föreligga, vilka beskrivs av Maslow som de mest 
grundläggande behoven (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Bertil och Carl var även enade om att 
en eliminering av belöningssystemet skulle resultera till förlorad kompetens om inte 
grundlönen höjdes. Enligt dokument (1) Provisionssystem och (2) Provisionssystem tillägg 
kontorschef framkommer det att företaget har rätt att upphäva belöningssystemet och 
förändringar i systemet kan göras med en månads varsel. Om belöningssystemet skulle 
elimineras helt utan att några förändringar menar Bertil, Carl och Ingvar på att det hade 
resulterat i omotiverad personal och anställda som väljer att avgå, vilket är i linje med Cäker 
(2013). 
  
Fortsättningsvis ansågs det av respondenterna på ledningsnivån vara väsentligt att skapa en 
känsla av trygghet och öppenhet hos medarbetarna i organisationen. Maslows arbete kring 
trygghetsbehovet, samt Herzbergs hygienfaktorer benämner det som nödvändigt att det 
föreligger en anställningstrygghet på arbetsplatsen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Med stöd 
av den empiriska insamlingen påvisas det att man enligt Bertil och Carl arbetar kontinuerligt 
med ett rutinmässigt arbetsmiljöarbete för att se till att den fysiska- och psykosociala miljön 
följer arbetsmiljöpolicyn enligt dokument (1) Provisionssystem. Vidare har man en vision om 
att varje månad diskutera arbetsmiljön på bolaget för att snabbt kunna åtgärda de eventuella 
uppkomna problem. Den administrativa nivån var enade om att anställningstrygghet 
förekommer på Bemanna AB, samt en tillfredsställelse i sin arbetsposition (appendix 9). 
Sammantaget kan det påvisas i den insamlade empiri inhämtningen att Bemanna AB i dagsläget 
erbjuder anställningstrygghet och tillfredsställande löneförhållanden, vilket anses förebygga 
missnöje och vantrivsel i arbetet vilket i sin tur ökar sannolikheten till en bättre uppfattad 
arbetsmiljö (Herzberg, et al., 1993; Flach, 2006). 
  
På Bemanna AB är det enligt Bertil och Carl nödvändigt att kontinuerligt arbeta med att skapa 
en stark företagskultur där de sociala behoven är en viktig aspekt. Målsättningen är att skapa 
en öppen relation bland medarbetarna oavsett vilken nivå man arbetar på, vilket är något som 
anses ha lyckats enligt respondenterna på administrativ nivå. Det råder goda relationer på 
kontoren, och flertalet av medarbetarna på administrativ- och operativ nivå är enade om att 
sammanhållningen på kontoren bidrar till en bra gemenskap och öppenhet i teamet, vilket är en 
nödvändighet enligt McClellands teori kring samhörighetsbehovet (Kaufmann & Kaufmann, 
2010). Det benämns av samtliga respondenter oavsett nivå att dessa relationer är väsentliga för 
att öka arbetsmotivation samt reducera missnöje, vilket ligger i linje med det 
samhörighetsbehovet och det sociala behovet (Herzberg, et al., 1993; Kaufmann & Kaufmann, 
2010; Abrahamsson & Andersen, 2005). Fortsättningsvis menar respondenterna att det 
föreligger en hög grad av denna typ av belöningar i form av sociala aktiviteter utanför och under 
arbetstid, uppmärksamhet från ledning, samt en god personalpolitik, i dagsläget på Bemanna 
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AB. Det nämns även av respondenterna Fredrik, Henrik, Jan, Kent och Lars, vilka arbetar på 
operativ- samt administrativ nivå, att positiv feedback från kollegor är en stor 
motivationsfaktor, samt att stöd och support ges av medarbetare vilket anses vara viktigt för att 
uppnå de medfödda sociala behoven (Latham & Pinder, 2005) samt även för att 
samhörighetsbehovet ska uppnås (Kaufmann och Kaufmann, 2010). 
  
Det går att observera att av majoriteten av respondenterna på samtliga nivåer på Bemanna AB 
anser att det föreligger en likvärdeskonflikt, vilken beskrivs av Kaufmann och Kaufmann 
(2010) som en ojämn fördelning mellan den anställdes insats och utbyte (appendix 13). Det 
påstås bland annat föreligga orättvis fördelning av de belöningsandelar som Bemanna AB utgår 
från eftersom en del medarbetare tar del av en högre belöningsandel än andra. Det var endast 
Gustav på den administrativa nivån som ansåg att fördelningen av det finansiella 
belöningssystemet är rättvist fördelat. Bertil på ledningsnivå delade en snarlik uppfattning och 
menade på att systemet är rättvist eftersom arbetsinsatsen är densamma och grundlönen är lägre 
för de medarbetare som tar del av en högre andel. Det konstateras vidare från bland annat Lars 
och Henrik att en orättvis fördelning föreligger i det kollektiva systemet eftersom det finns 
kollegor som inte har samma ambitioner och driv, men ändå får ta del av belöningen, så kallade 
“free-riders” (Merchant & Van der Stede, 2007). Fortsättningsvis kunde det påvisas att en 
orättvisa föreligger eftersom det finns anställda som tagit med sig sina gamla arbetsvillkor vid 
förvärv. Jan påpekade även att en viss orättvisa och problematik förekommer eftersom 
nyanställda får ta del av belöningssystemet vid ett tidigt stadie, vilket även kunde utläsas i 
dokument (1) Provisionssystem där det framkom att utdelning av finansiell belöning tillfaller 
efter tre månader. Enligt Jan tar det mellan ett halvår till ett år innan man verkligen kan ge 
bidrag till det gemensamma utfallet. Risken vid orättvisa är ett tillstånd såsom en 
likavärdeskonflikt, vilket innebär att den sociala trivselgraden kommer att minska vilket i sin 
tur kommer att inverka på arbetsprestationerna (ibid.). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är 
det väsentligt med arbetsvillkor som är rättvist fördelade. 
  
5.1.2 Sambandet mellan yttre respons på arbetsprestationer och motivation 
En summering av den empiriska datan för yttre respons på arbetsprestationer går att finna i 
appendix 10. Respons och återkoppling på utfört arbete är något som Bertil och Carl påvisar är 
viktigt för att öka motivationen och Bertil belyser vidare på en väsentlighet att även negativ 
respons framförs av ledaren till den rörande anställde. Det här ligger i linje med Flach (2006), 
Hackman och Oldham (1975) samt Latham och Pinder (2005) som alla menar på att 
återkoppling via konstruktiv kritik är väsentligt för fortsatta prestationer men också för att öka 
det psykologiska behovet vilket leder fram till högre arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse. Det påpekas av Carl att responsen i dagsläget har blivit bättre och ges i 
större utsträckning än tidigare, vilket anses vara ett resultat av den nya ledningen men även att 
kontorscheferna har blivit bättre på att ge feedback till sina medarbetare. Fortsättningsvis ges 
feedback på utfört arbete löpande via öppna dialoger utav kontorscheferna David, Erik och 
Fredrik, vilket även majoriteten av den administrativa nivån instämmer med. Feedback innebär 
att få en direkt konstruktiv återkoppling på arbetsutföranden (Flach, 2006; Hackman & Oldham, 
1975), vilket ligger i linje med samtliga operativt- samt administrativt anställdas inställning. 
Månadssamtal och individuella utvecklingssamtal genomförs där en djupare dialog förs men 
för respondenten Jan kan det konstateras att det mest betydelsefulla är den dagliga 
återkopplingen. På administrativ nivå ansåg samtliga att feedback och återkoppling på 
arbetsprestationer är någonting som kontinuerligt förs, vilket uppskattas och behovet av fler 
möten finns inte. Till skillnad från de övriga respondenterna anses det av Lars att feedback och 
återkoppling inte är ett incitament som avgör anställningen på företaget utan en tillfällig 
motivationsfaktor som ger en fortsatt trevnad på arbetsplatsen, vilket är motsatsen till vad 
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Merchant och Van der Stede (2007) belyser kring bruket av icke-monetära belöningar i form 
av feedback och återkoppling. Fortsättningsvis menar Kent på att återkoppling främst sker när 
det är något som inte fungerar, vilket motsätter sig tidigare studier kring feedback fenomenet 
enligt Hackman och Oldham samt Locke och Latham.  Det efterfrågas därmed bekräftelser även 
på goda prestationer som också forskningen benämner är väsentligt för att öka 
arbetsmotivationen (Flach, 2006). 
  
Yttre respons på utfört arbete förekommer även i form av belöningar, både monetära och icke-
monetära, på Bemanna AB. Ledningsnivån, tillsammans med den operativa nivån, konstaterar 
att belöningarna idag utfaller som en självklarhet utan målsättningskrav vilket gör att de 
anställda förväntar sig att den finansiella bonusen slaviskt ska utfalla varje månad. Det här 
resulterar i att de externa monetära belöningarna inte anses utfalla som ett resultat av goda 
genomförda arbetsprestationer. Därmed är den instrumentella uppfattningen om förhållandet 
mellan belöning och prestation är lika med noll (Jacobsen & Thorsvik, 2014), vilket även 
konstaterades av Carl och Bertil. I linje med Vroom (1995) menar Bertil på att det resulterar i 
att förväntningarna kring den finansiella belöningen inte är speciellt hög, vilket därmed innebär 
att det valenta utfallet inte kommer ha någon effekt på instrumentaliteten. Det kan vidare 
konstateras, av respondenterna på operativa- samt majoriteten av den administrativa nivån, att 
veckomöten hålls på respektive kontor där bland annat utfallet av målsättningar kommuniceras 
ut, dock har dessa målsättningar ingen koppling till belöningssystemet. Vidare menar Kent och 
Henrik på att det råder en viss osäkerhet kring målsättningarna och förväntningarna på den 
enskilde individens prestationer. Som ett resultat av det här är den instrumentella uppfattningen 
om sambandet mellan belöning och prestation är låg (Jacobsen & Thorsvik, 2014). För att 
komma i underfund med dilemmat och uppnå det eftersträvade resultatet är det väsentligt att 
utformningen av belöningssystemet kopplar resultat i kombination med en hög valens, 
gentemot höga prestationer och se till att medarbetarna förstår förhållandet (ibid.), vilket även 
kan fastställas är en målsättning enligt Bertil på ledningsnivån. 
  
När det kommer till uppskattning på utfört arbete kan det fastställas att majoriteten av 
respondenterna på operativ- samt administrativ nivå presenterar en realitet som ligger i linje 
med Maslow och Herzbergs teori, där man anser att visad uppskattning är väsentligt för en 
fortsatt trevnad (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Vidare är det något som förekommer i det 
dagliga arbetet och man anser sig vara tillfredsställd med den nuvarande arbetssituationen. Det 
var endast Kent och Henrik på den administrativa nivån som ansåg att uppskattning inte 
förekommer i tillräcklig utsträckning. En visad uppskattning anses bidra till en inre 
motivationsvilja att prestera med anledning av att uppskattning är en del av 
motivationsfaktorerna enligt Herzberg, et al. (1993). Det här innebär att en möjlighet föreligger 
för utveckling hos medarbetarna vilket anses vara viktigt sett från ett organisationsperspektiv 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Både Kent och Henrik påvisar en trohet till att uppskattning 
bidrar med positiva effekter och därmed önskar de att se en förändring i arbetet kring detta 
område då det inte i nuläget anses uppträda i en önskad omfattning. Kent menade vidare på att 
det inte förekommer någon konkret långsiktig uppföljning av de individuella 
arbetsprestationerna, utan endast kortsiktigt, där statusen i dagsläget fastställs. Resultatet av en 
utebliven respons och uppföljning kan enligt modellen i JCT påverka individens 
prestationsvilja, vilket på längre sikt kan resultera till en sänkt motivationsgrad (Hackman & 
Oldham, 1975). Problematiken enligt ledningsnivån ligger hos kontorscheferna på den 
operativa nivån, då deras arbete kring att visa uppskattning, uppmärksamhet och feedback i hög 
grad varierar. Genom att få reguljär visad uppskattning och feedback kan individers möjligheter 
till personlig utveckling uppnås (ibid.), vilket är någonting som Bertil påvisar är ett pågående 
arbete, sett från ett ledarskapsperspektiv, till just kontorscheferna på operativ nivå. 



 63 

  
Yttre respons i form av monetära och icke-monetära belöningar kommer, sett från Eriks 
perspektiv på den operativa nivån och till viss del Carl på ledningsnivån, inte öka motivationen 
på lång sikt utan kommer endast fungera som en kortsiktig motivationsfaktor. Det här med 
anledning av att motivation är en individuell inställning enligt Erik, vilket motsätter sig 
Merchant & Van der Stede (2007) som menar på att bruket av icke-monetära belöningar 
värderas högre än monetära belöningar och kommer på lång sikt leda till en ökad motivation. 
En hög grad av inre motivation påvisas att finnas hos merparten av respondenterna på 
administrativ nivå där flertalet sätter upp individuella prestationsmål och ser ett intresse av att 
prestera oavsett om monetära belöningar utfaller. Det var endast Henrik som som påvisade ett 
motsatt ställningstagande, där det påvisades att en motivation till att prestera inte finns om det 
inte förekommer yttre respons i form av en finansiell belöning, vilket kan härledas till en låg 
grad av de två huvudkategorier som används för att mäta utsträckningen av arbetsmotivation 
sett från individernas faktiska beteenden (Flach, 2006). Till skillnad från Erik, menar dock 
Gustav på att icke-monetära belöningar i form av uppskattning och positiv feedback inte är 
något som är viktigt för graden av motivation och prestation, utan snarare att det går att utläsa 
ett resultat av det arbete man gör i form av finansiella belöningar. Med hjälp av Herzberg går 
det att motsätta sig det här, då det konstateras att finansiella belöningar på utförda 
arbetsuppgifter inte kommer innebära förbättrade prestationer på lång sikt om den anställde inte 
drivs av en inre motivationskraft (Abrahamsson & Andersen, 2005). Emellertid är motivation 
en individuell psykologisk upplevelse vilket innebär att orsaken till det skiljer sig åt (Schulte & 
Vainio, 2010), vilket också belys av Bertil på ledningsnivån. 
  
5.1.3 Sambandet mellan arbetsinsats/handlingsfrihet och motivation 
Det klargörs av Bertil att medarbetarna på Bemanna AB får ta mycket eget ansvar över sitt 
arbete och möjligheten till flexibilitet finns till förfogande (appendix 11), vilket kan konstateras 
är viktigt för att öka de anställdas tillfredsställelse och motivationsgrad (Hackman & Oldham, 
1975; Kaufmann & Kaufmann, 2010; Abrahamsson & Andersen, 2005). Av den empiriska 
insamlingen utläses det vidare, av den operativa- samt administrativa nivån, en delad 
uppfattning kring att ansvar är väsentligt för att öka arbetsmotivationen. Argumentationen som 
förs av Kent, Lars, Gustav, samt David kring att bli given en positiv belöning i form av större 
ansvar i arbetet (Merchant & Van der Stede, 2007) betraktas som ett förtroende och en tilltro 
från ledaren. Detta ligger i linje med Bertil som påpekade att det kan generera ett symbolvärde 
hos de anställda att bli given större ansvar. Dock underströk Henrik att ansvaret blivit allt 
mindre sedan en ny kontorschef blev tillförordnad, vilket har påverkat tillfredsställelsen och 
bör därmed enligt forskning åtgärdas för att bibehålla den inre motivationsfaktorn (Herzberg, 
et al., 1993; Ryan & Deci, 2000; Hackman & Oldham, 1975). I linje med McClelland önskas 
det av Gustav på administrativ nivå att få mer ansvar i form av att leda projekt samt hålla i 
forum eller större sammanträde för att tillfredsställa det maktbehov som föreligger hos individer 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). 
  
Det framgår vidare i den empiriska datainsamlingen att samtliga respondenter oavsett nivå 
anser det vara väsentligt att det föreligger en rättvis fördelning i det rådande belöningssystemet 
för att en ökad arbetsmotivation ska genereras eftersom arbetsinsatsen är densamma (appendix 
13), vilket ligger i enlighet med Abrahamsson & Andersen (2005). Dock är detta något som 
inte överensstämmer med verkligheten eftersom det föreligger en delad uppfattning, mellan 
Bertil och Carl på ledningsnivå, om huruvida fördelningen av det finansiella belöningssystemet 
är rättvist fördelat. Det framhålls av Carl att en orättvisa föreligger då andelarna ser olika ut 
baserat på den arbetsroll som innehas, vilket kan resultera i frustration, missnöje och spänningar 
bland de anställda, vilket senare kommer leda till en dålig arbetsmiljö och en improduktiv insats 
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(Cohen-Charash & Mueller, 2007). I linje med Svensson (2001) menar Bertil på att 
belöningssystemet är rättvist eftersom det baseras på en rättvis delningsplan. Sett från den 
administrativa nivån föreligger en delad uppfattning kring rättvisan och endast Gustav delar 
samma uppfattning som Bertil. Dock menar man på att den finansiella bonusen som utfaller 
inte är någonting som överlag påverkar arbetsinsatsen i vardagen, utan ses i nuläget endast som 
ett orättvist system på grund av fördelningen av andelarna. 
  
Vidare menade Gustav, Ingvar, Kent och Lars att prestationsgraden är hög, vilket innebär att 
belöningen som utfaller kan påverkas genom att öka arbetsinsatsen. Resultatet av det här är att 
de medarbetare som ökar prestationerna utefter utfallet många gånger har en strävan efter att 
utföra arbetsinsatser mer effektivt eller bättre än någon annan (Abrahamsson & Andersen, 
2005). Fortsättningsvis framkom det att de respondenter som hade en hög prestationsgrad även 
satte upp egna prestationsmål och menade på att genom att använda sig av mål motiveras man 
till att uppnå dessa samt känner en belåtenhet när de väl uppfylls, vilket associeras med 
målsättningsteorin (Kaufmann & Kaufmann, 2010; Erez & Judge, 2001). Slutligen fastställs 
det att de medarbetare som arbetar efter egna prestationsmål också är dem som efterfrågar 
arbetsuppgifter som innebär att ny kunskap, nya färdigheter, samt mer ansvar och kontroll 
(appendix 10 & 11). Enligt dem bidrar det till en ökad motivation och tillfredsställelse av de 
allmänna behoven, vilket motsvarar det som beskrivs av Locke och Latham (2006), McClelland 
(Abrahamsson & Andersen, 2005) samt Herzberg, et al., (1993). 
  
5.1.4 Sambandet mellan individuell utveckling och motivation 
Trots att det påvisas att medarbetare motiveras av olika former av belöningar på Bemanna AB 
(Lopez, et al., 2006) går det att utläsa att den gemensamma faktorn för respondenterna på 
operativ- samt administrativ nivå är utveckling på arbetsplatsen för att bevara den inre 
motivationen gentemot arbetet (appendix 11), vilket ligger i linje med Herzberg, et al., (1993). 
Respondenterna Gustav, Henrik, Ingvar, Jan, Kent och Lars på administrativ nivå ansåg dock 
att möjligheten till utbildning är en aning begränsad och efterfrågar därmed mer av detta för att 
uppnå en ökad tillfredsställelse och arbetsmotivation. Både Ingvar och Gustav menar på att 
Bemanna AB idag saknar belöningar i form av individuell utveckling och att man bör ha någon 
form av program vid individuell måluppfyllelse som resulterar till att man får gå på någon 
utbildning, vilket överensstämmer med Pearsalls, et al., (2010) teori kring individuella 
belöningssystem. Vidare påvisade Ingvar, Lars, Jan och Gustav en väsentlighet till att det finns 
utvecklingsmöjligheter för att en långvarig anställning kommer att vara ett faktum. Det här kan 
associeras med Herzbergs tvåfaktorteori som menar på att föreligger det en brist på 
utbildningsmöjligheter finns risken att det mynnar ut i sämre prestationer och lägre 
motivationsgrad (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Responsen från respondenterna på 
administrativ nivå motsätter sig ledningsnivån och den operativa nivån. De menar på att 
möjlighet finns till arbetsmässig och personlig utveckling, vilket även är något som dokument 
(4) Arbetsmiljöpolicy framhäver. Den operativa nivån tillägger vidare att både interna och 
externa utbildningar erbjuds, dock krävs det enligt Carl på ledningsnivån att ett eget intresse 
föreligger och en vilja hos den anställde för att få gå på dessa. 
  
Sedan tidigare nämnt innehar Gustav, Ingvar, Kent, och Lars på administrativ nivå ett högt 
prestationsbehov och en vilja till att generera goda resultat. Medarbetarna som har ett ett högt 
prestationsbehov var även de som efterfrågade möjligheten till mer utveckling på arbetsplatsen 
(appendix 10 & 11), vilket är i linje med Locke och Latham samt McClellands forskning. Det 
påvisas att individer med ett högt prestationsbehov eftersöker mer kunskap och utveckling med 
anledning av att prestera mer effektivt (Abrahamsson & Andersen, 2005; Erez & Judge, 2001). 
I linje med Locke och Latham (2010) ansåg fortsättningsvis Henrik och Jan på administrativ 
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nivå, att det finns en viss svårighet i att påverka de uppsatta målen och prestationerna eftersom 
det föreligger en brist på kunskap, vilket därmed inte motiverar de anställda. Det påvisas i JCT-
modellen att även om de psykologiska faktorerna är uppnådda och en inre motivation finns hos 
den anställde, föreligger där en risk att vissa individer inte kommer att generera en ökad 
prestationsvilja. Det här med anledning av att individen inte besitter de nödvändiga kunskaper 
och färdigheter för att utföra arbetsuppgifterna, vilket ligger i linje med de två respondenterna 
på administrativ nivå (Hackman & Oldham, 1975). De efterlyser därför den kunskap som krävs 
för att bli införstådda i hur individuella prestationer kan påverka mål som Bemanna AB har satt 
upp, vilket är sedvanligt när man arbetar i en organisation där specifika målsättningar finns 
upprättade (Erez & Judge, 2001). 
  
Samtliga respondenter på administrativ nivå anser att möjligheten till varierande 
arbetsuppgifter finns, vilket är en psykologisk påverkande faktor som främjar positiva 
reaktioner såsom varför medarbetare väljer att ha en fortsatt anställning på Bemanna AB 
(Hackman & Oldham, 1975). Från respondenterna Gustav och Ingvars sida fanns dock en 
önskan om arbetsuppgifter som innebär ett större ansvar, samt vidareutveckling i rollen, 
eftersom tillfredsställelsen skulle öka när dessa faktorer uppfylls. Det framgår att om 
organisationer anpassar arbetssättet efter de behov som individer har finns en sannolikhet för 
att de inre motivationsfaktorerna ökar som i sin tur påverkar viljan till att prestera (Ryan & 
Deci, 2000; Herzberg, et al., 1993; Hackman & Oldham, 1975), vilket är någonting som 
ledningsnivån menar på att man i dagsläget gör i den omfattning som är möjlig. Även Henrik 
påpekade en önskan om arbetsuppgifter med mer ansvar dock gick det att utläsa i den empiriska 
insamlingen att Henriks prestationer skulle öka om mindre ansvar på arbetsplatsen gavs till 
förfogande, vilket motsätter sig JCT-modellen. Enligt Hackman och Oldham (1975) bör 
nämligen prestationsviljan öka om organisationer tillfredsställer de inre behoven bland annat 
möjligheten till mer ansvar. 
  
Det påpekades fortsättningsvis av Jan och Lars att karriärmöjligheterna är väldigt låga och 
möjligheten till vidareutveckling i arbetsrollen nästintill är omöjlig, vilket reducerar 
arbetsmotivationen. Det här ligger i enlighet med Herzberg, et al., (1993) som menar på att om 
de inre motivationsfaktorerna ska utvecklas är det viktigt att arbetsgivaren förser medarbetare 
med utvecklingsmöjligheter eftersom det bidrar till en högre tillfredsställelse och motivation, 
samt bättre arbetsprestationer (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Jan och Lars uttalande motsätter 
sig även arbetsmiljöpolicyn (dokument 4) där det framkommer att man eftersträvar 
förhållanden på arbetsplatsen som ska ge medarbetaren möjlighet till utveckling inom det 
yrkesmässiga och personliga planet. 
 
5.2 Belöningssystem 
Vid jämförelsen av det teoretiska ramverket och den empiriska datainsamlingen, har författarna 
av den här studien varit överens om att förse en helhetssyn över det belöningssystem som 
Bemanna AB använder sig utav idag. Det här fullgjordes genom att analysera och kartlägga 
faktorerna bakom systemet, som Arvidsson (2008) benämner som: syfte, mottagare -och former 
för/av belöningar. Man har vidare varit mån om att se över risker som kan uppkomma vid 
bruket av ett belöningssystem (Mattsson, et al., 2014). 
  
5.2.1 Belöningssystemets syfte 
En sammanställning av den empiriska datainsamlingen med avseende för syftet med det 
finansiella belöningssystemet hos Bemanna AB återfinns i appendix 12. Enligt ledningsnivån 
är det underliggande syftet med belöningssystemet att styra verksamheten mot lönsamhet och 



 66 

måluppfyllelse, samt frambringa en högre motivation. Genom att avläsa sammanställningen 
kan det dock påvisas att flertalet av respondenterna saknar förståelsen över att avsikten med 
systemet är att påverka både verksamhetsstyrningen och motivationen. Det var endast 
respondenterna Ingvar och Henrik hade en klar förståelse. Gustav och Jan poängterade även att 
syftet med systemet inte förmedlats ut tydligt, vilket därmed innebär att syftet endast baseras 
på respondenternas egna antaganden. Med stöd av Kominis och Emmanuel (2006) samt Cäker 
(2013) är det väsentligt att ändamålet kommuniceras ut tydligt för att skapa förståelse och för 
att kunna uppnå den önskvärda effekterna av styrmedlet. Ändock framläggs det, enligt Bertil, 
att syftet med att använda sig av ett finansiellt belöningssystem är att skapa ett drivet beteende 
hos medarbetarna med anledning av att frambringa gynnsamma affärer vilka kommer att ge 
god lönsamhet till företaget och därmed även till de anställda. Det anses vara viktigt att de 
anställda ska belönas när lönsamheten på bolaget ökar, vilket ligger i linje med Arvidsson 
(2008) som menar på att belöningssystem kan användas inom verksamhetsstyrningen när syftet 
är att öka lönsamheten och nå olika målsättningar. I linje med Flach (2006) samt Arvidsson 
(2008) påvisas det dock endast av ledningsnivån, samt Erik, Lars, Gustav, och Henrik att ett av 
det största motivet till användandet av belöningssystemet är att skapa ett inflytande på 
motivationen bland de anställda och därmed framkalla önskade verksamhetsprestationer. 
  
Fortsättningsvis förekom det en delad uppfattning om huruvida det finansiella 
belöningssystemet har en inverkan på att medarbetarna vidmakthåller en fortsatt anställning, 
samt att det ska uppfattas som en attraktion för ny kompetens. Från den administrativa nivån 
påvisar Kent, Lars, Jan och Henrik att de inte anser att det rådande systemet är en bidragande 
faktor till att företaget lyckas behålla sina medarbetare, vilket motsäger det grundläggande 
syftet med belöningssystemet (Arvidsson, 2008; Smitt, 2001). Det var endast säljarna Gustav 
och Ingvar som menade på motsatsen, vilket är i enlighet med det teoretiska ramverket. Vidare 
påvisas det på lednings- och operativ nivå att en del förvärv och avgångar av personal har skett 
inom bolaget med ett nytillskott av åtta personer och sex personer som har valt att lämna under 
året. Utifrån den empiriska underlaget kunde det påvisas att personalomsättningen inte har haft 
någon korrelation till belöningssystemet. Personalavgångarna har snarare haft sin grund i 
ledarskapet enligt Erik, Bertil och Fredrik. Det tilläggs även av Fredrik att man blivit erbjuden 
bättre arbetsförhållanden och villkor från andra arbetsgivare. Carl påpekar att  avgångarna med 
stor sannolikhet har berott på att man inte kunnat anpassa sig till de arbetsrutiner som finns på 
Bemanna AB. Nytillskotten av personal har enligt Fredrik haft sin grund i att man förvärvat 
andra bolag in till Bemanna AB. Sammanfattningsvis går det att konstatera att 
personalomsättningen inte har haft det finansiella belöningssystemet som underliggande syfte, 
vilket återigen motsäger Arvidsson (2008) och Smitt (2001). 
  
5.2.2 Olika former av belöningar 
Enligt Bertil på ledningsnivån är den största utmaningen att utveckla och implementera ett 
belöningssystem som anses vara attraktivt, samtidigt som det ska öka medarbetarnas driv och 
arbetsmotivation. Bertil är medveten om att medarbetarna drivs och motiveras av olika typer 
av belöningar, vilket är i linje med Lopez, et al., (2006) som menar på att olika typer av 
belöningar genererar varierande effekt hos individer. 
 
Från den empiriska insamlingen går det att utläsa att det förekommer ett finansiellt 
belöningssystem, samt att det att de anställda blir tilldelade andra typer av belöningar. Detta 
beskriver Özutku (2012) som monetära och icke-monetära belöningar, och anses vara 
fördelaktigt att kombinera eftersom medarbetare innehar ett visst beteende, drivs av olika saker 
och prefererar olika typer av belöningar (ibid.). Bertil från ledningsnivån berättade att man på 
Bemanna AB till stor del använder de monetära belöningarna i form av flera olika 
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belöningssystem. Det här har sin grund i  att villkoren varierar hos den anställde, beroende på 
om man blev anställd direkt av Bemanna AB eller via företagsförvärv. Enligt Merchant och 
Van der Stede (2007), samt Anthony och Govindarajan (2001) är belöningar som är direkt 
finansiellt kopplade en utav de vanligaste formerna som ett företag väljer att bruka. 
  
Från Bertil och Carl framgick det att man utgår ifrån ett så kallat allmänt system som omfattar 
64% av de anställda, vilket Svensson (2001) benämner som ett kollektivt belöningssystem. Den 
allmänna utformningen av belöningssystemet benämns av samtliga medarbetare som 
bonus/provision och är uppdelat enligt ett andelssystem som baseras på 5% av omsättningen på 
TB1 nivå. Enligt Bertil och Carl på ledningsnivå, skiljer sig andelen åt beroende på vilken 
arbetsroll man innehar, vilket även kan utläsas i dokument (1) Provisionssystem, vilket är 
vanligt förekommande enligt Arvidsson (2008). Det allmänna belöningssystemet kan tydas vid 
det Arvidssons (2008) beskriver som tantiem, vilket innebär en form av lönetillägg och är en 
andel av omsättningen. Vidare framkommer det enligt Bertil och Carl på ledningsnivån samt 
David, Erik och Fredrik på den operativa nivån, att det inte finns någon begränsning på det 
finansiella utfallet på belöningssystemet. Det innebär att det inte finns ett minimi-tak på hur 
mycket omsättningen måste ligga på, samtidigt så finns det inget maxtak som begränsar hur 
mycket finansiell bonus som kan utfalla varje månad. Anthony och Govindarajan (2001) menar 
på att det är vanligt att företag upprättar begränsningar och benämner det som “Cut off 
Levels”,  där man har utgår ifrån “Lower cutoff” och “Upper cut off”. Utdelningen av 
belöningen på Bemanna AB motsäger tidigare forskning, men Bertil har en målsättning om att 
införa riktlinjer och utgå ifrån “Lower cutoff” där den sista TB-raden ska påvisa ett positivt 
verksamhetsresultat innan den finansiella belöningen utfaller. Enligt Fredrik på den operativa 
nivån anses det också vara väsentligt att upprätta riktlinjer eftersom det kan innebära en stor 
kostnadspost om ett negativt resultat påvisas på längre sikt. 
  
Fortsättningsvis påtalade Bertil att 14% av de anställda omfattas av det som Svensson (2001) 
benämner som individuellt belöningssystem. Enligt Bertil är det fördelaktigt att kunna erbjuda 
individuella system eftersom medarbetarna motiveras och drivs av olika saker, vilket är i linje 
med Lopez, et al., (2006). De individuella belöningarna är sedan tidigare presenterade i figur 8 
och utformningen växlar beroende på måluppsättningen hos respektive medarbetare, vilket är 
vanligt förekommande vid individuella system (Arvidsson, 2008; Svensson, 2001; Özutku, 
2012).   
  
Utöver de finansiella belöningssystemen förekommer det andra typer icke-monetära belöningar 
på Bemanna AB, vilket intygades av samtliga respondenter på lednings- och operativ nivå. Det 
är viktigt med en kombination av monetära och icke-monetära belöningar eftersom de olika 
belöningsformerna genererar ett visst beteende och har en viss betydelse för respektive individ 
(Dzuranin, et al., 2012; Özutku, 2012). Bruket av de icke-monetära belöningarna ansågs enligt 
Bertil variera beroende på vilket kontor man arbetar på, samt kontorschefen som till största del 
är den som tilldelar dessa belöningar. Från det empiriska underlaget påvisas det från samtliga 
medarbetare på respektive nivå att man arbetar med firande i form utav officiell beröm, 
uppskattning och visad tacksamhet från ledaren. Henrik och Kent hade en önskan om att firande 
skulle förekomma i en större utsträckning, vilket idag förekommer i mindre omfattning 
eftersom kontorschefen är stationerad på distans. Kontoren som Carl och Fredrik är stationerade 
på, arbetar mycket med att uppskatta medarbetarna i form av middagar, frukostar och after-
works, vilket är i enlighet med Özutkus (2012) tolkning av icke-monetära belöningar. 
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5.2.3 Mottagare av belöningar 
Det framkom tydligt från ledningsnivån och den operativa nivån att samtliga anställda får ta del 
av det finansiella belöningssystemet dock finns det enligt Bertil och Carl ett krav på att man 
ska vara anställd på heltid, samt att en anställning om minst tre månader ska föreligga. Det 
motsäger Arvidsson (2008) som menar på att tantiem-typen av belöningssystem som brukas på 
Bemanna AB till största del vanligtvis endast tillfaller VD:n och styrelseledamöter. 
Utformningen av belöningssystemet på Bemanna AB är i linje med det Thompson och 
Strickland (1992) förespråkar, som menar på att ett belöningssystemets utformning bör omfatta 
alla i organisationen. 
  
När belöningssystem tillfaller alla medarbetare i en organisation är det enligt Özutku (2012) 
väsentligt att besluta om belöningen ska baseras på kollektiva eller individuella prestationer. 
Bemanna AB brukar ett kollektivt system (det allmänna belöningssystemet) som baseras på det 
gemensamma resultatet, samt ett antal individuella system (figur 8). Majoriteten av de anställda 
på Bemanna AB (64%) omfattas utav det allmänna belöningssystemet som är kollektivt. Carl, 
David, Erik, Fredrik, Gustav, Henrik och Lars har en positiv inställning till det allmänna 
systemet och anser att det bidrar till gemenskap och en bättre teamkänsla, vilket 
överensstämmer med Bartol och Srivastava (2002) som menar på att samarbetet förstärks vid 
bruket av ett kollektiv system. Lars menar vidare på att det kollektiva belöningssystemet bidrar 
till att man bistår varandra med den kunskap man innehar, vilket är i linje med Wong (2005). 
Carl, Erik, Henrik, Jan, Kent och Lars påpekade dock att nackdelen med det allmänna systemet 
är att belöningen kan tillfalla medarbetare som presterar sämre, saknar driv och ambition. 
Merchant och Van det Stede (2007) beskriver den här nackdelen som det så kallade “free-
rider” problemet som lätt kan uppstå vid bruket av ett kollektivt system. Bertil poängterade 
även att det finns medarbetare som inte drivs av belöningssystem, vilket kan leda till 
motsättningar om medarbetaren hamnar i en grupp som värdesätter belöningar högt, som är i 
linje med Gagné och Deci (2005) vilka har konstaterat att motivation kan förekomma utan 
bruket av belöningssystem. 
  
Fortsättningsvis är bruket av individuella belöningssystem inte lika omfattande som det 
allmänna, endast 14% av de anställda omfattas av ett individuellt system enligt Bertil. 
Ledningsnivån delade en skild syn på bruket av individuella system, Carl anser att individuella 
belöningssystem inte är hållbara i längden eftersom det skapar minskat samarbete i gruppen 
och en ökad konkurrens mellan medarbetarna. Det är även något som Svensson (2001) påpekar, 
och som menar på att individuella system kan leda till konkurrens, sabotage och egoism bland 
de anställda. Dock motsätter sig Bertil och menar på att det individuella systemet är fördelaktigt 
att bruka eftersom individer motiveras och drivs utav olika saker, vilket i linje med Lopez, et 
al., (2006). Den största svårigheten kring individuella system är enligt Bertil utformningen 
eftersom många faktorer spelar in. Vidare poängterade Bertil att individuella system i dagsläget 
kan fungera sett till antalet anställda, men om antalet anställda på bolaget ökar blir det oerhört 
mycket administrativt arbete som inte håller i längden.  Det är  i enlighet med Svensson (2001) 
som menar på att det finns en administrativ svårighet att utforma individuella system för varje 
enskild individ. Av resterande respondenter var det endast Ingvar och Kent som ansåg att ett 
individuellt belöningssystem är att föredra. Kent menar på att motivationen hade ökat och att 
man blir mer motiverad till att prestera eftersom resultatet av det egna arbetet skulle bli mer 
tydligt, vilket överensstämmer med Kerrin och Oliver (2002). Vidare menar Ingvar som 
omfattas av ett individuellt system att det finns en viss tillfredsställelse i att själv kunna påverka 
sitt utfall, vilket enligt Pearsall, et al., (2010) är en av det största fördelarna med ett individuellt 
system samtidigt som det finns chans till en ökad arbetstillfredsställelse. 
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Fortsättningsvis menar Erik, Fredrik och Lars på att en kombination av ett individuellt och 
kollektiv belöningssystem är att föredra, eftersom det skulle spegla medarbetarens insats och 
stärka teamkänslan. Pearsall, et al., (2010) benämner denna typ som hybrid-belöninssystem, 
vilket anses vara den bäst lämpade kombinationen då båda former innehar för- och nackdelar. 
Carl var noggrann med att poängtera att Bemanna AB tidigare brukat en kombination av 
individuella och kollektiva belöningar, som baserades på personliga budgetar, samt 
gemensamma kontorsprestationer. Carl ansåg att denna typ bidrar till ändock bidrar till 
nackdelar såsom minskat samarbete och tävlingsinriktade medarbetare, vilket delvis motsäger 
Pearsall, et al., (2010). 
  
5.2.4 Risker & rättvisa 
Enligt Bertil och Carl på ledningsnivån finns ett antal risker med det nuvarande systemet, vilket 
kan utläsas i appendix 13. En gemensam uppfattning fanns om risken kring att det är Bemanna 
AB som äger belöningssystemet och att förändringar kan genomföras med en månads varsel, 
vilket även förekommer i de undersökta dokumenten (1) Provisionssystem och (2) 
Provisionssystem tillägg kontorschef. Vardera respondent menade på att en förändring eller 
upphörande av systemet riskerar till att lönerna reduceras och medarbetarna söker sig vidare till 
andra arbetsgivare, vilket är i linje med Cäker (2013) som hävdar att upphörande skulle få en 
omvänd verkan på motivationen och en förändrad attityd hos de anställda. Dock menade David, 
Fredrik, Henrik och Jan att en upphävning av belöningssystemet skulle behöva ersättas med en 
högre grundlön för en fortsatt tillfredsställelse och motivation (appendix 9). 
  
En del andra risker uppmärksammades bland respondenterna på de olika nivåerna. Det 
påpekades bland annat av Bertil och Carl på ledningsnivån, samt Erik, Henrik, Jan och Kent att 
det är en risk och svårighet att påverka medarbetare som inte presterar och inte har samma 
ambition och driv som resterande kollegor. Merchant och Van der Stede (2007) benämner den 
här risken som det så kallade “free-rider”-problemet och är den vanligast förekommande risken 
vid kollektiva belöningssystem. Erik från den operativa nivån menade dock på att det är 
kontorschefens uppgift att se till så att risken inte uppstår. Samtidigt påtalar Bertil att det är ett 
medarbetaransvar att påtala om det finns kollegor som inte presterar i samma utsträckning som 
de övriga. 
  
Det framläggs vidare av Jan, Kent och Lars att med anledning av att belöningarna utfaller varje 
månad oavsett resultat finns därmed ingen direkt uppskattning för den tilldelade belöningen 
utan den anses vara en del av månadslönen. Det var även något som Bertil och David påpekade 
och för att uppnå de önskvärda motivationseffekterna bör det finnas en förståelse och 
uppskattning för den tilldelade belöningen (Kominis & Emmanuel, 2006). Emellertid kan det 
utläsas i appendix 10 att korrelationen mellan motivationen och belöningssystemet är väldigt 
låg. Av respondenterna var det endast David, Henrik, Ingvar och Gustav som motiveras av det 
nuvarande belöningssystemet. Det innebär att syftet med belöningssystemet får en motsatt 
effekt för de resterande medarbetarna samtidigt som det inte är fördelaktigt utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv (Kominis & Emmanuel, 2006). 
  
I avsnitt 5.1.1 och 5.1.3 talades det om orättvisan kring fördelningen av andelarna i systemet. 
Dock påtalar Fredrik ytterligare en orättvisa där de medarbetare som blev förvärvade in i 
bolaget via företagsuppköp, fick valmöjligheten att behålla sina gamla villkor eller ta del av det 
allmänna systemet på Bemanna AB. Belöningarna som de anställda blir tilldelade bör vara 
rättvist fördelade för att det ska leda till en ökad motivation (Agwu, 2013; Svensson, 2001). 
Det påvisas att en orättvis fördelning i brukandet av ett belöningssystem kan leda till en 
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försämrad arbetsmiljö (Svensson, 2001; Cohen-Charash & Mueller, 2007), vilket i sin tur kan 
påverka produktiviteten (Cohen-Charash & Mueller, 2007). 
  
5.3 Diskussion och utveckling av modell med kolliderande begrepp 
I början studien identifierades en forskningslucka där en begränsad forskning inom det valda 
ämnet motivation med hjälp av belöningssystem för internt anställda inom bemanningsföretag, 
förelåg. Författarna av den här studien har fyllt forskningsluckan genom att beskriva och få en 
djupare förståelse över hur man arbetar med ett monetärt belöningssystem och andra icke-
monetära belöningar för att uppnå en ökad arbetsmotivation hos internt anställd personal. 
Vidare har en modell med begrepp utvecklats, vilken fallföretaget kan beakta vid upprättandet 
och bruket av ett belöningssystem. Modellen (figur 9) har som avsikt att skapa en förståelse 
över de beståndsdelar som anses vara väsentliga att ta hänsyn till och i vilken ordning det bör 
ske för att uppnå den maximala effekten, vilket är baserat på det empiriska underlaget och det 
teoretiska ramverket. Om man undviker att följa de upprättade stegen, finns det en risk för att 
man inte fångar upp helheten, författarna rekommenderar och anser därmed att en nödvändighet 
föreligger att följa ordningsföljden. Med anledning av att förstå faktorerna som ligger till grund 
för modellen och vad som kännetecknar arbetsmotivationen hos de internt anställda, har tabell 
3 utformats. Tabellen särskiljer på företagsledningen, där både ledningsnivån och den operativa 
nivån ingår, mot den administrativa nivån. Det här eftersom lednings- och den operativa nivån 
har en större inblick i hur belöningssystemet är upprättat och hur det brukas, samt att hur man 
inom Bemanna AB arbetar för att öka motivationen hos medarbetarna med hjälp av 
belöningssystemet och andra förekommande belöningar. Fortsättningsvis har man vid 
sammanställningen av den administrativa nivån valt att fokusera på vad som leder till en ökad 
motivationsgrad för att kunna tillgodose preferenser som kan beaktas vid bruket av 
belöningssystemet.  Genom att upprätta tabellen från två perspektiv ges en övergripande 
uppfattning och djupare förståelse över arbetet kring motivation. Fortsättningsvis identifierades 
en kollision av olika personlighetstyper som kolliderar i modellen, faktorerna kommer att 
vidareutvecklas som begrepp och diskuteras i avsnitt 5.5 Kollision i modell.  
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5.4 Utveckling av modell 
Nedanstående tabell har utformats utefter den empiriska analysen. Tabellen sätter empirin i 
relation till det teoretiska ramverket för att skapa en ökad förståelse över de beståndsdelar som 
ligger till grund för den utvecklade modellen. Vardera textstycke redogör vilken inverkan på 
motivationen de olika beståndsdelarna har på interna medarbetare på Bemanna AB. 
 

 Företagsledning Administrativ nivå 
Relationen mellan rådande 
belöningssystem och högre 
motivation 

4 av 5 påpekar en negativ 
relation 
1 av 5 påpekar en positiv 
relation 

3 av 6 påpekar en negativ 
relation 
3 av 6 påpekar en positiv 
relation 

Belöningens koppling till 
målsättningar 

Anses inte föreligga några 
målsättningskrav för utdelning 
av belöning 

Anses inte föreligga några 
målsättningskrav för utdelning 
av belöning 

Lönesättning i relation till 
belöningssystem 

Tillfredsställd lönesättning 
däremot uppger 4 av 5 att 
elimineras systemet krävs en 
löneökning 

Tillfredsställd lönesättning 
däremot uppger 2 av 6 att 
elimineras systemet krävs en 
löneökning 

Graden av rättvisa i 
belöningssystemet 

1 av 5 påvisar att rättvisa råder 
4 av 5 påvisat att orättvisa råder 

1 av 5 påvisar att rättvisa råder 
4 av 5 påvisar att orättvisa 
råder* 

Finansiella belöningar 
nödvändigt för ökad motivation 

4 av 5 påvisar inget behov av 
finansiella belöningar 
1 av 5 påvisar att finansiell 
belöning är väsentlig 

3 av 6 påvisar inget behov av 
finansiella belöningar 
3 av 6 påvisar att en finansiell 
belöning är väsentlig 

 
Tabell 3 - Egenkonstruerad tabell av faktorer som inverkar på motivation 

* Observera 10 respondenter inräknade 
  
Företagsledningen påvisade att ett underliggande syfte med det finansiella belöningssystemet 
är att motivera medarbetarna. Därmed anses det vara väsentligt att undersöka om det rådande 
systemet faktiskt är en bidragande orsak till de anställdas motivationsgrad. Det påvisades att 
korrelationen mellan motivation och finansiell belöning är låg hos sju av de undersökta 
respondenterna och att andra icke-monetära belöningar har en större betydelse för 
arbetsmotivationen såsom relationer, uppskattning, måluppfyllelse och kompetensutveckling. 
Det här innebär att de resterande fyra konstaterar att det rådande belöningssystemet motiverar 
medarbetarna till fortsatt goda arbetsprestationer (appendix 10). Anledningen till att det 
föreligger en hög procentuell andel som påvisar en negativ relation, anses till stor sannolikhet 
bero på att den finansiella belöningen utfaller månatligen oavsett omfånget av prestationerna 
vilket resulterar till en låg förväntan (Vroom, 1995).  
  
Föreligger det inte några målsättningskrav eller prestationsmål vilka måste uppnås innan den 
finansiella belöningen utbetalas anses det innebära en obefogad kostnad som inte fyller syftet 
att öka arbetsprestationerna och företagets lönsamhet (Locke & Latham, 2006; Kaufmann & 
Kaufmann, 2010; Kominis & Emmanuel, 2006). Det framkommer av nio respondenter av de 
totalt elva i den empiriska analysen (appendix 10) att information kring målsättningar och 
förväntningar kommuniceras ut till medarbetarna emellertid anses det inte föreligga någon 
anknytning mellan målsättningarna och de finansiella utbetalningarna. Det här kan vidare vara 
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en av de bakomliggande faktorerna till att det rådande belöningssystemet inte påvisar någon 
stegrad arbetsmotivation. 
  
Lönesättningen i relation till belöningssystemet baseras på faktumet att om det rådande 
systemet tas bort så innebär det här en efterfrågan på en ökad grundlön med anledning av en 
tillfredsställelse av det fysiologiska behovet (Maslow, 1943), samt att bibehålla en fortsatt 
anställning i företaget. En underliggande faktor beror troligtvis på att de medarbetare som 
omfattas av en högre belöningsandel innehar en lägre grundlön, vilket påvisas av ledningsnivån. 
Från den administrativa nivån påvisar två av sex respondenter att elimineras belöningssystemet 
kommer en högre grundlön att krävas, vilket fyra av fem från företagsledningen instämmer med 
(appendix 9). Eftersom den finansiella belöningen utfaller varje månad uppfattar 
respondenterna den som en del av sin lön, vilken vidare anses i dagsläget generera en 
tillfredsställd lönesättning från båda perspektiven.  
  
Fortsättningsvis framläggs argument i den empiriska analysen att en orättvisa råder i 
fördelningen av belöningsandelarna. Totalt var det åtta av tio respondenter från 
företagsledningen och den administrativa nivån *(observera 10 respondenter inräknade), som 
påvisade en orättvis fördelning, där belöningssystemet särskiljer anställdas belöningsandelar 
baserat på arbetsbefattning (appendix 13). I linje med en respondent från den administrativa 
nivån kommer denna orättvisa med största sannolikhet resultera i en sänkt motivationsgrad och 
arbetstillfredsställelse (Arvidsson, 2008; Cohen-Charash & Mueller, 2007; Flach, 2006; 
Jacobsen & Thorsvik, 2014; Kaufmann & Kaufmann, 2010). Emellertid motsätter sig två 
respondenter det här där en utav dem menar på att en högre belöningsandel innebär en högre 
risk. Det här innebär att medarbetaren är tvingad till att prestera i större utsträckning för att 
generera en hög bonus, vilken krävs för att balansera upp grundlönen som är lägre. 
  
Det framläggs vidare att ett behov av finansiella belöningar är väsentligt för en ökad 
motivationsgrad bland tre av sex respondenter på den administrativa nivån, och en av fem 
respondenter på ledningsnivån (appendix 12). Det är emellertid viktigt att framlägga att dessa 
respondenter ändock antydde ett stort behov utav icke-finansiella belöningar såsom 
kompetensutveckling, måluppfyllelse relationer och uppskattning, vilket även resterande 
respondenter instämde med (appendix 8). Det här kan förklaras av att olika former utav 
belöningar genererar olika resultar, betydelse och mekanismer för beteendet hos individer 
(Dzuranin, et al., 2013). Samtliga respondenter på ledningsnivån antydde att 
kompetensutveckling finns till förfogande (appendix 11) men det krävs att medarbetarna 
påvisar att ett intresse finns. Emellertid påvisas det i den empiriska analysen att endast en 
respondent på administrativ nivå är tillfredsställd med de utvecklingsmöjligheter som erbjuds 
idag. Det finns därmed en stor efterfrågan av samtliga respondenter om utvecklingsmöjligheter 
och kompetensutbildningar. 
  
Genom att sammanfatta ovanstående parametrar utvecklades nedanstående modell (figur 9). 
Den utformade modellen är uppdelad i tre delar och har som syfte att öka förståelsen över de 
faktorer som anses vara väsentliga att betrakta vid upprättandet av interna belöningssystem hos 
bemanningsföretaget Bemanna AB. Den utformade modellen är vidare konstruerad för att 
generera mer kunskap om belöningssystemets olika moment och den ordningsföljd som 
Bemanna AB bör följa för att uppnå de maximala incitamentseffekterna, vilket tidigare 
saknades. Ett antal nya begrepp kunde identifieras vid upprättandet av modellen som har 
inverkan på hur den interna medarbetaren upplever belöningssystemet som motiverande eller 
inte. Dessa begrepp benämns som jämförelser, förväntningar, attityder och företagskultur, 
vilka påvisades i den teoretiska- och empiriska analysen, och kommer diskuteras vidare i 
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nedanstående stycke. Faktorerna anses vara nödvändiga att beakta och ha med i modellen med 
anledning av att företaget måste vara medvetna om att faktorerna kan minska utsikten för att 
belöningssystemet kommer att ses som motiverande bland de interna medarbetarna inom 
Bemanna AB.  Anledningen till att faktorerna anses vara nödvändiga att beakta är just för att 
individer har olika egenskaper, behov och förväntningar vilket kommer att inverka på graden 
av den individuella arbetsmotivationen. Vidare upptäcktes fyra olika personlighetstyper som 
kolliderar i modellen, vilka kommer diskuteras vidare i avsnitt 5.5 Kollision i modell.  Värt att 
notera är att modellen utvecklats för att vägleda företag med utgångspunkt från den genomförda 
teoretiska och empiriska analysen för att förstå intentionerna samt realiteten av 
belöningssystem. Med anledning av att följande fallstudie utgått från ett fallföretag bör läsaren 
skapa en individuell uppfattning angående huruvida den upprättade modellen går att 
generalisera till andra företag och situationer. 
  

 
Figur 9 - Egenutvecklad modell 

 
Den första delen i modellen är företagsmål som utgår från Bemanna ABs strategier och 
målsättningar. Föreligger det inte någon typ av strategi eller målsättning för organisationen som 
helhet, kommer troligen det upprättande belöningssystemet inte heller ha något klart syfte, 
vilket med stor sannolikhet på längre sikt kommer resultera i en större kostnadspost och ett 
lägre resultat.  
  
Vidare har den andra delen som avsikt att beskriva belöningssystemets olika beståndsdelar. Det 
här med anledning av att det här styrmedlet anses vara en av de främsta och i högsta grad 
påverkande faktorn för att styra de interna medarbetarna till de organisationsmål som bör 
vara upprättade hos det valda fallföretaget. Författarna av följande studie påvisar att 
företagsledningen i Bemanna AB är tvingade att göra ett antal överväganden vid upprättandet 
av ett belöningssystem, och de val som tas troligen kommer innebära för- och nackdelar. 
Inledningsvis bör ledningen ta ställning till huruvida det upprättade belöningssystemet ska 
omfatta samtliga anställda eller endast utvalda nyckelpersoner. När beslut är taget kring 
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omfattningen är nästkommande steg att bestämma om belöningarna ska utgå från kollektiva 
eller individuella prestationer, alternativt en kombination av båda formerna. Vid 
beslutstagandet över vem som ska omfattas av belöningssystemet anses det vara väsentligt att 
företagsledningen i Bemanna AB är medvetna om att den individuella upplevelsen av 
likvärdighet i jämförelse med andra interna medarbetare kommer att påverka graden av 
tillfredsställelse och motivation. Det bör noteras att vid dessa val bör fallföretaget utgå från de 
strategier och målsättningar som innehas med anledning av att skapa ett belöningssystem som 
belönar de faktorer vilka faktiskt är viktiga för dem. Utgångspunkten är att belöningssystemet 
ska formas på ett sådant sätt att det driver, motiverar och styr de interna medarbetarna mot de 
uppsatta målen. Föreligger det en orättvisa i det rådande belöningssystemet så kan det påvisas 
att det inte kommer att generera en drivkraft, ökad motivation och målstyrning av den interna 
medarbetaren. Fortsättningsvis anses det vara väsentligt att målsättningar kommuniceras ut till 
anställda på ett tydligt sätt så medarbetarna är införstådda och vet vad som förväntas, samtidigt 
som företaget har möjlighet att ställa prestationskrav innan belöning delas ut. Under 
prestationskrav värderas därmed de faktorer vilka krävs för att uppnå en belöning i form av 
exempelvis nyckeltal, omsättning, antal sålda tjänster/varor. Föreligger det inga prestationskrav 
framkommer det i den empiriska datainsamlingen att den interna medarbetaren inte kommer att 
ha några förväntningar gällande det rådande belöningssystemet, vilket inverkar på 
organisationens målstyrning av medarbetaren. Förväntningarna som ställs på medarbetaren 
kommer även vara låga om individen upplever att hen innehar en kunskapsbrist för att kunna 
prestera med anledning av att uppnå ledningens måluppsättningar. Bemanna AB bör 
fortsättningsvis överväga om belöningarna ska omfattas av ett maxtak, det vill säga den 
maximala finansiella summan som medarbetaren kan bli tilldelad. Det här för att säkerhetsställa 
att uppsatta finansiella organisationsmål uppnås innan belöningarna utfaller, för att undvika ett 
finansiellt resultat med röda siffror och en negativ kostnadspost.  
 
Vidare anses det vara viktigt att företagsledningen har i åtanke att de interna medarbetarna drivs 
och motiveras utav olika saker, vilket därmed resulterar i att belöningsformerna har olika 
effekt beroende på individs attityd och personlighetstyp. Det framkommer i den empiriska 
datainsamlingen att de interna medarbetarna innehar olika attityder gentemot det rådande 
belöningssystemet så kommer också deras ageranden och efterfrågningar angående 
belöningarna att skilja sig åt. Det framkommer att den enskilde medarbetaren innehar 
egenskaper vilka kan hänföras till antingen ett egocentriskt- alternativt ett altruistiskt beteende. 
Det här har påvisats utgöra ett hinder vilket kommer att sätta företagsledningen i en utmanande 
situation vid upprättandet- eller användandet av belöningssystem. Därmed anses det vara 
väsentligt att företagsledningen i Bemanna AB avgör huruvida belöningssystemet ska utfalla 
med monetära-, icke-monetära belöningar eller en kombination, för att minska risken för ett 
beteende med en negativ inverkan gentemot organisationen som helhet. Dock bör det noteras 
att medarbetaren måste uppfylla de prestationskrav, vilka är satta av företagsledningen, för att 
erhålla belöning. Beroende på de ekonomiska resurserna som finns till förfogande inom 
organisationen Bemanna AB, samt de upprättade företagsmålen, kan utformningen av 
belöningssystem variera. 
  
Resultatet av belöningssystemet är den sista delen vilken lyfter fram och uppmärksammar 
huruvida fallföretaget har lyckats påverka individerna i den önskade riktningen samt om de har 
maximerat effektiviteten. Inom denna del bör faktorerna beaktas vilka anses vara nödvändiga 
för ökad effektivitet, ökad produktivitet, avstå från negativa konsekvenser, samt kostnader för 
belöningarna. För att det ska finnas incitament att skapa, alternativt bibehålla ett 
belöningssystem anses det nödvändigt att företagsledningen ställer sig frågan huruvida 
belöningssystemet verkligen leder fram till högre effektivitet och produktivitet i korrelation till 
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belöningarnas omfattning. Den här delen har valts att inkluderas med anledning av att den anses 
vara väsentligt att lyfta fram för att användaren ska förstå det övergripande syftet med bruket 
av belöningssystemet. En anledning till att bruka ett belöningssystem, sett från 
företagsperspektiv, är att öka de interna medarbetarens arbetsmotivation. Det kan påvisas 
att en högre grad av motivation är svår att skapa om företaget inte satt upp tydliga målsättningar 
eller förmedlat ut syftet med systemet till sin medarbetare. Genom att individerna inte är 
medvetna om, inte är införstådda med, alternativt inte ser en koppling till hur dessa 
målsättningar kan påverkas, kommer troligen en bristande motivation att föreligga. Det 
framkommer att icke-monetära belöningar motiverar och driver de interna medarbetarna i 
Bemanna AB, såsom utbildningar, uppskattning, relationer, samt måluppfyllelse. Enligt de 
interna medarbetarna finns en nödvändighet i att det föreligger ett större utbud av ovanstående 
belöningar för att generera en högre motivationsgrad. Endast en mindre skara påvisade att de 
monetära belöningarna ökar motivationen och prestationerna. Dock anses det vara besvärligt 
att mäta det verkliga tillståndet av belöningssystemet med anledning av att arbetsmotivation är 
svårt att bedöma, samt det är svårt att avgöra vilka motivationsfaktorer som är grundade i 
belöningssystemet och inte av omgivningens påverkan. Vidare kunde det påvisas att 
företagskulturen påverkas av de signaler som det rådande belöningssystemet sänder ut. Är 
belöningssystemet välutformat på ett vis som gör att den interna medarbetaren inte har ett behov 
av jämförelse, inte känner orättvisa, innehar negativa attityder eller låga förväntningar innebär 
det här att den interna medarbetaren identifierar sig med Bemanna AB och handlar för 
företagets bästa, vilket kommer stärka den interna företagskulturen. Avslutningsvis anser 
författarna av den här studien att det som ett primärt argument föreligger en måluppfyllelse av 
organisationsmålen vid utformandet och bruket av ett belöningssystem. Det anses inte föreligga 
incitament att utveckla eller använda ett system, vilket innebär en kostnadspost, om det inte 
genererar en högre arbetsmotivation vilket i sin tur leder till högre produktivitet och högre 
lönsamhet som stärker fallföretagets marknadsposition. 
  
5.5 Kollision i modell 
Syftet med studien var att utveckla en modell med begreppsdefinitioner. Den utformade 
modellen beskrivs i föregående avsnitt i figur 9, där beståndsdelar, ordningsföljd och ett antal 
nya begrepp har identifierats, baserat på den empiriska analysen av Bemanna AB. Vid den 
empiriska analysen och utvecklingen av modellen kunde fortsättningsvis ett antal faktorer 
urskiljas vilka var relaterade mellan de interna medarbetarna i fallföretaget och det rådande 
belöningssystemet. De här faktorerna benämns via fyra olika personlighetstyper vilka inte var 
familjära sedan tidigare. En del i syftet var som tidigare nämnt att identifiera 
begreppsdefinitioner vilket är uppfyllt genom dessa påvisade personlighetstyperna. De 
utvecklade begreppen har givit högre kunskap om huruvida den interna medarbetarens 
motivation ökar alternativt minskar beroende på hur belöningssystemet är upprättat, vilket har 
givit ett stort bidrag till frågeställningen som fastslogs i början av studien. Dessa 
personlighetstyper har ett inflytande på den upprättade modellen eftersom de kolliderar hos- 
alternativt emellan varandra. Kollisionerna påträffades i steg 2a och 2b och anses vara 
nödvändiga att vidareutveckla för att undvika att hamna i en situation som inte genererar de 
önskade incitamentseffekterna av belöningssystemet och målstyrning av de interna 
medarbetarna.  
 
Relationsjägaren & Kompensationsjägaren 
I den empiriska analysen gick det att urskilja två typer av individer som är varandras motsatspar. 
Typ nummer ett kommer att benämnas som relationsjägaren och typ två benämns som 
kompensationsjägaren. I de två typerna går det att urskilja en krock, mellan respektive individs 
medvetna och undermedvetna beteende. Det resulterar i att individen har svårt att på egen hand 
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avgöra vad det är som faktiskt leder till en ökad arbetsmotivation. För att illustrera de två 
typerna är figur 10 upprättad: 
 

 
Figur 10 - Relationsjägaren & Kompensationsjägaren 

Relationsjägaren är den första typen. Den här typen menar på att högre motivation förekommer 
när man blir tilldelad icke-monetära belöningar såsom officiell beröm, utmärkelser, samt 
feedback från chefer och andra interna medarbetare (Özutku, 2012). Relationsjägaren är en 
person som har ett allmänt behov av att skapa relationer för en tillfredsställande och 
motiverande arbetssituation (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Det finns vidare ett behov av att 
en god arbetsmiljö råder och möjligheten till utbildning, för att graden av motivation ska öka 
(Herzberg, et al., 1993). Monetära belöningar anses inte påverka relationsjägarens 
motivationsgrad och är något som denna personlighetstyp anser skulle kunna elimineras helt, 
vilket är i linje med resonemanget Gagné och Deci (2005) för. En kollision i den upprättade 
modellen  kunde påvisas i steg 2b (figur 9) hos relationsjägaren. Det anses föreligga ett 
bekymmer hos relationsjägaren när personalstyrkan utökas eftersom utdelningen av den 
monetära belöningen minskar när personalstyrkan ökar. Enligt relationsjägaren bidrar det till 
en minskad motivationsgrad, vilket för denna typ är motsägelsefullt eftersom monetära 
belöningar inte ansågs vara nödvändiga för en förhöjd motivationsgrad. Vid nytillsättning av 
personal uppkommer dessutom möjligheter till relationsskapande, vilket enligt relationsjägaren 
betraktades vara viktigt för en motiverande och tillfredsställande arbetssituation. Eftersom 
relationsjägaren anser att motivationen minskar vid nytillsättning kan det med stor sannolikhet 
vara svårt för denne att skapa och bibehålla en god relation med nyanställda medarbetare och 
därför välja att endast förhålla goda relationer med de gamla kollegorna, vilket kan bidra till 
utanförskap och en sämre arbetsmiljö. Det resulterar i att en problematik uppstår eftersom det 
skapas en obalans hos relationsjägarens hygien- och motivationsfaktorer (Herzberg, et al., 
1993). Relationsjägaren påvisar en högre grad av hygienfaktorer, vilket resulterar i att 
motivation blir svårt att finna på egen hand om det inte balanseras upp med 
motivationsfaktorerna. 
  
Kompensationsjägaren är den andra typen. Den här typen menar på att de monetära 
belöningarna är det primära för en ökad motivationsgrad på arbetsplatsen, eftersom det ses som 
en kompensation för ett väl utfört arbete (Merchant & Van der Stede, 2007). Samtidigt anser 
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kompensationsjägaren att det är nödvändigt att bibehålla och skapa goda relationer till andra 
medarbetare och chefer, samt få ansvar och utvecklingsmöjligheter för en ökad 
motivationsgrad, vilket är väsentligt för att nyckelfaktorerna ska öka (Ryan & Deci, 2000). I 
kontrast till relationsjägaren föreligger inte bekymmer vid utökning av personal, tvärtom så 
anser kompensationsjägaren att en utökning av kollegor ökar arbetsmotivationen eftersom det 
har en positiv inverkan på arbetsmiljön (Herzberg, et al., 1993). Det här kan anses som 
motsägelsefullt, eftersom denna typ är intresserad av de externa utfallet och är ute efter 
kompensation i form av likvida medel. Dock bidrar utökning av personal till att de monetära 
belöningarna reduceras för kompensationsjägaren, eftersom den monetära belöningsandelen 
divideras på fler medarbetare än tidigare. Kompensationsjägaren påvisar en balanserad grad av 
hygien- och motivationsfaktorer, vilket kan vara den bidragande faktorn till att ett bekymmer 
inte föreligger vid utökning av personalen och den reducerade belöningen. Samtidigt som 
kompensationsjägaren påvisar att motivation kan förekomma vid bruket av olika belöningar 
(Lopez, et al., 2006). 
  
 
Den förväntansfulla & Den förväntanslösa 
Fortsättningsvis kunde ytterligare två typer av individer urskiljas i den empiriska analysen. Typ 
nummer tre benämns som den förväntansfulla och typ nummer fyra benämns som den 
förväntanslösa. En krock mellan de två personlighetstyperna går att urskilja där respektive 
individ har en skev verklighetsuppfattning kring förväntningarna på arbetsplatsen. Det här 
resulterar i en inverkan på arbetsprestationerna och måluppfyllelsen. För att illustrera de två 
typerna är figur 11 upprättad:  
 

 
Figur 11 - Den förväntansfulla & Den förväntanslösa 

 
 
 
Den förväntansfulla är den tredje typen. Den här typen är inte helt okänd men en kollision sker 
när denne typ möter den förväntanslösa och är därmed väsentlig att beskriva. Den 
förväntansfulla typen har en viss förväntan på att de monetära och icke-monetära belöningarna 
ska generera en ökad motivationsgrad och hög måluppfyllelse hos de interna medarbetarna. 
Kollisionen sker dock i steg 2a (figur 9), när denna typ inte innehar förståelsen över att de 
önskade förväntningarna inte är tydliga gentemot den förväntanslösa typen. Den instrumentella 
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uppfattningen för förhållandet mellan belöning och prestation blir lika med noll och resulterar 
inte till önskade incitamentseffekter (Vroom, 1995), vilket inte är fördelaktigt från ett 
ekonomiskt perspektiv (Kominis & Emmanuel, 2006). Dessutom resulterar det till att uppsatta 
företagsmål blir allt mer utmanande att uppnå (ibid.). 
  
Den förväntanslösa typen är relativt okänd och kunde påvisas vid kollisionen med den 
förväntansfulla. Kollisionen resulterar i en låg motivationsgrad och lägre måluppfyllelse hos 
den förväntanslösa (Vroom, 1995). Det innebär att denna typ har svårt att begripa vad som 
förväntas utav en och har svårt att uppfatta när ett gott arbete utförs om uppskattning inte visas, 
vilket har en inverkan på motivationsgraden (Kominis & Emmanuel, 2006). För den 
förväntanslösa typen anses det vara väsentligt att kommunicera ut de uppsatta målen för att 
uppnå måluppfyllelse och en ökad motivation. När denna typ blir tilldelad belöningar är det 
väsentligt att det finns målsättningar och prestationskrav som måste uppnås innan belöningen 
utfaller (Anthony & Govindarajan, 2001). Finns det inga prestationskrav eller målsättningar 
resulterar det i att förväntningarna på belöningarna blir låga och intresset för att prestera i större 
omfattning blir lägre (Vroom, 1995). Ett annat illustrerande exempel kan påvisas när 
medarbetare efterfrågar fler utbildningstillfällen. Kollisionen sker när den övre ledningen 
förmodar och förväntar sig att medarbetaren är medveten om att denne själv måste upplysa 
ledningen när utbildningstillfällen önskas. Den förväntanslösa typen hamnar i en situation som 
den inte är medveten om, vilket resulterar till att denne anser att företaget inte förstår att 
utbildningstillfällen efterfrågas. Det sammantagna resultatet innebär att individen blir 
förväntanslös och motivationsgraden minskar (ibid.). 
  
  
  
  



 79 

6. SLUTSATS  
Det avslutande kapitlet har baserats på analysen vilken har genomförts i kapitel fem, där 
författarna av följande studie har dragit slutsatser och besvarat den forskningsfråga som 
studien utgår från. Slutsatserna presenteras tillsammans med de praktiska- och teoretiska 
implikationerna samt begränsningarna av studien. Avslutningsvis föreslås rekommendationer 
för fortsatt forskning inom forskningsområdet.  
 
6.1 Slutsats 
I introduktionen av studien kunde det påvisas att personalstyrka anses vara en utav de mest 
angelägna tillgångarna i en organisation och även en utav de svåraste kostnaderna att 
kontrollera. En bransch som på senare tid fastställt omfattas av en hög tillväxt är 
bemanningsbranschen, vilken även har påvisat ha en hög personalomsättning som resulterar till 
en inverkan på de interna medarbetarna eftersom arbetsmiljön påverkas. För att komma i 
underfund med problemet och reducera personalomsättningen kan organisationer bruka olika 
typer av styrmedel för att motivera och behålla personal, samt attrahera ny kompetens. En typ 
av styrmedel som går att bruka är belöningssystem, det är emellertid nödvändigt att erhålla 
kunskap över hur ett belöningssystem kan upprättas för att uppnå de önskade 
incitamenteffekterna. Bemanningsbranschen är ett forskningsområde som enligt tidigare 
studier är en aning begränsad, särskilt studier vilka berör den internt anställda personalstyrkan. 
Utav den anledningen utformades följande forskningsfråga: 
  
“Hur arbetar bemanningsföretag kring att motivera internt anställda genom att bruka ett 
belöningssystem?’’ 
  

• Det antyds att en kombination mellan monetära- och icke-monetära belöningar i ett 
sammantaget hybrid-belöningssystem är väsentligt för att uppnå en ökad 
motivationsgrad hos internt anställda i det valda bemanningsföretaget. 

• Föreligger det ett tydligt och realistiskt samband mellan prestationskrav och 
måluppfyllelse ökar sannolikheten för att motivationen hos de internt anställda kommer 
öka och belöningssystemets incitamentseffekter uppnås. 

• Jämförelser, förväntningar, attityder och företagskulturen kan få en inverkan på 
huruvida den interna medarbetaren upplever belöningssystemet som motiverande eller 
inte. Resultatet påvisade att kollisioner hos- alternativt mellan olika personlighetstyper 
på Bemanna AB förekommer, vilka anses vara väsentliga att se över vid upprättandet 
och bruket av belöningssystem. 
 

Syftet med den här studien var att beskriva och få en djupare förståelse över hur ett 
bemanningsföretag motiverar internt anställd personal genom att bruka ett finansiellt 
belöningssystem och andra icke-monetära belöningar, samt utveckla en modell med begrepp 
över de beståndsdelar som är väsentliga beakta vid upprättandet av detta styrmedel. För att 
uppnå syftet genomfördes en enfallstudie över ett utvalt bemanningsföretag, vilket innebar att 
mer kunskap gällande den rådande situationen kunde erhållas.  
 
Genom den empiriska och teoretiska analysen kunde det påvisas att arbetsmotivation hos internt 
anställda inom det valda bemanningsföretaget kännetecknas av sociala relationer, möjligheten 
till utbildning och kompetensutveckling, ansvar, en god arbetsmiljö, samt nöjda kunder. De 
monetära och icke-monetära belöningarna som förfaller anses vara viktiga i olika grad för olika 
typer av motivation. De icke-monetära belöningarna är väsentliga för att öka den inre 
motivationsgraden och skapa en högre trivsel hos de internt anställda. För att generera en ökad 
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inre motivationsgrad är det nödvändigt att bemanningsföretaget arbetar med att skapa en stark 
företagskultur och gemensamma aktiviteter. Fortsättningsvis kan det tänkas att de icke-
monetära belöningarna, vilka talar mer till individers emotionella sida, fungerar som den mest 
tydligaste känslan av uppskattning, vilket har påvisats vara väsentligt för en fortsatt anställning 
och trivsel på arbetsplatsen. Det framkom att utbildnings- och kompetensutvecklande 
möjligheter sågs som ett tecken på att bemanningsföretaget värderar den internt anställde högt, 
vilket också efterfrågas i större grad för en ökad motivation. Trots att de icke-monetära 
belöningarna har ett lägre ekonomiskt värde påvisades det att de många gånger värderades 
högre än de monetära belöningarna. 
  
De monetära belöningarna, och därmed det finansiella belöningssystemet anses vara 
nödvändigt för att öka den yttre motivationsgraden och tycks underbygga motivation och 
arbetstrivsel. Dock gick det att se ett tydligt mönster bland de interna medarbetarna i 
fallföretaget huruvida belöningssystemet påverkar motivationsgraden eller inte. Beroende på 
utformningen, målsättningarna, prestationskrav och syftet som förmedlats ut, kommer det 
finansiella belöningarna få varierad inverkan på internt anställdas motivation. Författarna av 
studien påvisar en komplexitet att ge en entydig och direkt förklaring till varför monetära 
belöningar främst påverkar den yttre motivationen och att de icke-monetära belöningarna 
påverkar den inre motivationen. Det anses därmed vara fördelaktigt för bemanningsföretag att 
utforma ett så kallat hybrid-belöningssystem som innefattar både monetära och icke-monetära 
belöningar. Det framgick under studiens gång att interna medarbetare har ett intresse av 
individuella belöningar med anledning av att det går att se ett tydligare samband mellan goda 
arbetsprestationer och belöning till skillnad från om företag endast utgår ifrån ett kollektivt 
belöningssystem. Samtidigt anses det vara nödvändigt att bruka kollektiva belöningar för att 
bevara den goda arbetsmiljön och sammanhållningen. Hur företagsledningen väljer att utforma 
och fördela ett belöningssystem kan variera, beroende på de ekonomiska resurser som finns till 
förfogande, samt de upprättade företagsmålen. 
  
Generellt kan det påvisas att det finns en del faktorer att ta hänsyn till vid utformningen av ett 
belöningssystem, för att uppnå önskade incitamentseffekter och öka motivationen för interna 
medarbetare. Från ett medarbetar- och organisationsperspektiv kan det konstateras att 
prestationskrav och måluppfyllelse kräver en tydlig koppling mellan varandra, men även till 
belöningarna för att generera en konfirmation och bidra till en ökad motivationsgrad hos den 
interna medarbetaren. Föreligger det inte prestationskrav för att nå den monetära belöningen, 
finns det heller inget driv eller mening för den anställde att prestera då det med största 
sannolikhet kommer att utfalla en belöning oavsett, vilket påvisades vara ett problem hos de 
internt anställda i fallföretaget. Det är därmed nödvändigt att kommunicera ut prestationskraven 
tydligt, vilket kommer inverka på de uppsatta organisationsmålen och måluppfyllelsen som 
företaget sätter upp, samt företagskulturen. 
  
Den utvecklade modellen kan tillämpas som ett ramverk över den ordningsföljd och de 
beståndsdelar som är väsentliga att betrakta vid utformningen och bruket av ett belöningssystem 
hos det valda fallföretaget. Begreppen jämförelse, förväntningar, attityder och företagskultur 
kunde identifieras och är nya i modellen. De är nödvändiga att ha i åtanke eftersom de har en 
inverkan på behov, egenskaper och den slutgiltiga arbetsmotivationen hos den interna 
medarbetaren på Bemanna AB. Eftersom modellen är simplifierad av verkligheten, kan en viss 
modifikation i modellen förekomma vid utformningen. I den upprättade modellen kunde 
även  kollisioner tydliggöras, som kännetecknar olika personlighetstyper som gick att påträffa 
bland de internt anställda hos bemanningsföretaget, vilket bidragit till en analytisk 
generalisering genom utveckling av begrepp. Personlighetstyperna har blivit benämnda enligt 



 81 

följande relationsjägaren, kompensationsjägaren, den förväntansfulla och den förväntanslösa. 
De utvecklade begreppen klargör personlighetstypernas beteende, attityd och uppfattning, samt 
tydliggör huruvida motivationen ökar alternativt minskar vid specifika avseenden. Det är 
väsentligt att de påträffade kollisionerna uppmärksammas för att öka medvetenheten kring hur 
det valda bemanningsföretaget bör agera på ett strategiskt vis för att motverka en nedsatt 
motivationsgrad och uppnå uppsatta organisationsmål hos de internt anställda. 
 

6.2 Teoretiska implikationer 
Det teoretiska problemet som tidigare gick att finna var att studiens valda forskningsområde 
var en aning begränsad och tidigare studier har endast fokuserat på hur man kan öka graden av 
motivation för externt anställda inom bemanningsbranschen. Den här studien har bidragit till 
forskningen och möjliggjort en djupare förståelse samt beskrivning över de faktorer som utöver 
ett belöningssystem, har en inverkan på internt anställdas motivation inom ett 
bemanningsföretag. Motivationsgraden påverkas framförallt av huruvida företaget erbjuder 
möjlighet till kompetensutveckling, den psykosociala arbetsmiljön och om orättvisor 
förekommer på arbetsplatsen. Resultatet av studien har möjliggjort utvecklingen av en modell 
med begrepp som tydliggör ett antal beståndsdelar som noggrant bör analyseras för att komma 
i underfund och undvika de risker som kan uppstå vid upprättandet av ett belöningssystem, samt 
öka motivationen hos medarbetarna. Vid upprättandet av modellen kunde det påvisas att en del 
kollisioner sker i steg 2a Prestationskrav och måluppfyllelse samt 2b Belöningsform. Dessa 
kollisioner har utvecklats genom begreppen relationsjägaren, kompensationsjägaren, den 
förväntansfulla och den förväntanslösa, och anses vara väsentliga att studera vidare för en ökad 
förståelse av korrelationen mellan individens beteende och arbetsmotivation.  
 
6.3 Praktiska implikationer 
Resultatet av studien bidrar till praktisk förmån för organisationer som brukar eller har som 
avsikt att upprätta ett belöningssystem. Den utvecklade modellen redogör de beståndsdelar och 
steg som är väsentliga att analysera från ett ledningsperspektiv, för att maximera 
motivationsgraden bland medarbetarna, samt organisationens produktivitet och lönsamhet. Om 
en organisation upprättar ett belöningssystem utan att ta hänsyn till faktorerna i modellen, är 
sannolikheten stor för att de önskade incitamentseffekterna med styrmedlet inte uppnås och 
resulterar till en kostnadspost. Genom att bruka den upprättade modellen möjliggörs uppfyllelse 
av fördelar för både organisationen och medarbetarna. Innehar medarbetarna förståelse för 
styrmedlet ökar sannolikheten för en ökad motivationsgrad, vilket enligt tidigare forskning kan 
resultera i en reducerad personalomsättning, som i sin tur bidrar till en förbättrad arbetsmiljö. 
När modellen utvecklades kunde en kollision påvisas hos de upptäckta personlighetstyperna, 
både vad gäller individuella beteendekonflikter samt konflikter personlighetstyperna emellan. 
Från ett organisationsperspektiv är det viktigt att man ökar kunskapen och tar hänsyn till dessa 
kollisioner för att begripa hur man ska bemöta och agera en sådan situation för att kunna 
maximera de önskade incitamentseffekterna med belöningssystemet. 
  
6.4 Begränsningar 
Eftersom följande studie utgick från en enskild fallstudie med ett specifikt fallföretag, 
förekommer det begränsningar med att generalisera resultatet till en annan kontext. Den 
empiriska och teoretiska undersökningen resulterade i utvecklingen av en modell med ett antal 
beståndsdelar som är väsentliga att se över vid upprättandet av ett belöningssystem för att 
generera en ökad motivationsgrad. Emellertid är det väsentligt att en förståelse innehas över att 
modellens valda beståndsdelar är utvecklade efter det valda fallföretaget, vilket kan begränsa 
resultatet av studien. Med anledning av att motivation är ett komplext område som bygger på 
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individuella psykologiska faktorer kommer det därmed att föreligga skillnader i preferenserna, 
vilket innebär att det råder svårigheter att upprätta ett belöningssystem som kan verka för andra 
företag och branscher. Den utvecklade modellen har dock sin utgångspunkt i generella 
forskningsansatser gällande belöningssystem och motivation vilket därmed skulle kunna 
innebära att modellen kan appliceras i andra branscher. Baserat på det, påvisas det att modellen 
bygger på att företag bör upprätta belöningssystem med startpunkt från de strategier och 
målsättningar som föreligger. Fortsättningsvis föreligger det begränsningar av studiens resultat 
då den upprättade modellen nyligen är framtagen och därmed inte är testad. Endast det 
empiriska och teoretiska stödet för att modellen bör fungera finns. Vidare upprättades modellen 
baserat på fallföretaget Bemanna AB i bemanningsbranschen, och därmed finns inget empiriskt 
stöd för att modellen fungera i andra sektorer och branscher. 
  
6.5 Rekommendationer för fortsatt forskning 
För fortsatt forskning inom området belöningssystem och motivation, anser författarna av 
studien att det vore intressant att undersöka huruvida den utvecklade modellen är applicerbar 
inom bemanningsbranschen, samt företag i andra branscher för att undersöka 
generaliserbarheten. Eftersom studien har utgått från ett fallföretag vore det fortsättningsvis 
intressant att genomföra en flerfallsstudie och inkludera företag av samma slag. Det skulle 
innebära en jämförelse av belöningssystem hos bemanningsföretag för att studera de likheter 
och/eller skillnader som föreligger, både vad gäller utformningen men också effektiviteten av 
olika system. Genom att studera flera typer av belöningssystem kan med all sannolikhet andra 
faktorer påverka den upprättade modellen. Vidare anser författarna att kollisionerna som 
identifierades mellan de olika personlighetstyperna är nödvändiga att studera. Det här med 
anledning av en ökad förståelse över korrelationen mellan individers beteende och 
arbetsmotivation, samt hur företag bör agera på ett strategiskt vis för att motverka kollisionerna. 
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Appendix 
 
Appendix 1 - Mail till respondenter    
       
Hej! 
      
Studien som genomförs är skriven av Emina Helic och Emmy Ahlqvist, och vi är väldigt 
tacksamma om du väljer att bidra med dina åsikter och uppfattningar. Vi är två studenter från 
Halmstad Högskola, och den information som du väljer att tillge oss kommer att vara en del av 
en masteruppsats. 
      
Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse över hur belöningssystem används för 
att påverka motivationen hos internt anställda i ett bemanningsföretag. Målsättningen är att vi 
ska kunna utveckla en modell med begreppsdefinitioner, med bakgrund av både vetenskapliga 
motivationsteorier samt empirisk data i form av intervjuer, som bemanningsföretag kan 
använda sig av vid utformandet av interna belöningssystem. 
      
Du som väljer att delta i studien kommer bli intervjuad via telefon/Skype, alternativt en 
besöksintervju. Beroende på hur aktiviteten ser ut i intervjun, kommer varje individuellt 
intervjutillfälle att vara mellan 30 till 60 minuter. Frågor kring det rådande belöningssystemet 
som du tar del av, dina åsikter och tankar kring detta styrmedel, förändringar eller utveckling 
av systemet som du anser skulle kunna resultera till det bättre, vilka faktorer som motiverar just 
dig, vad företaget bidrar med/skulle kunna bidra med för att öka din rådande arbetssituation 
etcetera, kommer att tas upp. 
      
För att vi ska kunna få ut så mycket som möjligt av intervjun hade det varit till vår fördel om 
du skulle kunna börja fundera kring dessa frågor innan intervjutillfället. Förhoppningen med 
varje intervju är att skapa en öppen dialog där du känner dig komfortabel. Möjligheten finns för 
dig att vara anonym, och om detta är aktuellt vänligen informera oss kring detta. 
Fortsättningsvis kommer intervjun att spelas in för att vi ska kunna återgå och säkerhetsställa 
att inga missförstånd har uppkommit. Det är värt att notera att det som blir uttryckt i intervjun 
kommer inte att påverka din arbetssituation, eftersom allt material konfidentiellt. 
      
Bästa hälsningar, 
Emina Helic & Emmy Ahlqvist  
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

Appendix 2 - Intervjuguide ledningsnivå  
 

● Godkännande av inspelning.  
● Informera om anonymiteten. 

 
Allmänna frågor 

- Vill du berätta lite om er verksamhet? (antal anställda, vilka bolag ingår i koncernen 
etc.). 

- Vad är din nuvarande befattning och huvudsakliga arbetsuppgifter? 
- Hur länge har du varit anställd på företaget? 

 
Frågor rörande belöningssystemet 
Syfte och utformning  

1. Vad är det huvudsakliga syftet/motivet till att ni använder er av ett belöningssystem? 
2. Skulle du ingående vilja beskriva hur belöningssystemet är utformat på ert bolag? 
3. Skiljer sig utformningen av belöningssystemet beroende på 

arbetsbefattning/anställd/ort ?  
4. Får alla internt anställda i företaget ta del av det rådande belöningssystemet?  

a. Om nej, vad beror det på?  
5. Under åren som bolaget har varit aktivt har en del förvärv gjorts, är det någon skillnad 

i belöningssystemen i de förvärvade bolagen och ert bolag?   
a. Om ja, har man försökt implementera samma belöningssystem i respektive 

bolag? 
b. Om nej, varför har man inte gjort det? 

6. Finns det målsättningar som anställda måste uppnå för att nå en viss typ av belöning? 
a. Om ja, hur ser dessa målsättningar ut i form av i tidsperiod och grunden för 

målsättningen (försäljningssumma/antal nya kunder/antal arbetade 
timmar/helgdagar/nyckeltal etc)? 

7. Finns det något tak eller maxgräns av hur mycket/hur många olika belöningar som kan 
tillges varje år/månad? 

8. Har det funnits en tid då detta styrmedel inte brukades?  
a. Om ja, såg ni någon markant skillnad när det väl upprättades? 

9. Hur ser den ideala utformningen av ett belöningssystem ut enligt dig?  
 
Rättvisa & Risker 

10. Hur har ni arbetat för att skapa en så rättvis fördelning på belöningssystemet som 
möjligt? 

11. Anser ni det finns några risker med att använda provisionssystem och vad är i sådana 
fall de största riskerna du kan tänka dig skulle kunna inträffa? 
(ex.individuella/gruppbaserade belöningar). 

a. Hur hanteras i sådana fall dessa risker?  
12. Anser du att belöningssystemet ger en så pass stor positiv påverkan hos de anställda 

att det skulle vara en risk för er att ta bort detta styrmedel? 
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13. Finns det arbetsuppgifter som du tror blir lidande för att de inte är 
belöningsgrundande? 

 
Allmäna frågor om belöningar 

14. Hur ser bruket ut av icke-monetära belöninger ut på företaget, det vill säga icke-
finansiella belöningar, som inte är direkt relaterade till pengar? (ex. utbildning, kick-
offs, After-work, biobiljetter etc.) 

15. Finns det någon typ av belöning som du anser saknas idag? 
16. Har du någon gång fått höra från de anställda att de saknar någon typ av belöning 

(icke-monetär/monetär)? 
 
Förväntningar & Mål 

17. Vad tror du att de anställda har för förväntningar på det rådande belöningssystemet? 
18. Ges det en förklaring till den anställda om anledningen till att belöningen, alternativt 

den ev icke belöningar som givits? 
19. Hur sätts målen, omarbetas de eller är de fasta? 
20. Får de anställda vara med och sätta upp mål? 
21. Vem mäter utfallen av de uppsatta målen och hur rapporteras dessa? 
22. Hur informeras de anställda om utfallen/prestationerna? 

 
Frågor rörande motivation  
Motivation 

23. Vad innebär arbetsmotivation för dig? 
24. På vilket sätt anser du att man kan skapa en högre arbetsmotivation på arbetsplatsen? 
25. Vilken typ av belöning ser du som bäst lämpad för att motivera dina anställda och 

genomföra ett gott arbete? (monetär eller icke-monetär). 
26. Anser du de rådande belöningssystemet bidrar till en högre motivation hos de 

anställda? 
27. Hur ser ert arbete ut kring feedback framförande, både positiv och negativ, till de 

anställda rent generellt? Är detta något som ges regelbundet?  
 
Personalomsättning/Övrigt 

28. Under din tid som anställd på företaget, har du märkt av några förändringar i 
personalomsättningen?  

a. Om ja, hur många anställda har under de senaste året (2017), på ett ungefär 
valt att söka sig till en annan arbetsplats? Vad tror du att det kan bero på? 

29. Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
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Appendix 3 - Intervjuguide operativ nivå 
 

● Godkännande av inspelning.  
● Informera om anonymiteten. 

 
Allmänna frågor om företaget/respondentens befattning 

● Vill du berätta lite om er verksamhet? (antal anställda på ert kontor, etc.) 
● Vill du berätta lite om din nuvarande befattning och huvudsakliga arbetsuppgifter? 
● Hur länge har du varit anställd på företaget? 

 
Frågor rörande belöningssystemet 
Syfte & utformning 

1. Vad tror du syftet är med det rådande belöningssystemet på bolaget? 
2. Hur ser belöningssystemet ut som ert kontor omfattas av? 

(individuellt/kollektivt/hybrid). 
3. Vad baseras belöningen på? (ex. nyckeltal, summa fsg etc.) 
4. Finns det något tak eller maxgräns av hur mycket/hur många olika belöningar som kan 

tillges varje år/månad? 
5. Har du något mandat för att påverka/besulta om hur mycket som ska tilldelas 

respektive medarbetare på kontoret?  
6. Ser du några fördelar/nackdelar med det nuvarande belöningssystemet? 
7. Finns det något som du skulle vilja förändra med belöningssystemet? 
8. Tillämpar företaget någon annan typ av belöning som inte är finansiellt kopplad? 

 
Allmäna frågor om belöningar 

9. Hur skulle du definiera ordet belöning? 
10. När du hör ordet belöning, vad tänker du främst på? (bonus, beröm, förmåner, 

utbildningar, priser, etc.) 
11. Finns det någon typ av belöning som företaget inte tillämpar på arbetsplatsen idag, 

men som du skulle vilja se? 
12. Hur viktigt anser du att det är med belöningar/förmåner på en arbetsplats? 

 
Förväntningar & mål 

13. Har du någon gång blivit tillfrågad om de befintliga belöningssystemet lever upp till 
de förväntningarna som ni på kontoret har? 

14. Finns det målsättningar som de anställda måste uppnå för att få en viss typ av 
belöning? 

a. Om ja, hur ser dessa målsättningar ut i form av i tidsperiod och grunden för 
målsättningen (försäljningssumma/antal nya kunder/antal arbetade 
timmar/helgdagar etc)? 

15. Hur sätts målen, omarbetas de eller är de fasta? 
16. Får de anställda vara med och sätta upp mål? 
17. Vem mäter utfallen av de uppsatta målen och hur rapporteras dessa? 
18. Hur informeras de anställda om utfallen/prestationerna? 
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Rättvisa & Risker 

19. Hur har ni arbetat för att skapa en så rättvis fördelning på belöningssystemet som 
möjligt? 

20. Har de övriga kontorsanställda någon uppfattning av varandras belöningar?  
a. Om ja, tror du det kan leda till orättvisa? 

21. Vad tror du är den största risken med ett belöningssystem? (orättvisa, omotiverade 
anställda, hög personalomsättning, etc.) 
 a. Hur tror du man kan hantera dessa risker? 

22. Tror du företaget hade utsatts för en risk om man slutade använda belöningar? 
23. Finns det arbetsuppgifter som du tror blir lidande för att de inte är 

belöningsgrundande? 
 
Frågor rörande motivation – (ej så omfattande för respondenter på operativ nivå) 
Motivation 

24. Vad innebär arbetsmotivation för dig? 
25. På vilket sätt anser du att man kan skapa en högre arbetsmotivation på just ditt kontor? 
26. Anser du de rådande belöningssystemet bidrar till en högre motivation? 
27. Vilken typ av belöning föredrar du och ser du som bäst lämpad för att motivera dina 

anställda och genomföra ett gott arbete? (monetär eller icke-monetär). 
 

Respons på arbete 
28. Hur ser ditt arbete ut kring att framföra feedback, både positiv och negativ, till de 

anställda?  
29. Gör kontoret/företaget något speciellt för att uppmärksamma medarbetare? 
30. Hur ofta har man utvecklingssamtal på kontoret? 

 
Personalomsättning/Övrigt 

31. Under din tid som anställd på företaget, har du märkt av några förändringar i 
personalomsättningen?  

a. Om ja, hur många anställda har under de senaste året (2017), på ett ungefär 
valt att söka sig till en annan arbetsplats?  

b. Vad tror du att det kan bero på? 
32. Finns det något som du skulle vilja tillägga?  
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Appendix 4 - Intervjuguide administrativ nivå 
  

●      Godkännande av inspelning. 
●      Informera om anonymiteten. 

  
Allmänna frågor 

- Vill du berätta lite om din nuvarande befattning och huvudsakliga arbetsuppgifter? 
- Hur länge har du varit anställd på företaget? 

  
Frågor rörande belöningssystemet 
Syfte och utformning 

1. Vad tror du syftet med det rådande belöningssystemet på bolaget? 
2. Vet du vem det är som beslutar om utdelning av belöningar/förmåner? 
3. Hur mycket kan du som anställd påverka belöningarna som du kan tilldelas? 
4. Är du tillfredsställd med det rådande belöningssystemet? 
5. Har du någon gång blivit tillfrågad om de befintliga belöningssystemet lever upp till 

dina förväntningar? 
6. Finns det möjlighet för dig som anställd att påverka utformningen av 

belöningssystemet företaget använder sig av? 
7. Hur ser belöningssystemet ut som du omfattas av? (individuellt/kollektivt/hybrid). 
8. Vad baseras belöningen på som du omfattas av? (ex. nyckeltal, summa fsg etc.) 

a.     Enligt din egen åsikt, föredrar du den typen av fördelning, eller hade du 
föredragit en annan utformning? 

9. Ser du några fördelar/nackdelar med det nuvarande belöningssystemet? 
10. Hur ser den ideala utformningen av ett belöningssystem ut för dig? 

 
Allmäna frågor om belöningar/Behovet av belöningar 

11. När du hör ordet belöning, vad tänker du främst på? (bonus, beröm, förmåner, 
utbildningar etc.) 

12. Vilken typ av belöning föredrar du? (monetär eller icke-monetär). 
13. Finns det någon typ av belöning som företaget inte tillämpar på arbetsplatsen idag, 

men som du skulle vilja se? 
14. Hur viktigt anser du att det är med belöningar/förmåner på en arbetsplats? 

 
Rättvisa & Risker 

15. Tycker du de rådande belöningssystemet är rättvist fördelat? 
16. Har du någon uppfattning om andra anställdas belöningar? Är detta något du lägger 

vikt på att fundera kring? 
a. Om ja, är rättvisa och orättvisor något som påverkar dig i det dagliga arbetet? 

17. Vad tror du är de största riskerna med ett belöningssystem? 
18. Tror du det finns arbetsuppgifter som blir lidande för att de inte är 

belöningsgrundande? 
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Frågor rörande motivation 
Motivation 

19. Vad innebär arbetsmotivation för dig? 
20. Vad motiverar dig på arbetsplatsen? 
21. Ett syfte med belöningssystem är att motivera samt behålla medarbetare. Anser du att 

belöningssystemet får dig till att bli motiverad att prestera bättre samt stanna kvar i 
företaget, eller finns det andra faktorer som påverkar? Isåfall vilka? 

22. Upplever du att de belöningar och förmåner som finns på din arbetsplats är 
motiverande? Varför/varför inte? 
 

Allmänna behov 
23. Hur ser dina arbetsuppgifter och arbetssituation ut idag? (ex. mindre ansvar/mer 

ansvar, kan ta egna beslut/kan ej ta egna beslut etc.) 
24. Är du tillfredsställd med dessa eller önskar du förändra något? 
25. Finns möjligheten till att utnyttja dina färdigheter? 
26. Känner du självständighet och frihet i ditt arbete? 
27.  Hur tillfredsställd är du med arbetsmiljön? 
28. Bidrar företaget/kontoret med ökad motivation genom att skapa en trygghet i din 

arbetssituation, skapa gemenskap i teamet, visa uppskattning, möjligheten att 
utvecklas? 

29. När det gäller prestationsmål, vilken grad av arbetsuppgifter och ansvar anser du dig 
vara motiverad av? Skulle större ansvar och mer krävande arbetsuppgifter göra dig 
mer motiverad eller snarare göra dig stressad vilket skulle innebära sämre 
presterande? 
 

Yttre respons 
30. Hur ges feedback och återkoppling på det arbete du gör? 
31. Ges möjligheten till att gå på utbildningar för att utveckla dina kunskaper? 
32. Känner du att du saknar några kunskaper och färdigheter i ditt arbete? 

a. Om nej, tror du att det hade givit något/hade du gått på utbildningar eller 
deltagit i andra kunskapsökande aktiviteter om möjligheten fanns? 

b. Om ja, vad hade företaget kunna göra för att öka dina färdigheter ytterligare? 
Hade incitamentet att gå utbildningar eller kunskapsökande aktiviteterna som 
företaget givit varit aktuellt även om ingen betalning hade givits för att öka 
dina färdigheter ytterligare? 
 

Förväntningar & mål  
33. Hur informeras ni anställda om vad som förväntas av er? 
34. Hur vet du om du har gjort ett bra jobb? Vet du kriterierna för bedömning? 
35. De prestationsmål som företaget upprättar, är du medveten och förstådd om dessa? 

a. Om ja, anser du att de är realistiska? 
36. Får du vara med och påverka uppsatta företagsmål? 
37. Har du själv satt upp egna prestationsmål, utöver de uppsatta företagsmålen? 
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Prestationsbehov  
38. Anser du dig själv som motiverad att göra ett gott arbete, oaktat att du blir belönad för 

det i form av ytterligare betalning? 
39. Är den ytterligare belöningen som du blir tilldelad en motivationsfaktor för att prestera 

högre? 
40. Hur påverkar belöningar/förmåner dig i ditt arbete? (Tänker du ofta på det? Anpassar 

du dig för att du uppnå en belöning?) 
Övrigt 

41. Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
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Appendix 5 - Operationaliseringsschema ledningsnivå 
 

Tema Teori Referens Fråga 

Syfte & 
utformning 

1. Underliggande syften; 
verksamhetsstyrning, 
motivationsökande, behålla och 
rekrytera medarbetare 

2. Belöningssystemet bör omfatta alla 
medarbetare 

3. Individuellt, kollektivt, och hybrid 
utformade belöningssystem  

4. Målsättningsteorin  
5. Cut off levels; lower cut off  & 

upper cut off 
 

1. Arvidsson (2008), 
Clinkenbeard (2012), 
Flach (2006), Smitt (2002) 

2. Arvidsson (2008) 
Thompson & Strickland 
(1992) 

3. Svensson (2001), Özutku 
(2012), Pearsall, Christian 
& Ellis (2010), Kerrin & 
Oliver (2002) 

4. Kaufmann & Kaufmann 
(2010) 

5. Anthony & Govindarajan, 
(2001) 

1-9  

Rättvisa & 
Risker 

6. Rättvisa belöningar resulterar till 
högre motivation 

7. Rättviseteorin/Likavärdesteori 
8. Orättvisa påverkar trivselgraden 

och tillfredsställelse 
9. Vid kollektiva belöningar finns 

risken för free-riders 
10. Risk för försämrad arbetsmiljö vid 

orättvisor 
11. Väsentligt att mäta engagemang i 

arbetet för att undvika risk med 
belöningar 

12. Upphörande av belöningssystem 
ger omvänd verkan  

13. Motivation kan förekomma utan 
bruket av belöningar 

6. Agwu (2013) 
7. Adams (1965), Kaufmann 

& Kaufmann (2010) 
8. Abrahamsson & Andersen 

(2005), Flach (2006) 
9. Merchant & Van der Stede 

(2007) 
10. Cohen-Charash & Mueller 

(2007), Arvidsson (2008), 
Jacobsen & Thorsvik 
(2014) 

11. Flach (2006) 
12. Cäker (2013) 
13. Gangé & Deci (2005) 

10-13 

Allmänna 
frågor om 
belöningar 

14. Icke-monetära belöningar med 
indirekt koppling till pengar 

15. Belöningar genererar olika 
betydelse och mekanismer för 
beteendet hos individer 

16. Kombination av icke-monetära och 
monetära belöningar för bättre 
resultat 

14. Özutku (2012), Anthony 
& Govindarajan (2001)  

15. Dzuranin, Randolph & 
Stuart (2013), Merchant & 
Van der Stede (2007), 
Aguinis, Joo & 
Gottfredson (2013) 

16. Dzuranin, Randolph & 
Stuart (2013) 

14-16 

 
Förväntningar 
& Mål 

 
16. Förväntningsteorin - Vroom 
17. Väsentligt med förståelse över den 

mottagna belöningen 
18. Rimlig måluppsättning 
19. Information om utfallet av 

prestationerna  

 
16. Vroom (1964;1995), 

Kaufmann & Kaufmann 
(2010), Flach (2006) 

17. Kominis & Emmanuel, 
(2006),  Jacobsen & 
Thorsvik (2014), Locke & 
Latham (2006), Hackman 
& Oldham (1975), Vroom 
(1964;1995) 

18. Kominis & Emmanuel 
(2006) 

19. Flach (2006), Hackman & 

 
17-22 
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Oldham, 1975) 

Motivation 20. Motivation är en psykologisk 
process inom och utanför en 
persons påverkan 

21. Arbetsmotivation är en individuell 
upplevelse och påverkas av inre -
och yttre faktorer 

22. Arbetsgivare bör kombinera hög 
trivsel och låg vantrivsel för ökad 
motivation 

23. Medarbetare motiveras av olika 
typer av belöningar 

24. Belöningssystem används till stor 
grad för att öka motivationen 

25. Konstruktiv kritik bör ges 
omgående på utförda 
arbetsuppgifter 

20. Pinder (2008), 
Clinkenbeard (2012) 

21. Schule & Vainio (2010), 
Clinkenbeard (2012) 

22. Herzberg et. al (1993), 
Abrahamsson & Andersen 
(2005) 

23. Lopez et.al (2006), 
Dzuranin, Randolph & 
Stuart (2013) 

24. Arvidsson (2008), Flach 
(2006),  

25. Locke & Latham (2006), 
Hackman & Oldham 
(1985) 

23-27 

Övrigt 26. Olika typer av belöningar kan 
minska personalomsättningen 

27. Belöningssystem är ett styrmedel 
vars syfte är att behålla samt 
attrahera personal 

26. Samuelson (2013) 
27. Arvidsson (2008), Smitt 

(2002) 

28 
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Appendix 6 - Operationaliseringsschema operativ nivå 
 

Tema Teori Referens Fråga 

Syfte & 
utformning 

1. Underliggande syften; 
verksamhetsstyrning, 
motivationsökande, behålla och rekrytera 
medarbetare 

2. Individuellt, kollektivt,  och hybrid 
utformade  belöningssystem  

3. Belöningar kan baseras på lönsamhet, 
procentuell tillväxt och andra 
prestationsmått 

4. Cut off levels; lower cut off  & upper cut 
off 

 
 
 

1. Arvidsson (2008), 
Clinkenbeard (2012), 
Flach (2006), Smitt 
(2002) 

2. Svensson (2001), 
Özutku (2012), 
Pearsall, Christian & 
Ellis (2010), Kerrin & 
Oliver (2002) 

3. Arvidsson (2008) 
4. Anthony & 

Govindarajan, (2001) 
 

1-8 

Allmänna 
frågor om 
belöningar 

5. Belöningar används för att belöna 
medarbetare 

6. Belöningar kan delas in i icke-monetära 
och monetära 

7. Belöningar genererar olika betydelse och 
mekanismer för beteendet hos individer 

5.  Merchant & Van der 
Stede (2007) 

6. Anthony & 
Govindarajan (2001), 
Merchant & Van der 
Stede (2007), Özutku 
(2012) 

7. Dzuranin, Randolph & 
Stuart (2013), 
Merchant & Van der 
Stede (2007), Aguinis, 
Joo & Gottfredson 
(2013) 

9-11 

Förväntningar 
& Mål 

8. Förväntningsteorin - Vroom 
9. Grundregeln är att mål ska baseras på det 

beteende som önskar stimuleras 
10. Målen bör tydliggöras, vara realistiska 

och meningsfulla för att generera 
motivation 

11. Information om utfallet av prestationerna  
 
 

8. Vroom (1995;1964), 
Kaufmann & 
Kaufmann (2010), 
Flach (2006) 

9. Arvidsson (2008) 
10. Anthony & 

Govindarajan (2001) 
11. Flach (2006), 

Hackman & Oldham, 
1975) 

 

12-18 

Rättvisa & 
Risker 

12. Rättvisa belöningar resulterar till högre 
motivation 

13. Rättviseteorin/Likavärdesteori 
14. Orättvisa påverkar trivselgraden och 

tillfredsställelse 
15. Vid kollektiva belöningar finns risken 

för free-riders 
16. Risk för försämrad arbetsmiljö vid 

orättvisor 
17. Väsentligt att mäta engagemang i arbetet 

för att undvika risk med belöningar 
18. Upphörande av belöningssystem ger 

omvänd verkan  
19. Motivation kan förekomma utan bruket 

12. Agwu (2013) 
13. Adams (1965), 

Kaufmann & 
Kaufmann (2010) 

14. Abrahamsson & 
Andersen (2005), 
Flach (2006) 

15. Merchant & Van der 
Stede (2007) 

16. Cohen-Charash & 
Mueller (2007), 
Arvidsson (2008), 
Jacobsen & Thorsvik 
(2014) 

19-23 
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av belöningar 17. Flach (2006) 
18. Cäker (2013) 
19. Gangé & Deci (2005) 

Motivation  26. Motivation är en psykologisk process 
inom och utanför en persons påverkan 

27. Arbetsmotivation är en individuell 
upplevelse och påverkas av inre -och 
yttre faktorer 

28. Arbetsgivare bör kombinera hög trivsel 
och låg vantrivsel för ökad motivation 

29. Medarbetare motiveras av olika typer av 
belöningar 

30. Belöningssystem används till stor grad 
för att öka motivationen 

31. Motivation kan förekomma utan bruket 
av belöningar 

26. Pinder (2008), 
Clinkenbeard (2012) 

27. Schule & Vainio 
(2010), Clinkenbeard 
(2012) 

28. Herzberg et. al (1993), 
Abrahamsson & 
Andersen (2005) 

29. Lopez et.al (2006), 
Dzuranin, Randolph & 
Stuart (2013) 

30. Arvidsson (2008), 
Flach (2006),  

31. Gangé & Deci (2005) 
 

24-27 

Respons på 
arbete 

32. Konstruktiv kritik bör ges omgående på 
utförda arbetsuppgifter 

33. Maslow/McClelland - behovet av 
uppskattning 

34. Maslow/McClelland behovet av 
utvecklingsmöjligheter 

32. Locke & Latham 
(2006), Hackman & 
Oldham (1985) 

33. Kaufmann & 
Kaufmann (2010), 
Maslow (1943) 

34. Kaufmann & 
Kaufmann (2010) 

28-30 

Övrigt 35. Olika typer av belöningar kan minska 
personalomsättningen 

36.  Belöningssystem är ett styrmedel vars 
syfte är att behålla samt attrahera 
personal 

35. Samuelson (2013) 
36. Arvidsson (2008), 

Smitt (2002) 

31 
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Appendix 7 - Operationaliseringsschema administrativ nivå 
 

Tema Teori Referens Fråga 

Syfte & 
utformning 

1. Underliggande syften; 
verksamhetsstyrning, 
motivationsökande, behålla och 
rekrytera medarbetare 

2. Belöningar genererar olika 
betydelse och mekanismer för 
beteendet hos individer 

3. Vroom förväntningsteorin  
4. Individuellt, kollektivt,  och 

hybrid utformade 
belöningssystem  

5. Belöningar kan baseras på 
lönsamhet, procentuell tillväxt 
och andra prestationsmått 

 

1. Arvidsson (2008), 
Clinkenbeard (2012), 
Flach (2006), Smitt 
(2002) 

2. Dzuranin, Randolph & 
Stuart (2013) 

3. Vroom (1964;1995), 
Flach (2006) 

4. Svensson (2001), 
Özutku (2012), 
Pearsall, Christian & 
Ellis (2010), Kerrin & 
Oliver (2002) 

5. Arvidsson (2008) 

1-10 

Allmänna frågor 
om belöningar 

6. Belöningar används för att 
belöna medarbetare 

7. Belöningar kan delas in i icke-
monetära och monetära 

8. Belöningar genererar olika 
betydelse och mekanismer för 
beteendet hos individer 

9. Kombination av icke-monetära 
och monetära belöningar för 
bättre resultat 

10. Motivation kan förekomma utan 
bruket av belöningar 

6.  Merchant & Van der 
Stede (2007) 

7. Anthony & 
Govindarajan (2001), 
Merchant & Van der 
Stede (2007), Özutku 
(2012) 

8. Dzuranin, Randolph & 
Stuart (2013), 
Merchant & Van der 
Stede (2007), Aguinis, 
Joo & Gottfredson 
(2013) 

9. Dzuranin, Randolph & 
Stuart (2013) 

10. Gagné & Deci (2005) 

11-14 

Rättvisa & 
Risker 

11. Rättvisa belöningar resulterar 
till högre motivation 

12. Rättviseteorin/Likavärdesteori 
13. Orättvisa påverkar trivselgraden 

och tillfredsställelse 
14. Vid kollektiva belöningar finns 

risken för free-riders 
15. Risk för försämrad arbetsmiljö 

vid orättvisor 
16. Väsentligt att mäta engagemang 

i arbetet för att undvika risk med 
belöningar 

17. Upphörande av belöningssystem 
ger omvänd verkan  

18. Motivation kan förekomma utan 
bruket av belöningar 

11. Agwu (2013) 
12. Adams (1965), 

Kaufmann & 
Kaufmann (2010) 

13. Abrahamsson & 
Andersen (2005), 
Flach (2006) 

14. Merchant & Van der 
Stede (2007) 

15. Cohen-Charash & 
Mueller (2007), 
Arvidsson (2008), 
Jacobsen & Thorsvik 
(2014) 

16. Flach (2006) 
17. Cäker (2013) 
18. Gangé & Deci (2005) 

15-18 

Motivation  19. Motivation är en psykologisk 
process inom och utanför en 
persons påverkan 

20. Arbetsmotivation är en 

19. Pinder (2008), 
Clinkenbeard (2012) 

20. Schule & Vainio 
(2010), Clinkenbeard 

19-22 
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individuell upplevelse och 
påverkas av inre -och yttre 
faktorer 

21. Arbetsgivare bör kombinera hög 
trivsel och låg vantrivsel för 
ökad motivation 

22. Underliggande syften; 
verksamhetsstyrning, 
motivationsökande, behålla och 
rekrytera medarbetare 

23. Medarbetare motiveras av olika 
typer av belöningar 

24. Kombination av icke-monetära 
och monetära belöningar för 
bättre resultat 

 

(2012) 
21. Herzberg et. al (1993), 

Abrahamsson & 
Andersen (2005) 

22. Arvidsson (2008), 
Clinkenbeard (2012), 
Flach (2006), Smitt 
(2002) 

23. Lopez et.al (2006), 
Dzuranin, Randolph & 
Stuart (2013) 

24. Arvidsson (2008), 
Flach (2006) 

25. Dzuranin, Randolph & 
Stuart (2013) 

 

Allmänna behov  25. Grundläggande behov  
26. Herzberg motivationsfaktorer 
27. McClelland maktbehovet 
28. Behovet av 

utvecklingsmöjligheter 
29. Herzberg hygienfaktorer 
30. Prestationsbehovet och 

måluppfyllelse 

25. Maslow (1943;1970), 
Hackman & Oldham 
(1975) 

26. Herzberg et.al (1993), 
Kaufmann & 
Kaufmann (2010) 

27. (Abrahamsson & 
Andersen, 2005) 

28. Maslow (1943;1970), 
Herzberg et.al (1993), 
Kaufmann & 
Kaufmann (2010) 

29. Herzberg et.al (1993), 
Kaufmann & Kaufman 

30. Abrahamsson & 
Andersen (2005), 
Brown & Latham 
(2002), Locke & 
Latham (2006), Erez & 
Judge (2001) 

23-29 

Yttre Respons  31. Konstruktiv kritik bör ges 
omgående på utförda 
arbetsuppgifter 

32. Måleffekten påverkas av den 
kunskap som individen besitter 

33. Herzberg motivationsfaktorer 

31. Locke & Latham 
(2006), Hackman & 
Oldham (1985) 

32. Locke & Latham 
(2006), Herzberg et.al 
(1993), Kaufmann & 
Kaufmann (2010) 

33. Herzberg et.al (1993), 
Kaufmann & 
Kaufmann (2010) 

 

30-32 

Förväntningar & 
Mål 

34. Förväntningsteorin 
35. Respons för framsteg och 

fortsatt engagemang 
36. Förståelse för målsättningar 
37. McClelland prestationsbehov 
38. Målsättningsteorin 

34. Vroom (1964;1995) 
Flach (2006) 

35. Locke & Latham 
(2006) 

36. Kominis & Emmanuel 
(2006), Jacobsen & 
Thorsvik (2014) 

37. Abrahamsson & 
Andersen (2005) 

33-37 
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38. Kaufmann & 
Kaufmann (2010) 

Prestationsbehov  39. Genomförande av handlingar för 
externt utfall 

40. Utföra arbete utan ytterligare 
betalning 

41. Belöningssystem som 
motivationsfaktor för bättre 
produktivitet/prestationer 

42. Motivation kan förekomma utan 
bruket av belöningar 

43. Individens förväntningar och 
preferenser på arbetsutfallet 

39. Ryan & Deci (2000), 
Clinkenbeard (2012) 

40. Flach (2006) 
41. Liu et.al (2006) 
42. Gagné & Deci (2005) 
43. Flach (2006) 

38-40 
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Appendix 8 – Sammanställning inre- och yttre motivation 
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Appendix 9 – Arbetsmiljö 
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Appendix 10 – Yttre respons 
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Appendix 11 – Arbetsinsats och handlingsfrihet 
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Appendix 12 – Syfte med belöningssystem 
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Appendix 13 - Risker  
 

 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se

Emina Helic

Emmy Ahlqvist


