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Olika typer av belöningars påverkan på arbetsmotivationen 

En studie av anställda och chefers upplevelser av belöningssystem 

Linda Andersson, Karin Lindkvist
1
 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle  

Sammanfattning 

Den övergripande frågeställningen för denna studie är hur arbetsmotivation påverkas av olika 

typer av belöningar. Gröjer & Gröjer (1988) s.13 definierar belöning på följande vis ”Med 

belöning avses arbetsgivarens ekonomiska och sociala uppskattning till individer eller 

kollektiv utöver vad som antingen betraktas som en normal ersättning för en prestation eller 

som en allmän förmån som gäller alla.” I denna studie undersöks hur chefer och medarbetare 

upplever belöningens påverkan på arbetsmotivationen. Sju intervjuer genomfördes på ett 

företag vars lönesystem bestod av en fast- och en rörlig del. Resultatet av undersökningen 

visade att det oftast inte är den ekonomiska belöningen som medarbetarna upplever som 

motiverande, snarare beröm, feedback, arbetstrivsel och utvecklingsmöjligheter. Vad gäller 

cheferna, visade det sig att de motiverades av dels ekonomisk belöning, men även av 

uppskattning och när arbetsflödet fungerar. Studien visar vidare att företaget behöver stärka 

upp målen och implementera dem bättre hos medarbetarna. 

Nyckelord: Arbetsmotivation, belöningssystem, feedback, mål, utvecklingsmöjligheter 
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Reward systems affect on work motivation 

A study of employees and managers experiences of reward system 

Linda Andersson, Karin Lindkvist
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Abstract 

The main point in this study is to examine how various reward types affect work motivation. 

Gröjer & Gröjer (1988) p.13 defines reward like this:”Reward is the employer’s financial and 

social estimate to individuals or collectives, above what either is seen as a normal 

compensation for completed performance or as a public advantage that is intended for 

everybody.” This study investigates how leaders and employees apprehend the reward system 

used in their company and how this affects their work motivation. Seven interviews have been 

made in a company that applies a reward system that contains both a performance based and a 

constant salary. The result of the study shows that it often isn´t the economic reward that 

motivates employees. Instead, praise, feedback, work atmosphere and developing 

opportunities is the factors that affect the work motivation. The company managers showed 

more interest in economic reward when it comes to motivation, but also praise and 

satisfaction when the line of company work goes smooth. The study also shows that the 

company needs to strengthen their business goals and realize them among the employees. 

Keywords: Work motivation, reward systems, feedback, goals, and developing opportunities 
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  Inledning 

Belöning är ett intressant arbetsvetenskapligt område eftersom det påverkar mänskligt 

beteende samtidigt som det inverkar på företagets lönsamhet. Eftersom belöning är en ständigt 

aktuell fråga som berör alla, är det intressant att undersöka sambandet mellan denna och 

arbetsmotivation. Det finns dock inte så mycket ny forskning inom området, vilket innebär att 

det heller inte finns så mycket information för företagen att tillgå om hur belöningssystem 

fungerar och hur dessa påverkar arbetsmotivationen. Detta beror till viss del på 

globaliseringen som skedde under 1990-talet, där arbetsmarknaden förändrades till mer 

kunskapsbaserade arbeten (Dulebohn & Werling 2007). Ett kunskapsgap har alltså framträtt 

här, och denna undersökning är ett försök till att bidra med ny kunskap inom området. 

Arbetsmotivation är ett brett ämne som kan ses ur flera synvinklar. En beskrivning av 

begreppet arbetsmotivation är att denna påverkar en individs arbetsrelaterade beteende. 

Vidare menar samma forskare att arbetsmotivationen påverkar arbetets riktning, form, 

intensitet och varaktighet. Motivation är också en psykologisk process som uppstår ur 

interaktionen mellan individen och omgivningen (Latham & Pinder 2005). När det gäller 

belöning definierar vi det med hjälp ett citat från Gröjer & Gröjer (1988) s.13: ”Med belöning 

avses arbetsgivarens ekonomiska och sociala uppskattning till individer eller kollektiv utöver 

vad som antingen betraktas som en normal ersättning för en prestation eller som en allmän 

förmån som gäller alla.” Vårt intresse är att undersöka hur belöningssystemets utformning 

påverkar arbetsmotivationen bland de anställda. Nedan beskrivs olika arbetsmotivationsteorier 

som vi sedan kopplar samman med teorier om belöningssystem. Tidigare forskning om såväl 

arbetsmotivation som belöningssystem kommer också att redovisas.  

Teori/Tidigare forskning 

     Behov 

Begreppet behov är en central del i kunskapen om arbetsmotivation. Behovsbaserade teorier 

förklarar varför en individ agerar. Maslow (1987) beskriver en hierarkisk modell som går ut 

på att individens grundläggande behov måste vara uppfyllda innan något av de högre behoven 

kan bli aktuella och prioriterade. Hierarkin innehåller fem olika behovsnivåer, från ”lägre” till 

”högre”. Ju högre behovet är, desto senare visar det sig i processen och desto lättare är det att 

det slås ut eller hejdas. I modellen är det de fysiologiska behoven som måste uppfyllas först. 

Dessa innefattar behov så som hunger, törst, värme, sömn och sex (Maslow 1987). 

 Därefter kommer behovet av trygghet. Säkerhet, trygghet, stabilitet, struktur, och skydd från 

rädsla och oro är exempel på denna typ av behov. Därefter kommer behov av tillgivenhet och 

gemenskap, som exempelvis kärlek från en partner, nära vänner och barn. Om detta behov 

inte blir uppfyllt, riskerar individen att känna sig utfryst och ensam. Behovet av uppskattning 

är det fjärde behovet och innefattar självkänsla, självrespekt och respekt från andra. Dessa 

behov kan även ha en inre riktning och inbegriper då prestation, inre styrka, lämplighet, tillit, 

oberoende, skicklighet samt frihet. Den yttre dimensionen av dessa behov omfattar behov av 

status, prestige, berömmelse, erkännande, dominans, betydelsefullhet, värdighet och 

uppskattning. Om alla underliggande behov är infriade kan individen självförverkliga sig, 

menar Maslow. Detta betyder att människans önskan om att ständigt utveckla sig själv blir 
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uppfyllt. Dock menar Maslow att de högre behoven inte är strikt åtskiljda. Detta betyder att ett 

behov på en högre nivå kan uppfyllas även om ett behov på en lägre nivå inte är helt 

tillfredsställt. Behoven på de lägre nivåerna försvinner inte heller när de högre behoven 

aktualiseras, däremot blir de lägre behoven inte fullt så dominerande (Maslow 1987). 

 

Fig. 1 (fritt efter Maslow, 1987). 

Wolvén (2000) menar att Maslows resonemang bör överföras på de olika faktorer som 

motiverar individer i arbetet. Olika individer behöver olika sorters motivation eftersom de 

befinner sig i olika delar av behovshierarkin. Wolvén diskuterar också ofullkomligheten av 

det empiriska stödet för Maslows modell. Han menar att trots att forskningen inte stödjer 

modellen till alla delar, är den ändå användbar i arbetslivet. Maslows tanke med modellen var 

inte att förutspå mänskligt beteende, menar Wolvén, det var att ta fram en modell som visar 

de möjligheter som finns för att bli en komplett och välfungerande människa (Wolvén 2000). 

     Arbetstillfredsställelse 

Herzberg har tagit fram en arbetsmotivationsmodell som beskrivs av Wolvén (2000). 

Modellen skildrar de faktorer som skapar arbetstillfredsställelse, samt de faktorer som leder 

till låg arbetstillfredsställelse. Herzbergs teori bygger på Maslows (1987) tankar, och kallas 

även för tvåfaktorsteorin. Herzberg skiljer på två kategorier som han benämner 

hygienfaktorer/yttre faktorer samt motivationsfaktorer/inre faktorer. De yttre faktorerna är de 

som kan förebygga en låg arbetstillfredsställelse och på så sätt indirekt underlätta 

motivationsprocessen. Exempel på hygienfaktorer är ledarskap, sociala relationer, klara 

organisationsmål och arbets- och miljöförutsättningar. Herzberg menar att dessa faktorer inte 

direkt kan leda till arbetstillfredsställelse och motivation, utan bara reducera vantrivsel och låg 

arbetstillfredsställelse. De inre faktorerna kan däremot direkt skapa arbetsmotivation. Detta 

sker genom inre belöningar av typen att lyckas, att få arbeta med stärkande arbetsuppgifter, att 

bli uppskattad samt att få ansvar och utvecklas. Herzberg menar vidare att för att lyckas med 

att motivera sina anställda och skapa arbetstillfredsställelse så krävs det att organisationen har 

Trygghetsbehov 

Fysiologiska behov 
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Uppskattningsbehov 
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igande 

Externt- Status,  

uppskattning 

Internt - Frihet,  

prestation 

Törst, hunger, 

värme, sömn. 

Säkerhet, trygghet, 

stabilitet, struktur. 

Grupptillhörighet, kärlek, 

relationer, delaktighet 

Utveckla sig själv. 

Bli det man vill bli. 



3 
 

en atmosfär där arbetsuppgifterna är centrala. Med detta menas också att arbetsuppgifterna 

måste anpassas efter varje individ så att dennes önskningar och intressen blir uppfyllda. Det är 

även viktigt att arbetet rymmer möjligheter till eget ansvar samt att ledningen tillsammans 

med de anställda skapar regler och normer för vad som är bra prestationer. Dessa bör kunna 

ändras allt eftersom individerna utvecklas. Det är dock viktigt att tänka på att vad som 

uppfattas som hygienfaktorer resp. motivationsfaktorer varierar i olika kulturer, både vad 

gäller olika länder, men även från en organisation till en annan. Det är då viktigt att en ny 

ledare tar reda på vilka faktorer som är viktiga i just den organisationen (Wolvén 2000). 

     Förväntningar 

Varje gång människor väljer mellan olika alternativ, vilka innehåller en viss grad av 

osäkerhet, påverkas beteendet både av preferenser och i vilken utsträckning man tror att ett 

visst resultat är sannolikt. Dessa övertygelser kallas för förväntningar och innebär alltså i 

vilken grad man tror att en viss handling kommer att följas av ett visst resultat. Förväntningar 

kan vara olika starka, ibland är man säker på att en viss handling kommer att leda till ett visst 

resultat och ibland är man säker på att en viss handling inte kommer att leda till ett specifikt 

resultat (Vroom 1995).  

Förväntansteorin bygger på begreppen förväntan och värde. Med förväntan menas hur 

sannolikt det är att ett visst mål kan uppnås. Begreppet värde syftar till hur värdefullt det är 

för individen att uppnå ett mål. Värdet kan bestämmas av vilken betydelse målet har. En 

löneförhöjning, ett erkännande eller en befordran är exempel på mål som kan vara värdefulla 

för en individ att uppnå. Individen kommer då att arbeta hårt för att uppnå målet, och blir 

oftast tillfredsställd när målet uppnåtts. Svåruppnåeliga mål påverkar förväntningarna 

negativt. Detta eftersom individen inte ser det som sannolikt att uppnå målet och därmed inte 

heller värderar det så högt. När ett högt värderat mål väl är uppfyllt kan dess värde dock ha 

avtagit, vilket leder till mindre grad av tillfredställelse. Vissa individer känner sig nöjda med 

sina nuvarande arbetsuppgifter och har inget behov av att utvecklas, samt sätter inget större 

värde på att uppnå ansträngande mål. För att kunna motivera en individ som inte finner något 

positivt i stimulerande arbetsuppgifter, är det viktigt att ha en god personkännedom om 

individen. Om något skall förändras måste en dialog föras med individen (Mabon 1992).   

 

I en organisation finns olika typer av mål som människor strävar efter att uppnå. Syftet med 

målen är att de skall generera vinst åt företaget samt skapa värde i individernas 

arbetsuppgifter. Mål kan dock formuleras på flera olika sätt och det gör att det kan vara svårt 

att veta när man uppnår dem. Mål i en organisation kan uppfylla flera olika syften. Mål ger 

vägledning, en enad riktning för verksamheten, samt skapar gynnsammare förutsättningar för 

planering. Men mål inspirerar och motiverar även företagets anställda, samt underlättar 

utvärdering och granskning. En utmärkande egenskap hos målen, vilken är den kritiska, är att 

målen ska vara tydliga. Målen bör också vara accepterade i organisationen, och möjliga att nå. 

Det är även viktigt att individer känner vikten av att investera tid för att företaget skall nå upp 

till de uppsatta målen (Jönsson 2004).  

Företaget måste använda sig av tydliga mål, det är betydelsefullt för förståelsen av vad som 

exakt ska presteras och förväntas av arbetstagarna. Genom att målen är tydliga och gripbara 
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påverkar det både företaget när det ska skaffa resurser men även individens motivation 

positivt. Det är samtidigt viktigt att målet har rätt svårighetsgrad, det vill säga att det inte skall 

vara för lätt eller för svårt. Att använda sig av en tydlig målsättning bidrar till att öka 

prestationerna, i jämförelse med att ”göra sitt bästa”. Dock måste målen accepteras för att 

prestationen ska öka. Men om det uppsatta målet har för hög svårighetsgrad kan det ha 

negativ betydelse för prestationerna. Det vill säga att individen inser att det inte går att uppnå 

målet och prestationen uteblir (Jönsson 2004). 

      Performance managementaspekter på arbetsmotivationen 

Performance management är olika angreppssätt i en organisation för att förbättra en individs, 

arbetsgrupps, eller organisations prestationer. Det finns olika performance management 

system. Pritchard & Payne (2003) tar upp de komplexa och grundläggande tillämpningarna. 

De grundläggande tillämpningarna, som alltså antas påverka arbetsmotivationen, inom 

belöningssystem är internutbildningar, resultatfeedback, målstyrning, utvecklingssamtal samt 

prestationsbaserade belöningsformer (Pritchard & Payne 2003). 

Det finns mer komplexa belöningsformer som kombinerar de grundläggande tillämpningarna. 

Empowerment och självstyrande grupper är exempel på sådana. Productivity measurement 

och Enhancement System är andra, vilka även kan förkortas Promes. I denna rapport kommer 

endast Promes att beskrivas. Dessa relateras sedan till en motivationsteori, som förklarar hur 

dessa tillämpningar påverkar motivationen och beteendet hos individen (Pritchard & Payne 

2003). 

Olika belöningstekniker används i flertalet branscher och organisationer. Det gemensamma 

för dessa tekniker är att de förändrar och påverkar människors beteende i arbetet, samt att de 

syftar till att stärka individernas motivation (Pritchard & Payne 2003). 

Teorin bakom Promes (Pritchard & Payne 2003) har fokus på motivationsprocessen och 

tillhör kategorin förväntansteorier. Teorin bygger på en förväntan att en viss prestation leder 

till att värderande mål kan uppnås, vilka motiverar individen för framtiden och kan påverka 

individen positivt eller negativt. Det grundläggande i teorin är att en individ har en viss 

mängd energi att använda sig av, vilket kallas för individens energipool. Energipoolen 

innehåller de behov som finns och ligger bakom de motiv som får oss att arbeta. För att känna 

behovstillfredsställelse måste de grundläggande behoven uppfyllas. Dessa är: mat, vatten, 

säkerhet, påverkansmöjligheter, självförverkligande, behov av social tillhörighet etc. 

Motivation är en process som både styr och påverkar hur energin används för att tillfredsställa 

behoven. Motivationen bryts ner till en kedja som i sin tur består av olika delar. Kedjans olika 

delar är som en resursfördelningsprocess, det vill säga att individens resurser är tid och energi 

som kommer från energipoolen. Den fördelas sedan på olika arbetsinsatser och motivationen 

visar riktningen, intensiteten och uthålligheten i resursfördelningen (Pritchard & Payne 2003). 

Riktningen fastställer valet av arbetsinsats, medan intensiteten anger hur mycket energi som 

individen skall satsa i arbetsuppgiften. Kopplingen mellan motivationskomponenterna, som är 

arbetsinsats, resultat/prestation, utvärdering, belöning/konsekvens och behovstillfredsställelse, 

är att dessa tillsammans skapar motivation hos en individ. En individ som har en positiv 

förväntan av sin arbetsinsats och som förstår kopplingen mellan sin arbetsinsats, dess resultat 
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och kommande belöning är beredd att investera både tid och energi i sin arbetsinsats. 

Motivation skall ses som en process och samtliga delar måste fungera väl för att motivationen, 

dvs. slutprodukten skall bli bra. Om en individ har de bästa förutsättningarna, men inte tror 

sig klara av uppgiften, kommer motivationen att bli låg trots goda förutsättningar (Pritchard & 

Payne 2003). 

För att maximera den befintliga motivationen, måste kopplingarna i motivationsprocessen 

tydliggöras. För att detta skall ske, måste ett antal kriterier tillgodoses. Individen skall uppleva 

ett starkt samband mellan den energi som individen har investerat i arbetsinsatserna och vad 

som kommer att hända med det resultat som man har uppnått. Kvaliteten och kvantiteten av 

resultatet, samt prestationen, värderas av dem som skall bedöma produkten. Blir det ett 

positivt utslag uppstår det en grad av behovstillfredsställelse (Pritchard & Payne 2003). 

Feedback kan ses som en process där information om en eller flera individers resultat eller 

prestationer delges för att kunna förbättra individens resultat. Feedback kan också komma 

från medarbetare, chef eller från kundernas observationer. Informationen som ges kan 

innehålla kvantitativa resultatmått men kan även innefatta kvalitativa resultatmått. Dessa är 

snarare beskrivande än värderande vilket innebär att informationen berättar om hur mycket 

som har producerats utan att säga något om dess värde (Pritchard & Payne 2003).  

Belöningar är som regel av ekonomisk karaktär, men kan även vara i form av resor, 

sportutrustning eller annat som har ett ekonomiskt värde. Dessa är riktade till 

förhandsbestämda resultat eller prestationsnivåer. Det som är avgörande för att belöningarna 

ska ge ett bra utfall är att de är kända på förhand. Att företaget har kommunicerat om vilka 

kriterier som gäller och under vilken tidsperiod som belöningen gäller, är således viktig 

(Pritchard & Payne 2003).  

Det som är avgörande för att skapa en hög motivation är att alla delar i processen måste vara 

tydliga och starka. Den avgörande betydelsen är att påverka individens beteende som påverkar 

resultat och prestationer i företaget. Även väl genomförda ekonomiska belöningsformer 

kommer att ha en liten effekt om individerna inte kan använda sig av kontroll och möjlighet 

att påverka resultaten, som är kopplade till belöningen. Att kunna förbättra motivationen är att 

fokusera på de tillämpningar som täcker in många av motivationsfaktorerna. Om fler 

tillämpningar används, förstärks förutsättningarna att nå företagets önskvärda resultat och 

prestationsförbättringar. Men man kan även kombinera resultatfeedback med 

utvecklingssamtal och målstyrning. Genom att använda sig av flera tillämpningar täcker 

företaget in fler motivationella faktorer än om man använder dem en och en. Men det bästa är 

att diagnostisera det faktiska motivationsläget som finns i företaget innan en performance 

managementinsats genomförs. Diagnosen ger beslutsfattare en god bild av det motivationella 

hälsoläget som råder på arbetsplatsen (Pritchard & Payne 2003). 

     Ansträngnings- belöningsmodellen 

Modellen fokuserar på vad arbetet eller arbetsrollen kan erbjuda arbetstagaren. Utför 

arbetstagaren en stor ansträngning måste det utfalla en belöning till arbetstagaren från 

arbetsgivaren. Arbetet förklaras som en social jämförelsesprocess mellan individer i en 

organisation. Belöningar består inte bara av materiella ting, utan är även sociala och 
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psykologiska belöningar. Dessa förmedlas via pengar, uppskattning, status och 

karriärmöjligheter. Anställningstrygghet kan också ingå i modellen, men genomsyrar alla 

belöningsformer (Allvin 2006).  

Enligt Jeding & Theorell (1999) består belöningsmekanismer av lön, befordran, men även 

olika typer av förmåner. Dock är betydelsen av sociala belöningar, som kan vara ett 

erkännande eller ökad social status, också av stor vikt. 

     Framgång och misslyckande i humana serviceverksamheter 

Jönssons (2004) studie är baserad på betydelsen av tydliga mål i verksamheten. Syftet var att 

kartlägga olika faktorer/ situationer som bidrar till upplevelsen av framgång och misslyckande 

i den dagliga verksamheten. Pilotstudien bestod av fyra intervjuer i fyra humana 

serviceverksamheter. Metoden som användes var en ”dagbok i grupp” metod och en Critical 

Incident teknik. Ett problem i studien var att det var svårt för klienten att i 

intervjusammanhanget eller i analysen beskriva vad som var misslyckande eller framgång i 

det dagliga arbetet. Istället var det särskilda händelser som hade hänt en tid tillbaka i tiden och 

var skilda från de dagliga händelserna, som beskrevs. Framgångs- och 

misslyckandefaktorerna är beroende av vilka situationer som har uppstått. De blir svåra att 

beskriva i efterhand, utanför sitt sammanhang (Jönsson 2004). 

Undersökningen visar att personalen upplever framgång när de har uppnått sina kravnivåer, 

uppsatta mål och förväntningar. Exempel på detta är feedbacken som personalen upplever via 

en positiv stämning i gruppen, att gästerna är nöjda på restaurangen eller att tid finns för 

samtal med klienter. Genom feedback till personalen känner sektionscheferna hur de har 

lyckats få personalen motiverad och inspirerad (Jönsson 2004). 

     Kompensationsundersökning förr, nu och i framtiden 

Från industrialismens början fram till sent 80-tal rådde det en ”intern” arbetsmarknad, dvs. 

företag hade kompensatoriska åtgärder, som t.ex. befordran inom företaget. Detta för att man 

som anställd skulle stanna på företaget ett helt arbetsliv (Dulebohn & Werling 2007).  

Löneutvecklingen var långsam, med låg ingångslön, men efter ett helt arbetsliv var 

arbetstagaren enligt vissa ekonomer ”överbetald” i förhållande till arbetstagarens 

kvalifikationer. Arbetstagaren fick kunskap och utbildning med åren och det specifikt för 

företaget. Det var därför inte intressant att byta företag, eftersom att arbetstagarens kunskap 

var för snäv för att kunna passa in på den övriga marknaden. Detta gjorde att arbetstagaren 

blev kvar på samma företag (Dulebohn & Werling 2007).  

Enligt Dulebohn & Werling (2007) stannar idag inte arbetstagare länge på ett arbete, 

samtidigt som man kräver en högre ingångslön. Detta för att 90-talet innefattade en 

globalisering av arbetsmarknaden. Kunskapsbaserade arbeten tog över och rationaliseringar 

med tillhörande effektiviseringar kom i dess spår. Då kunskap krävs från början för att få ett 

arbete, kräver arbetstagaren bra belöning från början. Man stannar inte livet ut på ett företag 

eftersom löneutvecklingen då skulle vara allt för långsam (Dulebohn & Werling 2007).  



7 
 

     Belöna räcker inte 

I en översiktsartikel om arbetsmotivation och belöningssystem diskuterar Gatu (2006) att 

belöning i sig inte bidrar till ökad motivation och prestation. Istället måste belöningssystemen 

kopplas till arbetsorganisationen och företagets innovationsstrategier. Som stöd för detta 

hänvisar han till ett forskningsprojekt, Shaping Pay: A Stakeholder Approach, som genomfört 

undersökningar om belöningssystem i Europa. I likhet med ovan beskrivna idéer från 

Dulebohn & Werling (2007) menar Gatu att samhället förändrats kraftigt de senaste 

decennierna, mycket tack vare globaliseringen. Han menar vidare att belöningssystemen idag 

i större utsträckning bidrar till företagens konkurrenskraft och effektivitet (Gatu 2006).  

För att skapa motivation räcker det dock inte att koppla belöningssystemet till företagets 

strategi, menar Gatu. Belöningssystemet måste vara utformat på ett strukturerat sätt. Gatu 

menar att företaget skall använda sig av strukturerade belöningar, både när de gäller de 

ekonomiska och de ickeekonomiska belöningarna. Genom att arbetsuppgifternas interna och 

relativa värde finns dokumenterade, kan man skapa en belöningspolicy för företaget. Denna 

belöningspolicy måste sedan kopplas till arbetsorganisationen och till företagets långsiktiga 

mål. Gatu menar vidare att det inte räcker att länka samman belöningssystemet till företagets 

strategi. Företaget måste också ta hänsyn till en rad ytterligare faktorer för att kunna utforma 

sitt belöningssystem. Som exempel tar Gatu upp att företaget måste ta hänsyn till företagets 

yttre miljö. Med detta menar han regelverk (skattelagstiftning, arbetsrätt etc), ekonomiska 

aspekter (inflationstakt, räntenivåer etc.) och även den sociala miljön mellan arbetsgivare och 

anställda som t. ex kollektivavtal och normer och värderingar som gäller på arbetsmarknaden. 

Gatu tar även upp den inre miljön som en viktig faktor vid utformandet av belöningssystem. 

Med den inre miljön avser han företagets outtalade och delade antaganden, vilka blir till 

normer som används av de anställda. När den yttre och inre miljön är fastställd, är det viktigt 

att skapa rättvisa, alltså att det som den anställde bidrar med skall kompenseras med rätt 

belöning. Detta är något som kan vara både tidskrävande och svårt, menar Gatu. Slutligen 

menar Gatu att belöning i grunden måste ses som en social process. Med detta menar han att 

lönenivåer, löneskillnader, lönerättvisa och löneadministration måste diskuteras med alla 

berörda parter. Dessa parter är intressenter i företaget och innefattas av arbetsgivare, anställda 

och fackliga organisationer (Gatu 2006). 

     Den externa belöningens påverkan på den inre motivationen 

Efter att tagit del av Gatus (2006) resonemang om att belöningssystemet i sig inte påverkar 

arbetsmotivationen, blev vi intresserade av att titta på andra studier som undersökt ett 

liknande ämne. Jordan (1986) har skrivit en artikel om den externa belöningens påverkan på 

den inre motivationen, vilken bygger på en fältstudie som gjorts bland statligt anställda i 

USA. Syftet med denna studie var att testa två hypoteser. Hypotes 1 innefattade förväntningen 

att en belöning som var baserad på prestation skulle minska den inre motivationen. Hypotes 2 

innefattade förväntningen att belöning som var baserad på prestation inte skulle ha någon 

effekt på lönetillfredsställelsen. Studien utmärktes av fyra kännetecken: 1, 

prestationsberoende belöningar var jämförda med belöningar som inte var beroende av 

prestation. 2, prestationsberoende belöningar var erbjudna i kombination med regelbunden 
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betalning. 3, studien var verklighetsbaserad, dvs. den utfördes i en organisation. 4, motivation 

mättes på en skala som kunde upprätthålla giltighet (Jordan 1986). 

Studien involverade två grupper anställda, vilka blev tilldelade två olika typer av belöningar. 

Den ena gruppen fick prestationsbaserade belöningar, medan den andra fick icke-

prestationsbaserade belöningar. Personerna som deltog i studien valdes inte ut slumpmässigt, 

eftersom en viktig faktor var att deltagarna hade jämförbara arbetsuppgifter samt liknande 

social, ekonomisk- och akademisk bakgrund. Studiens resultat visade på att personer vars 

belöning var beroende av prestation, upplevde minskad inre motivation. Studien visade även 

att personer vars belöning inte var beroende av prestation dock upplevde ökad inre motivation 

(Jordan 1986).  

Slutsatsen blev alltså att för de individer som deltog i studien, minskar den inre motivationen i 

takt med förväntningen på en prestationsbaserad belöning. Författarna menar att det finns två 

anledningar till att man inte bör generalisera denna studie till att gälla andra personer. För det 

första valdes inte deltagarna ut slumpmässigt och för det andra utsattes deltagarna för en rad 

okontrollerade stimuli eftersom studien hade formen av en fältstudie (Jordan 1986). 

     Syfte 

Syftet med undersökningen var att få en ökad kunskap om hur arbetsmotivationen påverkas av 

olika typer av belöningar. 

     Problemformulering 

Vår uppfattning är att belöning och tydliga målsättningar spelar en avgörande roll för de 

anställdas arbetsmotivation. Genom att undersöka hur detta förhållande ser ut på ett företag, 

för att sedan göra en jämförelse mot tidigare forskning, vill vi skapa en djupare förståelse 

inom detta område. Vår övergripande problemformulering blir således att undersöka hur chef 

och medarbetare i en organisation uppfattar företagets belöningar, och hur detta påverkar 

arbetsmotivationen. 

     Preciserade frågeställningar 

– Hur ser företagets nuvarande belöningssystem ut? 

– Hur uppfattar medarbetare och chef sitt nuvarande belöningssystem? 

– Hur ser företagets målsättningar ut, och hur uppfattas dessa av medarbetarna? 

– I vilken form behöver belöning finnas för att skapa arbetsmotivation i företaget? 

Metod 

En kvalitativ metod har använts för att genomföra studien. Denna metod valdes för att få en 

bred bild av de anställdas upplevelser av belöning kopplat till arbetsmotivation. På så sätt 

önskar vi få en ökad förståelse för hur belöning och mål tillämpas samt hur dessa speglas i 

arbetsmotivationen Med denna metod kan man även få svar på frågor som ligger utanför 

intervjuguiden. 

Intervjuerna i undersökningen, grundas på intervjuundersökningens sju stadier beskrivna av 

Kvale (2007). Den första är tematisering. Det innebär att formulera undersökningens syfte 

samt att beskriva ämnet om vad undersökningen skall handla om innan intervjuerna börjar. 
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Nästa steg är att planera vilken kunskap som eftersträvas. Det tredje steget är att genomföra 

intervjuerna enligt intervjuguiden. Fjärde steget är att skriva ut uttalanden, vilka tillslut 

övergår i en analys, som är det femte steget. Därefter avgör textens karaktär vilken 

analysmetod som är mest lämplig för intervjuerna. Verifiering är den sjätte som ska fastställa 

generaliserbarheten genom ett resonemang om reliabilitet och validitet.  Till sist skall det ske 

en rapportering av resultatet av undersökningen som tar hänsyn till vetenskapliga kriterier 

samt etiska aspekter. 

     Urval 

Företaget som deltagit i studien är ett serviceföretag som utför reparationer. Den avdelning 

som studien genomförts på är av operativ karaktär och de anställda på avdelningen arbetar 

nästintill uteslutande med reparationer. Populationen på den utvalda avdelningen består av 17 

anställda plus två chefer, vilka alla är män. Eftersom det inte var möjligt att intervjua alla i 

populationen, har en personallista med de anställdas namn och födelsedata använts för att 

skapa ett urval. Urvalet har skett genom att fem anställda med varierande ålder slupmässigt 

har valts ut från personallistan. De två cheferna på avdelningen har också valts ut eftersom 

undersökningen innefattade både ett medarbetar- och ett ledningsperspektiv. Åldern på de 

deltagande personerna varierade mellan 20 – 62 år. Intervjupersonerna har sedan kontaktats 

via ett missivbrev (bilaga 1) som innehöll kontaktuppgifter till undersökningsledarna samt en 

kort presentation av undersökningen. Alla tillfrågade personer tackade ja till undersökningen. 

     Material 

I undersökningen har två intervjuguider (bilaga 2, 3) framtagits. En intervjuguide till cheferna 

samt en till medarbetarna. Detta för att kunna göra olika jämförelser mellan chefer (bilaga 2) 

och medarbetare (bilaga 3). Intervjuguiden innehöll två olika temaområden, belöningsfaktorer 

och arbetsmotivation. Under kategorin belöning fanns ett antal underkategorier som 

behandlade upplevelsen av beröm, erkännande, feedback samt de ekonomiska 

belöningsfaktorerna. I temat arbetsmotivation skiljer sig frågorna mellan chefer och 

medarbetare. I avsnittet om chefer innefattar temat arbetsmotivation chefernas egen 

motivationsupplevelse, vad de gör för att skapa motivation hos den anställde samt deras 

uppfattning om medarbetarnas möjligheter till påverkan och utveckling i arbetet. Hos 

medarbetarna innefattar temat arbetsmotivation frågor om för- och nackdelar med arbetet, 

utvecklings- och påverkansmöjligheter i arbetet, samvaro med arbetskamraterna, 

problemlösning, deras egen motivationsupplevelse samt frågor om målsättningar och 

utvecklingssamtal. 

     Tillvägagångssätt/Datainsamling 

En låg grad av standardisering har använts. Med detta menas att frågorna formuleras efter 

intervjupersonens språk, frågorna tas i den ordning som passar intervjupersonen och den 

intervjuade får vara med och styra i vilken ordning frågorna ställs. Följdfrågor formuleras 

beroende på intervjupersonens tidigare svar. Denna metod innebär stora variationsmöjligheter 

(Kvale, 2007).   

Ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut till deltagarna före första intervjutillfället. Detta brev 

innehöll en introduktion av undersökningen, samt en presentation av undersökningsledarna 
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med namn, telefonnummer och e-postadress. Dessutom upplystes intervjupersonerna om att 

de närsomhelst kunde dra sig ur undersökningen, samt att undersökningen var frivillig och att 

svaren behandlades konfidentiellt. Denna information fick intervjupersonerna även i början av 

intervjun. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av två stycken mp3-spelare och 

stödnoteringar. Alla intervjupersoner tillfrågades om medgivande före inspelning, och de blev 

informerade om att inspelningen bara kom att användas av undersökningsledarna samt 

eventuellt av handledare och examinator.  

Intervjuerna genomfördes i en konferenssal tillhörande företaget. På så sätt undveks störande 

moment så som arbetskamrater, ringande telefoner etc., samtidigt som intervjupersonerna 

befann sig i en bekant och trygg miljö. Båda undersökningsledarna närvarade vid samtliga 

intervjuer. Detta för att skapa en bättre tolkning och en större informationsmängd. (Trost, 

2005) Intervjuernas beräknade tid var 1 h. I verkligenheten varierade intervjutiden från 35 

min till 70 min. 

     Analysmetod 

Flera olika tekniker har använts för att analysera resultatet. Detta kan kallas ad hoc, vilket 

betyder att man växlar mellan olika tekniker för att skapa mening (Trost, 2005). Först 

transkriberades två hela intervjuer. Eftersom detta är en mycket tidskrävande process, har en 

noggrann transkribering inte utförts på alla intervjuer. I nästa steg lyssnades alla intervjuer 

igenom för att på så sätt kunna skapa ett allmänt intryck av intervjupersonerna och deras svar 

(ibid). Därefter användes meningskoncentrering, vilket innebar att intervjupersonernas svar 

komprimerades till en mer lättöverskådlig och koncis text (ibid). Avslutningsvis tillämpades 

meningskategorisering, där texten delades upp utifrån de olika teman som intervjuguiden 

innehöll (ibid). 

     Etik 

Innan företaget kontaktades, följdes Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (www.vr.se) Enligt 

dessa skall intervjuarna följa fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa är 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid 

sammankomst med företaget underrättades vederbörande kontaktperson, om att det först 

skulle överlämnas ett missivbrev (bilaga 1) till intervjupersonerna. I missivbrevet 

informerades det om undersökningens syfte, att intervjupersonen är konfidentiell samt att 

undersökningen är frivillig, vilket betyder att individen kan avbryta när det passar denne. 

Intervjupersonerna hade inte anmält sig själva. Urvalet gick till genom att intervjupersonerna 

slumpades ut efter ålder. Vid själva intervjutillfället användes vetenskapsrådet riktlinjer för att 

informera intervjupersonen om dennes rättigheter. Det frågades om intervjupersonen var 

informerad angående missivbrevet och att undersökningen är frivillig. Intervjupersonerna fick 

även veta att informationen bara skulle användas för forskningsändamål. Information gavs 

också om att det gick bra att avbryta under samtalet, ställa frågor, samt att det inte går att 

utläsa vem som har sagt vad. 

     Reliabilitet och Validitet 

Begreppet reliabilitet syftar till att en mätning skall vara tillförlitlig på så sätt att den är stabil 

och inte beroende av slumpen. Det finns fyra utmärkande komponenter inom begreppet 

http://www.vr.se/
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reliabilitet. Kongruens, som är den första, syftar till likhet mellan frågor som ämnas mäta 

samma sak. Precision hör ihop med intervjuarens sätt att dokumentera de svar han får in. 

Objektivitet handlar om olika intervjuares sätt att registrera samma sak. Om flera intervjuare 

registrerar samma sak på samma sätt, blir objektiviteten hög. Den sista komponenten, 

konstans, är inte så användbar vid kvalitativa undersökningar. Detta eftersom konstans 

förutsätter att fenomenet inte förändras, samtidigt som förändring är en central del i 

kvalitativa undersökningar. För att skapa en hög reliabilitet skall situationen i så stor 

utsträckning som möjligt vara standardiserad. En intervju förutsätter dock ofta en låg grad av 

standardisering (Kvale, 2007). Genom att båda undersökningsledarna var närvarande vid 

intervjutillfällena, samt att en mp3-spelare har använts för att dokumentera svaren, har 

reliabiliteten i viss mån säkerställts. Detta eftersom risken för misstolkningar minskat. 

Validitet, även kallat giltighet, betyder att man avser att mäta det som är relevant, samt att 

man använder rätt instrument vid rätt tillfälle (Kvale, 2007). I detta fall handlar det om 

huruvida den valda undersökningsmetoden svarar på studiens syfte och frågeställningar. För 

att höja validiteten, har frågorna i intervjuguiden utformas efter studiens syfte och 

frågeställningar. För att ytterligare stärka validiteten har intervjupersonerna haft möjlighet att 

yttra sig om frågor de inte förstått. Undersökningsledarna har även ställt följdfrågor för att 

försäkra sig om att de uppfattat svaren korrekt. Slutligen har intervjupersonerna informerats 

om att alla svar behandlas konfidentiellt, vilket torde generera ärliga svar och därmed ökad 

validitet. 

Resultat 

För att skapa en förståelse för hur företagets lönesystem är uppbyggt, redovisas en 

beskrivning av detta allra först i resultatdelen. Huvudresultatet redovisas sedan under olika 

teman som är kopplade till intervjuguiden. Temat ”det formella lönesystemet” innefattar 

upplevelsen av lönesystemet, medan temat ”andra belöningar” innefattar upplevelsen av 

beröm, erkännande och feedback. Innehållet i temat arbetsmotivation skiljer sig mellan chefer 

och medarbetare. I avsnittet om chefer innefattar temat arbetsmotivation deras egen 

motivationsupplevelse, vad de gör för att skapa motivation hos den anställde samt deras 

uppfattning om medarbetarnas möjligheter till påverkan och utveckling i arbetet. I avsnittet 

om medarbetarna innefattar temat arbetsmotivation för- och nackdelar med arbetet, 

utvecklings- och påverkansmöjligheter i arbetet, samvaro med arbetskamraterna, 

problemlösning, deras egen motivationsupplevelse samt målsättningar och utvecklingssamtal. 

Först redovisas resultatet från cheferna och sedan resultatet från medarbetarna. 

     Lönesystemets uppbyggnad 

Lönesystemet består av en fast och en rörlig del. Den fasta lönen baseras på kompetens, 

erfarenhet och förmåga till självständigt arbete. Denna omfattar ca 90 % av den totala 

ersättningen. Den rörliga delen är en form av ackordsystem som kallas för autolön. Det är ett 

system som används i stor utsträckning av företag inom koncernen. Autolönen omfattar 

normalt ca 10 % av den totala ersättningen, och innehåller något som kallas för upparbetning. 

Denna styr ersättningen i den rörliga delen av lönen. Upparbetningen är ett resultat av såld tid 

och använd tid. Den använda tiden är den tid mekanikern använt på jobbet. Såld tid är 
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detsamma som den tid som faktureras till kunden. Ju mindre tid medarbetaren kan göra jobbet 

på, desto mer pengar får han för detta. Alla jobb summeras varje månad och den rörliga lönen 

räknas ut på detta. Man får alltså inte betalt per jobb. Företaget eliminerar även negativ 

inverkan av utbildning, vikariat och fackligt arbete så att dessa inte påverkar den rörliga 

lönedelen negativt. Det finns också några olika autolönetabeller som används beroende på 

vilket arbetsområde det rör sig om, samt vilken erfarenhet och kompetens som medarbetaren 

har. Autosystemet är uppbyggt i olika steg och det är längre mellan de sista stegen. Autolönen 

har ett högsta trappsteg, ett tak, som också finns till för att spara medarbetarnas kroppar. Hög 

arbetstakt premieras alltid. Även när man har nått upp till "taket" så ger högre upparbetning 

mer i plånboken eftersom det bara är faktorn som är konstant och den multipliceras med 

upparbetningen. Alltså ger högre upparbetning ändå högre ersättning. Dock blir utväxlingen 

inte lika hög "ovanför taket". 

Chefer 

Cheferna som har intervjuats är av olika ålder och har varierande anställningstid. 

      Det formella lönesystemet 

Cheferna uppfattar att belöning är en bra lön, men också belöning i form av beröm som är 

kopplat till prestation. Att ha ett fritt arbete ansåg någon av cheferna också vara en belöning. 

Belöning kan även vara i form av en weekendresa med umgänge och mat. Belöning skall falla 

ut när någon har presterat någonting positivt, som till exempel att man skapat en ny 

kundrelation. Belöning faller även ut, när du har varit snabb i ditt arbete. Detta resulterar i en 

högre autolön från företaget. 

Båda cheferna beskriver lönesystemet på ungefär samma sätt. Det består av en fast grundlön 

som baseras på hur länge en medarbetare har varit anställd. Företaget tillämpar även en 

autolön, vilken är en form av ackordlön. Detta innebär att ju snabbare en medarbetare kan 

prestera på golvet, desto större autolön faller ut, menar de båda. Autolönen baseras på hur 

många timmar medarbetaren har sålt och har alltid en upparbetningsfas först, berättar en av 

cheferna. Han fortsätter att beskriva innebörden av upparbetningen, vilken är att om den 

anställde klarar av att göra ett jobb snabbare än på den utsatta tiden, så tjänar han extra pengar 

på det. Ju mindre tid han kan göra jobbet på, desto mer pengar får han för detta. Den andre 

chefen berättar att filosofin i verkstaden är inriktad på pengar och det är genom det 

ekonomiska autolönesystemet som medarbetarna belönas. Företaget ersätter även läkarbesök, 

samt tillhandahåller träningskort för fysisk träning, säger en av cheferna. Samma chef berättar 

även att företaget har större fokus på varför företaget inte har tjänat tillräckligt med pengar, än 

på personalvård. Prestationer som uppmärksammas, utbetalas via autosystemet, dvs. att du har 

varit snabb att lösa ett problem. 

Autolönen är väl utarbetad inom arbetsgivarföreningen och autolönens syfte är att det skall 

vara en sporre för medarbetarna att kunna tjäna mer pengar, menar cheferna. Tjänar 

medarbetarna bra, tjänar även företaget på autolönesystemet. Företaget använder sig inte av 

gruppbelöningar, allt är individbaserat. Det har vid enstaka tillfällen utfallit en gruppbelöning 

för ett bra utfört arbete, säger en av cheferna.  
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Autosystemet är inte helt rättvist, de individer vars arbetsuppgifter innebär en längre 

felsökningstid missgynnas av systemet, säger en chef. Dock har de kompenserats till viss del 

med en så kallad upparbetningstid. 

En av cheferna berättar att medarbetarna har getts en grundlig information om 

belöningssystemet, autolön, för cirka tre år sedan. Denna information får även medarbetarna 

på medarbetarsamtalen. Autolönen kan vara svår att förstå, men för att fler skall skapa sig ett 

intresse borde autolönen vara en större del i den totala lönen, jämfört med hur den ser ut i dag, 

anser en av cheferna. I dag arbetar företaget i mindre grupper för att informationen skall blir 

tydligare. Det skall generera bättre förståelse och se till att fler kommer till tals. Detta ska till 

slut höja effektiviteten. 

     Andra belöningar  

Det anordnas julbord och firmafester med respektive, samt kickoffer. Ibland anordnas det 

även en kickoff med hela filialen. Medarbetarna anordnar också egna träffar, för att umgås 

utanför arbetsplatsen. Denna typ av personalvård har inte setts göra någon förbättring på 

resultatet, men ryktet säger att det har betydelse för personalen, berättar en av cheferna. På 

grund av att det är en liten organisation har inte aktiviteterna utvärderats, säger en av 

cheferna.  

Båda cheferna anser att feedback om bra saker ges alldeles för sällan på företaget. Dock 

försöker man informera de anställda när resultaten kommer till någons kännedom, menar en 

av cheferna. Denne nämner även en klapp på axeln som en form av belöning för väl utfört 

arbete. De anställda som inte syns och hörs, försöker man ge feedback genom att höra hur de 

och deras familjer mår. Detta görs för att uppmärksamma dem som sköter sig och drar in 

pengar till företaget. Feedback ges däremot ofta vid problem, för att förhindra att ett fel 

uppstår två gånger, säger en av cheferna. Denne tycke vidare att energin och fokus ligger för 

mycket på det negativa som händer på företaget. Det kan vara individer som begått fel, glömt 

något eller burit sig illa åt, menar samma person. 

     Arbetsmotivation 

Båda cheferna uppger att den ekonomiska ersättningen är viktig för deras egen 

arbetsmotivation. Någon uppger att det är företagets ekonomiska resultat som motiverar, 

medan en annan menar att det är den egna intjänade lönen som är av mer betydelse. Att känna 

uppskattning är också en motiverande faktor för någon av cheferna. Mest negativt för 

chefernas egen arbetsmotivation anser de dagliga störande problem vara. Detta tror cheferna 

också är störande för medarbetarnas arbetsmotivation. Exempel som nämns är trasiga verktyg, 

inkompetens och osäkerhet samt när en tongivande person i en grupp har en negativ 

inställning som bromsar upp resterande personal. 

För att skapa arbetsmotivation och arbetsglädje bland de anställda, jobbar företaget mycket 

med att ständigt förbättra arbetsflödet. Detta sker genom återkommande diskussioner, möten 

och medarbetarsamtal. En chef nämner också att ett glatt humör och lite ”jädra anamma” 

brukar vara drivande för motivationen bland vissa av medarbetarna.  
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Cheferna tror att en stor del av medarbetarna inte direkt motiveras av Autolönen, utan istället 

drivs av andra faktorer, som tillexempel tillgången till utbildningar och möjligheten att arbeta 

sig uppåt i företaget. Dock framkommer det från cheferna att vissa av medarbetarna jagar 

ackordet för att få en högre lön, och att de därmed använder Autolönen som en morot i 

arbetet. En av cheferna nämner även att fritiden har fått ett större värde bland medarbetarna på 

senare år, och att tillgången till denna har fått allt mer betydelse för arbetsmotivationen. 

Företaget anser sig vara bra på att ta tag i motivationsproblem så snart de uppstår och syns. 

Detta görs oftast genom ett samtal med den anställde där man diskuterar problemet och 

försöker hitta en lösning. Genom att titta på de ekonomiska resultaten kan man också i vissa 

fall upptäcka motivationsproblem, menar en av cheferna. Företaget har alltså inget speciellt 

kontrollsystem för att förhindra motivationsproblem, utan anpassar tillvägagångssättet efter 

situationen. 

Företaget anser sig ge goda möjligheter för de i personalen som vill utvecklas. Exempelvis 

hålls ständiga kompetensutvecklingar och olika typer av utbildningar. En av cheferna menar 

att det hänger mycket på den enskilde personen. Visar man inga ambitioner händer det heller 

ingenting. Är man som anställd engagerad och driftig kan man dock arbeta sig uppåt i 

organisationen. Som exempel nämns företagets VD som enligt en av cheferna har jobbat sig 

upp inom företaget. 

Cheferna anser att personalens möjligheter att påverka sitt arbete, gällande exempelvis 

befogenheter, delaktighet och problemlösning är goda. Alla har ett ansvar att utveckla 

verksamheten, och man har de befogenheter man tar sig, menar en av cheferna. En annan 

betonar särskilt att det är viktigt att personalen får vara med och påverka sin arbetssituation, 

eftersom det är de själva som skall jobba i det. När det nyligen byggdes om fick några 

representanter från ”golvet” vara med och påverka hur det skulle se ut. Detta uppskattades 

både från personalen och från oss i ledningen, säger en av cheferna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den ekonomiska ersättningen som motiverar cheferna 

mest. Medan den egna lönen motiverar den ena chefen, är det företagets ekonomiska resultat 

som motiverar den andra. Uppskattning är också en motivationsfaktor för båda cheferna, 

medan dagligen störande problem är det som mest stör motivationen. För att skapa motivation 

hos sina anställda jobbar företaget mycket med att förbättra arbetsflödet. Detta görs genom 

diskussioner och möten, men även genom ett glatt humör och bra stämning på arbetsplatsen. 

     Målsättningar 

Företagets organisationsstruktur är hierarkisk, med tydliga uppdelningar av ansvar mellan 

cheferna. Företaget har en starkt uttalad kultur, där skriftliga och outtalade regler råder. 

Exempel på detta är att man skall komma i tid, göra det man ska, samt ställa upp för varandra. 

Företagets målsättning är enligt en av cheferna att skapa en nöjd kund. Att så gott som aldrig 

neka ett jobb samt att ständigt bli bättre är centrala delar i denna målsättning. Detta är 

medarbetarna vana vid, och förankringen hos medarbetarna är stor i denna fråga, menar 

intervjupersonen. Cheferna har även en bonus kopplad till denna målsättning, som innebär att 

ett visst belopp utbetalas om resultatet från kundundersökningarna blir positivt. Dock tycker 
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en av cheferna att denna undersökning ibland kan vara missvisande. Ett exempel på detta var 

när en kunds åsikter om företaget misstolkades av personen som ställde enkätfrågorna. Det 

har även hänt att ett jobb som gått dåligt har dragit ner en kunds hela intryck av företaget, 

även om de tidigare jobben som företaget utfört har blivit utmärkta. Detta är något man borde 

arbeta med, det måste finnas ett sätt att förbättra enkäten så att den blir mer rättvisande, anser 

intervjupersonen  

En annan chef menar på att företagets målsättning är att fokusera på de små stegen så att 

flödet kan förbättras. Detta måste göras genom ett samarbete med företagets huvudkontor, 

vilket också ställer krav på uttalat ansvar och delaktighet inom organisationen, menar 

intervjupersonen. 

     Utvecklingssamtal 

Företaget genomför årligen utvecklingssamtal med medarbetarna. Båda cheferna berättar att 

det finns en mall för hur samtalen kan genomföras, men att denna sällan följs till punkt och 

pricka. Istället försöker man ta personlig hänsyn och diskutera saker som medarbetarna vill ta 

upp. Båda cheferna säger att man lyssnar på medarbetarnas åsikter och önskemål, även om 

dessa inte alltid går att uppfylla. Kompetensutvecklingen går företaget igenom varje år. Då 

tittar man på vad alla kan samt på vilka kurser som kan passa olika individer, berättar en av 

cheferna. Om en medarbetare har ett önskemål om en viss utbildning kan denne diskutera 

detta på bland annat utvecklingssamtalet, men även leta upp information själv via företagets 

intranät. 

Medarbetare 

Medarbetarna som har intervjuats är av olika ålder och har varierande anställningstid. 

     Det formella lönesystemet 

Lönesystemet består av en fast grundlön som varierar beroende hur länge en medarbetare har 

varit anställd. På grundlönen har medarbetarna en autolön, dvs. ett ackordsystem. Detta 

system baseras på hur många timmar medarbetaren har sålt och har alltid en upparbetningsfas 

först. Så långt är alla medarbetare överrens. En av medarbetarna berättar också att 

upparbetningen gäller även om medarbetaren har sålt för mindre timmar än vad han använt i 

sitt jobb. Några av medarbetarna beskriver att autosystemet är uppbyggt i olika steg och det är 

långt mellan de sista. De flesta medarbetare når inte till de sista stegen, menar de. Lönen 

består även av övertid samt obekväm arbetstid, menar en annan medarbetare 

Medarbetarna kan endast påverka sin lön via autosystemet, det är de flesta överrens om. 

Någon säger att det inte går att påverka autosystemet för då har en medarbetare inte utfört 

arbetet korrekt. Blir det fel handlar det om säkerheten på det som medarbetaren utför, samt att 

företaget får dåligt rykte. 

Medarbetarna beskiver att de har blivit informerade om autosystemet och grundlönen. Men 

man tycker ändå att det är ett svårt och komplicerat system. Flera påpekar att de jämför lönen 

med föregående månadslön och är de lika, så godkänns lönelappen. Om någon inte förstår 
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brukar medarbetarna gå till personen som har hand om lönerna, för att få det förklarat eller till 

chefen. 

Fördelningen mellan den fasta månadslönen och autolönen är rättvis, anser några av 

medarbetarna. En av medarbetarna är nöjd med lönelappens slutsumma. Dock vet han inte 

alltid om slutsumman stämmer och därmed känner han inte tillfredställelse i lönesystemets 

uppbyggnad. En av de intervjuade påpekar att de som är självupplärda och inte kommer direkt 

från skolan, inte får en rättvis belöning. Den självupplärde medarbetaren har ofta kommit 

längre i sitt mekaniska kunnande, men släpar efter i lönesystemet. Detta jämfört med en 

utbildad skolelev som kommer direkt från skolan, som får rätt lön för rätt kompetens från 

början.  

Det påpekas av en medarbetare att det är svårt att veta om autosystemet är rättvist, det på 

grund av att man inte vet vilka som är bäst. För det är inget som syns eller går att ta reda på, 

medarbetaren önskade att man hade haft möjlighet att kunna se vilka fel som har begåtts och 

när. Detta för att kunna veta vad det är som drar ner lönen från autosystemet. 

Något som inte är tillfredställande är felsökningen på fordonen. Den är inte inkopplat i 

autosystemet utan sköts manuellt av en person som uppskattar tiden det har tagit att felsöka. I 

sådana fall finns det ingen upparbetningstid alls och det är inte riktigt rättvist, anser en 

medarbetare. Det finns även en skillnad mellan nya och gamla fordon. Gamla fordon tar lång 

tid, för att saker är fastrostade och går sönder, jämfört med reparationer på nya fordon. Vid 

gamla och nya fordons reparationer är autosystemet kopplat till enbart nya bilar, det ger en 

felvisande information om de gamla fordonen.  

Autosystemet påverkar bara vissa, dvs. de medarbetare som vill jobba upp autosystemet för 

att kunna tjäna mer pengar. Övriga medarbetare säger att de inte stressas av själva 

autosystemet, utan fokus ligger på kvalitén på arbetet som utförs. Detta för att slippa att 

kunden kommer tillbaka och att kunden istället blir nöjd från början. Det som påverkar och 

stressar, berättar en av medarbetarna, är att man måste stämpla ut för varje utfört jobb. Det 

resulterar i onödigt springande och istället borde fokus hela tiden ligga på att laga fordonet. 

Några av medarbetarna ser ett samband mellan utdelad belöning och en ökad prestation i 

företaget. Det kan vara att det ena månaden går bra och att det sporrar att slå det egna målet 

kommande månad. ”Det blir som ett gift”, säger någon. Medan en annan anser att det är svårt 

att utläsa vilket fordon som gav pengar i form av autolön och då sjunker arbetsmotivationen. 

Det resulterar i att det kan gå i perioder hur individen inspireras. En medarbetare önskade 

istället att autosystemet togs bort helt och ersattes med en högre grundlön. Då slapp man 

stressa och kunde tänka på lång sikt och bland annat ha mer tid till att hjälpa nyanställda från 

skolan. 

Några av medarbetarna berättar att de använder lönesystemet för att kunna uppnå något i sitt 

privatliv. En försöker arbeta till en bil, en annan anser sig ha det mesta, men tycker att det är 

roligt att tjäna pengar. En tredje person säger att han inte behöver uppnå något speciellt i sitt 

privatliv och att han därför inte heller strävar efter autolönen.  
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Det råder delade meningar om varför medarbetarna tror att belöningssystemet har 

implementerats i företaget. Några av medarbetarna ansåg att det var för att företaget och de 

själva skulle tjäna mer pengar. Andra ansåg att det istället bara var en morot/drivkraft till att 

få igång medarbetarna. Samt att medarbetaren skulle tjäna på det och inte bara företaget.  

     Andra belöningar 

Medarbetarnas uppfattning om vad som är belöning, är dels den ekonomiska belöningen, dels 

att ha en bra samvaro med sina arbetskamrater. Fungerar inte samvaron med arbetskamraterna 

är pengarna inget värda. Ett tack från kunden värmer mycket, dock finns det en del kunder 

som stjäl tid från medarbetarna. Medarbetarna önskar en tydligare positiv feedback från 

företaget. Medarbetarna vet dock att företaget är tacksamt, trots att man inte alltid förmedlar 

det, berättar någon.  

Personalen anser att en anledning till att få ta del av belöning är när företaget går bra. Som när 

alla samarbetar, från arbetare till kontor. Det tjänar företaget på och det vill även personalen 

kunna ta del av. En bra närvaro, att man ställer upp och inte slarvar visar att medarbetaren har 

försökt göra sitt bästa. Vissa medarbetare anser att de som kämpar för att höja autolönen 

fuskar och gör ett sämre jobb. Det har exempelvis framkommit att andra medarbetare tror att 

dessa hoppar över moment i syfte att tjäna mer pengar. Någon menar att autosystemet är en 

belöning. En annan vill ha mer beröm och feedback och hade gärna tagit bort autosystemet. 

Prestationer som uppmärksammas av företaget, är när medarbetarna är noggranna och snabba. 

Det råder delade meningar om feedback kan ges från sina arbetskamrater. Någon tycker att 

feedback ges både i positiv och i negativ form. Andra anser att feedback bara ges när något 

har gått dåligt. Man önskar att det kom mer beröm från företaget, bara för att få veta, vad det 

var som medarbetaren hade gjort bra. En önskar att det gavs mer positiv feedback till 

medarbetare, ”för det känns här inne”, ”man lever på detta hela veckan”, säger någon. Man 

önskar även att cheferna skulle bli bättre på att berömma de ”unga grabbarna”. Flertalet 

kunder berömmer ofta arbetarna och det är det som är den största feedbackskällan för 

medarbetarna. Större delen av de intervjuade medarbetarna känner en större arbetsglädje när 

de blivit uppmärksammade, som till exempel när företaget anordnat en kickoff eller givit ett 

beröm. Själva försöker de ge varandra feedback, till exempel när det är bråttom, med ett 

viktigt jobb eller om någon är praktikant. En annan anser att beröm sitter långt inne hos flera 

och känner sig själva ovana vid att ge positivt feedback. Det är därför det inte går att ge 

beröm, varken till medarbetare eller till chefer. Medarbetarna väljer istället att skämta grovt 

med varandra och ”skulle någon göra en dum tabbe hörs det länge!”, säger någon. 

     Arbetsmotivation 

Några fördelar med arbetet som beskrivs av medarbetarna är att det erbjuds många 

utbildningar, att det är ett stabilt företag där man alltid får lönen i tid, att variationen i 

arbetsuppgifterna är stor, att man har tillgång till verkstaden för privat bruk, samt att det är 

roligt att kunna hjälpa människor i samhället. Alla medarbetare är också överens om att 

sammanhållningen på arbetsplatsen är bra. Har man problem så kan man diskutera detta med 

övriga medarbetare utan att känna oro. Dock påpekar någon att det ibland kan gå överstyr 

med grova ord och smågruff. Någon nämner att de yngre killarna blir ”skolade” enligt 
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företagets kultur. Med detta menas att de får tillsägelser av de äldre medarbetarna när de 

överträder de normer och regler som utarbetats på företaget. 

När det gäller nackdelarna med arbetet är många av medarbetarna eniga om att det är ett tungt 

och smutsigt jobb med störande ljud. Negativt är också att man ofta bli blöt och kall, av 

vatten, snö och djururin. Andra saker som tas upp som negativa faktorer i arbetet är att det är 

mycket tidspress vilket genererar negativ stress. Att telefonen ringer stup i kvarten, samt när 

kunderna står och hänger över axeln bidrar också till att man känner sig stressad, menar några 

av medarbetarna.  

Alla medarbetare är överens om att företaget erbjuder mycket utbildningar till sina anställda. 

Vill man så kan man nästintill få hur många utbildningar som helst, menar någon. En annan 

berättar att många av utbildningarna är obligatoriska, men att detta bara är positivt, både för 

företaget och för den anställde. Möjligheten att söka utbildningar på intranätet har minskat 

beroende på tidsbrist. Detta är något som skall göras på arbetstid, men några av medarbetarna 

upplever det som omöjligt att hinna med. 

De flesta medarbetare känner att de kan påverka sitt arbete i relativt stor utsträckning. Ett 

exempel på detta var att medarbetarna fick göra sina åsikter hörda vid ombyggnationen som 

skedde nyligen. Någon berättar också att om man vill ha exempelvis ett nytt verktyg, så går 

det oftast att ordna. Bara man kan motivera varför det skulle löna sig ekonomiskt för 

företaget. Någon berättar att man ibland själv kan avgöra om det går att hoppa över ett 

moment i ett arbete, för att detta moment är onödigt. På så sätt tar arbetet kortare tid också. I 

största mån kan medarbetarna lösa problem själva, det är alla medarbetare överens om. Dock 

kan större problem kräva en diskussion med verkstadschefen eller ett samtal med 

huvudkontoret. 

Flera av medarbetarna uppger att den goda stämningen och gemenskapen på arbetsplatsen är 

bidragande till deras egen arbetsmotivation. Några nämner lönen som en motivationsfaktor, 

och menar på att man tjänar bra. Andra saker som kommer upp som positivt för motivationen 

är utvecklingsmöjligheterna, att man trivs med arbetsuppgifterna, möjligheten att lösa 

problem samt de nya lokalernas och utrustningens utformning. Några nämner att det inte är 

den ekonomiska ersättningen som motiverar i första hand, utan beröm och uppskattning från 

medarbetare, chefer och kunder. 

När det gäller det som stör arbetsmotivationen är åsikterna skiljda. Kunder som stör under 

arbetets gång upplevs av någon som störande och har negativ effekt på arbetsmotivationen. 

En annan tycker att den ständigt ringande telefonen är värst. Att det är oordning på 

arbetsplatsen och saknas verktyg, samt att man inte hjälps åt är störande för en annan, medan 

någon nämner smutsiga jobb som det mest motivationsstörande.  

     Målsättningar 

Medarbetarna har spridda åsikter om vad som är företagets målsättningar. Några menar att det 

inte finns riktlinjer för hur man skall arbeta. Det är istället viktigt att göra jobbet ordentligt, 

även om det tar lite längre tid. Det är viktigt att få en nöjd kund, eftersom nya kunder är svåra 

att få tag på, menar någon. En annan medarbetare säger att målsättningen är att vara ledande 
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på marknaden, och dra in den budget som ställts upp, samt att tjäna så mycket pengar som 

möjligt. Någon vet ingenting om företagets målsättningar. Några av medarbetarna menar att 

de blir informerade om sina personliga ekonomiska målsättningar vid utvecklingssamtalen, 

men att de skulle önskat lite mer feedback under årets gång, för att kunna se hur långt man 

kommit för att nå målsättningen. Någon tillägger att de personliga ekonomiska 

målsättningarna i viss mån är diskuterbara, men att de för det mesta styrs av chefen. Detta 

beror på att hela företaget styrs av de ekonomiska målen. 

     Utvecklingssamtalet 

De flesta av medarbetarna känner att de kan göra sina åsikter hörda på utvecklingssamtalen. 

Någon berättar att allt som sägs skrivs in i ett protokoll och detta skall vara uppföljt tills 

följande års utvecklingssamtal. Denna person påpekar även att man inte behöver vänta tills 

utvecklingssamtalet om man diskutera ett problem eller ett önskemål. Istället kan man ta det 

direkt med chefen. Detta är enligt denna person uppskattat av medarbetarna. En annan 

medarbetare har en avvikande åsikt och menar att man inte alltid kan argumentera för sin sak 

och ”trycka på” chefen, eftersom han då blir han förbannad. Detta är dock inget som hindrar 

denna person för att säga vad han tycker till chefen. Någon menar att det som står på 

dagordningen inte betyder så mycket, utan att man istället kan leda in samtalet på det man 

själv är intresserad av, vilket också är positivt. 

 

Fig 2 (sammanfattningar av faktorer som påvekar arbetsmotivationen). 

Analys/Diskussion 

Enligt Allvin (2006) har alla individer ett starkt behov av beröm och uppskattning. De sociala 

belöningarna så som erkännande eller social status är av ofta stor vikt (Jeding & Theorell 

1999), vilket också framgick av resultatet i undersökningen. Både medarbetare och chefer 

anser att beröm och positiv feedback ges för sällan och önskar att alla parter skulle bli bättre 

på detta. I nuläget ges beröm mellan medarbetarna nästintill endast genom skämt, via 

exempelvis ironi eller spratt i syfte att skoja med varandra. Däremot kan skämten i ibland 
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eskalera och därmed skapa osämja. Positiv feedback ges ofta från kunder, men mer sällan från 

chefer och medarbetare. Man kan anse att mer hänsyn borde tas till de anställdas olikheter 

genom att ge mer individanpassad feedback. För att förbättra en individs, arbetsgrupps eller 

organisations prestationer menar Pritchard & Payne (2003) att flera grundläggande faktorer så 

som feedback, utvecklingssamtal och målsättningar bör användas. Dessa olika delar kommer 

att diskuteras nedan. Genom att ge feedback ger man individen en chans att förbättra sitt 

resultat (Pritchard & Payne 2003). Den positiva feedbacken skapar dessutom motivation och 

inspiration bland de anställda, menar Jönsson (2004). Wolven (2000) beskiver dessutom att 

mer positiv feedback skulle generera bättre arbetsklimat, bättre gruppsammanhållning, samt 

mer glädje och lekfullhet i organisationen. Resultat visar även att medarbetarna skulle önska 

mer feedback eftersom de känner större arbetsglädje när de blir uppmärksammade. Cheferna 

berättade också att även om de inte är så bra på att ge positiv feedback, försöker de använda 

detta för att på så sätt motivera de anställda som sköter sig och gör ett bra jobb.  

Medarbetarna och cheferna anser att negativ feedback ofta ges från både chefer och 

medarbetare. Dock är resultatmåtten oftast endast kvantitativa, vilket innebär att medarbetarna 

inte får en beskrivande utan endast värderande information (Pritchard & Payne 2003). Det 

skulle vara önskvärt att informationen var av en mer kvalitativ karaktär, anser medarbetarna. 

Detta innebär att få en mer beskrivande information om hur de skall gå tillväga i reparationer 

samt hur de skall kunna nå de önskade uppsatta ekonomiska målen. 

Enligt Jönsson (2004) är det viktigt att ha tydliga mål vars svårighetsgrader bör vara rimliga. 

För höga svårighetsgrader kan påverka effektiviteten och prestationen bland de anställda om 

de känner att målen inte går att uppnå. Genom att använda tydliga mål med lagom höga 

svårighetsgrader kan man skapa gynnsammare förutsättningar för planering. Tydliga mål 

skapar även vägledning, motivation och inspiration bland de anställda. På företaget har nästan 

alla olika uppfattning om vad som innefattas i målen. Detta är något som vi tror missgynnar 

företaget, och är något som vi anser att företaget bör jobba med. Om alla anställda får ta del 

av företagets målsättningar, kan alla få vara med att påverka hur jobbet skall läggas upp, samt 

veta vad som förväntas av varje person (Jönsson 2004). Om alla är medvetna om företagets 

målsättningar, resulterar detta i att både anställda och chefer vet vad som förväntas av dem. 

Detta innebär att det blir lättare att berömma varandra eftersom man kan se när man är på rätt 

väg mot målen, eller när dessa har uppnåtts . Enligt Herzberg arbetsmotivationsmodell, vilken 

beskrivs av Wolvén (2000), är det viktigt att arbetet rymmer möjligheter till eget ansvar, samt 

att ledningen tillsammans med de anställda skapar regler och normer för vad som är bra 

prestationer. Detta skulle företaget kunna tänka ännu mer på, genom att exempelvis 

tillsammans diskutera vilka prestationer som skall belönas. Genom att tillsammans ta fram 

vad som skall belönas, tror vi det blir lättare och mer naturligt för alla parter att belöna 

varandra. 

Vad gäller utvecklingssamtalet, verkar både medarbetare och chefer vara nöjda. Dock skulle 

några medarbetare önska mer kontinuerlig uppföljning av det som sägs på 

utvecklingssamtalet. Ett exempel på detta är de personliga ekonomiska målen som 

medarbetarna blir informerade om på utvecklingssamtalet. Effekten av dessa tror vi skulle bli 
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mycket bättre om medarbetarna fick tydlig feedback med jämna mellanrum och inte bara en 

eller två gånger om året. 

Både feedback och målsättningar fungerar mindre bra på företaget. Dessa borde vara tydligare 

och starkare för att tillsammans med utvecklingssamtalet täcka in fler motivationella faktorer.  

Genom att använda sig av flera tillämpningar täcker företaget in fler motivationella faktorer 

jämfört med om man använder dem en och en. Även de ekonomiska belöningarna påverkas av 

de grundläggande tillämpningarna. Även väl genomförda belöningar kan ha liten effekt om 

individerna inte har tillräckligt med kontroll och påverkansmöjligheter (Pritchard & Payne 

2003). Detta kommer att diskuteras vidare nedan. 

När det gäller den ekonomiska belöningen är chefernas uppfattning om den rörliga delen av 

belöningssystemet annorlunda än medarbetarnas på så sätt att cheferna önskar att denna del 

var större medan medarbetarna hellre skulle ha en större fast del. Detta tror vi beror på att 

cheferna tror att autosystemet skulle öka arbetsmotivationen hos de anställda. Samtidigt 

känner medarbetarna att de ofta måste lära upp nyanställda, vilket tar tid och leder till ett 

mindre utbetalad autolön. Vi fick också känslan av att många av medarbetarna inte riktigt 

visste vad som krävdes för att få en högre fast grundlön. Det visade sig att någon av 

medarbetarna inte visste om han tyckte belöningen var rättvis eller inte. Detta eftersom 

lönesystemet uppbyggnad inte urskiljer vilka anställda som är mest kompetenta och därmed 

har mer i lön. Enligt Gatu (2006) måste lönenivåer, lönerättvisa, löneskillnader diskuteras 

med alla berörda, och alltså ses som en social process. Hänsyn måste även tas till de normer, 

värderingar och de kollektivavtal som gäller på arbetsmarknaden för att skapa rättvisa i 

belöningen.  

Under intervjuerna kom det fram att de flesta medarbetarna inte motiveras av autolönen. De 

flesta medarbetare känner istället att de skulle vilja ha en större fast lönedel. Jordans (1986) 

studie visar på att individer vars belöning är beroende av prestation upplever minskad inre 

motivation, medan individer vars belöning inte var beroende av prestation upplevde ökad inre 

motivation. Vi tror att för de flesta medarbetarna på företaget, är beröm en viktigare 

belöningsform än autolönen när det gäller upplevd inre arbetsmotivation. Det är tydligt att 

cheferna tycker att autolönen är en form av belöning. Detta grundar vi på chefernas svar på 

frågan, ”vad är belöning för dig?”, där båda cheferna svarade ”ekonomisk ersättning kopplat 

till prestation”. Medarbetarnas svar på samma fråga såg ofta annorlunda ut. ”Feedback, 

problemlösning och trivsel” var mer förekommande svar än den ekonomiska ersättningen. 

Medarbetarna uppger att det som motiverar dem mest är utvecklingsmöjligheter, lön, 

påverkansmöjligheter, gemenskap, uppskattning, problemlösning, lokaler samt 

arbetsinnehållet. Cheferna uppger att det är den ekonomiska ersättningen samt uppskattning är 

det som är mest betydelsefullt för deras egen arbetsmotivation. Här ser vi en tydlig skillnad då 

cheferna är mycket mer fokuserade på den ekonomiska belöningen än vad de anställda är. 

Herzberg menar att faktorer som direkt skapar arbetsmotivation är att få arbeta med stärkande 

arbetsuppgifter, att bli uppskattad samt att ta ansvar och därmed få utvecklas. Han menar 

vidare att det är viktigt att anpassa arbetsuppgifterna efter varje individ så att dennes intressen 

och önskningar blir uppföljda (Wolvén 2000). Vår studie visar att för vissa individer stämmer 
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inte Herzbergs resonemang helt eftersom cheferna och vissa av medarbetarna hävdar att de 

blir motiverade av lönen. Vi tror att eftersom företagets uppsatta mål är att få bra ekonomiska 

vinster, överförs dessa till chefernas egna individuella mål, vilka då blir att tjäna pengar. 

Cheferna har också större påverkansmöjligheter och mer ansvar än vad medarbetarna har, 

vilket direkt sätter det i samband med deras egen motivation.  

Enligt Maslow (1987) måste individens grundläggande behov bli uppfyllda innan något av de 

högre behoven kan bli aktuella. I undersökningen har det framkommit att de flesta 

medarbetarna känner att de fysiologiska-, trygghets- och de sociala behoven är uppfyllda. 

Dock är behovet av uppskattning oftast inte riktigt uppfyllt. För att medarbetarna skall ha en 

chans till självförverkligande, vilket är det högsta behovet, skulle företaget kunna arbeta mer 

med uppskattningsbehovet samt stärka det sociala klimatet. På så sätt skulle alla medarbetare 

kunna ha en chans att få sina sociala- samt uppskattningsbehov uppfyllda.  

Några av medarbetarna beskrev det som svårt att veta vilka prestationer som ledde till vilken 

belöning. Som exempel kan nämnas att eftersom alla jobb slås ihop när autolönen utbetalas, 

går det inte att utläsa vilka jobb som gett mycket pengar och vilka som gett mindre. Vroom 

(1995) beskriver i sin förväntansteori att förväntningar kan vara olika starka beroende på i 

vilken grad man tror att en handling skall leda till ett visst resultat. Han menar vidare att målet 

har ett värde i förväntningarna som skapar ett utfall som kan leda till tillfredsställelse när ett 

arbete är slutfört. Detta värde kan även vara en belöning för väl utfört arbete, en 

löneförhöjning eller ett erkännande (Vroom 1995). Enligt Pritchard & Payne (2003) finns der 

några kriterier som måste tillgodoses för att kunna maximera den befintliga motivationen. 

Bland annat måste individen kunna se ett starkt samband mellan tidsåtgången för att lösa en 

uppgift och energin som individen har investerat. Individen måste även kunna se vad som 

händer med det resultat och den prestation som har uppnåtts. Om prestationen bedöms vara 

positiv kan behovstillfredsställelse uppnås. Vi tycker oss se tydliga kopplingar mellan 

Pritchard & Paynes och Vrooms (1995) resonemang. Vi tror att om företaget hade varit bättre 

på att specificera vilka jobb som leder till vilken belöning, hade medarbetarna fått lättare att 

förstå de olika arbetsuppgifternas värde och på så sätt kunna skapa högre förväntningar och 

därmed en större grad av tillfredsställelse när dessa var utförda. Eftersom kunderna ofta ger 

beröm till medarbetaren resulterar det många gånger i att medarbetarna får sin 

behovstillfredsställelse uppnådd via sina kunder. Vi tycker oss också kunna se en annan 

koppling till Vrooms (1995) teori. Vroom menar att alla individer inte sätter ett så stort värde 

på att uppnå ett ansträngande mål. Detta kan jämföras med att vissa anställda på företaget 

känner att ansträngningen som krävs för att klättra i autosystemet inte vägs upp av den 

belöningen som utdelas. Det kan också jämföras med de individer på företaget som är nöjda 

med sina nuvarande arbetsuppgifter, och ser därmed ingen anledning till att utvecklas. 

Jämförelse medarbetare/chefer 

Under denna rubrik sammanfattas chefernas och medarbetarnas åsikter inom de mest 

betydelsefulla områdena. Detta har gjorts för att läsaren lätt skall kunna jämföra och se 

skillnader och likheter mellan chefer samt medarbetare. 
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     Belöningssystemet 

Chefer 

 För cheferna är belöning en bra lön, beröm som är kopplat till prestation, ett fritt 

arbete, samt när någon har presterat någonting positivt.  

 Autolönens syfte är att det skall vara en sporre för medarbetarna att kunna tjäna mer 

pengar. Autosystemet är inte helt rättvist, de individer vars arbetsuppgifter innebär en 

längre felsökningstid missgynnas av systemet. 

 Positiv feedback ges för sällan. Försöker dock informera om resultat. En klapp på 

axeln används också som en form av belöning för väl utfört arbete. 

Medarbetare 

 För medarbetarna är belöning den ekonomiska belöningen, bra samvaro med 

arbetskamraterna samt feedback från kunder. Medarbetarna ser även tydlig positiv 

feedback från företaget som belöning. 

 Medarbetarna kan endast påverka sin lön via autosystemet. Fördelningen mellan den 

fasta månadslönen och autolönen är rättvis, tycker de flesta. 

 Vissa av medarbetarna anser att autolönens syfte är att det skall vara en sporre för 

medarbetarna att kunna tjäna mer pengar. Andra tror att autolönen finns för att 

företaget skall tjäna pengar. 

 Feedback ges både i positiv och i negativ form, menar några. Andra anser att feedback 

bara ges när något har gått dåligt 

     Arbetsmotivation och målsättningar 

Chefer 

 Den ekonomiska ersättningen och att känna uppskattning är viktig för chefernas egen 

arbetsmotivation. Negativt för chefernas egen arbetsmotivation anser de dagliga 

störande problem vara. 

 För att skapa arbetsmotivation och arbetsglädje bland de anställda, jobbar företaget 

mycket med att ständigt förbättra arbetsflödet, samt använder ett glatt humör och lite 

”jädra anamma”. 

 Cheferna tror att en stor del av medarbetarna inte direkt motiveras av autolönen, utan 

istället drivs av andra faktorer, som utbildningar och karriärmöjligheter.  

 Företaget anser sig ge goda utvecklingsmöjligheter. Även de anställdas möjligheter att 

påverka sitt arbete anser cheferna är goda. 

 Företagets målsättning är enligt en av cheferna att skapa en nöjd kund, aldrig neka ett 

jobb samt att ständigt bli bättre. 
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Medarbetare 

 Det som motiverar medarbetarna är den goda stämningen och gemenskapen, lönen, 

utvecklingsmöjligheterna, arbetsuppgifterna, problemlösning samt de nya lokalernas 

och utrustningen. 

 Medarbetarna är överrens om att företaget erbjuder mycket utbildningar till sina 

anställda De flesta medarbetare känner att de kan påverka sitt arbete i relativt stor 

utsträckning 

 Det som är negativt för motivationen är kunder som stör, den ringande telefonen, 

smutsiga jobb, oordning, verktyg som saknas, samt att man inte hjälps åt. 

 Det finns inga riktlinjer för hur man skall arbeta. Det är istället viktigt att göra jobbet 

ordentligt, även om det tar lite längre tid, nöjd kund, att vara ledande på marknaden. 

     Åtgärder  

Efter att ha sammanställt och analyserat resultatet mot tidigare forskning kom vi fram till 

några åtgärdsförslag som vi skulle vilja presentera för företaget. 

 Vi anser det vara positivt att företaget ger feedback relativt ofta, dock kunde den 

positiva feedbacken lyftas fram mer. Det skulle även vara önskvärt att informationen 

var av en mer kvalitativ karaktär. 

 Ett förslag är att alla anställda får ta del av företagets målsättningar, genom 

exempelvis arbetsbeskrivningar. På så sätt kan alla få vara med att påverka hur jobbet 

skall läggas upp, samt veta vad som förväntas av varje person. Arbetsbeskrivningarna 

skulle kunna innehålla konkreta och tidsmässigt definierade rutiner och 

tillvägagångssätt. Förslagsvis kan uppföljning av målsättningarna ske varje kvartal.  

 Ett tips till cheferna skulle kunna vara att granska autosystemet för att kunna förbättra 

det så att det går att lättare för medarbetaren att veta vad som krävs av dem. 

Autolönesystemet skulle också kunna utformas så att det går att utläsa detaljer 

gällande de olika jobben, så som olika svårighetsgrader, samt förbrukad tid för varje 

jobb. Detta skulle kunna leda till att fler medarbetare blir motiverade till att arbeta 

effektivare och mot autosystemet. 

 Flertalet av medarbetarna känner sig störda av att jobbet är smutsigt, oordning, 

ringande telefonen, verktyg som saknas samt att man inte hjälps åt. Detta är något som 

vi anser att företaget skulle kunna arbeta med genom att ta fram riktlinjer, rutiner, och 

kvalitetssystem för att på så sätt få ett bättre organiserat arbete. För att detta skall 

kunna leva vidare i företaget kan ett uppföljningssystem skapas.  

 Eftersom företaget har en sådan god stämning är det en god idé att de fortsätter med 

sina aktiviteter som kickoffer, firmafester och julbord för att bibehålla denna. 

     Metodkritik 

Undersökningen var begränsad till ett litet urval, endast fem av avdelningens 17 anställda 
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deltog. Därmed kan det vara svårt att generalisera svaren till att gälla hela avdelningen. 

Däremot fanns det en stor samstämmighet bland de deltagandes svar, vilket gör dem mer 

representativa. 

Undersökningen skulle kunna ha genomförts i form av en jämförelse mellan två företag, var 

av det ena hade prestationsbaserade belöningar och det andra inte. Vi hade då fått en större 

förståelse för hur olika belöningsformer påverkar medarbetarnas arbetsmotivation. Vår studie 

visar enbart på sambandet mellan det deltagande företagets belöningssystem och de anställdas 

arbetsmotivation. Ett annat alternativ hade varit att jämföra två avdelningar inom företaget. 

Det hade kunnat resultera i att företagsledningen fick en bredare bild av skillnader och 

likheter inom företaget, gällande arbetsmotivation och de anställdas uppfattning av 

belöningssystemet.  

    Vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna studie, har vi kommit fram till ett par frågor som skulle vara 

intressanta att undersöka vidare. 

Enligt den tidigare forskning som vi tagit del av, finns det inte så mycket forskning om 

belöningssystem. Eftersom det inte finns så mycket ny forskning inom området, finns det 

heller inte mycket information för företagen att tillgå om hur belöningssystem fungerar och 

hur dessa påverkar arbetsmotivationen. Vi tycker oss alltså se ett kunskapsgap här, och har 

med vår undersökning försökt bidra med kunskap inom området. Det skulle dock vara 

intressant att göra vidare studier inom området för att på så sätt täcka in fler aspekter. 

Det skulle vara mycket intressant att efter några år kunna gå tillbaka till företaget och göra om 

undersökningen. Då skulle man kunna se skillnader i huruvida företaget hade börjat ge 

varandra mer positiv feedback, beröm och målen hade varit tydligare. 

En annan intressant forskningsaspekt skulle kunna vara studera ett annat företag på ett 

liknande sätt som denna studie, med avvikelsen att företaget hade ett annat belöningssystem. I 

efterhand hade man då kunnat jämföra den studien med denna som precis är genomförd.  
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    (bilaga 1) 

     

 

 

 Halmstad 2008-03-28 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på det Arbetsvetenskapliga programmet vid Högskolan i 

Halmstad. Just nu arbetar vi med vår examensuppgift, som vi skall genomföra i samarbete 

med det företag som du arbetar på. Vi är intresserade av att undersöka upplevelsen av 

belöning kopplat till arbetsmotivation. 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur de anställda uppfattar belöningssystemet i 

bemärkelsen av förståelse, tillfredsställelse, påverkansmöjligheter samt rättvishet. Detta vill vi 

sedan koppla till de anställdas upplevelse av arbetsmotivation. 

För vår undersökning kommer vi att intervjua sju anställda på företaget och du är en av dessa 

utvalda som vi önskar intervjua. Intervjun kommer att ta cirka 1 timme och datum och 

klockslag kommer att meddelas dig personligen. 

Undersökningen genomförs helt konfidentiellt, vilket innebär att endast vi två som genomför 

intervjun kommer att veta vem som sagt vad. I den färdiga rapporten, som kommer att finnas 

tillgänglig hos Servicemarknadschefen i juni 2008, kommer det inte gå att utläsa i vilken 

organisation som studien är gjord. Vilka som deltagit i studien kommer heller inte att 

redovisas. Undersökningen är helt frivillig, vilket betyder att du kan avbryta ditt deltagande 

när du vill. 

Vid eventuella frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss. Du hittar 

kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Andersson och Karin Lindkvist 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Linda Andersson, e-post: linda-tolg@hotmail.com tel. 070 - 254 51 59 

Karin Lindkvist, e-post: lindkvistkarin@hotmail.com tel. 073 - 692 15 15

mailto:linda-tolg@hotmail.com
mailto:lindkvistkarin@hotmail.com


 
 

Intervjuguide chefer   (bilaga 2) 

 Hur ser er organisation ut? ex hierarkisk 

 Hur är kulturen i företaget? (ex. stressigt, högt i tak, resultatinriktat) 

 Vad är belöning för dig? 

– Av vilken anledning anser du att man bör få belöning? 

 Vilken form av belöningssystem tillämpas på ditt företag? 

– Varför valdes detta belöningssystemet? 

– Finns det både individ och grupp belöningar? 

– Vad är tanken/syftet bakom belöningssystemet? 

– Hur ofta belönar ni? 

– Vad är det ni vill belöna? Vilka prestationer uppmärksammas? 

 Använder ni andra belöningar än ekonomiska? 

– Vilka typer, vad har dessa för betydelse? 

 Anordnas det aktiviteter på företaget som ex julbord, kickoffer, teambildningar, 

utbildningsdagar? 

– Hur utvärderas dessa? 

 Har du informerat om belöningssystemet? 

– Hur får personalen ta del av företagets belöningssystem? 

 Hur ofta ger du feedback? 

– Till vem? chefer/arbetsledare/kunder/arbetskamrater 

– Hur ofta ger medarbetarna dig feedback? 

 Har ni några konkreta målsättningar? 

– Arbetar ni tillsammans fram regler, normer och riktningar för vad som är bra 

prestationer? 

– Hur utvärderas dessa målsättningar? 

 Beskriv de tre viktigaste sakerna som gör att du känner arbetsmotivation och 

arbetsglädje.



 
 

(bilaga 2) 

 Hur skapar du arbetsmotivation och arbetsglädje hos de anställda? 

 Vad tror du är den viktigaste motivationsfaktorn bland de anställda?  

– I vilken utsträckning tror du belöningen skapar arbetsmotivation bland de anställda? 

ekonomisk belöning, feedback, uppmuntran etc. 

 Ange de tre saker som du uppfattar som mest störande för motivationen och 

arbetsglädjen. 

 Vilken faktor tror du är mest störande för arbetsmotivationen bland de anställda?  

 Har ni någon gång råkat ut för motivationsproblem? Ex. era intressen framför 

företagets. 

– Tillämpar företaget några kontrollsystem för att förhindra motivationsproblem? 

 Har personalen möjlighet att utvecklas, göra karriär inom företaget etc.? 

 Har personalen möjlighet att påverka sitt arbete? 

– Ex. befogenheter, problemlösning, kontroll, delaktighet, ansvar, självstyrande grupper 

 Använder ni utvecklingssamtal? 

– Hur ofta, vad diskuteras? Vilken betydelse har dessa samtal? 

– Anpassas utvecklingssamtalen efter varje individ så att dennes önskningar, 

förväntningar och intressen blir uppmärksammade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Intervjuguide medarbetare   (bilaga 3) 

 Beskriv fördelarna och nackdelarna med ditt arbete 

 Upplever du dig ha möjligheter att utvecklas på din arbetsplats? 

 Upplever du dig ha möjligheter att påverka ditt arbete? arbetsinnehåll, arbetstider 

utbildning etc. 

– Har du möjlighet att lösa problem själv? Vad anser du om detta? 

 Har du möjlighet till samvaro med dina arbetskamrater? Hur ser den ut? Förändra 

något? 

 Upplever du dig få feedback från chefer/arbetsledare/kunder/arbetskamrater?  

– Positiv, negativ, erkännande.  

– Hur ofta får du feedback? Hur påverkar den din arbetsmotivation och arbetsglädje? 

– Ger du feedback till arbetskamrater/chef/arbetsledare? 

 Finns det någon konkret målsättning? Hur ofta utvärderas denna?  

– Hur stor är möjligheten att nå målen för prestationer och därmed belöningen? 

 Vad är belöning för dig? 

–  Av vilken anledning anser du att man bör få belöning?  

– Vilka prestationer uppmärksammas? 

 Beskriv ditt lönesystem. Ex. fasta delar resp. rörliga delar, individ/grupp,  

– Hur kontrolleras effektiviteten? 

 I vilken utsträckning kan du själv direkt påverka din lön/löneutveckling. 

 Upplever du att belöningarna fördelas rättvist? 

 Har du blivit informerad om lönesystemet? 

 Tycker du att lönesystemets uppbyggnad är tillfredsställande? Ex. fördelningen mellan 

rörlig resp. fasta delar. 

– Hur påverkar detta ditt arbete? Ex. jäktas av det, inspireras av det  

– Ser du samband mellan utdelad bonus och ökad prestation inom företaget? 

– Använder du lönesystemet i syfte att kunna uppnå något i ditt privatliv? 

 



 
 

(bilaga 3) 

 Varför tror du att ett belöningssystem har implementerats i företaget? 

 Ange de tre viktigaste sakerna som gör att du känner motivation och arbetsglädje 

– Motiveras du av ekonomisk belöning, karriärmöjligheter, den rörliga delen i 

belöningssystemet? 

 Ange de tre saker som du uppfattar som mest störande för motivationen och 

arbetsglädjen. 

 Anser du att utvecklingssamtalen anpassas efter dina önskningar, förväntningar och 

intressen så dessa blir uppmärksammade? 

 


